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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.

strona  4

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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Wi tam z No wo rocz nym
stycz nio wym wy da niem ga -
ze ty e -wy szo grod. pl
Obec ny 2018 rok za po wia -
da się cie ka wie.  W tym ro -
ku bę dzie my świę to -
wać 100-le cie od zy ska nia
nie pod le gło ści oraz wy bo ry
sa mo rzą do we.
Kul mi na cja kam pa nii wy bor -
czej  i ob cho dy ju bi le uszu
od zy ska nia nie pod le gło ści
zbie ga ją się w tym sa mym
cza sie, w li sto pa dzie. Je sień
bę dzie go rą ca. Już dziś
mam oba wy czy kam pa nia
wy bor cza nie przy ćmi ju bi le -
uszu nie pod le gło ści. Co gor -
sza z wy bo rów na wy bo ry
kam pa nie sta ją się co raz
bar dziej agre syw ne i skłó ca -
ją lu dzi. Ju bi le uszo we ob cho -
dy świę ta nie pod le gło ści po -
win ny nas jed no czyć.
W ko lej nych wy da niach ga -
ze ty po sta ra my się na wią -
zać do te ma ty ki nie pod le -
gło ścio wej. Wszyst kich któ -
rzy ma ja coś cie ka we go
w tym te ma cie za pra szam
do prze sła nia ma te ria łów
do pu bli ka cji na por ta lu lub
w ga ze cie.

Po zdra wiam
Pa weł Kło bu kow ski
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Warsztaty
KARYKATURY 

w MultiOsadzie
Chcesz dowiedzieć się jak przedstawić

wizerunek człowieka, zwierzaka 
lub przedmiotu aby śmieszył i ukazał jego

charakterystyczne cechy? 
Koniecznie zapisz się na warsztaty

KARYKATURY, które odbędą się 26 stycznia
2018 roku w Gminnym Centrum Kultury

MultiOsada w Małej Wsi.
Nauczymy się jak narysować człowieka 

i pokazać to co u niego wyjątkowe. 
Poznamy popularny zawód który wykonuje 

dziś wielu rysowników.
Serdecznie zapraszamy młodzież 

dzieci w wieku od 8 lat 
(osoby dorosłe również mile widziane).

Zapisy do 24 stycznia 2018 roku.

Fe rie zi mo we w Rę bow skim Do mu Kul tu ry

Har mo no gram za jęć w Rę bow skim Do mu Kul tu ry

I ty dzień
15.01.18 r. (10: 00 – 13: 00) Śpie wa nie pio se nek o zi mie i kar na wa le. Gra w pił ka rzy ki.
16.01.18 r. (15: 00 – 18: 00) Kra jo braz zi mo wy – ma lo wa nie far ba mi.
17.01.18 r. (15: 00 – 18: 00) Wspól ny spa cer w oko li ce Rę bow skie go Do mu Kul tu ry.
18.01.18 r. (9: 00 – 12: 00) Za ję cia ku li nar ne dla dzie ci.
19.01.18 r. (10: 00 – 13: 00) Wy ko ny wa nie lau rek dla Bab ci i Dziad ka z oka zji zbli -
ża ją ce go się ich świę ta. Gry i za ba wy dy dak tycz ne.

II ty dzień
22.01.18 r. (10: 00 – 13: 00) Tur niej te ni sa sto ło we go z na gro da mi.
23.01.18 r. (15: 30 – 18: 30) Dys ko te ka kar na wa ło wa dla dzie ci.
24.01.18 r. (15: 30 – 18: 30) Wy ci nan ki, ozdo by z pa pie ru – wy ko ny wa nie de ko -
ra cji w świe tli cy.
25.01.18 r. (15: 30 – 18: 30) Za ję cia ku li nar ne dla do ro słych.
26.01.18 r. (10: 00 – 13: 00) Pro jek cja fil mu dla dzie ci „Char lie i fa bry ka cze ko la dy”.
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Ar tur Kry sik Przed się bior ca, do rad ca biz ne -
so wy, co ach i men tor biz ne su oraz pa sjo nat
przy wódz twa. Cie ka wy Czło wiek

Z ja ki mi pro ble ma mi zgła sza ją się do Cie bie
przed się bior cy?

Jed nym sło wem mo gę okre ślić – róż ny mi. Bo
co przed się bior ca to in na, spe cy ficz na hi sto ria. Ale
uogól nia jąc w pe wien spo sób tę od po wiedź od po -
wiem tak – ci któ rzy dzia ła ją sa mo dziel nie naj czę -
ściej szu ka ją od po wie dzi na py ta nia: jak da lej roz wi -
jać swo ją dzia łal ność?; w któ rą stro nę iść?; czy po -
mysł, któ ry mam jest sen sow ny? Na to miast ci, któ -
rzy ma ją już per so nel, ma ją ze spół, naj czę ściej zgła -
sza ją się z pro ble mem do ty czą cym te go, że ze spół
nie pra cu je, że jest ro ta cja, że oni mu szą sa mi
wszyst ko ro bić, wszyst kie go do pil no wać.

I co im ra dzisz? W ja ki spo sób po ma gasz?
To za le ży od sy tu acji. Z oso ba mi, któ re dzia ła -

ją sa mo dziel nie jest to pra ca o cha rak te rze men to -
rin go wym. Czy li ana li zu je my wspól nie z klien tem
pro blem, oma wia my go, spraw dza my ja kie są opcje
i wy pra co wu je my roz wią za nie. 

Ty da jesz te od po wie dzi?
Nie, nie da je go to wych od po wie dzi. To był by

kon sul ting. Ja za da je py ta nia, na to miast od po wie -
dzi szu ka klient ba zu jąc na swo im do świad cze niu
i wie dzy. Je że li w ja kimś ob sza rze bra ku je klien to -
wi wie dzy, a ja ją mam, to nią się dzie lę. Ge ne ral nie
po ma gam le piej zro zu mieć klien to wi je go pro -
blem, cza sa mi po ukła dać nie któ re spra wy, do dać
pew no ści, bra ku ją cej wie dzy i w ten spo sób klient
wy pra co wu je roz wią za nie swo ich trud no ści.

Je że li klient sam wy pra co wu je roz wią za nie, to
po co Ty mu je steś po trzeb ny? Po co ma To bie pła -
cić?

Do bre py ta nie. Al bert Ein ste in za uwa żył, że
nie moż na roz wią zać pro ble mu uży wa jąc te go sa -
me go spo so bu my śle nia, któ ry do pro wa dził do je go
po wsta nia. Aby roz wią zać pro blem trze ba ina czej
na nie go spoj rzeć. Sa me mu ra czej trud no jest to
zro bić. Dla te go po trzeb ny jest ktoś, kto nam w tym
po mo że. Z pew no ścią mia łeś w ży ciu ta kie sy tu -
acje, kie dy gło wi łeś się nad ja kąś spra wą, aż na gle
py ta nie ko goś z bo ku, bądź ja kaś myśl prze czy ta na
w książ ce, czy In ter ne cie rzu ca ła cał kiem in ne
świa tło na spra wę. To jest to coś, co spra wia, że
zmie niasz spo sób my śle nia. Wów czas roz wią za nie
po ja wia się od ra zu. Ja swo imi py ta nia mi, czy do -
dat ko wy mi in for ma cja mi zmie niam spo sób pa -
trze nia na pro blem i po ja wia się roz wią za nie.

Czy li moż na pójść do zna jo me go i otrzy mać
po moc za dar mo?

Ja sne, że tak. Je że li ma my ta kich zna jo mych,
z któ ry mi mo że my po roz ma wiać szcze rze o swo -
im biz ne sie, któ rzy zna ją spe cy fi kę biz ne su, do ra -
dzą i za trzy ma ją wszyst ko w ta jem ni cy, to sza nuj -
my ta kich zna jo mych i ko rzy staj my z nich, bo są
na wa gę zło ta. Na to miast je że li nie ma my, to moż -
na sko rzy stać z usłu gi ko goś ta kie go jak ja. Za pew -
niam peł ną po uf ność in for ma cji, a 16 lat wła sne go
do świad cze nia biz ne so we go i po nad 150 klien tów
z róż nych branż, któ rym po mo głem spra wia, że
spe cy fi ka pro wa dze nia biz ne su jest mi dość do -
brze zna na.

A jak pra cu jesz z klien ta mi, któ rzy ma ją pro -
blem z ze spo łem?

Pra ca ta jest bar dziej zróż ni co wa na. Za czy nam
za wsze od dia gno zy sy tu acji. Czy pro blem jest tyl -
ko w tym, że klien to wi bra ku je na przy kład wie dzy
na te mat kie ro wa nia ze spo łem, czy mo że spra wa
jest bar dziej zło żo na. Po za tym waż ne jest to, jak
bar dzo pro blem jest za awan so wa ny. Czy są to do -
pie ro po cząt ki, czy tok sycz na sy tu acja trwa już kil -
ka lat.

