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Kon rad Pe płow ski (Kon dziu) to twar dy, uśmiech nię -
ty fa cet. Nie pa mię tam już kie dy go pierw szy raz
spo tka łem, ale na pew no był wte dy uśmiech nię ty.
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Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
portalu internetowego. strona  5
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Har ce rze z 44 Dru ży ny Stra szo -
har cer skiej „Sfo ra” z Bli cho wa
oraz człon ko wie Sto wa rzy sze nia
hi sto rycz ne go im. 11 Gru py
Ope ra cyj nej Na ro do wych Sił
Zbroj nych z Płoc ka, są or ga ni -
za to ra mi Har cer skie go Fe sti wa -
lu Fil mów o Te ma ty ce Hi sto -
rycz nej Płock – Bli cho wo 2015.
Sztab or ga ni za to rów im pre zy
mie ści się w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych w Bli cho -
wie. Współ or ga ni za to rem jest
Hu fiec ZHP „Ma zow sze” Płock. 

Dzia ła nia skie ro wa ne są do
skau tów oraz osób nie zrze szo nych
w har cer stwie, z te re nu Cho rą gwi
Ma zo wiec kiej ZHP i ZHR, (czy li
wo je wódz twa ma zo wiec kie go),
uczest ni cy mo gą krę cić fil my, któ re
we zmą udział w kon kur sie. Te ma ty -
ka fil mów ma być zwią za na z dzie ja -
mi har cer stwa, wpi sa ny mi w hi sto -
rię Oj czy zny. Czas, o któ rym ma ją
opo wia dać fil my po wi nien do ty czyć
lat 1939 – 1963, od kam pa nii
wrze śnio wej, po przez utwo rze nie
Sza rych Sze re gów, za koń czyw szy na
udzia le har ce rzy w wal ce o su we -
ren ność kra ju po woj nie. Dzie ła fil -
mo we po win ny prze ka zy wać ide ały
i na wią zy wać do tra dy cji har cer -
skiej. 

Uczest ni cy kon kur su nie mu szą
dys po no wać pro fe sjo nal nym sprzę tem,
wy star czy apa rat cy fro wy lub te le fon
ko mór ko wy. Waż ne jest ory gi nal ne po -
dej ście do te ma tu, po my sło wość. Kon -
wen cja fil mu mo że być do wol na. Re ali -
zo wa ne fil my mo gą być do ku men ta mi,
re por ta ża mi lub na wet fil ma mi ani mo -
wa ny mi. Wszyst ko za le ży od kre atyw -
no ści au to rów. Pod su mo wa nie
HFFoTH i pre zen ta cja naj lep szych dzieł
od bę dzie się pod czas uro czy stej ga li 14
li sto pa da w No vym Ki nie „Przed wio -
śnie” w Płoc ku. Zma ga nia są re ali zo wa -
ne w ra mach ogól no pol skie go pro gra -
mu „Pa trio tyzm Ju tra”. Fun du sze na or -
ga ni za cję fe sti wa lu po cho dzą ze środ -
ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go, któ re go ope ra to rem
jest Mu zeum Hi sto rii Pol ski.

Uczest ni ka mi fa zy kon kur so wej fe -
sti wa lu mo gą być:

Har ce rze in dy wi du al ni
Pa tro le w licz bie do 4-5 osób:
- har ce rzy
- har ce rzy star szych
- wę drow ni ków
- mło dzie ży do 16 lat
Oso by in dy wi du al ne nie zrze szo ne

w har cer stwie do 16 lat

Zgło sze nie na le ży wy słać do or ga ni -
za to ra na ad res: Ze spół Szkół Ogól no -
kształ cą cych w Bli cho wie, 44 Dru ży na

Star szo har cer ska „Sfo ra”, Bli cho wo 61a,
09-454 Bul ko wo.

Zgło sze nia zbie ra ne bę dą do 15
paź dzier ni ka 2015 ro ku.

Zgło szo ne fil my po win ny mieć od 3
do 5 mi nut. Na le ży je do star czyć do
ZSO w Bli cho wie do 6 li sto pa da 2015
ro ku. 

Wię cej in for ma cji oraz Re gu la min
Kon kur su, moż na zna leźć pod ad re sa mi: 

www.bli cho wosz ko la.szkol na stro na.pl
www.11go.pl
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Wi tam z ko lej nym 14 
nu me rem ga ze ty 
e -wy szo grod.pl.
W obec nym wy da niu przy bli ża my wszyst kim oso bę Pa ni
Ha li ny No wac kiej, Na stro nie por ta lu WWW.e -wy szo -
grod.pl pre zen tu je my pra ce ja kie wy ko na ła Pa ni Ha li na.
Za pra szam do kon tak tu z Pa nią Ha li ną i na by cia cie ka -
wych rę ko dzieł.
Ostat nio mie li śmy w na szym re jo nie wy syp do ży nek, któ -
rych cykl koń czą do żyn ki wo je wódz kie na lot ni sku 27
wrze śnia w Płoc ku.
W naj bliż szym cza sie czy li już w czwar tek 24 wrze śnia
Rob To gno ni au stra lij ski gi ta rzy sta za gra w Ma łej Wsi. Te -
go dnia Ma ła Wieś bę dzie Wiel ka. Rob wy stę po wał
na wie lu re no mo wa nych fe sti wa lach blu eso wych, mię dzy
in ny mi na Rock’n Roy al Fe sti val w Ko pen ha dze. Grał kon -
cert ze Stin giem i Ten Years After. Wy stę po wał rów nież
pod czas Mi strzostw Świa ta w pił ce noż nej, któ re od by ły
się w Niem czech, gdzie otwie rał mecz Au stra lia – Ja po -
nia. Bar dzo po le cam ter roc ko wo -blu eso wy kon cert
i wiel ki „sza cun” dla or ga ni za to rów za ścią gnie cie ta kiej
gwiaz dy.
Z wcze śniej szych wy da rzeń je stem pod du żym wra że -
niem Cam po Bo sco. Da ne mi by ło w tym ro ku od wie dzić
Czer wińsk, wejść za mu ry klasz to ru i zo ba czyć jak wy glą -
da to wy da rze nie. Cam po Bo sco za sko czy ło mnie wy so -
kim po zio mem wy stę pu ją cych ze spo łów i pre zen to wa -
nych przed sta wień. Oce nia łem to w cał kiem la ic kim wy -
mia rze, bez ta ry fy ulgo wej ze wzglę du na du cho wy czy re -
li gij ny cha rak ter wy da rze nia. Z ra cji spe cy fi ki tych spo -
tkań i warsz ta tów ro zu miem że mu si to być im pre za za -
mknię tą ale aż żal że przez to nie jest do stęp ną dla więk -
szej gru py miesz kań ców.

Jak wi dać w ga ze cie, wie le cie ka wych wy da rzeń jest
w na szym re jo nie. Po le cam się wa szej pa mię ci, Daj cie
in for ma cje jak się bę dzie cos dzia ło, a naj chęt niej sa -
mi wpi suj cie wszyst ko na por ta lu e -wy szo god.pl w for -
mie blo ga.
Za pra szam rów nież do bez po śred nie go kon tak tu ze
mną. Wie le cie ka wych po my słów jesz cze jest w za -
na drzu.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY.
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Po szu ku je my osób za in te re so wa -
nych tech ni ką lot ni czą,
do uczest nic twa w kur sie pi lo to -
wa nia i ob słu gi sa mo lo tów bez -
za ło go wych (dro nów). W ro ku
2015/2016 pla nu je my wy szko le -
nie trzech ze spo łów po trzech
trzech pi lo tów każ dy.

U kan dy da tów mi le wi dzia ne są
na stę pu ją ce zdol no ści:

-do bra kon dy cja fi zycz na,
-pod sta wo wa wie dza z za kre su fi zy ki,

-zdol no ści tech nicz ne,
-pod sta wo wa zna jo mość j.an giel -

skie go i in for ma ty ki, Za ję cia od by wać
się bę dą od paź dzier ni ka 2015 do ma ja
2016, obej mo wać bę dą za gad nie nia
zwią za ne z bu do wą sa mo lo tów bez za ło -
go wych, ae ro dy na mi ką lo tu, kon fi gu ro -
wa niem au to pi lo ta, uni ka nie ka ta strof,
na pra wy i przy go to wa nia mo de lu do lo -
tu i pi lo to wa nie.

