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Urząd Gmi ny i Mia sta Wy szo gród skła da ser decz ne po dzię ko wa nia dla
wszyst kich osób za an ga żo wa nych w or ga ni za cję XXV Fi na łu WOŚP:
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Wi tam z no wo rocz nym, to  już trzy dzie -
stym wy da niem lo kal nej ga ze ty e -wy szo -
gro.pl.
To już dwa i pół ro ku jak zbie ram i pu bli ku -
ję in for ma cje z  na sze go re gio nu ,na szych
mia ste czek i wsi. Co mie siąc do cie ra my
do oko ło 25 tys osób w te re nie wiej skim.
To nie jest ła twe, choć by ze wzglę dów dys -
try bu cyj nych.  
Oprócz ga ze ty rów no le gle jak wie cie funk -
cjo nu je por tal www.e -wy szo grod.pl .  Por -
tal   i ga ze ta wza jem nie się uzu peł nia ją.
Por tal  umoż li wia szyb kie umiesz cze nie
in for ma cji i da je du żo miej sca na zdję cia i
na wet Fil my. Ga ze ta do cie ra sze rzej i jest
ina czej przyj mo wa na. My ślę że le piej.
Wiem że wie le ble dów po peł ni łem do -
tych czas , za któ re prze pra szam. Sta -
ram się jak mo gę. Pro szę o nie hej to wa -
nie ale o rze czo wą kry ty kę któ rą z po ko -
rą przyj mę ;). 
Pro szę Was po raz ko lej ny o po moc w re -
da go wa niu. Jak już wie le ra zy sy gna li zo -
wa łem ła my ga ze ty i  por ta lu są otwar te
dla wszyst kich któ rzy chcą pi sać o rze -
czach do ty czą cych spraw lo kal nych. O tym
co się dziej lub bę dzie dzia ło. O hi sto rii na -
szych lo kal nych miejsc. O lu dziach któ rzy
tu ży ją , bądź  stąd po cho dzą.  Np. na por -
ta lu moż na zo ba czyć cie ka wy film prze sła -
ny przez Ar tu ra Dy ba now skie go. Czło wiek
od nas, jest Wiel kim Mar szał kiem Pa ra dy
Pu ła skie go. Prze słał nam film przez nie go
fi nan so wa ny i  wy pro du ko wa ny po ka zu ją -
cy czym jest Pa ra da Pu ła skie go. Po ka zu je
jak waż ne jest to wy da rze nie jak  kreu je
po zy tyw ne po strze ga nie Pol ski i Po la ków
w USA i na Świe cie

WSZYST KIE GO NAJ LEP SZE GO

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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e sti wal od bę dzie się 28 stycz nia 2017
ro ku w Ba zy li ce Zwia sto wa nia N.M.P
w Czer wiń sku nad Wi słą o godz. 9.30.
Ser decz nie za pra sza my!

Pro gram Fe sti wa lu:
9.00 – 9.40 Re je stra cja uczest ni -

ków, moż li wość roz śpie wa nia i pró by
9.45 – 9.55 Otwar cie Fe sti wa lu
10.00 – 11.00 Msza św. w in ten cji

ży ją cych i zmar łych chó rzy stów

11.00 – 12.30 Prze słu cha nia zgło -
szo nych chó rów 

12.30 – 13.00 Prze rwa, ob ra dy Ju -
ry i po czę stu nek dla uczest ni ków 

13.10 – 13.40 Ogło sze nie wy ni -
ków, wrę cze nie na gród lau re atom i dy -
plo mów uczest nic twa 

Pro gram mo że ulec zmia nie
w związ ku z ilo ścią zgło szo nych chó -
rów

II Die ce zjal ny Fe sti wal Ko lęd i Pa sto ra łek „Gdy się Chry stus
ro dzi...” dla Chó rów Pa ra fial nych Czer wińsk 2017

Pod czas uro czy stej su my 6
stycz nia 2017 r by ły ob cho dy
60-cio le cia po ży cia mał żeń skie -
go Pań stwa Anie li i Ta de usz Żbi -
kow skich. 

Sza now nym Ju bi la tom ży czy my ko -
lej nych lat w zdro wiu i har mo nii oraz ra -
do ści i sa tys fak cji z te go, co zbu do wa li
trwa jąc przy so bie zgod nie z przy rze cze -
niem: w zdro wiu i w cho ro bie, w smut ku
i w ra do ści, w bo gac twie i w bie dzie

Dia men to we Go dyZespół Vistulki, Zespół Promyk wraz z Panem Antonim
Dąbrowskim zaprasza mieszkańców gminy Wyszogród

na coroczne Kolędowanie w dniu 19 stycznia 2017
o godz 17 w restauracji Zamkowa w Wyszogrodzie

Rocz ni ca ślu bu to wzru sza ją ca uro -
czy stość, wra ca ją chwi le i wspo -
mnie nia sprzed lat. Tak by ło rów nież
16 grud nia 2016 r. w Bul ko wie.
W tym dniu łącz nie 11 par  ob cho -
dzi ło ju bi le usz 60-le cia oraz 50-le cia
po ży cia mał żeń skie go.

Dia men to we Go dy  ob cho dzi li Pań -
stwo:

1. Ja ni na i Jan Dęb scy,
2. Te re sa i Ka zi mierz Ja ku biak,
3. Zo fia i Kon stan ty Rusz czak.
Zło te Go dy ob cho dzi li Pań stwo:
1. Ja ni na i Adam Brze ziń scy,
2. Hen ry ka i Cze sław Ko per,
3. Bar ba ra i Mie czy sław Ko wal scy,

4.Hen ry ka i Edward Ku char scy,
5. Ire na i Jó zef Pie la szew scy,
6. Sta ni sła wa i An drzej Pio trow scy,
7. Han na i Sła wo mir Sko tak,
8. Ha li na i Mie czy sław Żu rań scy.

W tej wy jąt ko wej uro czy sto ści
uczest ni czy li, rów nież Kie row nik De le -
ga tu ry w Płoc ku Ma zo wiec kie go Urzę du
Wo je wódz kie go w War sza wie Mar le -
na Ma zur ska, Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga -
briel Gra czyk oraz Prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Bul ko wo An drzej Kro kow ski,
któ rzy skie ro wa li pod ad re sem Ju bi la tów
ser decz ne gra tu la cje oraz sło wa uzna nia
i po dzię ko wa nia za dłu gie po ży cie mał -
żeń skie, bę dą ce pięk nym przy kła dem dla
mło dych po ko leń.

Dia men to we i Zło te Go dy w Bul ko wie
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6 stycz nia 2017 ro ku w Świę to
Trzech Kró li (ina czej Świę to Ob ja -
wie nia Pań skie go) z pod Ze spo łu
Szkół w Czer wiń sku wy ru szył po
raz pierw szy iw Czer wiń sku Or szak
Trzech Kró li.   Mi mo mroź nej po go -
dy miesz kań cy gmi ny licz nie sta wi -
li się na pla cu.  