Je że li jest to kwe stia bra ku wie dzy u wła ści cie la?
To pra cu je my men to rin go wo. Do kład nie dia -

gno zu ję ja kiej wie dzy bra ku je, uzu peł niam ją
i od ra zu też wy pra co wu je my spo so by jej za sto so -

wa nia w okre ślo nej spe cy fi ce klien ta. Na stęp nie
klient te stu je jak wy pra co wa ne roz wią za nie się
spraw dza. Przy ko lej nym spo tka niu, al bo coś mo -
dy fi ku je my, al bo idzie my da lej.

Po wie dzia łeś przy na stęp nym spo tka niu, to ile
ra zy się spo ty kasz z klien tem

To za le ży. Z nie któ ry mi klien ta mi spo ty kam
się raz, czy dwa. Bo za le ża ło im tyl ko na roz wią za -
niu kon kret nej sy tu acji i na tym koń czy my. Z nie -
któ ry mi po mi mo, że też chcą roz wią zać tyl ko kon -
kret ny pro blem, pra ca mo że za jąć 7, czy na wet 9
spo tkań. A nie któ rzy klien ci spo ty ka ją się ze mną
sta le co 2 – 3 ty go dnie, bo za le ży im na tym aby
z kimś oma wiać bie żą ce spra wy zwią za ny z ich biz -
ne sem.

A je że li pro blem jest – jak to na zwa łeś – bar -
dziej zło żo ny?

Pro blem bar dziej zło żo ny, to i pra ca bar dziej
zło żo na. W ta kich przy pad kach naj czę ściej sto su ję
kil ka spo so bów pra cy. Czę sto roz po czy na my szko -
le niem warsz ta to wym. Na stęp nie w przy pad ku
nie któ rych osób mo że być za sto so wa ny men to ring
in dy wi du al ny – kil ka se sji. Na to miast z ze spo łem
po dej mu ję pra cę w for mie co achin gu ze spo ło we go.
To ja ka for mu ła pra cy jest za sto so wa na za le ży
od spe cy fi ki fir my i pro ble mu.

W przy pad ku ta kich bar dziej skom pli ko wa -
nych pro ble mów ile cza su trwa pra ca?

Róż nie. Naj czę ściej jest to od 6 mie się cy do na -
wet pół to ra ro ku. Każ dy przy pa dek jest in ny i trze -
ba za wsze pod cho dzić in dy wi du al nie. Bo to jest
pra ca z ludź mi, to jest ży wy or ga nizm, o tym na le -
ży pa mię tać. Na wet jak jest to ze spół, to waż ny jest
każ dy czło nek te go ze spo łu, każ dy czło wiek – jed -
ne mu wy star czy ta ki czas, a dru gie mu trze ba po -
świę cić dwa ra zy ty le i to na le ży wziąć pod uwa gę.

Aby po ma gać wła ści cie lom firm w ta ki spo sób
trze ba mieć pew ne do świad cze nie, mó wi się, że
men tor po wi nien znać dro gę, po któ rej pro wa dzi
swo je go klien ta. Jak to u Cie bie wy glą da?

Aby za bar dzo się nie roz wo dzić, uj mę to tak:
pierw szy biz nes za ło ży łem w wie ku 19 lat – wy -
trzy ma łem n na ryn ku 2 la ta. Dru gie po dej ście
do biz ne su zro bi łem prze szło 14 lat te mu i ta przy -
go da trwa nie ustan nie. Czy li łącz nie mam 16 lat
prak ty ki biz ne so wej, po dro dze by ło jed no za -
mknię cie biz ne su, jed no ban kruc two, zbu do wa nie
fir my do ze spo łu kil ku na stu pra cow ni ków i prze -
for mu ło wa nie jej w dzia łal ność jed no oso bo wą.
W trak cie tej przy go dy po mo głem 150 przed się -
bior com z róż nych branż i z róż nym sta żem dzia -
łal no ści, czy li za rów no ta kim co do pie ro za czy na li
na ta kim z 30-let nim do świad cze niem koń cząc.

Jak moż na się z To bą na wią zać kon takt, czy
współ pra cę?

Na po czą tek za pra szam do kon tak tu – da ne są
na mo jej stro nie www.ar tur kry sik.pl. Bo cho ciaż
w krót kiej in for ma cji, czy to ma ilo wej, czy te le fo -
nicz nej chcę po znać w czym jest rzecz i czy to jest
ob szar, gdzie mo gę po móc. Je że li tak, to uma wia -
my się na spo tka nie, w trak cie któ re go ja po zna ję
pro blem wła ści cie la fir my bar dziej szcze gó ło wo,
a klient mo że za po znać się z mo im spo so bem pra -
cy. Ja spraw dzam, czy je stem w sta nie coś po móc,
a klient spraw dza, czy mój spo sób pra cy mu od po -
wia da. Je że li na sze de cy zje co do współ pra cy są po -
zy tyw ne, to usta la my dal sze kro ki i kosz ty. Na to -
miast, je że li ja uznam, że pro blem jest po za ob sza -
rem, na któ rym dzia łam, bądź klient uzna, że spo -
sób mo jej pra cy mu nie od po wia da, bądź kosz ty są
zbyt wy so kie, to na tym koń czy my. Za ta kie pierw -
sze spo tka nie klient nic nie pła ci, bo jest ono na mój
koszt.

W ta kim ra zie wła ści cie lu fir my, je że li masz
trud no ści zwią za ne z pro wa dze niem biz ne su,
o któ rych by ła roz mo wa, to kon tak tuj się z Ar tu -
rem. Dzię ku ję za roz mo wę.

Tak że dzię ku ję i ser decz nie za pra szam do kon -
tak tu. Te le fon: 606 450 777 e -ma il: kon takt@ar tur -
kry sik.pl

Po ma gam le piej zro zu mieć klien to wi je go pro blem
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Kie dy w po ło wie li sto pa da Ma zo -
wiec ki Od dział Wo je wódz ki NFZ
roz strzy gnął kon kurs na świad cze nie
fi zjo te ra pii na na szym te re nie, oka -
za ło się, że miesz kań cy bę dą mie li
ogrom ny pro blem. Otóż na 12 pod -
mio tów lecz ni czych, któ re wy bra no,
tyl ko dwa zna la zły się na ob sza rze
po wia tu płoc kie go ziem skie go (resz -
ta na te re nie mia sta Płoc ka). W do -
dat ku te dwa pod mio ty po ło żo ne są
na le wym brze gu Wi sły – w gmi nach
Gą bin i Łąck. – Co bę dzie z na -
mi? – py ta li miesz kań cy po zo sta łych
miej sco wo ści.

Z po mo cą przy szli Rad ni Po wia tu
Płoc kie go i Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie -

niek. Wła dze Po wia tu, już wcze śniej,
wie lo krot nie kie ro wa ły wy stą pie nia m.
in. do MOW NFZ w związ ku z ogra ni -
cze nia mi w za kre sie za pew nie nia
miesz kań com po wia tu rów ne go do stę -
pu do świad czeń zdro wot nych, w tym
rów nież i re ha bi li ta cji lecz ni czej. Te raz
jed nak pro blem zde cy do wa nie przy brał
na si le.

Na li sto pa do wej se sji Ra da Po wia tu
pod ję ła uchwa łę w spra wie wy ra że nia
sprze ci wu wo bec bra ku za pew nie nia
miesz kań com wła ści we go do stę pu
do świad czeń zdro wot nych w za kre sie
re ha bi li ta cji lecz ni czej na te re nie po wia -
tu płoc kie go. W uza sad nie niu uchwa ły,
pod pi sa nej przez Prze wod ni czą ce go Ra -

dy Le cha Dą brow skie go, Rad ni tłu ma -
czy li: „W od czu ciu spo łecz nym na te re -
nie po wia tu płoc kie go wy stę pu ją po -
waż ne ba rie ry w do stę pie do świad czeń
zdro wot nych. Nie za do wo le nie miesz -
kań ców po twier dza ska la skarg, wnio -
sków i ne ga tyw nych opi nii o bra ku dzia -
łań zmie rza ją cych do stop nio we go wy -
rów ny wa nia do stę pu do w/w świad -
czeń. Nie rów no mier ne za bez pie cze nie
świad czeń zdro wot nych po wo du je, że
miesz kań cy wsi zmu sze ni są do ko rzy -
sta nia z tych świad czeń w od le głych
ośrod kach lub po no sze nia kosz tów le -
cze nia w try bie ko mer cyj nym lub też
cał ko wi cie re zy gnu ją z tych świad czeń,
a mo gli by z nich ko rzy stać bli sko miej -

sca swo je go za miesz ka nia, po nie waż są
ośrod ki wy spe cja li zo wa ne w tej dzie dzi -
nie i świad czą ce usłu gi na wy so kim po -
zio mie”.

Uchwa łę tę prze ka za no do Dy rek -
to ra MOW NFZ, Wo je wo dy Ma zo wiec -
kie go, Pre ze sa NFZ i Rzecz ni ka Praw Pa -
cjen ta.