Ocze ku je my kan dy da tów w wie ku
gim na zjal nym.

Spo tka nie in for ma cyj ne dnia
3.10.2015r Ca fe te ria Crem ul. Rę bow -
ska 29 godz.18.00

Szko ła Pi lo tów Dro nów w Wy szo gro dzie

W tym ro ku Pacz ka i Aka de mia łą -
czą swo je si ły, by wspól nie wal czyć o
świat, w któ rym nie ma miej sca na bie -
dę. Do po ko na nia bie dy nie wy star czy
do bra wo la. Po trzeb ni są wo lon ta riu sze,
czy li Su perW, a tych ma być w Pol sce
po nad 13 500. Wo lon ta riu sze po dej -
mu ją wy zwa nie, do cie ra ją do ro dzin i
dzie ci, któ re stra ci ły wia rę w lep sze ju -
tro. Dzię ki nim po trze bu ją ce ro dzi ny
włą czo ne do Pacz ki oraz dzie ci z Aka de -
mii uczą się wy gry wać, sta ją się spraw -
cze i przed się bior cze.

- Dzię ki Pacz ce je stem bar dziej
otwar ty na świat i lu dzi. Uwie rzy łem w
to, że mam wpływ na rze czy wi stość,
któ ra mnie ota cza – mó wi Ka mil, wo -
lon ta riusz Pacz ki z Kra ko wa. 

Leć wal czyć z bie dą 
Su perW to wyż sza ja kość za an ga żo -

wa nia w wo lon ta riat. Su perW Pacz ki
prze kra cza swo je gra ni ce, od wie dza po -
trze bu ją cych w ich do mach i po dej mu je
de cy zję o włą cze niu do pro jek tu. Po ma -
ga tym, któ rzy czu ją się bez rad ni, opusz -
cze ni i nie waż ni. Su perW Aka de mii re -
gu lar nie spo ty ka się z dziec kiem, prze -
pro wa dza go od po raż ki w szko le do
suk ce su w ży ciu i da je na dzie ję na lep sze
ju tro.

To wła śnie dzię ki wo lon ta riu szom
pa ni Kry sty na uwie rzy ła w sie bie i do -
sta ła pra cę na 8. pię trze Pa ła cu Kul tu ry,
pan Zby szek pierw szy raz od dzie się ciu
lat ma z kim po roz ma wiać, a 7-let nia
Ka sia, któ rej nie daw no zmarł ta ta, po
raz pierw szy zgło si ła się do ta bli cy!

Pacz ka jed no czy na praw dę 
Tyl ko w 2014 ro ku SZLA CHET -

NA PACZ KA po mo gła 19 580 ro dzi -
nom ży ją cym w nie za wi nio nej bie dzie,
a AKA DE MIA PRZY SZŁO ŚCI 1800
dzie ciom wy cho wu ją cym się w trud -
nych wa run kach. XIV edy cja Pacz ki
zjed no czy ła po nad mi lion osób – po -
trze bu ją cych, wo lon ta riu szy, dar czyń -
ców przy go to wu ją cych po moc i do bro -
czyń ców fi nan su ją cych or ga ni za cję pro -
jek tu, a to już po nad 2,5% Po la ków! 

Zo stań wo lon ta riu szem Pacz ki lub
Aka de mii. Je den za wszyst kich, wszy -
scy za jed ne go! 

Do łącz do Dru ży ny na: 
www.su perw.pl 

Kon takt:
Mar cin Bier nat
Li der Re jo nu Wy szo gród
tel. 510-739-832
e -ma il. mar cin@ospwy szo grod.pl

Ba sia Kur dej -Sza tan roz grze wa ser ca męż czyzn, Jul ka Ka miń ska
roz po czy na po szu ki wa nia bo ha te rów, a ty sią ce osób jed no czą się
na ogól no pol skich szko le niach. To znak – re kru ta cja wo lon ta riu szy
SZLA CHET NEJ PACZ KI i AKA DE MII PRZY SZŁO ŚCI roz po czę ta! 

Po nad 13 500 Su perW 

Har cer skie go Fe sti wa lu Fil mów Bli cho wo 2015
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reklama

La ikat to wier ni - lu dzie, któ rzy two -
rzą rze sze chrze ści jan uczest ni czą -
cych w mszach świę tych i in nych
uro czy sto ściach ko ściel nych. Oni
uwa ża ją księ ży za po moc ni ków
w do tar ciu mo dli twy wier nych
do Bo ga. Do ce nia ją pra cę du chow -
nych na rzecz pa ra fii i jej człon -
ków, nie pro sze ni da ją na ta cę, bo
uwa ża ją, że tak trze ba.

In ni zaś cho dzą na msze i za każ dym
ra zem „przy szy wa ją łat kę” księ dzu. Też
da ją na ta cę, ale po tem są ko men ta rze
z ich stro ny co do pa zer no ści du chow -
nych. Gdy tyl ko trze ba bie gną do księ dza
i da ją ty le ile trze ba za chrzest lub ślub.
Ko men ta rze są na dal, a w ten spo sób sie -
ją fałsz i gło szą nie praw dę. Po win ni za -
prze stać te go ty pu po staw i za cho wań.
Dla cze go? Od po wiedź jest pro sta. Czy
po my śle li w ja ki spo sób ma się ksiądz
utrzy mać, nie ma jąc mie sięcz nych do -
cho dów?. Jak ma utrzy mać ple ba nię, ko -
ściół, te ren wo kół świą ty ni? Prze cież to
sta no wi sko pra cy księ dza. Czy wier ni bę -
dą za do wo le ni, gdy zo ba czą pa ję czy ny
w świą ty ni, brud ne ścia ny, za śmie co ny
te ren wo kół do mu bo że go?

Pro szę tę gru pę lu dzi, że by
przed ko men ta rzem o tym so bie przy -
po mnie li. 

Trze cia gru pa wier nych to lu dzie,
któ rzy cho dzą do ko ścio ła dwa ra zy
do ro ku lub wca le. Na te mat wia ry, księ -
ży i ko ścio ła ma ją naj wię cej do po wie -
dze nia.

Mo im ma rze niem jest, by wszy scy
by li ta cy jak ta pierw sza gru pa ka to li -
ków, któ ra trak tu je księ dza ja ko „dusz
pa ste rza”. Nie trak tu ją go jak kup ca, wy -
drwi gro sza czy kłam ce.

Kler to lu dzie bar dziej za głę bie ni
w wia rę, ma ją cy słu żyć wier nym swym
do świad cze niem i wie dzą na te mat ob -
rzę dów re li gij nych i Bo ga. Ma ją dbać
o po wie rzo ny im ko ściół i pa ra fie, uczyć
jak być do brym ka to li kiem i pa trio tą.
Pil no wać, jak pod czas za bo rów lub woj -
ny, by czczo no świę ta pań stwo we. Osto -
ją pol sko ści i wier no ści Bo gu by ły ko -
ścio ły, w któ rych od waż ni księ ża uczy li
Po la ków oj czy ste go ję zy ka, mó wi li o pa -
trio ty zmie. Nie jed no krot nie by li za tę
po sta wę aresz to wa ni lub roz strze la ni.

Nie ugię li się jed nak przed re pre sja mi
i na dal peł ni li po win ność po ma ga jąc
wier nym. Ta ki po wi nien być ksiądz
i dziś, nie omi ja jąc praw dy, dą żyć do jej
po zna nia. Du chow ny wi nien gło sić po -
trze bę mi ło ści do oj czy ste go kra ju,
uczyć sza cun ku wo bec ro dzi ców i lu dzi.
Bo szko ła od cho dzi od tych za sad. Wy -
kre śla ne są lek tu ry na szych wiesz czów
i za stę po wa ne za gra nicz ny mi twór ca mi -
co gro zi za po mnie niem na ro do wej hi -
sto rii, a tym sa mym bra kiem pa trio ty -
zmu. Jest to bar dzo złe po stę po wa nie.

Księ ża win ni „ro bić swo je” i po pro -
stu mó wić o Pol sce i o po win no ściach
wo bec wła sne go kra ju. W dzi siej szych
cza sach nikt ni ko go za ta kie sło wa nie
roz strze la, ani nie wsa dzi do wię zie nia.