Tym ra zem Trzej Kró lo wie w po -
szu ki wa niu sta jen ki z dzie ciąt kiem, wy -
ru szy li trze ma wiel ki mi cią gni ka mi.
Król Eu ro py Kac per (Da mian To ma -
szew ski) je chał czer wo nym cią gni kiem,
Król Azji Mel chior (Woj ciech Sza frań -

ski) zie lo nym a Król Afry ki Bal ta zar
(Kon rad Trze ciak) nie bie skim. Piel grzy -
mi w or sza ku przy bra ni w pa pie ro we
ko ro ny w trak cie wę drów ki śpie wa li Ko -
len dy. 

Na sta cjach mło dzież ze szkół
czer wiń skich przed sta wia ła spek ta -
kle  ja seł ko we.  4 spek ta kle od by ły

się na tra sie osta nie już w czer wiń -
skiej Ba zy li ce. Wkrót ce po przed sta -
wia niu na za koń cze nie uro czy sto ści
od by ła się msza świę ta ce le bro wa na
przez księ dza pro bosz cza Łu ka sza
Ma sta le rza.

Pierw szy Czer wiń ski Or szak Trzech Kró li

Pry wat ny ga bi net ma sa żu jest ma łą
lo kal ną fir mą, któ ra sta no wi wspa nia -
łą al ter na ty wę dla osób chcą cych za -
dbać o swo je zdro wie, zni we lo wać do -
le gli wo ści bó lo we sta wów, mię śni
zwią za nych z cho ro ba mi reu ma tycz -
ny mi, neu ro lo gicz ny mi czy prze cią że -
nio wy mi. Do dat ko wo ga bi net ofe ru je
wa chlarz za bie gów, któ re po zwo lą się
Pań stwu zre lak so wać i od prę żyć po
tru dach dnia co dzien ne go.

Je stem kwa li fi ko wa nym tech ni kiem
ma sa żu oraz fi zjo te ra peu tą z wie lo let nim
do świad cze niem. Pra co wa łem w przy chod -
ni re ha bi li ta cyj nej gdzie spo ty ka łem się z
wie lo ma scho rze nia mi, cho ro ba mi, prze -
waż nie osób w po de szłym wie ku i wiem jak
waż na jest bez zwłocz na i kom plek so wa te -
ra pia, któ ra po zwa la szyb ko wró cić do zdro -
wia i peł nej spraw no ści. Dla te go po sta no wi -
łem za ło żyć fir mę któ ra umoż li wi na tych -
mia sto wy do stęp do za bie gów ma sa żu wy -
ko ny wa nym przez spe cja li stę, za rów no w
ga bi ne cie jak i z moż li wo ścią do jaz du do pa -
cjen ta przy za cho wa niu bar dzo ko rzyst -
nych cen. 

Tak jak pi sa łem wcze śniej róż no rod -
ność za bie gów jest du ża, co na pew no po -
zwo li za spo ko ić po trze by po ten cjal nych
pa cjen tów. Naj bar dziej po pu lar nym i naj -
czę ściej wy ko ny wa nym za bie giem jest
ma saż kla sycz ny, któ ry po le ga na wy ko -
ny wa niu okre ślo nych ru chów, chwy tów i
uci sków przez rę ce te ra peu ty na wcze -
śniej przy go to wa nej i na oli wio nej, skó rze
pa cjen ta. Klien ci, któ rzy zgła sza ją się na
ten za bieg naj czę ściej bo ry ka ją się z cho -
ro ba mi zwy rod nie nio wy mi krę go słu pa,

prze pu kli na mi czy rwą kul szo wą i bar ko -
wą. Ma saż kla sycz ny dzia ła nie tyl ko bez -
po śred nio na przy czy nę do le gli wo ści bó -
lo wych ale też po śred nio m.in na układ
mię śnio wy, ner wo wy czy po kar mo wy, co
po zwa la osią gnąć do dat ko we ko rzy ści
wy ni ka ją ce z wy ko na nia se rii za bie gów.
Koszt jed ne go od cin ka krę go słu pa to 15
zło tych. Dla zwięk sze nia efek tu ma sa żu
po le cam rów nież na grze wa nie lam pą sol -
lux. Jest to za bieg przy go to waw czy do
ma sa żu, sil nie roz grze wa ją cy i roz luź nia -
ją cy. Świet nie spraw dza się też ja ko me to -
da le cze nia za pa le nia za tok szczę ko wych
czy czo ło wych, czy prze ciw bó lo wo, prze -
ciw za pal nie ja ko od dziel ny za bieg. Koszt
za bie gu przy za ku pie se rii 10 za bie gów to
je dy nie 7 zł.

Ko lej nym spe cja li stycz nym za bie giem
jest dre naż lim fa tycz ny. Jest to ma saż uci -
sko wy, uspraw nia ją cy krą że nie lim fy, do dat -
ko wo po bu dza me ta bo lizm, przy spie sza
pro ces oczysz cza nia or ga ni zmu, dla te go po -
le ca ny jest oso bom oty łym czy pa niom bo -
ry ka ją cym się z pro ble mem cel lu li tu. Dzię -
ki swo je mu zdro wot ne mu dzia ła niu na
układ lim fa tycz ny po le ca na jest pa cjent -
kom po za bie gu ma stek to mii czy li czę ścio -
wym lub cał ko wi tym wy cię ciem pier si oraz
dla osób pra cu ją cych w po zy cji sie dzą cej czy
sto ją cej gdzie czę sto do cho dzi do obrzęk -
nięć nóg. 

Prócz za bie gów lecz ni czych po sta no -
wi łem do dać do ofer ty za bie gi któ re zwy -
kle wy ko ny wa ne są w spe cja li stycz nych
ośrod kach SPA jak ma saż go rą cy mi ka mie -

nia mi. Po łą cze nie cie płych ka mie -
ni z od po wied ni mi tech ni ka mi
ma sa żu jest zba wien ne dla zmę -
czo ne go cia ła i umy słu współ cze -
sne go czło wie ka. W ma sa żu wy ko -
rzy stu je się spe cjal nie wy se lek cjo -
no wa ne ka mie nie po cho dze nia
wul ka nicz ne go, któ re po przez wie lo let nią
na tu ral ną ob rób kę fa la mi mor ski mi mo gą
być uży te do ce lów te ra peu tycz nych. Dzia -
ła uspo ka ja ją co na układ ner wo wy, od stre -
so wu je, po pra wia pra cę ukła du mię śnio -
we go, krwio no śne go i lim fa tycz ne go,
wspo ma ga pra cę ser ca, po pra wia ela stycz -
ność i jędr ność skó ry czy li za ra zem jej wy -
gląd. Od prę ża ją ce i ko ją ce dzia ła nie ma sa -
żu go rą cy mi ka mie nia mi po tę gu je do bór
na tu ral nych olej ków za pa cho wych i spe -
cja li stycz nej mu zy ki co w ofer cie ga bi ne tu
na zwa ne jest „mul ti pa kiet re laks” 

Ko lej ną pro po zy cją za -
bie gów od no wy bio lo gicz nej jest ma saż
stem pla mi zio ło wy mi. Ma saż stem pla mi
zio ło wy mi ma swe źró dła w Taj lan dii.
Zgod nie z taj ską tra dy cją mie szan ka lecz -
ni czych ziół jest za wi ja na w ba weł nia ny
ma te riał, na stęp nie pod grze wa na i apli ko -
wa na na cia ło po przez ma saż. Te ra pia
stem pla mi jest uży wa na w Taj lan dii już od
po nad 400 lat.