Te raz przy szła da ją ca na dzie ję od -
po wiedź od ma zo wiec kie go od dzia łu
NFZ. Fun dusz pod kre śla, że wy bór
ofe ren tów od był się zgod nie z kry te -
ria mi okre ślo ny mi w pra wie, na to -
miast – rze czy wi ście – „ana li za sta nu
do stęp no ści do świad czeń fi zjo te ra pii
am bu la to ryj nej (…) wy ka za ła, że miej -
sca udzie la nia świad czeń pod mio tów

wy bra nych do re ali za cji umów na ob -
sza rze kon trak to wa nia nie w peł ni za -
bez pie cza ją po trze by miesz kań ców
po wia tu płoc kie go ziem skie go.”. Od -
dział po sta no wił więc ogło sić po stę po -
wa nie kon kur so we uzu peł nia ją ce, co
na stą pi ło 15 grud nia br.

„MOW NFZ wy ra ża na dzie ję, że
roz strzy gnię cie kon kur su uzu peł nia ją -
ce go po zwo li na usu nię cie ak tu al nie wy -
stę pu ją cych ba rier w do stę pie do świad -
czeń fi zjo te ra pii am bu la to ryj nej na ob -
sza rze po wia tu płoc kie go ziem skie go
i wpły nie ko rzyst nie na po pra wę ja ko ści
opie ki zdro wot nej, w szcze gól no ści
na te re nach od da lo nych od Płoc -
ka” – pod kre śla ją w Fun du szu.

Wie ści z po wia tu

NFZ przy znał ra cję Po wia to wi Płoc kie mu. 
Jest szan sa na fi zjo te ra pię

Sta ro sta Płoc ki za po śred nic twem Po wia to we go Urzę du Pra cy
w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1 ogła sza na bór wnio sków 

na or ga ni za cję 36 miejsc od by wa nia sta żu dla osób bez ro bot nych 
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 (II)” 

współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej 
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 
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. 

I. O zor ga ni zo wa nie sta żu mo gą ubie gać się pra co daw cy, rol ni cze spół dziel nie pro duk cyj ne lub peł -
no let nie oso by fi zycz ne, za miesz ku ją ce i pro wa dzą ce na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, oso bi ście
i na wła sny ra chu nek, dzia łal ność w za kre sie pro duk cji ro ślin nej lub zwie rzę cej, w tym ogrod ni czej, sa -

dow ni czej, pszcze lar skiej i ryb nej, w po zo sta ją cym w jej po sia da niu go spo dar stwie rol nym obej mu ją cym
ob szar użyt ków rol nych o po wierzch ni prze kra cza ją cej 2 ha prze li cze nio we lub pro wa dzą cej dział spe -
cjal ny pro duk cji rol nej, o któ rym mo wa w usta wie z dnia 20 grud nia 1990 r. o ubez pie cze niu spo łecz -

nym rol ni ków (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650).

Pre fe ro wa ne bę dą pod mio ty or ga ni zu ją ce miej sca sta żu w za wo dach bia łej go spo dar ki i miej sca sta -
żu w pod mio tach zie lo nej go spo dar ki1.

Go spo dar ka bia ła – do ty czy za wo dów zwią za nych z opie ką nad oso ba mi w wie ku star szym i z opie -
ką nad oso ba mi nie peł no spraw ny mi, a tak że z po trze ba mi tych osób.

Go spo dar ka zie lo na – dzie dzi ny, któ re przy czy nia ją się do ochro ny i re kon struk cji śro do wi ska przy -
rod ni cze go oraz sprzy ja ją za cho wa niu do bre go zdro wia czło wie ka. Za kres dzie dzin PKD zie lo nej go spo -

dar ki w za łącz ni ku do na bo ru.

II. Ofer ta na bo ru obej mu je zor ga ni zo wa nie 36 miejsc od by wa nia sta żu u Or ga ni za to rów na okres
do 6 mie się cy.

III. Sta ro sta za po śred nic twem Po wia to we go Urzę du Pra cy mo że skie ro wać do od by cia sta żu u Or ga -

ni za to ra sta żu bez na wią zy wa nia sto sun ku pra cy oso by w wie ku 30 lat i po wy żej, nie bę dą ce do tych czas
uczest ni ka mi pro jek tu, za re je stro wa ne w PUP w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (na le żą ce do II pro fi lu po mo -

cy), bę dą ce w szcze gól nie trud nej sy tu acji na ryn ku pra cy, na le żą ce do co naj mniej jed nej z n/w grup de -
fa wo ry zo wa nych – tj.:

• 32 oso by po wy żej 50 ro ku ży cia – w tym 7 ko biet i 25 męż czyzn, 
• 4 ko bie ty z nie peł no spraw no ścia mi.

IV. Wa run kiem ubie ga nia się o zor ga ni zo wa nie miej sca sta żu jest zło że nie przez Or ga ni za to ra sta żu:
– wnio sku wraz z kom ple tem wy ma ga nych za łącz ni ków w sie dzi bie PUP w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1,

po kój nr 21 (I pię tro), se kre ta riat Urzę du po kój nr 26 (I pię tro) oraz za po śred nic twem pocz ty, z wy łą -
cze niem pocz ty elek tro nicz nej. 

V. Pod sta wo wy mi kry te ria mi do bo ru or ga ni za to rów miejsc od by wa nia sta żu są wa run ki prze wi -
dzia ne w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 20 sierp nia 2009 r. w spra wie

szcze gó ło wych wa run ków od by wa nia sta żu przez bez ro bot nych /Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160/
oraz:

• za pew nie nie przez Or ga ni za to ra sta żu wy so kiej ja ko ści za trud nie nia bez po śred nio po za koń cze -
niu sta żu (naj póź niej do 4 ty go dni od za koń cze nia sta żu) w ra mach umo wy o pra cę w peł nym lub nie -

peł nym wy mia rze cza su pra cy: 
– w przy pad ku za war cia umo wy o pra cę – wy ma ga ne jest za trud nie nie na nie prze rwa ny okres

co naj mniej 90 dni w wy mia rze mi ni mum 1/2 eta tu,
Pre fe ro wa ne bę dą naj ko rzyst niej sze wa run ki za trud nie nia z w/w.

• oce na do tych cza so wej współ pra cy z tut. urzę dem tj. wy wią zy wa nie się 
z wa run ków za wie ra nych umów,

• nie za le ga nie z opła ca niem skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne oraz po dat ku do urzę du skar bo we go.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce wa run ków na bo ru udzie la ne są
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku,

ul. Ko stro gaj 1,
po kój nr 21, te le fon: 24/267-46-73

DY REK TOR PO WIA TO WE GO URZĘ DU

PRA CY W PŁOC KU

MGR MAŁ GO RZA TA BOM BA LIC KA

To ogrom ny suk ces Ra dy Po wia tu w Płoc ku, Sta ro sty Płoc kie go i wszyst kich miesz kań ców, któ rzy nie zgo dzi li
się na brak rów ne go do stę pu do świad czeń zdro wot nych. Ma zo wiec ki od dział Na ro do we go Fun du szu Zdro wia,

po in ter wen cjach, ogło sił kon kurs uzu peł nia ją cy na fi zjo te ra pię am bu la to ryj ną.
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Wyszogród- ANKIETA DOTYCZĄCA 
SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród w związku z
przystąpieniem do Opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Wyszogród na lata

2018-2023 zwraca się z serdeczną prośbą 
o wypełnienie poniższej ankiety.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa
strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej
poprawy jakości powietrza w naszej Gminie, jak również daje możliwości dla
Państwa do ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków/kosztów w ramach
funduszy zewnętrznych.

Informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wraz z wzorem
ankiety są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy i
Miasta Wyszogród: www.wyszogrod.pl oraz plik do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy Planu działającego na
zlecenie Gminy i Miasta Wyszogród tel. kont. 508-559-088, a także w Urzędzie
Gminy i Miasta Wyszogród pod nr tel. (24) 

Wypełnioną ankietę można wypełnić elektronicznie lub ręcznie, złożyć w
Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 lub przesłać drogą elektroniczną na
adres:  katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl  lub do  Wykonawcy Planu pocztą
elektroniczną:  ekogeoglob@gmail.com267 26 15 . 

Gmi na i Mia sto Wy szo gród Lau re atem kon kur su 
dot. po zy ski wa nia środ ków unij nych

W dniu 20.12.2017r. w Cen trum Kre atyw no ści Tar go wa w War sza -
wie od był się fi nał ple bi scy tu „Li der Zmian, Sa mo rząd 2017” zor -
ga ni zo wa ne go przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go oraz
Ma zo wiec ką Jed nost kę Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych. Jest nam
nie zmier nie mi ło po chwa lić się, że Gmi na i Mia sto Wy szo gród za -
ję ła III miej sce w ka ta go rii „Naj sku tecz niej si” w sub re gio nie Płoc -
kim. W tej ka te go rii wy róż nio no sa mo rzą dy, któ re po zy ska ły naj -
więk szą ilość środ ków w ra mach RPO Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go w prze li cze niu na jed ne go miesz kań ca. To wiel kie wy róż nie nie
dla na szej gmi ny i mia sta a za ra zem po twier dze nie, że ob ra ny
przez nas kie ru nek roz wo ju jest pra wi dło wy.