Ko ściół. Wspa nia łe, ma łe drew nia -
ne ko ścio ły, do któ rych za wsze war to
wejść, przy po mi na ją o tym jak to daw -
niej by wa ło. Po win no się ich strzec jak
oka w gło wie, szcze gól nie, gdy sły szy
się o po ża rach tych za byt ko wych świą -
tyń. Łza się w oku krę ci na myśl o ko lej -
ne stra cie klej no tu pol skiej kul tu ry.

Na szcze gól na uwa gę za słu gu ją świą ty -
nie wy bu do wa ne przez kró lów czy za -
moż nych feu da łów. W nich prze szłość
łą czy się z te raź niej szo ścią. Ty le się mó -
wi pod czas róż nych rzą dów o tym, by
ko ścio ło wi nie po ma gać, ale za gra nicz -
ne wy ciecz ki opro wa dza się wła śnie
po nich. Chwa li my się na szą kul tu rą
i za byt ka mi sa kral ny mi na ska lę świa -
to wą. Pań stwo nie dba jąc o nie, ska zu je
je na po grą ża nie w sza ro ści. Utrzy muj -
my więc na sze sank tu aria, ko ścio ły, ko -

ściół ki i świą ty nie - bo to nasz hi sto ria,
bo gac two na ro do we. Każ dy z nas po -
wi nien te go pil no wać, po ma gać. Kul -
tu ra ja ka się w nich mie ści jest na sza
i tyl ko na sza.

„DOM BO ŻY”
Bu dow la wy myśl na i oka za ła
W środ ku uro czy sta i wspa nia ła
Do świą ty ni mo żesz za wsze wejść
Pod su fi tem pod par tym fi la ra mi za wsze przejść
Po mo dlić się i Bo gu po ża lić
Grze chy swe zo sta wić, ży cia dro gę usta lić
Po dzi wiać ob ra zy i rzeź bio ne sta cje
A tak że ob raz przed sta wia ją cy ostat nią ko la cję
Wszę dzie od czu jesz po rzą dek pa nu ją cy
Ob raz Mat ki z dzie ciąt kiem mi ło ścią ema nu ją cy
Wszyst ko to do re flek sji skła nia
To tak jak by Bóg Ci swe ta jem ni ce od sła niał
Chce Ci się z Bo giem roz ma wiać
Na no we spo tka nie z Bo giem uma wiać
Ten spo kój i wszę dzie klar
To od Bo ga Twa osto ja spo ko ju - dar!
A gdy uda Ci się spo tkać ple ba na
Co wy słu cha Twej spo wie dzi z ra na
A póź niej przy jąć do ser ca Chry stu sa
To kult wia ry co ser ce ru sza
Tak więc re flek sja Was nie omi nie
Wie rząc w Bo ga od wie dzaj cie pil nuj cie świą ty nie.
Wal de mar Ry piń ski pseu do nim Ry Wal. 

Mo dli twą dzień koń czę
Mo dli twą dzień za czy nam
Tak mnie na uczy ła 
Mo ja ko cha na Mat ka je dy na
Któ ra nie zdą ży ła wię cej
Zmar ła bar dzo mło do
Po cięż kiej cho ro bie i mę ce.

Je stem z Ma zow sza, ta zie mia jest
naj droż sza.

I ta Ka mie ni ca, to mo ja ro dzin -
na wio ska.

Pi szę o so bie. Ha li na Dzier ża now ska. 
Mo ja uro cza są siad ka miesz ka we wsi Bo -

rzeń. Jest wy jąt ko wą ar tyst ką, szy deł ku je jak ma -
ło kto (sa ma two rzy nie po wta rzal ne wzo ry), pi sze
wzru sza ją ce i peł ne mą dro ści o ży ciu, wie rze i lu -
dziach wier sze, pie cze wy śmie ni te w sma ku cia sta
oraz je dy ne w swo im ro dza ju ko zy. Pa ni Ha li -
na to czło wiek wie lu ta len tów. O so bie mó wi:

Je stem pra bab cią, cie szę się że ży ję.
Mam po my słów wie le, wca le te go nie kry je.
Pi szę co ro bię.
Tro chę po ezji two rzę. 

„Ta lent”
Pan Bóg my ślą na szą 
Rzą dzi i kie ru je.
To co zły znisz czy
Duch świę ty od bu du je.

Bóg da je ta len ty
Czło wiek mno ży i roz wi ja
Duch świę ty po ma ga
I wspie ra Mat ka Bo ża Ma ry ja.

W każ dej dzie dzi nie
Umysł wciąż po my sły ro dzi.
Po stęp w Pol sce two rzą
I sta rzy i mło dzi.

Lżej sze i mil sze sta je się 
W każ dym dniu ży cie
Jak wie le ta len tów ma my
Te go nie za prze czy cie.

Ja pi szę z da ną mi wia rą
Ukła dam, wy kle jam, szy deł ku je
Bóg dał mi ta lent, nie zmar nu je
Za wszyst kie ła ski Pa nu Bo gu dzię ku je.

Zro bi łam 50 wień ców do żyn ko -
wych. Pra wie wszyst kie zwią za ne z ro -
kiem ko ściel nym. Wy kle jo ne z zia ren
kło sów i słom ki wzbu dza ły za chwyt
oglą da ją cych. Ro bi łam wień ce do pa -
ra fii, gmi ny, die ce zji, de ka na tu i po -
wia tu.

Naj więk szą mo ją pa sją i ra do ścią
jest szy deł ko wa nie. Ro bię z włócz ki
i ko ron ki: ka pe lu sze, ka pe lu si ki, bu -
ci ki, ser wet ki, koł nie rzy ki, ja jecz ka,
kur ki, bie dron ki, ła bę dzie, owo ce,
anioł ki, dzwon ki i dzwo necz ki,
ozdo by na cho in kę i na we sel ne
ocze pi ny -wó zecz ki.Za swo ją pra cę
mam du żo po dzię ko wań i dy plo -
mów.

Pa ni Ha li na No wac ka chce i mo -
że dzie lić się swo ją wy jąt ko wą do -
bro cią. Spo tka my Ją, gdy trwa zbiór -
ka Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy, Bie sia da Pa trio tycz -
na w Wę grzy no wie, do żyn ki w ko -
ście le w Or szy mo wie lub Czer wiń -
sku, prze mie rza zie mię ma zo wiec ką
ko lej na piel grzym ka. Ta skrom na,
uśmiech nię ta, otwar ta na lu dzi nie -
wia sta za słu gu je na ogrom ne uzna -
nie i du ży sza cu nek.

Ja do ce niam tę wy jąt ko wą oso bo -
wość. Cie szę się z bli skie go są siedz twa.
Pań stwu po le cam stro nę www.e -Wy -
szo gród, by obej rzeć do ro bek rę ko -
dziel ni czy pa ni No wac kiej i móc za ku -
pić nie po wta rzal ne wy ro by ar ty stycz -
ne. Za zgo dą pa ni Ha li ny po da ję nu -
mer ko mór ki - 500-476-306. Ire -
na Grusz czyń ska

LA IKAT, KLER i KO ŚCIÓŁ
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Uro czy sto ści Świę ta Plo nów w Bo -
dza no wie zor ga ni zo wa ne pod ho -
no ro wym pa tro na tem Mi ni stra Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi, Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go oraz
Wo je wo dy Ma zo wiec kie go roz po -
czę ły się  Mszą Świę tą w Ko ście le
p.w. Naj święt szej Ma ryi Pan ny
w Bo dza no wie, pod czas któ rej
dzię ko wa no za za koń cze nie żniw
i ze bra ne plo ny. 

Po Mszy ko ro wód do żyn ko wy wraz
z wień ca mi z po szcze gól nych gmin i so -
łectw po wia tu płoc kie go, pocz tów
sztan da ro wych, za pro szo nych go ści
i miesz kań ców po wia tu płoc kie go prze -
ma sze ro wał na Sta dion Klu bu Spor to -
we go „Hu ra gan”, gdzie roz po czę ły się
ofi cjal ne uro czy sto ści XVI Do ży nek Po -
wia tu Płoc kie go. Ko lej nym punk tem
uro czy sto ści by ła pre zen ta cja wień ców

do żyn ko wych przy go to wa nych przez
miesz kań ców gmin i so łectw oraz ob -
rzę du do żyn ko we go w wy ko na niu Ze -
spo łu Pie śni i Tań ca „Ma zo via” oraz
wspól ne dzie le nie się chle bem.