Ma saż stem pla mi uśmie rza ból, na pię -
cie mię śni, usu wa tok sy ny i po bu dza or ga -
nizm do re ge ne ra cji i od bu do wy ko mór ko -
wej. In ten syw nie wy dzie la ją cy się za pach

oraz cie pło ze stem pla spra wia, że cia ło i
umysł są zre lak so wa ne.

Mie szan ki ziół do bie ram in dy wi du al -
nie, bio rąc pod uwa gę po trze by oso by ma so -
wa nej, stem ple przy go to wy wa ne są na krót -
ko przed za bie giem, każ dy stem pel jest jed -
no ra zo wy, wy rzu ca ny po ma sa żu.

Sze ro ki wa chlarz pro po no wa nych za -
bie gów za my ka ma saż bań ką chiń ską. Tech -
ni ka ma sa żu bań ką chiń ską zo sta ła za po ży -
czo na z me dy cy ny lu do wej, w któ rej bań ki
wy ko rzy sty wa ło się w zna nym nam ce lu le -

cze nia gry py czy prze zię bień. Obec -
nie ma saż bań ką wy ko nu je się tak że
w ce lu li kwi da cji bó lów krę go słu pa,
do le gli wo ści mię śnio wych, cel lu li -
tu czy zmniej sze nia wi docz no ści
roz stę pów.

Każ dy za bieg po prze dzo ny
jest wy wia dem z pa cjen tem w ce lu
wy klu cze nia prze ciw wska zań i
do bór od po wied nich tech nik, któ -

re po słu żą jak naj lep sze mu efek to wi. 
Za bie gi te moż na wy ku pić w for mie

atrak cyj nej kar ty po da run ko wej, któ ra jest
świet nym po my słem na pre zent. 

Na wszel kie py ta nia chęt nie od po -
wiem te le fo nicz nie 513 055 405 lub w ga -
bi ne cie w Ma łej Wsi przy ul War szaw skiej
45a (no wy pa wi lon) 

Ga bi net jest czyn ny od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach 8-18. Do dat ko wo
na spe cjal ne ży cze nie pa cjen ta ist nie je moż -
li wość wi zy ty do mo wej. 

Pa tryk So bót ko Ma ła Wieś ul.War -
szaw ska 45 tel. 513055405

No wy Ga bi net Ma sa żu. Ma ła Wieś 
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Ok. 180 tys. zł – ty le pie nię dzy wo -
lon ta riu sze w Po wie cie Płoc kim
uzbie ra li pod czas 25. Fi na łu Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy!
Kwo ta ta bę dzie jesz cze wyż sza,
po nie waż w nie któ rych gmi nach
na dal trwa ją li cy ta cje lub do pod li -
cze nia zo sta ły pie nią dze z ostat -
nich pu szek.

Ależ to by ła nie dzie la! Mnó stwo
uśmiech nię tych lu dzi, czer wo ne ser dusz ka
na kurt kach, cha rak te ry stycz ne pusz ki z lo -
go WOŚP, prze sym pa tycz ni wo lon ta riu sze.
Tak wy glą da ło wie le miejsc nie tyl ko w Pol -
sce, ale i na świe cie, gdzie 15 stycz nia od był
się 25. Fi nał tej wspa nia łej ak cji. W tym ro -
ku ce lem by ła zbiór ka pie nię dzy na rzecz
dzie ci i se nio rów. Or kie stra tra dy cyj nie za -
gra ła rów nież w Po wie cie Płoc kim.

Szta by za wią za ły się w więk szo ści na -
szych gmin. Wo lon ta riu sze, li cy ta cje, atrak -
cje cze ka ły na miesz kań ców i go ści w gm.:
Bielsk, Bo dza nów, Bul ko wo, Słup no, Gą -
bin, Dro bin, Łąck, Ma ła Wieś, Sta ro źre by,
Ra dza no wo, Wy szo gród. W tej ostat niej, w
Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej w Wy szo gro -
dzie, ulo ko wał się Po wia to wy Sztab WOŚP.
Je go sze fo wą by ła Ka ro li na Ko per, na co
dzień p.o. Dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Go -

spo dar cze go i Pro mo cji w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Płoc ku. 

Na przy by łych do Wy szo gro du,
wśród któ rych by li m.in. Po seł na Sejm RP
Piotr Zgo rzel ski, Sta ro sta Płoc ki Ma riusz
Bie niek, Pre zes Kra jo wej Ra dy Izb Rol ni -
czych Wik tor Szmu le wicz, Rad ny Po wia -
tu Płoc kie go Jó zef Wa lew ski, Bur mistrz
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród Jan Bosz ko,
płoc ki pił karz ręcz ny, by ły re pre zen tant
Pol ski Adam Wi śniew ski, cze ka ła ma sa
atrak cji. By ły wy stę py uczniów, stra ża ków
i gwiaz dy wie czo ru - ze spo łu CLAS SIC,
po ka zy sztuk wal ki, ra tow nic twa me dycz -
ne go, fre esty le fo ot ball, swo je sto isko roz -
sta wi ła Fun da cja DKMS. 

Du żym po wo dze niem cie szy ły się li cy -
ta cje. Do zdo by cia by ło wie le cen nych
przed mio tów, w tym ko szul ki z au to gra fa -
mi pił ka rzy ręcz nych Or len Wi sły Płock i
pił ka rzy noż nych Wi sły Płock, ko szul ka z
pod pi sem Ar ka diu sza Mi li ka, pił ka z au to -

gra fem Zbi gnie wa Boń ka, rę ka wi ce bram -
kar skie Mar ci na Buł ki – po cho dzą ce go z
Wy szo gro du mło de go pił ka rza, któ ry obec -
nie gra w Chel sea Lon dyn. Swo ją ce gieł kę
do ło żył tak że Sta ro sta Ma riusz Bie niek, któ -
ry za pro po no wał na ten szla chet ny cel
dzień w swo im fo te lu. Pro po zy cja ta spo tka -
ła się z za in te re so wa niem, osta tecz nie zo sta -
ła sprze da na za 400 zł.

W su mie w Wy szo gro dzie uda ło się ze -
brać bli sko 23 tys. zł. Ale ab so lut nym re kor -
dem mo że się po szczy cić gmi na Bo dza nów,
gdzie ze bra no pra wie 37 tys. zł! Bar dzo do -
bry wy nik od no to wa ły tak że gm. Słup no –
po nad 30 tys. zł, Bul ko wo – po nad 22 tys.
zł, Dro bin i Ma ła Wieś – po ok. 20 tys. zł. 