W dniu 05.01.2018 r. Szko ła Pod -
sta wo wa w Rę bo wie zor ga ni zo wa ła
uro czy stą cho in kę skie ro wa ną
do spo łecz no ści szkol nej i lo kal nej.
Uro czy stość od by wa ła się przy udzia -
le za pro szo nych go ści na cze le z p.
Ja nem Bosz ko Bur mi strzem Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród, przed sta wi cie li
Ra dy Gmi ny i Mia sta Wy szo gród, ks.
Ra fa ła Bed nar czy ka Pro bosz cza pa -
ra fii Rę bo wo, osób za pro szo nych ze
spo łecz no ści lo kal nej, ro dzi ców
i dziad ków uczniów oraz miesz kań -
ców, któ rzy ze chcie li być z na mi
w Do mu Kul tu ry.

Na po cząt ku p. Da nu ta Gwiaz da
dy rek tor szko ły mi ło i ser decz nie
wszyst kich po wi tał, przed sta wi ła pro -
gram uro czy sto ści, a na stęp nie od da ła
głos szkol nym ar ty stom. Po za koń cze -
niu wy stę pu by ły grom kie bra wa dla
uczniów. Go ście skie ro wa li du że wy ra -
zy uzna nia i po dzię ko wa nia za za pro sze -
nie. Na stęp nie przy był dłu go ocze ki wa -
ny gość ob da ro wu jąc nie cier pli wych
uczniów po da run ka mi.

Na za koń cze nie pa ni dy rek tor po -
dzię ko wa ła Ra dzie Pe da go gicz nej, Ra dzie
Ro dzi ców i uczniom za wkład w przy go -
to wa nie im pre zy, zło ży ła wszyst kim ży -
cze nia no wo rocz ne, ży cze nia z oka zji
zbli ża ją ce go się świę ta Bab ci i Dziad ka
oraz za pro si ła wszyst kich na słod ki po -
czę stu nek i za ba wę ta necz ną.

Cho in ka śro do wi sko wa 
w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie
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Pobrzę ku ją ce pusz ki, re we la cyj ne wy stę py, mnó stwo fan ta stycz nych li cy -
ta cji, mo rze czer wo nych ser du szek i wszech obec na ra dość. Wła śnie
tak – mó wiąc w skró cie – wy glą dał 26. Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -
nej Po mo cy w gmi nach Po wia tu Płoc kie go.

Or kie stra w tym ro ku za gra ła w nie dzie lę 14 stycz nia. Ce lem 26. Fi na łu by ło
po zy ska nie środ ków „dla wy rów na nia szans w le cze niu no wo rod ków”. Czy to wła -
śnie ten cel, czy pięk na, choć mroź na po go da spra wi ły, że miesz kań cy po wia tu tak
chęt nie otwie ra li swo je ser ca i port fe le? Mo że i jed no, i dru gie. Fak ty są w każ dym
ra zie ta kie, że gmi ny Po wia tu Płoc kie go ze bra ły bli sko 234 tys. zł i… jesz cze nie po -
wie dzia ły ostat nie go sło wa! W kil ku szta bach usły sze li śmy, że coś jesz cze doj dzie,
coś jesz cze zo sta ło do pod li cze nia.

– Bar dzo dzię ku ję wszyst kim wo lon ta riu szom, miesz kań com, ofia ro daw com
i w ogó le lu dziom do brej wo li, któ rzy po now nie po ka za li, że los in nych nie jest im
obo jęt ny – mó wi go spo darz Zie mi Płoc kiej, Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek.

Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy za gra ła nie mal we wszyst kich gmi nach
Po wia tu Płoc kie go. Szta by by ły w gmin nych ośrod kach i cen trach kul tu ry, szko łach,
urzę dach. Wo lon ta riu sze cho dzi li z pusz ka mi, by ło też mnó stwo li cy ta cji. Wśród li -
cy to wa nych przed mio tów by ły m. in. ga dże ty Po wia tu Płoc kie go, dzień w fo te lu Sta -
ro sty Płoc kie go, rę ko dzie ło wy ko na ne przez miesz kań ców po wia to wych DPS -ów.
Jed nym z naj droż szych przed mio tów oka za ło się uni ka to we wy da nie Kon sty tu cji
RP, z któ rym do Ra dza no wa przy je chał Po seł na Sejm RP Piotr Zgo rzel ski. Kon sty -
tu cja, pod pi sa na przez czo ło wych pol skich po li ty ków, „po szła” za 1200 zł.

Jed nak to nie gmi na Ra dza no wo, tyl ko gmi na Bo dza nów po now nie oka za ła się
li de rem i ab so lut nym re kor dzi stą, je śli cho dzi o ze bra ne na rzecz WOŚP pie nią dze.
Ze bra no tu – uwa ga! – po nad 43 tys. zł! Nie co po nad 11 tys. zł z tej kwo ty po cho -
dzi z ak cji off ro ado wej zor ga ni zo wa nej dla pa sjo na tów du żych aut przez Woj cie cha
Ja now skie go, zna ne go w śro do wi sku ja ko Gro szek Off Ro ad.

– Dzię ku ję wszyst kim mo im przy ja cio łom, któ rzy wzię li udział w Off Ro ado -
wym 26. Fi na le WOŚP, bo kwo ta 11 tys. 17 zł i 18 gro szy, któ re uda ło mi się ze brać,
to za słu ga ich wszyst kich – pod kre śla Woj ciech „Gro szek” Ja now ski.

ILE PIE NIĘ DZY ZE BRA ŁY SZTA BY W PO SZCZE GÓL NYCH GMI NACH
(KO LEJ NOŚĆ AL FA BE TYCZ NA)?

• Gmi na Bielsk – ok. 18 300 zł
• Gmi na Bo dza nów – po nad 43 tys. zł
• Gmi na Bul ko wo – 27 945,66 zł
• Mia sto i Gmi na Dro bin – 19 670 zł (ale to nie ko niec, kwo ta ta bę dzie jesz cze wyż sza)
• Mia sto i Gmi na Gą bin:
-- sztab w gim na zjum w Do brzy ko wie – pra wie 3 650 zł
-- sztab w SP w Gą bi nie – ok. 9 500 zł
• Gmi na Ma ła Wieś – nie co po nad 24 500 zł
• Gmi na Ra dza no wo – pra wie 23 600 zł (plus jesz cze coś doj dzie)
• Gmi na Słup no – pra wie 32 tys. zł
• Gmi na Sta ra Bia ła:
-- sztab w SP w Sta rych Pro bosz cze wi cach – pra wie 11 tys. zł
• Gmi na Sta ro źre by:
-- sztab w SP w No wej Gó rze – 8 800 zł
• Mia sto i Gmi na Wy szo gród – ok. 12 tys. zł
Gra tu lu je my i dzię ku je my za ogrom ne za an ga żo wa nie!

Pra wie 234 tys. zł na WOŚP w po wie cie! 
W któ rej gmi nie naj wię cej? 
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14 stycz nia 2018 r.
w Wy szo gro dzie na Ha li
Spor to wej obył się XXVI
Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy.
Ce lem Fi na łu by ło po zy -
ska nie środ ków „dla wy -
rów na nia szans w le cze -
niu no wo rod ków”

O go dzi nie 15: 00 roz brzmiał
hymn WOŚP wy ko na ny przez dru hów
z or kie stry dę tej Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Rę bo wie, a na stęp nie Bur -
mistrz Gmi ny i Mia sta Wy szo gród - Jan
Bosz ko oraz Sta ro sta Płoc ki - Ma riusz
Bie niek przy wi ta li przy by łych miesz -
kań ców gmi ny i po dzię ko wa li za wspar -
cie tej szcze gól nej ini cja ty wy. 

W tym ro ku uda ło nam się ze brać
łącz nie 11.865,47 zło tych.

Du żym za in te re so wa niem cie szył
się po kaz sztuk wal ki za pre zen to wa ny
przez kla sę mun du ro wą z Ze spo łu
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo -
gro dzie. 

Wi dzo wie rów nież po dzi wia li wstę -
py dzie ci z Przed szko la w Wy szo gro -
dzie, Szkół Pod sta wo wych w Ko byl ni -
kach, Rę bo wie i Wy szo gro dzie, mło -
dzie ży z Gim na zjum w Wy szo gro dzie
oraz Ze spół Szkół w Wy szo gro dzie.

Pod czas im pre zy nie za bra kło atrak -
cji dla dzie ci tj. gier i za baw z ani ma to ra -
mi.

Tra dy cyj nie pod czas fi na łu WOŚP
po sła no świa teł ko do nie ba, by uka zać
pro mień na dziei, tym ra zem naj młod -
szym pa cjen tom, na rzecz któ rych zbie -
ra no w tym ro ku pie nią dze. 

Pra gnie my po dzię ko wać wszyst kim
dar czyń com i li cy tu ją cym oraz wo lon ta -
riu szom za tak wiel kie wspar cie oka za -
ne w cza sie or ga ni za cji XXVI Fi na łu
WOŚP w na szej gmi nie. 