Do żyn ki to wy jąt ko we dla rol ni ków
oraz wszyst kich miesz kań ców te re nów
wiej skich lu do we świę to po łą czo ne
z ob rzę da mi dzięk czyn ny mi za ukoń -
cze nie żniw i prac po lo wych. Jest to też

świet na oka zja do za pre zen to wa nia
pięk nie wy ko na nych z pło dów zie mi
wień ców oraz lo kal nych tra dy cji zwią za -
nych głów nie ze żni wa mi.

W uro czy sto ściach do żyn ko -
wych w Bo dza no wie uczest ni czy li:
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go Adam Stru zik,  po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go Ja ro sław Ka li -
now ski, po seł na Sejm RP Wal de mar

Paw lak, po seł na Sejm RP Piotr Zgo -
rzel ski, po słan ka na Sejm RP Elż bie -
ta Ga piń ska, Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek, Wi ce sta ro sta Iwo -
na Sie roc ka, Prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu w Płoc ku Lech Dą brow ski
wraz z Rad ny mi Po wia tu Płoc kie go,
Dy rek tor płoc kiej De le ga tu ry Urzę -
du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go Mi chał Twar dy, Kie -
row nik De le ga tu ry – Pla ców ki Za -
miej sco wej w Płoc ku Ma zo wiec kie -
go Urzę du Wo je wódz kie go w War -
sza wie Ra do sław Le wan dow ski, go -
spo darz te go rocz nych do ży nek po -
wia to wych, Wójt Gmi ny Bo dza nów
Je rzy Sta ni szew ski, Rad ni Gmi ny
Bo dza nów,   Bur mi strzo wie i Wój to -
wie Gmin, soł ty si, rol ni cy a tak że

licz nie zgro ma dze ni miesz kań cy po -
wia tu płoc kie go.

Po tra dy cyj nych ob rzę dach do żyn ko -
wych zo sta ły wrę czo ne od zna cze nia „Za -
słu żo ny dla rol nic twa”, ca ło ści zaś do peł ni -
ły wy stę py ar ty stycz ne ze spo łów: BAY ER
FULL, KOR DIAN,, EX BO LO, JA GO DY,
MAG DY NIE WIŃ SKIEJ ZE SPO ŁU
TAŃ CA LU DO WE GO „MA SO VIA”
oraz SZKOL NE GO ZE SPO ŁU LU DO -
WE GO „CIE ŚLA NIE”.

XVI Do żyn ki Po wia tu Płoc kie go



Cam po Bo sco to cy klicz ne spo tka -
nia mło dych lu dzi, któ rzy przy jeż -
dza ją do Czer wiń ska nad Wi słą,
aby wspól nie się mo dlić, ba wić
i roz wi jać, a wszyst ko to w du chu
św. Ja na Bo sko. Pod czas Cam -
po Bo sco 2015 od by ły się spo tka -
nia z Mar ci nem Ja ki mo wi czem,
Ka mi lem Ba ze la kiem oraz kon cer -
ty: Stro nyB (De biut 2012), Bę sia,
T.ET NO i De biu tu 2015 – ze spo łu
So uda rion..

W pierw szym dniu Cam po Bo sco
na pla cu przed Ba zy li ka w Czer wiń sku
od był się po kaz świa tło -dźwięk S.O.S. –
Sa ve our So uls – (Ra tuj cie Na sze Du -
sze).

Te atr Trze cie go wie czor ny spek -
takl „Gdzie je steś, Ali cjo?”– to hi sto -
ria, któ ra opo wia da o po szu ki wa niach

bo ha ter ki praw dy o so bie, swo jej toż -
sa mo ści. Świat Ali cji Te atru Trze cie go
wy da je się nie mniej gro te sko wy,
i chwi la mi tra gicz ny, niż Ali cji w Kra -
inie Cza rów. To, co jest śmiesz ne,
za chwi lę oka zu je się bar dzo po waż ne
i nie po ko ją ce. W ży cie re al ne wdzie ra
się ma so wa roz ryw ka te le wi zyj na i lu -
dzie za czy na ją mó wić, jak pla sti ko we
po sta ci z pa ra do ku men tów. Tym, co
prze szka dza i pa ra li żu je bo ha te rów,
w po szu ki wa niu od po wie dzi, w kon -
fron ta cji ze so bą, jest cią gle to wa rzy -
szą cy strach.

Te atr Trze cie go z Płoc ka to dzia ła ją -
cy od pra wie 6 lat mło dzie żo wy te atr,

któ rym opie ku je się Adam Ło niew ski,
ak tor i re ży ser z Łódź.

Cam po Bo sco to moc kul tu ral nych
wy da rzeń, war to ścio we kon fe ren cje
i du cho wy roz wój – uczest ni cy te go -
rocz nej edy cji – po dob nie, jak w ubie -
głych la tach – nie mo gli na rze kać
na brak prze żyć.

CZWARTEK, 24 września 2015Historia8

Biuro rachunkowe EM-fin Bożena Chojnacka

ul. Niepodległości 11B, 

09-450 Wyszogród, tel/fax 24 262 28 29

reklama

Cam po Bo sco Czer wińsk 2015

W pią tek 18 wrze śnia w Ra dzi ko -
wie No wym od był się fe styn z oka -
zji uro czy ste go otwar cia Nie pu blicz -
nej Szko ły Pod sta wo wej im. Hen ry -
ka Sien kie wi cza. Po mi mo wie lu
kło po tów i nie zbyt przy chyl nej at -
mos fe ry dla te go przed się wzię cia,
na uczy cie lom i ro dzi com uda ło się
po wo łać sto wa rzy sze nie i utwo rzyć
Nie pu blicz ną Szko łę Pod sta wo wą
wraz z przed szko lem. To jesz cze
nie ko niec wie lu pro ble mów na ja -
kie za ło ży cie le na po ty ka ją po dro -
dze, ale ma my na dzie ję, że fi nał tej
spra wy bę dzie po zy tyw ny.
A tym cza sem na fe sty nie ba wi ły
się dzie ci, ro dzi ce, przy ja cie le szko -
ły i za pro sze ni go ście. Ro dzi ce
upie kli pysz ne cia sta, był po ka zy
stra żac kie a po tem dzie ci tań czy ły
Zum bę. Ży czy my i dzie ciom i na -
uczy cie lom wie lu suk ce sów.

Fe styn w Ra dzi ko wie

Usługi Minikoparką
604 433 240
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Artykuły uczniów - „Młodzi mają głos”
Uczniowie Gimnazjum w Wyszogrodzie zabierają

głos w ważnych dla nich sprawach.
Czy Pol ska to kraj to le ran cyj ny?.

Nie ste ty w Pol sce jest tak, że prze pi sy
mó wią swo je, awprak ty ce dzie je się zu peł -
nie ina czej. Jak przed sta wia się ten pro -
blem w na szej oj czyź nie?. Otóż w prak ty -
ce to le ran cja wo bec mniej szo ści na ro do -
wych i re li gij nych jest ni ska. Po la kom brak
sza cun ku do wy znaw ców in nych re li gii
niż ka to lic ka, uzna wa ni są oni za gor szych.
W Pol sce ist nie je zja wi sko an ty se mi ty -

zmu, a tak że ra si zmu. An ty se mi tyzm
wręcz za ko rze nio ny jest w na szej men tal -
no ści, przy kła dem mo że być cho ciaż by
po wie dze nie: cyt. „TY Ży dzie”- ozna cza ją -
ce ko goś ską pe go, chy tre go.

Ra sizm jest rów nież zja wi skiem czę sto
wy stę pu ją cym. W mo wie po tocz nej przed -
sta wi cie la ra sy czar nej zwie się „bam bu sem”
lub „czar nu chem”. Na Azja tę mó wi my „żół -
tek, ki ta jec”. Ara bo wie ostat ni mi cza sy -to sa -

mi ter ro ry ści. Ist nie ją tak że gru py pro pa gu ją -
ce ra sizm, szo wi nizm i an ty se mi tyzm.