Przed sta wi cie li Po wia tu Płoc kie go
moż na by ło spo tkać tak że w Płoc ku.
W WOŚP za an ga żo wa li się tu Wi ce sta ro sta
Iwo na Sie roc ka, Dy rek tor Wy dzia łu Edu -
ka cji, Kul tu ry i Spraw Spo łecz nych w Sta ro -
stwie Po wia to wym w  Płoc ku Mał go rza ta
Stru zik oraz Se kre tarz Po wia tu Mi chał
Twar dy.

WOŚP w Po wie cie Płoc kim. 
Miesz kań cy znów otwo rzy li ser ca

Sta ro sta Płoc ki za po śred nic twem Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku ogła -
sza na bór wnio sków o or ga ni za cję prac
in ter wen cyj nych w ra mach pro jek tu „
Ak ty wi za cja osób mło dych po zo sta ją -
cych bez pra cy w po wie cie płoc kim (II)”
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro -
pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go – pro jekt re ali zo wa ny
w ra mach: Osi prio ry te to wej I - Oso by
mło de na ryn ku pra cy, Dzia ła nie 1.1 –
Wspar cie osób mło dych po zo sta ją cych
bez pra cy na re gio nal nym ryn ku pra cy
– pro jek ty po za kon kur so we, Pod dzia ła -
nie 1.1.1 – Wspar cie udzie la ne z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go PRO -
GRA MU OPE RA CYJ NE GO WIE DZA EDU -
KA CJA ROZ WÓJ 2014-2020.

Po wyż szy na bór prze wi du je or ga ni za cję
15 miejsc prac in ter wen cyj nych dla 9 ko biet i
6 męż czyzn na okres do 6 mie się cy z re fun da -
cją czę ści kosz tów po nie sio nych na wy na gro -
dze nia i na gro dy w wy so ko ści 800 zł. oraz re -
fun da cją czę ści skład ki na ubez pie cze nia spo -
łecz ne od re fun do wa nej kwo ty.

Do pro gra mu prac in ter wen cyj nych mo -
gą być kie ro wa ne oso by mło de w wie ku 18-29
lat bez pra cy, za re je stro wa ne w Po wia to wym
Urzę dzie Pra cy w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (na -
le żą ce do II pro fi lu po mo cy – zgod nie z art. 33
ust. 2c usta wy z dnia 20.04.2004 r. o pro mo -
cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy
(tekst jed no li ty Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z
późn. zm.), któ re nie uczest ni czą w kształ ce -
niu i szko le niu (tzw. „Mło dzież NE ET") oraz
któ rych okres za re je stro wa nia nie prze kra cza
4 mie się cy od dnia re je stra cji   /przy stą pie nia
do pro jek tu (zgod nie z de fi ni cją oso by z ka te -
go rii NE ET przy ję tą w Pro gra mie Ope ra cyj -
nym Wie dza Edu ka cja Roz wój 2014-2020).
Z uwa gi na ko niecz ność zre ali zo wa nia za ło żo -
nych we wnio sku o do fi nan so wa nie pro jek tu
wskaź ni ków pro duk tu dot. udzia łu osób na le -
żą cych do grup de fa wo ry zo wa nych na ryn ku
pra cy, ofer ta na bo ru skie ro wa na jest prio ry te -
to wo do osób nie peł no spraw nych.

Zgod nie z za pi sa mi PO WER 2014-
2020 oso bą z ka te go rii NE ET jest oso ba
mło da w wie ku 15-29 lat, któ ra na dzień
przy stą pie nia do pro gra mu speł nia łącz nie
trzy na stę pu ją ce wa run ki:

-       nie pra cu je (tj. jest bez ro bot na lub
bier na za wo do wo),

-    nie kształ ci się (tj. nie uczest ni czy w
kształ ce niu for mal nym w try bie sta cjo nar -
nym),

-    nie szko li się (tj. nie uczest ni czy w po -
zasz kol nych za ję ciach ma ją cych na ce lu uzy ska -
nie, uzu peł nie nie lub do sko na le nie umie jęt no -
ści i kwa li fi ka cji za wo do wych lub ogól nych, po -
trzeb nych do wy ko ny wa nia pra cy. W pro ce sie
oce ny, czy da na oso ba się nie szko li, a co za tym
idzie kwa li fi ku je się do ka te go rii NE ET, we ry fi -
ka cji pod le gać bę dzie udział w te go ty pu for mie
ak ty wi za cji, fi nan so wa nej ze środ ków pu blicz -
nych, w okre sie ostat nich 4 ty go dni).

Wspar cie dla osób mło dych bę dzie
udzie la ne zgod nie za stan dar da mi okre ślo -
ny mi w Pla nie re ali za cji Gwa ran cji dla mło -
dzie ży w Pol sce tzn. w cią gu 4 mie się cy zo -
sta nie za pew nio na wy so kiej ja ko ści ofer ta
za trud nie nia, dal sze go kształ ce nia, przy -
ucze nia do za wo du lub sta żu dla grup: 

- oso by do 25 ro ku ży cia - 4 mie sią ce li -
czo ne od dnia re je stra cji w urzę dzie,

- oso by po wy żej 25 ro ku ży cia – 4 mie -
sią ce li czo ne są od dnia przy stą pie nia do
pro jek tu.

Pra wi dło wo wy peł nio ne wnio ski wraz
z kom ple tem wy ma ga nych za łącz ni ków bę -
dą roz pa try wa ne we dług ko lej no ści zło że -
nia w tu tej szym Urzę dzie.

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku za -
strze ga so bie moż li wość wstrzy ma nia
przyj mo wa nia wnio sków, któ rą po prze dzi
in for ma cja o za mknię ciu na bo ru umiesz -
czo na na stro nie in ter ne to wej PUP. Ter min
za koń cze nia na bo ru bę dzie usta lo ny na ko -
lej ny dzień do go dzi ny 15 od dnia uka za nia
się in for ma cji.

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la ją
pra cow ni cy Po wia to we go Urzę du Pra cy w
Płoc ku pod nu me rem te le fo nu 24 267-46-
70.

In for ma cja o pro gra mie:

Pra ce in ter wen cyj ne - to za trud nie nie
bez ro bot ne go przez pra co daw cę któ re na stą -
pi ło w wy ni ku umo wy za war tej ze Sta ro stą.

Pro gram  prac  in ter wen cyj nych  re ali -
zo wa ny bę dzie na pod sta wie art. 51 ust. 1  i
6  usta wy  z  dnia  20.04.2004 r. o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy
(tekst jed no li ty Dz. U.      z 2016 r. poz. 645
z późn. zm.).