26 WOŚP Wy szo gród
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Pod czas 26 Fi na łu Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy w Gmi nie Bul ko wo
uda ło się ze brać do kład nie 27 945,66 zł.
War to przy po mnieć, że w ro ku 2015 ze -
bra li śmy 15 898,97 zł.,
w 2016 – 16 953,37 zł,
a w 2017 – 22 007,03 zł. Bio rąc
pod uwa gę, że na szą gmi nę za miesz ku -
je 5 689 miesz kań ców jest to wy nik na -
praw dę im po nu ją cy. Śred nia na jed ne go
miesz kań ca wy nio sła oko ło 4,91 zł.

Fi nał WOŚP na te re nie na szej gmi ny or -
ga ni zo wa ny był już szes na ście ra zy. Z ko lei
po raz szó sty Gmi na Bul ko wa włą czy ła się
w je go or ga ni za cję wraz z Gmin nym Szta -
bem WOŚP, na to miast od dwóch lat gra my
ja ko sa mo dziel ny Sztab WOŚP przy Urzę -
dzie Gmi ny Bul ko wo. W tym ro ku zbie ra li -
śmy pie nią dze „dla wy rów na nia szans w le -
cze niu no wo rod ków.”

Do na szej wspól nej ak cji przy łą czy li się
rów nież:
• Wójt Gmi ny Bul ko wo wraz z pra cow ni -
ka mi Urzę du Gmi ny oraz jed no stek bu dże -
to wych GOPS oraz Go spo dar ki Ko mu nal -
nej,
• Wo lon ta riu sze z te re nu Gmi ny Bul ko wo,
• Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Bul ko -
wie,
• Rad ni oraz Soł ty si z Gmi ny Bul ko wo,
• Sto wa rzy sze nie „Na sza Przy szłość”,
• So łec two Ro go wo,
• Szko ła Pod sta wo wa w Bul ko wie, 
• Szko ła Pod sta wo wa w Bli cho wie,
• Szko ła Pod sta wo wa w No wych Łub kach, 
• Szko łą 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,
• Przed się bior cy z te re nu Gmi ny Bul ko wo
i nie tyl ko,
• Miesz kań cy oraz za pro sze ni Go ście,
• Ga ze ta E – Wy szo gród.

14 stycz nia od wcze snych go dzin po -
ran nych mo gli śmy do strzec na te re nie na -
szej gmi ny, aż 40-tu wo lon ta riu szy z cha -
rak te ry stycz ny mi pusz ka mi z ser dusz kiem,
na to miast o go dzi nie 15: 00 ofi cjal ne go
roz po czę cia do ko na li Dy rek tor SP w Bul ko -
wie Mar ta Szum ska oraz Wójt Gmi ny Bul -
ko wo Ga briel Gra czyk. Głos za brał rów nież
Rad ny Po wia tu Płoc kie go An drzej Ku liń -
ski. Nie spo sób wy mie nić wszyst kich atrak -
cji te go dnia. Przy cią gnę ły one ogrom ną
licz bę miesz kań ców. By ły to m. in. wy stę py:
dzie ci i mło dzie ży ze wszyst kich szkół na -
szej gmi ny, ze spo łu ta necz ne go z Bo dza no -
wa, wo kal ne na szych lo kal nych gwiazd, czy
po kaz fit ness w wy ko na niu gru py do ro -
słych „Orzeł te am”. Wie le emo cji przy nio -
sły li cy ta cje, pod czas któ rych pod mło tek
po szły bar dzo cie ka we i czę sto war to ścio we
ga dże ty. Na za koń cze nie wszyst kich zgro -
ma dzo nych do wspól nej za ba wy po rwał ze -
spół „HE LYOS”, a tuż po go dzi nie 20 by li -
śmy świad ka mi pięk ne go po ka zu sztucz -
nych ogni tzw. „Świa teł ka do nie ba”.

Chcie li by śmy ser decz nie po dzię ko -
wać ko or dy na to rom Gmin ne go Szta bu
WOŚP Mie czy sła wo wi Jó zwia ko wi, Be acie
Ju racz ko, Bog da no wi Żu chow skie mu,
Ma rzen nie Or łow skiej, a tak że Rad nym
i Soł ty som, a przede wszyst kim dar czyń -
com i wo lon ta riu szom bez któ rych nie
udał by się 26 Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Opra wę me dial ną
za pew ni li Piotr Ba naś oraz Piotr Sko rup -
ski – pra cow ni cy UG Bul ko wo. 

26 Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
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26 WOŚP Mała Wieś 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM ROKU 
- KONKURS W BULKOWIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz Filia w Nowych Łubkach ogłosiły konkurs na „Czytelnika

Roku 2018”. Nad konkursem honorowy patronat objął Wójt Gminy Pan Gabriel Graczyk. Głównym

celem konkursu jest wzmocnienie kultury czytelniczej w Gminie. Komisja Konkursowa w

poszczególnych bibliotekach wyłoni Najlepszych Czytelników roku 2018 w pięciu kategoriach

wiekowych. Podstawą do wyłonienia laureatów, będzie największa liczba wypożyczonych książek. Czas

trwania konkursu w edycji wiosennej został przewidziany od 2 stycznia do 1 czerwca 2018 r. Oficjalne

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas VIII Dni Gminy Bulkowo. Więcej szczegółów w

regulaminie dostępnym w bibliotekach lub na stronie internetowej pod adresem www.e-wyszogrod.pl
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Są w Na szej Ma łej Oj czyź nie miej -
sca nie zwy kłe! Rzeź bił je czas, wo -
da, wiatr a na koń cu czło wiek, któ -
ry urze czo ny ich na tu ral nym pięk -
nem i ma gią po sta no wił się w nich
osie dlić. Na dał im no we zna cze nia,
wy niósł do nie zwy kłych ról, uświę -
cił swo ją wia rą. Z cza sem, kie dy
zmie ni ły się sta ro żyt ne szla ki ko -
mu ni ka cyj ne, kie dy po żo gi wo jen -
ne znisz czy ły do ro bek po ko leń
a upraw ne po la po ro sły la sem
i pa mięć ludz ka ode szła wraz z ko -
lej ny mi po ko le nia mi... za po mnia no
o nich...

Pew ne go paź dzier ni ko we go po po -
łu dnia na sze Ko ło Hi sto rycz ne z ZS im.
Kró lo wej Ja dwi gi w skła dzie: Ar ka diusz
Ku cze ra, Pa weł Kur piew ski, Pa try cja
Wło dar ska, Aga ta Świę to chow ska
pod opie ką prof. Da riu sza Umięc kie go
wy bra ło się na po szu ki wa nie Wiel kiej
Hi sto rii Ma łe go Mią czy na – Mią czyn -
ka. Na szy mi prze wod ni ka mi by ło ro -
dzeń stwo Pa try cja i Kry stian Wło dar -
scy, miesz kań cy Mią czyn ka, któ rzy bez -
błęd nie pro wa dzi li nas przez la bi ryn ty
wą wo zów i wzgórz wy rzeź bio nych
przez stu le cia, pły ną cą z wy żej po ło żo -
nych te re nów wo dą.

Scho dząc do Ple ban ki (Pa ro wy Ple -
bań skiej) po dro dze zwie dzi li śmy ta -
jem ni czy Ko piec. Wy nie sio ny wy so ko
po nad wschod ni stok Ple ban ki i ide al -
nie wy pro fi lo wa ny w kształt ko ła o stro -
mych zbo czach w gór nej je go czę -
ści – spra wiał wra że nie miej sca obron -
ne go – mo że gród ka ro du Mią czyń -
skich her bu Ła będź – pa nów tej zie mi
od XIV do XVIII wie ku. Ko piec jest po -
łą czo ny wa łem ziem nym, przy po mi na -
ją cym ram pę ze Wzgó rzem Ko ściel -
nym – ce lem na szej wy pra wy.

Na stęp nie idąc w kie run ku Wi sły
ze szli śmy na dno Ple ban ki. Pa ro wa
ta – wła sność pro bosz cza (ple ba na)
mią czyń skie go – stąd na zwa – cią gnie
się na dłu go ści po nad 2 km od skrzy żo -
wa nia dróg w Mią czy nie do Wi sły. Głę -
bo ka na kil ka do kil ku dzie się ciu me -
trów, po ro śnię ta sta ry mi dę ba mi, uro dą
do rów nu je les so wym wą wo zom San do -
mie rza i Ka zi mie rza Dol ne go. U uj ścia
do Wi sły roz sze rza się na kil ka set me -
trów. Jesz cze 20-30 lat te mu pa sły się tu
sta da krów. Te raz po ro sła drze wa mi
i krze wa mi, stra ci ła swój daw ny urok.
Je dy nie wą ska ścież ka po zwo li ła nam

dojść do brze gu Wi sły, by móc zo ba czyć
urwi ste zbo cze wzgó rza ko ściel ne go.
Nie bez tru du wspie li śmy się na gó rę.
Tu do pie ro mo gli śmy od czuć ge nius lo -
ci (ge niusz miej sca).

Pła skie jak stół wzgó rze od cię te
od resz ty świa ta, od za cho du, wscho du
i pół no cy pa ro wa mi oraz opa da ją cym
od po łu dnia urwi skiem wi śla ne go brze -
gu. To z nie go roz ta cza się prze cud ny
wi dok na Wi słę aż po Za kro czym
na wscho dzie i Wy chódźc na za cho dzie.
Na po łu dniu nie prze by te la sy Pusz czy
Kam pi no skiej. Nie wie my czy zdję cia są
w sta nie od dać ma gię te go miej sca...