Tak że po li ty ka w na szym kra ju jest źró -
dłem nie to le ran cji i wza jem nych uprze dzeń.
W ar ty ku łach pra so wych, au dy cjach ra dio -
wych i te le wi zyj nych, a na wet pod czas wy stą -
pień na szych par la men ta rzy stów w Sej mie
wi dać po dzia ły i nie na wiść. Po li ty cy sto su ją
za sa dę - kto nie z na mi, ten nasz wróg.

DO MI NI KA SZUM LIC KA KL.IIB

Ko nic nie zdro we go je dze nia
w szko łach.

W bie żą cym ro ku szkol nym sejm po -
sta no wił wpro wa dzić za kaz sprze da ży
w szkol nych skle pi kach żyw no ści ty pu fast
fo od, na po jów ga zo wa nych i sło dy czy. No -
we li za cja usta wy zo sta ła pod pi sa na przez
Pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go 17
grud nia ubie głe go ro ku. Prze wi dzia ne są
bar dzo wy so kie ka ry za zła ma nie no wych
prze pi sów. Dy rek tor szko ły mo że roz wią -
zać umo wę z wła ści cie lem skle pi ku oraz
mo że być na ło żo na wy so ka ka ra na ajen ta.

No we li za cja zo sta ła za twier dzo na aż
przez 426 po słów, jed nak nie wszyst kim
oby wa te lom przy pa dła do gu stu. Wie le
osób uwa ża, że za ka za ne w szko łach pro -
duk ty, dzie ci i tak bę dą ku po wać po za te re -
nem szko ły, co na ra zi je na nie bez pie czeń -
stwo zwią za ne z ko niecz no ścią wyj ścia

na uli cę. Dy rek cje szko ły oba wia ją się, że
sto łów ki nie bę dą w sta nie prze sta wić się
na go to wa nie zdro wych po sił ków. Sze fo wa
Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej Klu zik -
-Rost kow ska od pie ra te ar gu men ty, twier -
dząc, że ca te ring, któ ry jest nie zdro wy,
moż na zmie nić na in ny.

Przy czy ną wszel kich zmian wpro wa -
dzo nych przez sejm jest oba wa o zdro wie
dzie ci, po nie waż spo ży wa nie tzw.” śmie cio -
we go je dze nia” mo że przy czy nić się do wy -
stę po wa nia prze wle kłych cho rób.

Naj groź niej sze z nich to: cu krzy ca, no -
wo two ry, oty łość. UNI CEF pre zen tu je dość
nie po ko ją ce da ne. Od 2002ro ku do 2012r.
od se tek dzie ci ma ją cych nad wa gę wzrósł
z 7% do 17%.Na to miast In sty tut Żyw no ści
i Ży wie nia po da je, że ten od se tek wy no si
od 22% do 32%.

RA JEW SKA ALEK SAN DRA KL. IIB

Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich „Mal -
wa” od czerw ca re ali zu je pro jekt „Przez
żo łą dek do ser ca – warsz ta ty ku li nar ne
w gmi nie Ma ła Wieś”. Pro jekt do fi nan -
so wa ny jest ze środ ków Pro gra mu
„Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko – Ame ry kań -
skiej Fun da cji Wol no ści re ali zo wa ne go
przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii
w Pol sce, Le vi Strauss Po land oraz
Ośro dek Dzia łaj Lo kal nie Fun da cji Fun -
dusz Lo kal ny Zie mi Płoc kiej „Mło dzi
Ra zem”. Pro jekt do fi nan so wa ny ze
środ ków Pro gra mu Dzia łaj Lo kal nie
Pol sko – Ame ry kań skiej Fun da cji Wol -
no ści re ali zo wa ne go przez Aka de mię
Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce, Le vi
Strauss Po land oraz Ośro dek Dzia łaj
Lo kal nie Fun da cji Fun dusz Lo kal ny Zie -
mi Płoc kiej Mło dzi Ra zem.

Pro jekt po le ga na zor ga ni zo wa niu cy -
klu spo tkań w for mie warsz ta tów dla
miesz kań ców Ma łej Wsi. W bu dże cie pro -
jek tu za pla no wa no rów nież ku pie nie du że -
go na mio tu ple ne ro we go do wy ko rzy sta nia
przy or ga ni zo wa nych warsz ta tach. Każ de
ze spo tkań kie ro wa ne jest do in nej gru py
spo łecz nej.

Pierw sze warsz ta ty ku li nar ne od by ły
się 26 ma ja z oka zji Dnia Mat ki na te re nie
re kre acyj nym Gmin ne go Cen trum Kul tu -
ry Mul tiO sa da. W no wo za ku pio nym na -
mio cie po ja wi ło się pięć sto li ków, a na każ -
dym ja kaś cie ka wa pro po zy cja do ty czą ca
bądź de ko ro wa nia sto łu, bądź przy rzą dza -
nia po traw. Od by ły się rów nież za ję cia uczą -
ce skła da nia ser we tek. Na warsz ta tach moż -
na by ło nie tyl ko przy go to wać szasz ły ki

owo co we, ba becz ki na słod ko lub pi kant nie
i je skon su mo wać, ale tak że usły szeć po ra dy
do ty czą ce za cho wa nia się przy re stau ra cyj -
nym sto le. Ko lej ne sto li ki ofe ro wa ły pię tro -
we ka nap ki prze kła da ne no wa lij ka mi i pa -
sta mi se ro wy mi, za wi ja ne tor til le oraz za -
pie ka ne to sty. W ro gach na mio tu sta ły dwa
sto li ki: je den z pre zen ta cją za sta wy sto ło -
wej, dru gi –„ję zy ka sztuć ców”, któ ry po ka -
zy wał, ja ki sy gnał wy sy ła my kel ne ro wi,
ukła da jąc w okre ślo ny spo sób nóż i wi de lec
(Prze rwa w je dze niu, Pro szę do kład kę). 

Waż nym punk tem pro gra mu by ło
ogło sze nie wy ni ków kon kur su pla stycz ne -
go „Wiem, co jem” pro mu ją ce go pro jekt.
Uczest ni ków ucie szy ło to, że wszy scy oka -
za li się zwy cięz ca mi. 

Ko lej ne warsz ta ty ku li nar ne od by ły się
z oka zji Dnia Dziec ka 1 czerw ca 2015 ro ku
w ma ło wie skim Przed szko lu. W bia ło -zie lo -
nym na mio cie Malw roz sta wio nym
przy bu dyn ku Przed szko la zgro ma dzi ły się
nie tyl ko przed szko la ki, ale i młod sze dzie ci
przy pro wa dzo ne przez ma my i bab cie.
Przed ta ką pu blicz no ścią wy stą pił ze spół
Uku de mia ze Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej
Wsi z pio sen ka mi har cer ski mi i dzie cię cy -
mi. A na stęp nie wszy scy ra zem ra czy li się
sma ko ły ka mi. Me nu by ło im po nu ją ce:
szasz ły ki owo co we, ko zioł ki z pa ró wek,
chru pią ce to sty, ba becz ki na słod ko, lo do wy
kok tajl tru skaw ko wy, kom pot owo co wy.
Zna ko mi te na upał. Dzie ci z po mo cą pań ro -
bi ły ka nap ki, na kła da jąc skład ni ki i kom po -
no wa ły prze ką ski. Nie wąt pli wą atrak cją
warsz ta tów był po kaz ca rvin gu, czy li owo co -

wo -wa rzyw nych wy ci na nek. w któ rym od -
by ło się dru gie spo tka nie pro jek tu „Przez żo -
łą dek do ser ca – warsz ta ty ku li nar ne w gmi -
nie Ma ła Wieś”, re ali zo wa ne go przez Sto wa -
rzy sze nie Ko biet Wiej skich Mal wa. Tym ra -
zem uczest ni ka mi warsz ta tów by ły przed -
szko la ki oraz młod sze dzie ci przy pro wa dzo -
ne przez ma my i bab cie. Przed ta ką pu blicz -
no ścią, w cie niu drzew wy stą pił ze spół Uku -
de mia wy ko nu jąc pio sen ki har cer skie i dzie -
cię ce. A na stęp nie wszy scy ra zem ra czy li się
sma ko ły ka mi. Me nu by ło im po nu ją ce:
szasz ły ki owo co we, ko zioł ki z pa ró wek,
chru pią ce to sty, ba becz ki na słod ko, kok tajl
tru skaw ko wy i kom po cik owo co wy, zna ko -
mi te na upał. Dzie ci z po mo cą Pań na kła da -
ły skład ni ki (nie raz się nie uda ło – ale to nic)
i kom po no wa ły prze ką ski. Nie wąt pli wą
atrak cją warsz ta tów był po kaz ca rvin gu.
Prze pięk ne wzo ry wy ci na ła An dże li ka Go -
łę biow ska, któ ra jest mi strzy nią tej sztu ki. Te
owo co wo -wa rzyw ne wy ci nan ki za chwy ca ły
dzie ci, a nie któ re z nich mo gły spró bo wać
swo ich sił. Dzię ku je my wszyst kim i do zo ba -
cze nia na na stęp nym Spo tka niu.