Sta ro sta zwra ca pra co daw cy, któ ry za -
trud nił w ra mach prac in ter wen cyj nych na
okres do 6 mie się cy skie ro wa nych bez ro bot -
nych, część kosz tów po nie sio nych na wy na -
gro dze nia, na gro dy oraz skład ki na ubez pie -
cze nia spo łecz ne skie ro wa nych bez ro bot -
nych w wy so ko ści 800,00 zł, nie prze kra cza -
ją cej jed nak kwo ty usta lo nej ja ko ilo czyn
licz by za trud nio nych w mie sią cu w prze li -
cze niu na peł ny wy miar cza su pra cy oraz
kwo ty za sił ku okre ślo nej w art. 72, ust. 1
pkt 1 w/w usta wy, obo wią zu ją cej w ostat -
nim dniu za trud nie nia każ de go roz li cza ne -
go mie sią ca i skła dek na ubez pie cze nia spo -
łecz ne od re fun do wa ne go wy na gro dze nia.

Pra co daw ca jest obo wią za ny, sto sow nie do
za war tej umo wy, do utrzy ma nia w za trud nie niu
skie ro wa ne go bez ro bot ne go na okres 3 mie się cy
po za koń cze niu re fun da cji wy na gro dzeń i skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne. Nie wy wią za nie się z
po wyż sze go wa run ku lub na ru sze nie in nych wa -
run ków umo wy po wo du je obo wią zek zwro tu
uzy ska nej po mo cy wraz z od set ka mi usta wo wy -
mi na li czo ny mi od ca ło ści po mo cy od dnia otrzy -
ma nia pierw szej re fun da cji, w ter mi nie 30 dni od
dnia do rę cze nia we zwa nia Sta ro sty.

W przy pad ku roz wią za nia umo wy o
pra cę przez skie ro wa ne go bez ro bot ne go, roz -
wią za nia z nim umo wy o pra cę na pod sta wie
art. 52 usta wy z dnia 26 czerw ca 1974 r. –
Ko deks pra cy lub wy ga śnię cia sto sun ku pra -
cy skie ro wa ne go bez ro bot ne go w trak cie
okre su ob ję te go re fun da cją al bo przed upły -
wem okre su 3 mie się cy, o któ rym mo wa wy -
żej Sta ro sta kie ru je na zwol nio ne sta no wi sko
pra cy in ne go bez ro bot ne go. W przy pad ku
od mo wy przy ję cia skie ro wa ne go bez ro bot ne -
go na zwol nio ne sta no wi sko pra cy, pra co daw -
ca zwra ca uzy ska ną po moc w ca ło ści wraz z
od set ka mi usta wo wy mi na li czo ny mi od dnia
otrzy ma nia pierw szej re fun da cji, w ter mi nie
30 dni od dnia do rę cze nia we zwa nia Sta ro sty.
W przy pad ku bra ku moż li wo ści skie ro wa nia
bez ro bot ne go przez urząd pra cy na zwol nio -
ne sta no wi sko pra cy, pra co daw ca nie zwra ca
uzy ska nej po mo cy za okres, w któ rym
uprzed nio skie ro wa ny bez ro bot ny po zo sta -
wał w za trud nie niu.

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku wy -
ma ga za trud nie nia w peł nym wy mia rze
cza su pra cy bez po śred nio po za koń cze niu
pro gra mu (okres re fun da cji + okres wy ma -
ga ny usta wą 3 mie sią ce) na okres mi ni -
mum 30 dni.

WIE DZA EDU KA CJA ROZ WÓJ 2014-2020
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W dniu 15 stycz nia 2017r. w
ca łym kra ju od był się ju bi le -
uszo wy 25 Fi nał Wiel kiej Or kie -
stry Świą tecz nej Po mo cy. Gmi -
na Bul ko wo już pią ty raz wspól -
nie z Gmin nym Szta bem WOŚP
oraz Ze spo łem Szkół Ogól no -
kształ cą cych w Bul ko wie przy łą -
czy ła się do tej nie zwy kłej, a za -
ra zem szczyt nej ak cji. 

Ten rok był szcze gól nie wy jąt ko wy,
gdyż po raz pierw szy Gmi na Bul ko wo
dzia ła ła sa mo dziel nie ja ko sztab Gmi ny
Bul ko wo, a nie jak to by wa ło w ubie -
głych la tach by ła czę ścią mię dzyg min -
ne go szta bu w Bo dza no wie. Wiel ka Or -
kie stra Świą tecz nej Po mo cy w tym ro ku
zbie ra ła pie nią dze dla ra to wa nia ży cia i
zdro wia dzie ci na od dzia łach ogól no pe -
dia trycz nych oraz dla za pew nie nia god -
nej opie ki me dycz nej se nio rom.

Wspól nie ra zem z Gmin nym Szta -
bem WOŚP „gra li”  :

•Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w
Bul ko wie,•Gmin ny Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w Bul ko wie wraz z wo lon ta -
riu sza mi,

•Sto wa rzy sze nie „Na sza Przy -
szłość”,

•Sto wa rzy sze nie „Barw ne Ma ki”,

•Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych
w Bul ko wie,

•Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych
w Bli cho wie,

•Szko ła Pod sta wo wa w No wych
Łub kach,

•Szko ła Pod sta wo wa w No wych
Kru bi cach,

•Ochot ni cze Stra że Po żar ne z te re -
nu Gmi ny Bul ko wo,

•Miesz kań cy i Go ście.
Ofi cjal ne go roz po czę cia w go -

dzi nach po po łu dnio wych do ko na li
Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra -
czyk oraz Dy rek tor ZSO w Bul ko -
wie Mar ta Szum ska. Kil ka słów do
ze bra nych go ści skie ro wał rów nież
Rad ny Po wia tu Płoc kie go An drzej

Ku liń ski oraz Szef Gmin ne go Szta -
bu WOŚP Mie czy sław Jó zwiak. Fi -
na ło wi WOŚP jak co ro ku to wa rzy -
szył ak cent ar ty stycz ny, te go dnia
mo gli śmy po dzi wiać wie le róż no -
rod nych wy stę pów dzie ci i mło dzie -
ży z te re nu na szej gmi ny. Szcze gól -
nym za in te re so wa niem cie szył się
wy stęp pt. „Rzep ka” w wy ko na niu
na uczy cie li oraz pra cow ni ków ZSO
w Bul ko wie. Wszyst kich zgro ma -
dzo nych po ry wał do wspól nej za ba -
wy ze spół „Roc kers” z Płoc ka. 

XXV Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy za koń czył się
po ka zem sztucz nych ogni tzw.
„Świa teł kiem do nie ba”.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła -
da my na rę ce ko or dy na to ra ze stro -
ny ZSO w Bul ko wie - Be acie Ju racz -
ko, Rad nym, Soł ty som oraz dar -
czyń com, spon so rom, a przede
wszyst kim wo lon ta riu szom bez któ -
rych nie uda ło by się ze brać
22  007,03 zł. Bio rąc pod uwa gę
wiel kość gmi ny  i za moż ność miesz -
kań ców jest to za wrot na su ma, któ ra
świad czy o na szych wiel kich ser -
cach. Śred nia na jed ne go miesz kań -
ca wy no si 3,80 zł. Ze bra na kwo ta
po zwo li ła po bić ubie gło rocz ny re -
kord.

25. Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy w Bul ko wie
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„Sztab” Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy dzia ła ją cy przy Gmin nym Cen -
trum Kul tu ry Mul tiO sa da w Ma łej Wsi,
skła da ser decz ne po dzię ko wa nia miesz -
kań com na szej gmi ny za czyn ne włą cze -
nie się do dzia łań w ra mach XXV Fi na łu
WOŚP w dniu 15 stycz nia 2017r. Nasz
nie dziel ny fi nał WOŚP w Ma łej Wsi  to
wy raz Pań stwa hoj no ści, otwar to ści serc,
wza jem nej życz li wość oraz wul kan po my -
słów wie lu wspa nia łych lu dzi.

Dzię ku je my wszyst kim wo lon ta riu -
szom, ich opie ku nom i ro dzi com,   któ rzy
po świę ci li swój czas two rząc „or kie stro wą”
at mos fe rę. 

Pod czas nie dziel ne go Fi na łu kwe sto -
wa ło 50 wo lon ta riu szy.  Naj wyż szą kwo tę
do pusz ki ze bra ła We ro ni ka Ro so siń ska –
2049,63zł.

Bar dzo ser decz nie dzię ku je my wszyst -
kim wy ko naw com, któ rzy wy stą pi li pod -
czas na sze go nie dziel ne go kon cer tu na ha li
spor to wej w Ma łej Wsi, a by li to:

•Chór z Gim na zjum w Ma łej Wsi,
•Przed szko le Sa mo rzą do we z Ma łej

Wsi,
•Ze spół „Raz Dwa” ze Szko ły Pod sta -

wo wej w Pod gó rzu,
•Har cer ski Ze spół wo kal no -in stru -

men tal ny UKU DE MIA,
•po kaz akro ba tycz ny w wy ko na niu

uczen ni cy Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej
Wsi,

•Pol ski Czer wo ny Krzyż,
•OSP Ma ła Wieś,
•Klub spor to wy „Ra jew ski Te am”,
•Roz tań czo ne Dzie cia ki z klu bu ta -

necz ne go PA SJO NAT.

Pod czas kon cer tu du żym za in te re so wa -
niem cie szy ły się li cy ta cje, co po ka zu je kwo ta
uzy ska na z wy li cy to wa nych przed mio tów –
4 970,00 zł. Naj wyż szą ce nę uzy ska li śmy z li -
cy ta cji dnia urzę do wa nia w fo te lu Wój ta
Gmi ny Ma ła Wieś, wy li cy to wa ne go za kwo tę
600 zł. Rów nie wiel kie emo cje wzbu dzi ła li -
cy ta cja pi łek z au to gra fa mi pił ka rzy Wi sły
Płock, któ re zli cy to wa ne zo sta ły za łącz ną
kwo tę 710 zł oraz li cy ta cja heł mów stra żac -
kich, prze ka za nych przez OSP Ma ła Wieś -
150 zł i OSP Sta re Gał ki - 250 zł.

Po da run ków od in sty tu cji i lu dzi do -
brej wo li na te go rocz ną li cy ta cję by ło bar -
dzo du żo. Ser decz nie dzię ku je my wszyst -
kim któ rzy chęt nie wspar li szczyt ny cel
WOŚP, a by li to:

•Wójt   Gmi ny Ma ła Wieś pan Zyg -
munt Woj na row ski,

•Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ma ła
Wieś pan Wło dzi mierz Je znach,

•Rad na Po wia tu Płoc kie go   pa ni Ja -
dwi ga Mi lew ska,

•Pa ni Ha li na No wac ka z Bo rze nia,
•Pan  Ma ciej Grusz czyń ski z Wil ka no wa,

•Pa ni Ka ta rzy na Bosz ko z Ma łej Wsi,
•Pan An drzej Pie lat z Bród Du żych,
•Pan Pa weł Mo sa kow ski z No wych Ga łek,
•Pan Zdzi sław Wi śniew ski z Ma łej Wsi,
•Pa ni Elż bie ta Śmi giel ska z Ma łej Wsi,
•Na uczy cie le z Gim na zjum w Ma łej Wsi.

Fir my:
•Młyn Wil ka no wo, re pre zen to wa ny

przez Pa na Krzysz to fa Grusz czyń skie go,
•Sa lon ko sme tycz ny „Bab ski Raj” Ma -

ła Wieś,
•Spół dziel nia Usług Rol ni czych w

Ma łej Wsi,
•Fir ma Han dlo wo -Usłu go wa Ma riusz

Ksie nie wicz z Ma łej Wsi,
•MW Au to Ser wis Ma te usz Iwań ski

Ma ła Wieś,
•Bank Spół dziel czy w Ma łej Wsi,
•Usłu gi Le śne Se ba stian Ja rzę bow ski

Wę grzy no wo,
•Pry wat ny Ga bi net Ma sa żu Pa tryk

So bót ko,
•Usłu gi Spa wal ni cze Mi ro sław Ma -

cion Niź dzin.

In sty tu cje:
•Urząd Gmi ny Ma ła Wieś,
•Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku,
•Pań stwo wa Straż Po żar na w Płoc ku,
•Ko men da Miej ska Po li cji w Płoc ku,
•Ochot ni cza Straż Po żar na Ma ła

Wieś,
•Ochot ni cza Straż Po żar na Sta re Gał -

ki,
•Gim na zjum z Od dzia łem In te gra cyj -

nym im. An ny Na kwa skiej w Ma łej Wsi,
•Szko ła Pod sta wo wa w Dzier ża no wie,
•Szko ła Pod sta wo wa im. Hi po li ta Ga -

wa rec kie go  w Ma łej Wsi,
•Dom Po mo cy Spo łecz nej w  Za krze -

wie,
•Dzien ny Dom Se nior Wi gor Ma ła

Wieś,
•Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy

w Sta rych Świę ci cach.
•Sa mo dziel ny   Pu blicz ny Za kład

Opie ki Zdro wot nej w Ma łej Wsi.

Dzię ku je my rów nież wszyst kim ano -
ni mo wym dar czyń com.

Du że po dzię ko wa nia kie ru je my dla
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w   Ma łej
Wsi  za nad zór nad bez piecz nym prze bie -
giem i po moc pod czas kon cer tu XXV Fi na -
łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
w Ma łej Wsi.

Dzię ku je my ka drze na uczy ciel skiej i
uczniom Gim na zjum i Szko ły Pod sta wo -
wej w Ma łej Wsi, za przy go to wa nie ha li, za
pięk ną de ko ra cję i za wszel ką po moc ja ką
nam udzie li li. 

Go rą ce po dzię ko wa nia śle my rów -
nież człon kom ze spo łu AN DRE, któ rzy
nie od płat nie za pew ni li na gło śnie nie i
ob słu gę mu zycz ną pod czas trwa nia kon -
cer tu.

Dzię ku je my Szko le Pod sta wo wej w
Dzier ża no wie, Szko le Pod sta wo wej w Pod -
gó rzu, Szko le Pod sta wo wej w Ma łej Wsi,
Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej w Or -
szy mo wie oraz Gim na zjum w Ma łej Wsi za
opie kę nad nie let ni mi wo lon ta riu sza mi.