Naj le piej Dro gi Czy tel ni ku zo ba -
czyć to na wła sne oczy... NIE PO ŻA ŁU -
JESZ!!!

Za wie sze ni mię dzy zie mią a nie -
bem tym ła twiej prze nie śli śmy się
w prze szłość wsłu cha ni w opo wieść Na -
sze go Na uczy cie la.

Praw do po dob nie już w cza sach pre -
hi sto rycz nych czło wiek wy brał to miej -
sce na swo ją osa dę i miej sce kul tu.
Sprzy ja ły te mu: obron ny cha rak ter
wzgó rza i ma gia te go miej sca. Nie od par -
cie na rzu ca się po do bień stwo tej lo ka li -
za cji do po dob nych ośrod ków w: Płoc -
ku, Wy szo gro dzie, Czer wiń sku, Smo -
sze wie, Za kro czy miu, Mo dli nie (na zwa
od miej sca mo dłów -kul tu po gań skie go). 

Chrze ści jań stwo chęt nie „za go spo -
da ro wy wa ło” ta kie miej sca. Oba lo no
po gań skie to te my, sta wia no ko ścio ły,
przej mu jąc miej sca mo cy, do któ rych lu -
dzie by li przy wią za ni, dla no wej wia ry.
Mo że ta kim to te mem po gań skim jest
po tęż ny głaz le żą cy w nur cie Wi sły
na wprost lo ka li za cji tu tej sze go ko ścio -
ła. Mo że przed wie ka mi wy znaw cy
chrze ści jań stwa ze pchnę li go do Wi sły…
a mo że by ło zu peł nie ina czej...

Pierw sza pi sa na wzmian ka o Mią -
czy nie po cho dzi z 1254 r. z do ku men tu
le ga ta pa pie skie go Opi za, któ ry po -
twier dza nada nia ksią żę ce dla klasz to ru
au gu stia nów w Czer wiń sku. Wśród
wie lu in nych wsi zo stał wy mie nio ny
rów nież Mią czyn, któ re go miesz kań cy
mie li od da wać klasz to ro wi dzie się ci nę
sno po wą (co dzie sią ty snop zbo ża).

Nie ma my prze ka zów źró dło wych
kie dy Mią czyn prze szedł w rę ce ry ce rzy
z ro du Ła bę dziów (Du ni nów) po sia da -
ją cych swo je do bra na Ku ja wach (Ko -
neck) i w zie mi ra dom skiej (Skrzyn -
no – obec nie Skrzyń sko). Mo że sta ło się
to pod ko niec XIII wie ku, a mo że na po -
cząt ku XIV wie ku. 

Na czas te go nada nia przy pa da
praw do po dob nie fun da cja ko ścio ła
pod we zwa niem Świę tych Pio tra i Paw -
ła. We zwa nie to na le ży do gro na naj star -
szych w hi sto rii pol skie go ko ścio ła. Ko -
ściół stał się ośrod kiem pa ra fii do, któ rej
na le ża ły wsie bę dą ce wła sno ścią Mią -
czyń skich: Mią czyn, Stra szyn, Ka wę -
czyn (oby dwie ule gły za gła dzie pod czas
po to pu szwedz kie go), Wy chódźc, Cho -
ci sze wo, Ro gu szyn, Go wo ro wo, część
Przy bo je wa („do stru gi”„), Go ła win,
Wól ka o (trzech ko lej nych na zwach: Bo -
rzy wó jo wa, Mią czyń ska, Przy bo jew ska)
być mo że też Smo sze wo (od ręb na pa ra -
fia w tej miej sco wo ści po wsta ła „do pie -
ro” w 1386r.). Do Mią czyń skich na le ża -
ły też Karn ko wo i Łbo wo znaj du ją ce się
w pa ra fii ka mie nic kiej.

Przez na stęp ne 500 lat mią czyń ska
świą ty nia by ła ośrod kiem ży cia re li gij -
ne go. Na przy ko ściel nym cmen ta rzu
wiecz ny spo czy nek znaj do wa ły po ko le -
nia na szych od le głych przod ków. Jesz -
cze dziś wie le dróg i dró żek pro wa dzi
do ko ściel ne go wzgó rza w Mią czyn ku.
W 1448r. mar sza łek księ cia ma zo wiec -
kie go Bo le sła wa IV, Win cen ty z Gi życ
ku pił Wy chódźc, Cho ci sze wo i młyn
w Go ła wi nie. Dzię ki wspar ciu swe go

bra ta Paw ła – bi sku pa płoc kie go, po wo -
łał do ży cia jed no wio sko wą pa ra fię
w Cho ci sze wie w 1451r. Mią czyń scy
by li te mu prze ciw ni, co zna la zło swój
wy raz w pro ce sach są do wych mię dzy
ni mi, a ko lej ny mi wła ści cie la mi Cho ci -
sze wa i Wy chódź ca: Gi życ ki mi, Kry ski -
mi, La soc ki mi, Mi szew ski mi o na leż ne
ko ścio ło wi mią czyń skie mu upo sa że nie
z tych wsi. 

Nie je ste śmy dziś w sta nie okre ślić
ile ko lej no drew nia nych świą tyń sta nę ło
przez 500 lat na mią czyń skim wzgó rzu.
Być mo że ko lej ną świą ty nię zbu do wał
w XVI w. Ła zarz Mią czyń ski – pro -
boszcz w Mią czy nie, fun da tor głów ne -
go oł ta rza, po cho wa ny w mią czyń skiej
ko ście le. Praw do po dob nie ta świą ty nia
ule gła za gła dzie pod czas po to pu
szwedz kie go. Wte dy to wiel ki dzwon
ufun do wa ny przez Mią czyń skich
do swe go ko ścio ła zo stał wy po ży czo ny
do ko ścio ła smo szew skie go przez Woj -
cie cha Du nin Mią czyń skie go. O je go
zwrot przez wła ści cie li Smo sze wa La -
soc kich, Mią czyń scy nada rem nie do bi -
ja li się aż do po ło wy XVIII wie ku.

W 1723 r. Ka zi mierz Du nin Mią -
czyń ski wzniósł no wy ko ściół pod we -
zwa niem św. Ma rii Mag da le ny. 11 lat
póź niej po żar, wy wo ła ny ude rze niem
pio ru na znisz czył czę ścio wo dach
i część ko pu ły ko ścio ła. Co raz trud niej -
sze z bra ku fun du szy, a jesz cze bar dziej
do brej wo li no wych wła ści cie li Mią czy -
na – Star czew skich, by ło utrzy ma nie
i od no wie nie świą ty ni. 

W 1757 r. ostat nia z ro du Mią czyń -
skich Ju sty na cór ka Ada ma i Teo do ry
wzię ła ślub w ko ście le mią czyń skim
z An to nim Star czew skim. Ich syn Woj -
ciech ur. w 1761r. „obo jęt ny dla spraw
re li gij nych” nie ło żył na utrzy ma nie ko -
ścio ła. Ko lej no przy własz czał na leż ne
ko ścio ło wi grun ty, a na wet drew no bu -
ko we po trzeb ne na re mont ko ścio ła
prze zna czył na bu do wę swo je go bro wa -
ru (któ ry nie dłu go po tem spło nął). Pod -
bu rzał też pańsz czyź nia nych chło pów
prze ciw ko pro bosz czo wi mią czyń skie -
mu, aby nie pła ci li na leż nej ko ścio ło wi
pańsz czy zny. 

Na efek ty ta kiej „opie ki” dzie dzi ca
Mią czy na nie trze ba by ło dłu go cze -
kać… 7 paź dzier ni ka 1778r. de cy zją
Kon sy sto rza Puł tu skie go znie sio no pa -
ra fię w Mią czy nie przy łą cza jąc na le żą ce
do niej wsie do pa ra fii w Cho ci sze wie.

Od tąd ko ściół mią czyń ski stał się ko -
ścio łem fi lial nym Cho ci sze wa. 

W 1804r. Ko ściół uległ cał ko wi tej
za gła dzie po po ża rze od ude rze nia pio -
ru na… Plot ka stu gęb na mó wi ła jed nak,
że to Woj ciech Star czew ski pod pa lił ko -
ściół za gra biw szy wcze śniej je go dro go -
cen ne wy po sa że nie ze zło ta i sre bra, któ -
re jesz cze w 1817r. – jak gło si za pis z wi -
zy ta cji bi sku piej – po zo sta je w dwo rze
mią czyń skim. 