Pro jekt do fi nan so wa ny ze środ ków Pro -
gra mu Dzia łaj Lo kal nie Pol sko – Ame ry -
kań skiej Fun da cji Wol no ści re ali zo wa ne go
przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol -
sce, Le vi Strauss Po land oraz Ośro dek Dzia -
łaj Lo kal nie Fun da cji Fun dusz Lo kal ny Zie -
mi Płoc kiej Mło dzi Ra zem.w któ rym od by -
ło się dru gie spo tka nie pro jek tu „Przez żo łą -
dek do ser ca – warsz ta ty ku li nar ne w gmi -
nie Ma ła Wieś”, re ali zo wa ne go przez Sto wa -
rzy sze nie Ko biet Wiej skich Mal wa. Tym ra -

zem uczest ni ka mi warsz ta tów by ły przed -
szko la ki oraz młod sze dzie ci przy pro wa dzo -
ne przez ma my i bab cie. Przed ta ką pu blicz -
no ścią, w cie niu drzew wy stą pił ze spół Uku -
de mia wy ko nu jąc pio sen ki har cer skie i dzie -
cię ce. A na stęp nie wszy scy ra zem ra czy li się
sma ko ły ka mi. Me nu by ło im po nu ją ce:
szasz ły ki owo co we, ko zioł ki z pa ró wek,
chru pią ce to sty, ba becz ki na słod ko, kok tajl
tru skaw ko wy i kom po cik owo co wy, zna ko -
mi te na upał. Dzie ci z po mo cą Pań na kła da -
ły skład ni ki (nie raz się nie uda ło – ale to nic)
i kom po no wa ły prze ką ski. Nie wąt pli wą
atrak cją warsz ta tów był po kaz ca rvin gu.
Prze pięk ne wzo ry wy ci na ła An dże li ka Go -
łę biow ska, któ ra jest mi strzy nią tej sztu ki. Te
owo co wo -wa rzyw ne wy ci nan ki za chwy ca ły
dzie ci, a nie któ re z nich mo gły spró bo wać
swo ich sił. Dzię ku je my wszyst kim i do zo ba -
cze nia na na stęp nym Spo tka niu.

Pro jekt do fi nan so wa ny ze środ ków
Pro gra mu Dzia łaj Lo kal nie Pol sko – Ame -
ry kań skiej Fun da cji Wol no ści re ali zo wa ne -
go przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii
w Pol sce, Le vi Strauss Po land oraz Ośro dek
Dzia łaj Lo kal nie Fun da cji Fun dusz Lo kal ny
Zie mi Płoc kiej Mło dzi Ra zem.

Ko lej ne warsz ta ty od by ły się 12 czerw ca
w Gim na zjum im. An ny Na kwa skiej w Ma -
łej Wsi i po łą czo ne by ły z uro czy sto ścią po -
świę co ną ro dzi nie Kor win -Szy ma now skich,
a w szcze gól no ści jej przed sta wi ciel ce Ja dwi -
dze Kor win -Szy ma now skiej – żo nie Bo le sła -
wa Na kwa skie go, wnu ka pa tron ki Gim na -
zjum. Jed nym z punk tów pro gra mu by ły
warsz ta ty ku li nar ne dla dzie ci i ich ro dzi ców.

Przy go to wa no po tra wy na stół szwedz ki, któ -
re po tem wspól nie z go ść mi gim na zjal nej
uro czy sto ści skon su mo wa no.

Ko lej ny raz spo tka li śmy się 13 sierp nia.
Człon ki nie SKW Mal wa za pro si ły eme ry -
tów i ren ci stów przed Dom Se nio ra do swo -
je go ple ne ro we go na mio tu. Warsz ta ty za -
czę ły się za ję cia mi z die te ty kiem, któ ry pro -
mo wał kuch nię li ght i po tra wy lek ko straw -
ne. Roz strzy gnię ty zo stał tak że kon kurs ku -
li nar ny dla se nio rów „Na le śni ki na 100 spo -
so bów”. Oczy wi ście wszy scy sta nę li na po -
dium i otrzy ma li na gro dy. Na stęp nie od był
się po kaz i kon sump cja po traw. Na szczę -
ście wszyst kim wszyst ko sma ko wa ło, mi -
mo, że zdro wo i lek ko.

Na ostat nie spo tka nie we wrze śniu za -
pra sza my go spo dy nie do mo we.

Ce lem re ali zo wa ne go pro jek tu jest in -
te gra cja lo kal nej spo łecz no ści i po bu dze nie
jej do dzia ła nia. Wszak wspól ne bie sia do -
wa nie to nasz pol ski zwy czaj, a go ścin ność
– na ro do wa ce cha. Tak więc przy dat ne bę -
dą i prze pi sy ku li nar ne, i wska zów ki do ty -
czą ce po dej mo wa nia go ści. Choć człon ki -
nie SKW Mal wa da ły się już po znać ja ko do -
bre ku char ki i or ga ni za tor ki (przy go to wy -
wa ły da nia na kon kur sy ku li nar ne, sto iska,
wiej ski stół), to jed nak po raz pierw szy ma -
ją oka zję zor ga ni zo wa nia cze goś cy klicz ne -
go dla miesz kań ców gmi ny. A są dząc po za -
in te re so wa niu warsz ta ta mi nie wąt pli wie
na stą pi ła in te gra cja miesz kań ców, któ ra
ma my na dzie ję wzmoc ni so li dar ność lo kal -
nej spo łecz no ści. 

TEKST: IZA BE LA JE ZNACH

Przez żo łą dek do ser ca… miesz kań ców Ma łej Wsi

W so bo tę 12 wrze śnia w Ma lej Wsi w ra mach Dni Ma łej Wsi od był się XVII Bu rak Rall ly czy li zlot mo to cy kli
i po jaz dów za byt ko wych. Od po cząt ku dnia po go da nie do pi sy wa ła co od bi ło się na mniej szej fre kwen cji
uczest ni ków niż zwy kle.XVII Bu rak Ral ly



W mi nio ną so bo tę 19 wrze śnia
Soł tys Sło mi na Pa ni Ma rze na Ko ła -
kow ska , Ra da So łec ka, OSP w
Sło mi nie przy fi nan so wym wspar -
ciu Bur mi strza Ja na Bosz ko oraz
sta ro sty płoc kie go Ma riu sza Bień -
ka, zor ga ni zo wa li ko lej ny fe styn ro -
dzin ny  w Sło mi nie.

Miesz kań cy pod czas uro czy sto ści
go ści li Bur mi strza Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród Ja na Bosz ko wraz z przed -
sta wi cie la mi Ra dy Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród, sta ro stę płoc kie go Ma riu -
sza Bień ka , po sła na sejm Pio tra Zgo -
rzel skie go , Wik to ra Szmu le wi cza
pre ze sa Kra jo wej Ra dy Izb Rol ni czych
oraz pa nią Jo lan tę Łu ka sik Ma lic ką
Pre zes Za rzą du Vi stu la Ban ku Spół -
dziel cze go.

Mło dzież z gim na zjum z Wy szo -
gro du pod kie row nic twem Hu ber ta
Więc kow skie go przy go to wa ła cześć
ar ty stycz ną.

Na za koń cze nie czę ści ar ty stycz -
nej, kil ku let nia Alek san dra Cy tac ka
urze kła wszyst kich swo im śpie wem.
Ola z dzie cię cą ra do ścią i peł nią
dziew czę ce go wdzię ku bez  skrę po wa -
nia wy stą pi ła jak świa to wa so list ka.  