Dzię ku je my rów nież wo lon ta riu szom,
któ rzy kwe sto wa li pod czas kon cer tu. Dzię -
ku je my Przed sta wi cie lom Związ ku Eme ry -
tów Ren ci stów i In wa li dów w Ma łej Wsi - za
sprze daż bi le tów, Sto wa rzy sze niu Ko biet
Wiej skich Mal wa - za pysz no ści w ka wia ren -
ce, uczest ni kom i pra cow ni kom Dzien ne go
Do mu Se nior Wi gor w Ma łej Wsi i Śro do wi -
sko we go Do mu Sa mo po mo cy w Sta rych
Świę ci cach - za pysz ne pie ro gi, pra cow ni -
kom Przed szko la Sa mo rzą do we go w Ma łej
Wsi - za ma lo wa nie ser du szek, Szko le Pod -
sta wo wej w Ma łej Wsi za lo te rię oraz Sa mo -
dziel ne mu  Pu blicz ne mu Za kła do wi Opie -
ki Zdro wot nej w Ma łej Wsi za po miar ci -
śnie nia i ba da nie krwi.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła da my
Pa nu An drze jo wi Je zna cho wi, za wy śmie -
ni te pro wa dze nie ca łe go kon cer tu oraz Pa ni
Ja dwi dze Mi lew skiej za pro fe sjo nal ne prze -
pro wa dze nie li cy ta cji.

Rów nie ser decz ne i go rą ce po dzię ko -
wa nia dla eki py zli cza ją cej pie nią dze za
spraw ną i skru pu lat ną ak cję.

Cał ko wi ta kwo ta  pie nię dzy ze bra na w
ra mach XXV Fi na łu WOŚP – Sztab przy
Gmin nym Cen trum Kul tu ry Mul tiO sa da
w Ma łej Wsi to:

20 515,27 zł.

Choć uda ło nam się po bić re kord z
ubie głe go ro ku, to wszy scy do sko na le wie -
my, że nie o bi cie re kor dów tu cho dzi, a o
by cie z so bą i dla sie bie na wza jem.

Sztab Or ga ni za cyj ny WOŚP w Ma łej
Wsi, p.o. Dy rek tor     Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry Mul tiO sa da w Ma łej Wsi

EWA GRZE LAK

Pod su mo wa nie Fi na łu WOŚP w Ma łej Wsi



Pro jekt pn. „Krze wie nie
za mi ło wa nia do spor tu na
te re nach wiej skich” re ali -
zo wa ny przez Klub Spor to -
wy „ZJED NO CZE NI” Bul ko -
wo w ra mach Pro gra mu
Fun dusz Ini cja tyw Oby wa -
tel skich – Ma zow sze Lo -
kal nie, do biegł koń ca.

Ce lem pro jek tu by ło jak sa ma na -
zwa wska zu je, krze wie nie za mi ło wa nia
do spor tu na te re nach wiej skich. Ta ka
też myśl by ła mo ty wem prze wod nim
pod czas re ali za cji pro jek tu i ca ły czas
po zo sta nie, ja ko jed na z głów nych idei
Klu bu Spor to we go „ZJED NO CZE NI”
Bul ko wo.

Po świę co ny czas dzia ła czy za an ga -
żo wa nych w je go pra wi dło wy prze bieg
był bar dzo do brym do świad cze niem. Z
ca łą pew no ścią ce le, ja kie po sta wił so bie
Klub i ich osią gnię cie nie bę dą ostat ni -
mi. Klub cy klicz nie wy zna cza so bie co -
raz to am bit niej sze pla ny do wy ko na nia,
a dzia ła nia i re ali za cja ni niej sze go pro -
jek tu po zwo li na efek tyw niej sze ich
osią ga nie.

W ra mach pro jek tu zo sta ły zre ali zo -
wa ne wszyst kie za ło żo ne dzia ła nia. Dzię -
ki mi kro do ta cji w kwo cie 4.400,00 zł,
zo sta ły za ku pio ne fla gi, ba ne ry, sza li ki i
smy cze, ja ko for ma pro mo cji spor to we go
du cha Klu bu. Pro jek ty wspo mnia nych
ga dże tów wy ko nał ar chi tekt Mi chał
Grod kie wicz, któ ry rów nież jest twór cą
lo go Klu bu Spor to we go „ZJED NO CZE -
NI” Bul ko wo. Ko lej no, zo sta ła wy po sa żo -
na sie dzi ba Klu bu (Świe tli ca Wiej ska w
Bul ko wie) w ta ki sprzęt jak ta bli ca kor ko -
wa, prze dłu ża cze elek trycz ne i te le wi zor,
dzię ki któ re mu m.in. spo tka nia or ga ni za -

cyj ne człon ków Klu bu oraz Za rzą du wy -
so ce pod wyż szy ły swój po ziom. Po nad to,
Klub za ku pił ko ło po mia ro we, któ re w
znacz nym stop niu uła twia po miar bo isk
spor to wych, głów nie w cza sie przy go to -
wa nia obiek tów spor to wych do róż nych
wy da rzeń.

Pro jekt pn. „Krze wie nie za mi ło wa -
nia do spor tu na te re nach wiej skich”
przy niósł wie le efek tów, któ re wpły nę ły
na roz wój Zjed no czo nych Bul ko wo oraz
bę dzie miał wpływ na ko lej ne re ali zo wa -
ne ce le Klu bu w nie da le kiej przy szło ści.

Re ali za cja ni niej sze go
pro jek tu z ca łą pew no ścią ma
od dzia ły wa nie na pra cę co -
dzien ną Za rzą du Klu bu, któ -
ra jest wy ko ny wa na spo łecz -
nie. Ta kie też aspek ty pra cy
spo łecz nej ma ją po zy tyw ny
wpływ, ja ko wzór dla mło -
dych lu dzi.  

Ko or dy na to rem pro jek tu był
Krzysz tof Ja ku biak (Pre zes Klu bu), któ -
ry czu wał nad pra wi dło wym prze bie -
giem wszel kich dzia łań. Dzię ki za an ga -
żo wa niu ca łe go Za rzą du Klu bu w 100%
zo sta ły zre ali zo wa ne wszyst kie za ło żo -
ne za da nia pro jek tu.

„Pro jekt do fi nan so wa ny ze środ ków
„Pro gra mu Fun dusz Ini cja tyw Oby wa -
tel skich – Ma zow sze Lo kal nie” re ali zo -
wa ne go przez Fun da cję Fun dusz
Współ pra cy, Sto wa rzy sze nie BO RIS
oraz Sto wa rzy sze nie Eu ro pa i My”
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reklama

Dłu go już Wy szo gród nie go ścił im -
pre zy te ni sa sto ło we go tej ran gi. W
so bo tę 21 stycz nia w tu tej szej Ha li
Wi do wi sko wo -Spor to wej w trze cim
cy klu eli mi na cji wo je wódz kich do
Mi strzostw Pol ski za gra ją se nior ki i
se nio rzy. Hi tem tur nie ju mo że się
oka zać udział re pre zen tan tów kra ju
– Ka dry Na ro do wej Se nio rów Ala na
Wo sia i Fi li pa Szy mań skie go. 