Star czew scy przy własz czy li so bie
też zie mię ko ściel ną, o któ rej zwrot da -
rem nie do bi ja li się ko lej ni pro bosz czo -
wie Cho ci szew scy. W 1860r. wła dze
ko ściel ne zi ry to wa ne cią gły mi wy krę -
ta mi Star czew skich od da ły spra wę do,,
wła dzy gu ber nial nej”. Być mo że to do -
pie ro po skut ko wa ło... W 1861r. Jó zef
Star czew ski za pi sał 1200 zło tych pol -
skich od, któ rych pro cent prze zna czo -
ny ma być na,, od pra wia nie 4 mszy
świę tych śpie wa nych ża łob nych w ro -
ku i przy po min ki rocz ne za du sze fa -
mi lii Star czew skich i Du ni nów”. Z cza -
sem ro ze bra no ka mien ny mur oka la ją -
cy przy ko ściel ny cmen tarz a po świę co -
ną zie mię za mie nio no w upraw ne po -
le. O ko ście le mia ła przy po mi nać je dy -
nie ce gla na fi gur ka wy sta wio na praw -
do po dob nie na po cząt ku XIX wie ku.
Moc no zruj no wa na prze trwa ła aż
do po cząt ku XXI wie ku. Szczę śli wie
jej wi ze ru nek oca lił dla nas na fo to gra -
fiach ks. Wal de mar No wak – Nie zwy -
kły Pro boszcz pa ra fii smo szew skiej.
Jak wy glą dał ko ściół mią czyń ski w cza -
sie ostat niej wi zy ta cji bi sku piej
w 1775r., o in nych ma gicz nych miej -
scach tej miej sco wo ści opo wie my już
za ty dzień. 

Po zdra wia my wszyst kich miesz -
kań ców Mią czyn ka i wszyst kich, któ rzy
już od kry li je go ma gię al bo do pie ro za -
mie rza ją to zro bić... NA PRAW DĘ
WAR TO!!!

PS. Dzię ku je my pa ni Edy cie Wło -
dar skiej za pysz ne cia sto i her ba tę, któ re
po sta wi ły nas na no gi po pra wie gór skiej
wy pra wie wzgó rza mi i do li na mi Mią -
czyn ka. Dzię ku je my rów nież na sze mu
star sze mu ko le dze Ra fa ło wi Ho ro
za cen ne wska zów ki przy pi sa niu ar ty -
ku łu. 

TEKST I ZDJĘ CIE: AGA TA ŚWIĘ TO CHOW SKA, 

PA TRY CJA WŁO DAR SKA, KRY STIAN WŁO DAR SKI,

PA WEŁ KUR PIEW SKI, AR KA DIUSZ KU CZE RA, 

POD KIE RUN KIEM PROF. DA RIU SZA UMIĘC KIE GO.

Z NASZYCH DZIEJÓW: NA TROPIE TAJEMNIC MIĄCZYNKA! 



11

NA TRO PACH TA JEM NIC MIĄ CZYN KA – CZĘŚĆ II
Zgod nie z da ną obiet ni cą, chce my
Pań stwu przy bli żyć wy gląd ko ścio -
ła mią czyń skie go w 1775r. Ser -
decz nie dzię ku je my za ży we za in -
te re so wa nie po przed nim ar ty ku -
łem – jest to dla nas na gro dą i jed -
no cze śnie za chę tą do dal sze go od -
kry wa nia hi sto rii na szych Ma łych
Oj czyzn. Szcze gól nie dzię ku je my
Pań stwu: Ewie Świę to chow skiej,
To ma szo wi Gmur czy ko wi, Elż bie cie
i To ma szo wi Chro bo ciń skim
za cen ne uwa gi i uzu peł nie nie na -
sze go ar ty ku łu.

KO ŚCIÓŁ MIĄ CZYŃ SKI – MAT -
KA PA RA FII SMO SZEW SKIEJ I CHO -
CI SZEW SKIEJ

8 lu te go 1775r. wi zy tu ją cy pa ra fię
mią czyń ską Fa bian Za wi sza Da ni łow -
ski, dzie kan za kro czym ski, zo sta wił na -
stę pu ją cy opis świą ty ni mią czyń skiej:

„Ko ściół pa ra fial ny w Mią czyn ku,
gdzie wsi żad nej nie masz, ale sam tyl ko
stoi na gó rze, nad sa mą Wi słą, z drze wa
bu do wa ny, for my w pro ste ścia ny wę -
giel ne. Za wiel kim oł ta rzem ścia na w ła -
ma ny wę gieł [pre zbi te rium za mknię te
jest trój bocz nie]. Ko ściół z drze wa bu -
do wa ny, sta ry, ścia ny do bre, bez ta bla tu -
ry [nie otyn ko wa ny od środ ka]. Ścia ny
pod wa lin po trze bu ją. Pod ło ga z ba lów
od by ka [stat ku wi śla ne go]. Dach gon ta -
mi po bi ty, lecz ca ły dach po pra wy po -
trze bu je. Wie życz ka na ko ście le zła, re -
pe ra cji po trze bu je, na któ rej jest sy gna -
rek [ma leń ki dzwo nek – sy gna tur ka].
Drzwi u te go ko ścio ła jest 3, jed ne u za -
kry stii, na za mek i kłód kę za my ka ne,
kłód ki nie ma: dru gie z bo ku, do ko ścio -
ła wcho dząc, na za mek i kłó dy za wie sza -
ne, kłód ki nie ma; trze cie, w szczy cie,
pod chó rem, wiel kie, drą giem za su wa -
ne, bez za mknię cia in ne go. W za kry stii
ścia ny złe, po gni łe. W ko ście le okna
z jed nej stro ny trzy, z dru giej jed no, lecz
jed na ca ła kwa te ra wy bi ta, nad chó rem
dwa, ale tyl ko de ska mi za bi te. 

W za kry stii ma łe jed no, lecz wy bi -
te, bo o to nie trud no, w le sie czę sto zło -
dzie je i fli sy [fli sa cy] za glą da ją i pró bu ją.

Oł tarz wiel ki, sta ry, sny cer ską i sto -
lar ską ro bo tą, w nim ob raz Naj święt szej
Ma ryi Pan ny, Pa na Je zu sa trzy ma ją cej
na le wej rę ce, do brym ma lo wa niem,
men sa [stół oł ta rzo wy] nie na ru szo na, oł -
tarz i men sa trze ma ob ru sa mi na kry te.
Na bo ku oł tarz ma ły, sto lar skiej ro bo ty,
w nim ob raz Naj święt szej Ma ryi Pan ny,
dru gi oł tarz, na bo ku, sto lar skiej ro bo ty,
w nim ob raz świę tej Ma rii Mag da le ny.
Na dru giej stro nie oł ta rzyk sto lar skiej ro -
bo ty, w nim ob raz świę te go An to nie go. 

Ob raz do no sze nia je den [ob raz
pro ce syj ny]. Ob ra zów na ścia nach róż -
nych je de na ście. Cmen tarz ka mie nia mi
ob ło żo ny, lecz dla by dła ze wsząd wej ście
snad ne, któ re przez księ dza te raź niej -
sze go, na wio snę, in ne ogro dze nia czy -
niąc, bę dzie za gro dzo ne.

Do ko mu nii wiel ka noc nej osób
trzy sta sie dem na ście, któ re za dość czy -
nią pra wu ko ściel ne mu, wy jąw szy jed ną
oso bę, zo sta ją cą we dwo rze mią czyń -
skim, któ ra ani się nie spo wia da ła, ani
ko mu ni ko wa ła. Resz ta ży ją cych jest tyl -
ko sa mych Ży dów, dwa dzie ścia sie dem
osób. Pa ra fia mią czyń ska, od ko ścio ła
sze ro ko ści i dłu go ści pół mi li [oko ło
czte rech ki lo me trów]. Ko ściół pod we -
zwa niem świę tej Ma rii Mag da le ny.
Głów ni ko la to ro wie [fun da to rzy] te go
ko ścio ła są dzie dzi ca mi Mią czy na.”

Ak ta wi zy ta cji za wie ra ją nie mniej
cie ka wy opis wło ści ko ściel nych:

„Ten ko ściół ma nada ne trzy włó ki
cheł miń skie ro li [jed na włó ka = 16 ha].
Tak że ma trzy pół w łócz ki na Mią czyn -
ku, przy so bie le żąc, przy sa mej gra ni cy
wsi Wól ki, nada ne od pa na Fran cisz ka
Mią czyń skie go, lecz te wszyst kie grun ty
i ro le, przez daw ne grun ta i ro le, przez
daw ne nie za ży wa nie bo rem i chru sta mi
za ro sły. A co by ło do bre go drze wa,
do bu dow ni zdat ne go, Jej mość Pan
Star czew ski, do ży wot ni ko la tor, wy nisz -
czyć i wy ciąć ka zał, ja ko do bu do wy
swo je go dwo ru, dwo ru no we go, mły na,
bro wa ru, ja ko też sprze dał. Te włó ki
wszyst kie wzdłuż za czy na ją się od gra -
ni cy go ła wiń skiej, a cią gną z gó ra mi, pa -
ro wa mi, do pół Wi sły, po nie waż gdzie
te raz do Mią czyn ka Wi sła pły nie, by ły
za pa mię ci lu dzi po bli skich chru sty i pa -
stwi ska, a za czym tę dy sa ma Wi sła, ja ko
przed tem nie pły nę ła, te raz pły ną ca na -
le ży do ko ścio ła mią czyń skie go. Tak że
do te go ko ścio ła na le ży się ro la za pa ro -
wą ko ściel ną, za czy na ją ca się wszerz
od mię dzy, wzdłuż od gó ry znad Wi sły
za czy na się, a cią gnie dwie ma sta ja mi

do ścież ki pro wa dzą cej od Cho ci sze wa
do ko ścio ła mią czyń skie go. Ta ro la na zy -
wa się ogro dy. Ten ko ściół ma też plac,
bo ca łą gó rę, na któ rej ko ściół i bu dyn ki
sto ją. Ta gó ra za czy na się wszerz od ro -
wu ko ściel ne go, to jest od gó ry z tam tej
stro ny, od Mią czy na, bo i sam rów, na le -
ży do ko ścio ła, a cią gnie się do dro gi
znad Wi sły, pro wa dzą cej do Wól ki.