Po wy stę pach i oko licz no ścio -
wych mo wach ,stra ża cy z OSP z du mą
za pre zen to wa li swój po jazd bo jo wy
oraz ró zne za ka mar ki re mi zy stra żac -
kiej - si łow nię oraz no wą ko tłow nie.
Oso bą szcze gól nie opro wa dza na  był
Ma riusz Bie niek któ ry bę dąc jesz cze
Bur mi strzem Wy szo gro du po mógł w

wy po sa że niu si łow ni a obec nie ja ko
sta ro sta płoc ki po mógł w bu do wie no -
wej ko tłow ni w re mi zie

Fe styn nie mógł się od być bez
wspól nej za ba wy i bie sia do wa nia.

Za ba wa trwa ła do póź nych go dzin
wie czor nych.
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Fe styn w Sło mi nie
Od 1 stycz nia 2015 ro ku Po wia -
to wy Urząd Pra cy w Płoc ku roz -
po czął re ali za cję pro jek tu po za -
kon kur so we go pn. „AK TY WI ZA -
CJA OSÓB W WIE KU 30 LAT
I PO WY ŻEJ PO ZO STA JĄ CYCH
BEZ PRA CY W PO WIE CIE PŁOC -
KIM (I)” w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go 2014-
2020 – Oś prio ry te to wa VIII –
Roz wój ryn ku pra cy, Dzia ła nie
8.1 – Ak ty wi za cja za wo do wa
osób bez ro bot nych przez PUP –
pro jek ty po za kon kur so we. Re ali -
za cja pro jek tu za koń czy się 31
grud nia 2016r.

Na ak ty wi za cję oraz zwięk sze nie
moż li wo ści za trud nie nia bez ro bot -
nych miesz kań ców po wia tu płoc kie -
go w ra mach pro jek tu, w la tach
2015-2016 zo sta nie prze zna czo nych
po nad 4,4 mln zło tych. Unij ne środ -
ki umoż li wią re ali za cję kom plek so -
we go i zin dy wi du ali zo wa ne go wspar -
cia osób w wie ku 30 lat i po wy żej,
po zo sta ją cych bez pra cy w po wie cie
płoc kim, bę dą cych w szcze gól nie
trud nej sy tu acji na ryn ku pra cy.

W ra mach pro jek tu ofe ro wa -
ne są na stę pu ją ce ro dza je
wspar cia:

z Po rad nic two za wo do we/ Po -
śred nic two pra cy 

z Sta że
z Szko le nia
z Jed no ra zo we środ ki na pod ję cie

dzia łal no ści go spo dar czej

Ak tu al nie w ra mach pro jek tu
„Ak ty wi za cja osób w wie ku 30 lat
i po wy żej po zo sta ją cych bez pra cy
w po wie cie płoc kim (I)” Po wia to wy
Urząd Pra cy w Płoc ku pro wa dzi na -
bór wnio sków na szko le nia in dy wi -
du al ne dla 10 osób bez ro bot nych. 

Wspar cie w po sta ci szko leń in dy -
wi du al nych skie ro wa ne jest do osób
w wie ku 30 lat i po wy żej, za re je stro -
wa nych w Po wia to wym Urzę dzie
Pra cy w Płoc ku ja ko bez ro bot ne
(z usta lo nym pro fi lem po mo cy II lub
pro fi lem po mo cy I w uza sad nio nych
przy pad kach), na le żą cych do jed nej
z n/w grup de fa wo ry zo wa nych:

z oso by po wy żej 50 ro ku ży cia,
z oso by z nie peł no spraw no ścia -

mi,
z oso by dłu go trwa le bez ro bot ne

– zgod nie z de fi ni cją przy ję tą
na po trze by re ali za cji pro jek tów

współ fi nan so wa nych ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej, za oso bę dłu go -
trwa le bez ro bot ną uzna je się oso bę
bez ro bot ną (tj. oso bę po zo sta ją cą
bez pra cy, go to wą do pod ję cia pra cy
i ak tyw nie po szu ku ją cą za trud nie -
nia) nie prze rwa nie przez okres po -
nad 12 mie się cy.

W ra mach po wyż szych grup
prio ry te to wo kie ro wa ne bę dą ko bie -
ty i oso by o ni skich kwa li fi ka cjach (tj.
oso by po sia da ją ce wy kształ ce nie
na po zio mie śred nim lub niż szym,
z wy łą cze niem osób z wy kształ ce -
niem po ma tu ral nym i wyż szym).

Z uwa gi na za ło że nia pro jek tu do -
ty czą ce wskaź ni ka efek tyw no ści za -
trud nie nio wej, w pierw szej ko lej no ści
kie ro wa ne bę dą oso by, któ re do łą czą
de kla ra cję dal sze go za trud nie nia bez -
po śred nio po za koń czo nym szko le niu
na nie prze rwa ny okres: co naj mniej
trzech peł nych mie się cy w wy mia rze
mi ni mum ½ eta tu (w przy pad ku za -
war cia umo wy o pra cę) lub mi ni mum
trzech peł nych mie się cy i war tość za -
war tej umo wy rów na lub wyż sza trzy -
krot no ści mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia za pra cę usta la ne go na pod sta wie
prze pi sów o mi ni mal nym wy na gro -
dze niu za pra cę (w przy pad ku za war -
cia umo wy zle ce nia).

Za pra sza my do sko rzy sta nia
z nie po wta rzal nej oka zji na bez płat -
ne pod nie sie nie kwa li fi ka cji za wo do -
wych w ra mach pro jek tu.

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
ul. Ko stro gaj 1 po kój 24 (I pię tro), 

tel. 24/267-46-69

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku in for mu je…
– jak wziąć udział w pro jek cie unij nym.

Mał go rza ta Bom ba lic ka – Dy rek tor
Po wia to we go Urzę du Pra cy
w Płoc ku



Hu ra gan za grał ten mecz bez po -
my słu, bez prze bo jo wo ści i bez
wal ki do ja kiej zdo łał nas już przy -
zwy cza ić. Zde cy do wa na prze wa ga
go spo da rzy stwa rza na by ła głów -
nie przez sil ne da le kie za gra nia w
oko li ca po la kar ne go, gdzie czę sto
do cho dzi ło do po waż ne go za gro że -
nia. Na szczę ście mię dzy słup ka mi
bo dza now skiej bram ki dziel nie spi -
sy wał się Ka mil Sze fer. 

O tym, że kunszt bram kar ski nie jest
mu ob cy prze ko na li się snaj pe rzy Kasz te -
la na. Ka mil spi sy wał się zna ko mi cie.
Obro nił na wet je den, z dwóch wy ko ny -
wa nych przez go spo da rzy, rzut kar ny, a
mia ło to miejsc e w 75 mi nu cie me czu.

Wy da wa ło się, że bę dzie to mo -
ment prze ło mo wy tej gry. Nie ste ty, nic
te go dnia się nie uda wa ło.

Mi mo, że bo dza now ska dru ży -
na sta ra ła się roz gry wać w środ ku
bo iska, do pro wa dzać pił kę pod po -

le kar ne ry wa la, to na ogół tyl ko na
tym się koń czy ło. Bra ko wa ło ostat -
nie go do kład ne go za gra nia, czy cel -
ne go sil ne go ude rze nia w kie run ku
bram ki go spo da rzy. 

Bez więk sze go za gro że nia nie
moż na dziś by ło my śleć o wy wie -
zie niu ko rzyst ne go re zul ta tu z "go -
rą ce go" te re nu w Dziem ba ko wie.

Go le wpa da ły wte dy, kie dy wy -
da wa ło się, że wpaść nie mo gą. A
jed nak...

Rzut kar ny w ostat nich se kun -
dach pierw szej po ło wy, zu peł nie
prze ga pio ne do środ ko wa nie z rzu -
tu roż ne go i kon tro wer syj na bram -

ka po do środ ko wa niu zza li nii koń -
co wej. 