Za wod nicz ki i za wod ni cy z pierw -
szych szes na stek kra jo wych ran kin gów
nie mu szą brać udzia łu w eli mi na cjach
wo je wódz kich, aby awan so wać do III
Grand Prix Pol ski. Ma zow sze ma tu aku -
rat pięć przed sta wi cie lek na cze le z re pre -
zen tant ka mi kra ju: Klau dią Ku siń ską
(GLKS Nada rzyn), obec nie nu me rem 2
w Pol sce, oraz Ka ta rzy ną Grzy bow ską -
-Franc (SKTS So cha czew), kil ku krot ną
mi strzy nią Pol ski, a tak że dwóch se nio -
rów – trze cie go w ran kin gu kra jo wym Ja -
ku ba Fol war skie go z Po go ni Sie dl ce i
Paw ła Fer ti kow skie go ze Spój ni War sza -
wa. Ta ka re pre zen ta cja świad czy o tym,
że po ziom wo je wódz twa ma zo wiec kie go
w tej naj bar dziej pre sti żo wej ka te go rii

wie ko wej jest jed nym z naj wyż szych w
kra ju, a se nior ki z Ma zow sza nie mal do -
mi nu ją nad in ny mi.

Na tur nie ju w Wy szo gro dzie moż na się
spo dzie wać na wet oko ło 70 za wod ni czek i
za wod ni ków. Pierw sze dwój ki awan su ją bez -
po śred nio do III Grand Prix Pol ski – eli mi na -
cji na szcze blu kra jo wym.  Z pół noc ne go Ma -
zow sza nie po win no za brak nąć na li ście star -
to wej te ni si stek sto ło wych z ULKS Tę cza
Bud ki Pia sec kie, w tym roz sta wio nej z nu -
me rem trze cim ju nior ki Alek san dry Pa ru -
szew skiej. Przy jazd eki py dru go li go we go
MLUKS Nad wi śla nin Płock za po wia da ją też
dzia ła cze klu bu z Gro du Krzy wo uste go. Nie
po win no za brak nąć też za wod ni czek, któ re
za czy na ły grę w Płoc ku, czy So cha cze wie,
obec nie wy stę pu ją cych w klu bach z War sza -
wy i oko lic – ju nior ki Wik to rii Ziem kie wicz
i se nio rek: Wik to rii Za niew skiej i An ny We -
resz cza ka.

W staw ce męż czyzn z nu me rem 10.
mo że wy stą pić, re pre zen tu ją cy w tym se -
zo nie bar wy MUKS Fruk to plant Gą bin
Jan Olek. Z te go klu bu, be nia min ka II li -
gi mę skiej, bę dzie moż na praw do po dob -
nie zo ba czyć w Wy szo gro dzie tak że in -
nych za wod ni ków – Mi cha ła Bu łę, Ro -
ber ta Woj nar skie go, czy An drze ja Waw -

rzy nia ka.  O jak naj wyż sze lo ka ty od po -
cząt ku se zo nu wal czą w roz gryw kach in -
dy wi du al nych dru go li gow cy Vic to rii
Płock: Piotr Stę piń ski (trze ci na II Wo je -
wódz kim Tur nie ju Kwa li fi ka cyj nym se -
nio rów) i Mi ko łaj Ka miń ski. Z pew no ścią
w Wy szo gro dzie za gra ją też za wod ni cy z
Bu dek Pia sec kich.

Fa wo ry ta mi tur nie ju męż czyzn mo gą
się jed nak oka zać, je że li przy ja dą, ka dro wi -
cze Alan Woś (Broń Ra dom) i nie sto wa rzy -
szo ny Fi lip Szy mań ski .  Woś zdo był brą zo -
wy me dal I Grand Prix Pol ski, po czym nie
wziął udzia łu w dru giej se rii eli mi na cji do
Mi strzostw Pol ski. Szy mań ski, któ re go ostat -
nio czę ściej moż na oglą dać za gra ni cą na tur -
nie jach za li cza nych do świa to we go ran kin -
gu, za po wia dał swój start już w II WTK, ale
na tur niej nie do je chał. Ich obec ność w Wy -
szo gro dzie z pew no ścią jesz cze bar dziej pod -
nie sie i tak wy so ki po ziom tur nie ju. 

III Wo je wódz ki Tur niej Kwa li fi ka cyj ny
Se nio rek i Se nio rów roz pocz nie się w Gmin -
nej Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej w Wy szo -
gro dzie (ul. Nie pod le gło ści 11) w so bo tę 21
stycz nia o go dzi nie 10.00. Gry pół fi na ło we i
fi na ło we za pla no wa ne są po godz. 13.00, a
ofi cjal ne za koń cze nie za wo dów oko ło godz.
15.00.

Te nis na wy so kim po zio mie w Wy szo gro dzie.
Mo gą za grać re pre zen tan ci Pol ski

Pod su mo wa nie pro jek tu w ra mach FIO

W ra mach 25 fi na łu WOŚP w Bo -
dza no wie oprócz juz tra dy cyj nych li -
cy ta cji i wy stę pów or ga ni zo wa nych
w go dzi nach po po łu dnio wych w
obiek tach za mknię tych, GRO SZEK
Off Ro ad i TU RY ŚCI 4x4.pl zor ga ni zo -
wa li im pre zę ple ne ro wą po łą czo ną z
prze jaz dem i pró ba mi te re no wy mi ,
któ re od by ły się w Bo dza no wie ,mię -
dzy in ny mi na spe cjal nie do te go
przy go to wa nym To rze. 

W spo tka niu wzię ło udział 50 te -
re nó wek i po nad 150 osób. W trak cie
im pre zy  oprócz za ba wy w te re nie od -
by ła się li cy ta cja zgro ma dzo nych ga -
dże tów .Naj więk szym za in te re so wa -
niem cie szy ła się "zło ta wy cią gar ka "
ofia ro wa na przez 4x4 Te re no wiec Wy -
po sa że nie Po jaz dów Spe cjal nych ,a
przy go to wa na przez fir mę Su per -
winch .Trak cie Off Ro ado we go 25 fi -
na łu WOŚP uda ło się ze brać 10.002
zło te. Dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi
sztab WOŚP  w Bo dza no wie po bił ko -
lej ny re kord i w po wie cie płoc kim ze -
brał naj wię cej .25 fi nał WOŚP po wo li
prze cho dzi do hi sto rii i po wo li trze ba
my śleć o ko lej nym i im pre zach za pla -
no wa nych na rok 2017 ,któ re od bę dą

się na te re nie gmi ny Bo dza nów przy
współ pra cy z Pa nem wój tem Je rzym
Sta ni szew skim i Gmin nym Cen trum
Kul tu ry i Spor tu .

Off Ro ado wy WOŚP w Bo dza no wie
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