Te go me czu nie ste ty wy grać
nie by ło moż na. Hu ra gan za grał
sła bo, jed nak przy odro bi nie szczę -
ścia roz mia ry po raż ki mo gły by być
nie co niż sze. W na stęp nej ko lej ce
cze ka nas mecz z naj sil niej szą
obec nie eki pą w Płoc kiej Kla sie A.
Na dro dze Hu ra ga nu sta nie bo -
wiem Start Pro bosz cze wi ce. Gdzie
od bę dzie się ta po tycz ka, roz strzy -
gnie się w cią gu naj bliż szych kil ku
dni. W dal szym cią gu cze ka my na
za koń cze nie prac i we ry fi ka cję bo -
iska w Bo dza no wie.
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KASZ TE LAN BIA ŁE BŁO TO - HU RA GAN BO DZA NÓW 3:0 (1:0)

Mło dzie żo we der by przy szło ro ze -
grać w nie co eks pe ry men tal nym
usta wie niu. Wszyst ko za spra wą
bra ku no mi nal ne go bram ka rza.
Z ko niecz no ści w bram ce Mło de go
Hu ra ga nu sta nąć mu siał naj lep szy
snaj per – Ka mil Ozdow ski.

Brak sku tecz no ści w ofen sy wie da ło
się nie ste ty od czuć na bo isku. Go spo da -
rze na to miast bez li to śnie wy ko rzy sty -
wa li kontr ata ki. Mi mo, iż prze gry wa li
od 5 mi nu ty 0:1, w 32 mi nu cie pro wa -
dzi li już 3:1. 

Zdo by cie trze cie go go la nie co ich
uśpi ło, a Łu kasz Ra czyń ski so lo wą ak cją
i cel nym ude rze niem usta lił wy nik
pierw szej po ło wy.

Mło dzież do szat ni scho dzi ła, prze -
gry wa jąc 2:3.

Ro sza da na po zy cji bram ka rza
i od de le go wa nia Ka mi la Ozdow skie -
go do ata ku przy nio sły skut ki. Już
dwie mi nu ty po roz po czę ciu dru giej
po ło wy do pro wa dził do wy rów na nia,
a osiem mi nut póź niej pew nie wy ko -
rzy stał „je de nast kę”. – (na zdję ciu)

Pro wa dze nie utrzy my wa ło się

przez kwa drans. Po tym cza sie Spój nia
do pro wa dzi ła do re mi su pew nie eg ze -
kwu jąc rzut wol ny z oko ło 20 me trów.

Bo ha te rem po je dyn ku oka zał się
jed nak Krzy siu Zu cho ra. W ostat nich
do słow nie se kun dach me czu nie spo -
dzie wa ny strzał zza po la kar ne go i pił ka
wy lą do wa ło w okien ku bram ki bez rad -
ne go gol ki pe ra go spo da rzy. 

Mło dy Hu ra gan wy grał 5:4 i trze -
ba przy znać, że zwy cię stwo w peł ni
za słu żo ne. Do cze ka li śmy się za tem
pierw sze go kom ple tu punk tów
w tym se zo nie.

SPÓJ NIA MA ŁA WIEŚ – HU RA GAN U -17 4:5 (3:2)
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Po ro ze gra niu 10 ko le jek w se zo nie
2015/2016 w ra mach Li gi Ni ke Play are -
na (1.Li ga Płock) Zjed no cze ni obec nie
zaj mu ją dru gą lo ka tę. Bar dzo do bry
start spo wo do wał, że przez więk szość
ko le jek Zjed no cze ni zaj mo wa li fo tel li -
de ra li gi. 5 wy gra nych, 1 re mis i 4 prze -
gra ne - tak przed sta wia się bi lans Zjed -
no czo nych w po ło wie run dy je sien nej.
Klub pla nu je prze rwę zi mo wą roz po -
cząć od li sto pa da 2015 r. 

KRZYSZ TOF JA KU BIAK PRE ZES ZA RZĄ DU  

KS "ZJED NO CZE NI" BUL KO WO

Li ga Ni ke Play are na - 1.Li ga Płock

„Brud ny mecz”, tak moż na na zwać
so bot nie spo tka nie na szych za wod ni -
ków, któ rzy po dej mo wa li na „Skar pa
Are nie” w Wy szo gro dzie Wi słę So bo -
wo. Spo tka nie  za koń czy ło się wy ni -
kiem 6:0 dla go spo da rzy. 

Dla „Spar tan” ze Ste gien, nie był to
uda ny mecz pod wzglę dem es te tycz nym.
Frag men ta mi   nie przy po mi nał pił ki noż -
nej,   a ra czej grę zło śli wych fau li   i nie wy -
bred nych  epi te tów kie ro wa nych pod ad re -
sem sę dziów. Ta ki   spo sób na grę ob ra li
z bez rad no ści czy sto spor to wej   na bo isku
na si ry wa le. Kon se kwen cją te go w 30 mi -
nu cie spo tka nia  by ła dru ga żół ta kart ka dla
za wod ni ka z So bo wa ozna cza ją ca   wy klu -
cze nie z dal szej gry.   Od tej po ry z wy ni -
kiem,     już   2:0,   Ste gny gra ły   w prze wa -
dze.W dal szej czę ści gra na dal by ła nie spo -
koj na,  faul go nił za fau lem, sy pa ły się żół te
kart ki po rów no  dla obu dru żyn. W 60 mi -
nu cie po uda nej in ter wen cji na sze go sto pe -
ra pod po lem bram ko wym Ste gien do szło

do zło śli we go na nim fau lu. Nie ste ty nie -
spor to we ode gra nie się  na fau lu ją cym  skut -
ko wa ło czer wo ną kart ką dla Ra fa ła. Od tej
po ry przy sta nie 4:0 licz ba gra czy się wy -
rów na ła. Do 90 mi nu ty ob raz gry się nie
zmie nił, oprócz  dwóch ko lej nych bra mek,
któ re usta li ły wy nik koń co wy.

Zdo byw cy bra mek:Urbań ski Piotr
(dwa tra fie nia), Pie trzak Da wid, Pie trzak
Da mian, Jam ka Krzysz tof, Si dor 

Kalendarz rozgrywek LKS Stegny

Zorza Szczawin Stegny Wyszogród 27-09-2015 17:00

Stegny Wyszogród Huragan Bodzanów 03-10-2015 16:00

Sparta Mochowo Stegny Wyszogród 10-10-2015 16:30

Stegny Wyszogród Wicher Cieszewo 17-10-2015 15:00

GKS GÓRA Stegny Wyszogród 24-10-2015 13:00

Stegny Wyszogród Kasztelan Białe Błoto 07-11-2015 13:00

Start Proboszczewice Stegny Wyszogród 15-11-2015 11:00

3: 1 na Skarp Are nie
W nie dzie le 20.09.2015r na Skar -
pa „Are nie” od był się mecz 4 ko lej -
ki „A” kla sy po mię dzy Ste gna mi
Wy szo gród a Stocz niow cem Płock.

Za wo dy te mia ły w pierw szej
fa zie roz gryw ki iście im po nu ją ce
tem po, gol w 2 mi nu cie i ko lej ne
kil ka chwil póź niej da ją kom fort i
spo kój go spo da rzom w dal szym
pro wa dze niu spo tka nia. Wy nik w
pierw szej po ło wie 3:0 dla „Spar -
tan” ze Ste gien zna mio nu je spo kój
gry w dru giej jej czę ści. Tak nie ste -
ty nie jest. W 80 mi nu cie gry
Stocz nio wiec strze la bram kę na
3:1 i ła pie zda wa ło by się wiatr w
ża gle. Nie ste ty był to tyl ko ma lut ki
„szkwał” , chwi lo wy po dmuch wia -
tru, któ ry za raz ucichł. W 94 mi -
nu cie gry sę dzia Paw łow ski Prze -
my sław koń czy spo tka nie. 10 pkt.
dla klu bu LKS Ste gny jest już fak -
tem jak to ,że zaj mu je my dru gie
miej sce w ta be li roz gry wek. Jest to
za słu ga nie tyl ko na szych pił ka rzy
ale i ki bi ców ,któ rzy co raz licz niej
przy by wa ją na Ste gny, by swo im
gło śnym do pin giem ki bi co wać na -
szym chłop com. Za gło śny do ping
na „ży le cie” ser decz nie dzię ku je -
my. By li ście świet ni.

ZA RZĄD I ZA WOD NI CY. 

STRZEL CY BRA MEK.

JAM KA KRZYSZ TOF, DA NIEL PO PIO ŁEK, 

PA WEŁ PA CHOL SKI.

Wi sła So bo wo – LKS Ste gny
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