Łą ki przy Mią czyn ku żad nej nie
masz. Jest łą ka na Wy chódź cu nada na,
ja kim spo so bem i ja kim pra wem – nie
wia do mo.”

Jest też krót ka in for ma cja o ów cze -
snym pro bosz czu: 

„Przy tym ko ście le z wo li i ła ski księ -
dza bi sku pa, jest ka pła nem fran cisz ka nin
imie niem Piotr Mi net ti, lat ma ją cy sześć -
dzie siąt, uro dzo ny w zie mi cheł miń skiej.
Re zy du je przy mią czyń skim ko ście le, bo
cho ci szew ska ple ba nia bez drzwi, okien
i pie ca do bre go. On sta ra nie o du sze sam
trzy ma pil nie, że nikt bez sa kra men tów
świę tych nie umarł. Przy tym ko ście le zo -
sta je pół to ra ro ku, ka za nie w świę ta,
w nie dzie lę ka te chi zmy mie wa z księ dza
Wuj kow skie go. Mszę za pa ra fian mie wa
co nie dzie la, na bo żeń stwo by wa tak że
o go dzi nie ósmej. Ró ża niec się za czy na
od dzie wią tej, na uka lub ka za nie po na -
uce, śpie wa ją li ta nię, po li ta nii i mo dli -
twach msza się za czy na.”

Dro gi Czy tel ni ku, na pod sta wie
tych opi sów, mo że zo ba czysz oczy ma
wy obraź ni daw ną mią czyń ską świą ty -
nię. Mo że usły szysz nio są cy się da le ko
po Wi śle dźwięk jej dzwo nów, wzy wa ją -

cych wier nych na mo dli twę… A mo że
o wszyst kim opo wie Ci, pły ną ca do łem,
wiecz na Wi sła – nie my świa dek daw nej
świet no ści te go miej sca. My chcie li śmy
zwró cić Ci uwa gę na nie przy pad ko wą,
na szym zda niem, cią głość w wy stro ju
i wy po sa że niu ko ścio ła cho ci szew skie -
go, któ ry stał się na stęp cą i be ne fi cjen -
tem świą ty ni mią czyń skiej. 

W oł ta rzu cho ci szew skim obec ne
są rzeź by świę tych Pio tra i Paw ła, któ rzy
by li pa tro na mi pierw szej świą ty ni mią -
czyń skiej. Po dob nie jak w znisz czo nym
ko ście le mią czyń skim, w bocz nych oł ta -
rzach znaj du ją się wi ze run ki świę te go
An to nie go i świę tej Ma rii Mag da le ny
(dru gie we zwa nie ko ścio ła mią czyń skie -
go). Czy to tyl ko przy pa dek, czy za mie -
rzo na kon ty nu acja mi sji mat ki na szych
ko ścio łów?

Moż na przy pusz czać, że w związ ku
z czę ścio wym tyl ko po ża rem (spa lił się
dach) ko ścio ła mią czyń skie go, je go wy -
po sa że nie zo sta ło prze nie sio ne do Cho -
ci sze wa i Smo sze wa. 

Dzie je Mią czyn ka i je go miesz kań -
ców oraz ma gicz ne miej sca tej miej sco -
wo ści przed sta wi my Pań stwu w trze ciej
od sło nie wiel kiej hi sto rii Ma łe go Mią -
czy na. 

Kon ty nu acja tej opo wie ści bę dzie
opu bli ko wa na w pierw szym ty go dniu
stycz nia 2018r. 

Ży czy my wszyst kim na szym Czy -
tel ni kom sta ro pol skie go:

DO SIE GO RO KU!

TEKST I ZDJĘ CIA: AGA TA ŚWIĘ TO CHOW SKA, 

PA TRY CJA WŁO DAR SKA, KRY STIAN WŁO DAR SKI, 

PA WEŁ KUR PIEW SKI, AR KA DIUSZ KU CZE RA,

DO MI NI KA UMIĘC KA,

POD KIE RUN KIEM PROF. DA RIU SZA UMIĘC KIE GO.

reklama



CZWARTEK, 18 stycznia 201812

W so bo tę 06 stycz nia 2018 r.
w świę to Ob ja wie nia Pań skie go,
już po raz dru gi miesz kań cy Gmi ny
Czer wińsk uczest ni czy li w Or sza ku
Trzech Kró li. Wy ma rzo na po go da
przy cią gnę ła bar dzo wie lu uczest -
ni ków te go pięk ne go wy da rze nia,
któ rzy wspól nie z trze ma Mę dr ca -
mi z Da le kie go Wscho du wy ru sza li
w po szu ki wa niu Sta jen ki i Dzie -
ciąt ka Je zus.

Do wspól ne go świę to wa nia za pro si -
ła wszyst kich Pa ra fia Zwia sto wa nia Naj -
święt szej Ma ryi Pan nie w Czer wiń sku
nad Wi słą. W gro nie part ne rów zna la -
zły się rów nież czer wiń skie szko ły (Pod -
sta wo wa oraz Li ceum), Gmi na Czer -
wińsk nad Wi słą oraz Ochot ni cze Stra że
Po żar ne z Czer wiń ska i Ra sze wa.

W za szczyt ną ro lę Trzech Kró li
wcie li li się rol ni cy z czer wiń skiej pa ra fii.
Wzo rem ubie głe go ro ku, Mę dr cy ze
Wscho du za mie ni li ru ma ki na ko nie
me cha nicz ne. Król Azji Mel chior (Prze -
my sław Ka niew ski z Gar wo le wa) pro -
wa dził or szak zie lo ny, król Afry ki Bal ta -
zar (Ja nusz Za wadz ki z Kom si na) do -
wo dził or sza kiem nie bie skim a za kró -
lem Eu ro py Kac prem (Da riusz Ja nu -
szew ski z Ja ni ko wa) po dą żał or szak
czer wo ny.

Sce na riusz uro czy sto ści zo stał opar -
ty na pię ciu sta cjach. Na roz sta wio nych
sce nach na te re nie czer wiń ska ucznio -
wie Szko ły Pod sta wo wej im. Wła dy sła -
wa Ja gieł ły oraz Ze spo łu Szkół im Kró lo -
wej Ja dwi gi prze bra ni za po sta cie z ja se -
łek, przy po mnie li uczest ni kom o zna -
cze niu i sym bo li ce świę ta Ob ja wie nia
Pań skie go.

Po zło że niu hoł du przez Trzech
Kró li Świę tej Ro dzi nie (w tej ro li Pań -
stwo Ewa i To masz Ja kó biak) od by ła się

uro czy sta Msza Świę ta ce le bro wa na
przez księ dza pro bosz cza Łu ka sza Ma -
sta le rza.

Po Mszy Św. na uczest ni ków uro -
czy sto ści cze kał cie pły po si łek, go rą ce
na po je oraz słod ki po czę stu nek przy go -
to wa ny przez pra cow ni ków Urzę du
Gmi ny.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim
uczest ni kom Or sza ku Trzech Kró li
za tak licz ne przy by cie! Do zo ba cze nia
w przy szłym ro ku!

Or sza ku Trzech Kró li w Czer wiń sku

reklama
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Nada nie praw miej skich po bli skim
San ni kom (woj. Ma zo wiec kie, pow.
Go sty niń ski) oraz mniej szej
od Czer wiń ska nad Wi słą – Wi śli cy
(woj. Świę to krzy skie, pow. Bu ski)
wy war ło wśród na szej czer wiń skiej
spo łecz no ści oży wio ną dys ku sję. 

Czy Czer wińsk nad Wi słą po wi -
nien po zo stać wsią, czy też po wi nien
po czy nić sta ra nia o od zy ska nie praw
miej skich, za bra nych przez car skich za -
bor ców? Py ta nie za sad ne w kon tek ście
Wi śli cy (503 miesz kań ców) a obec nie
już mia sta, któ re ma swo ją chlub ną hi -
sto rię w dzie jach Pol ski, bar dzo po dob -
ną do chlub nej i dum nej hi sto rii Czer -
wiń ska nad Wi słą. Czyż by za tem nasz
Czer wińsk nad Wi słą miał być gor szy…?
Pa mię taj my o tym, że CZER WIŃSK
NAD WI SŁĄ BYŁ MIA STEM PRZEZ
PRA WIE PIĘĆ WIE KÓW! Pra wa miej -
skie otrzy mał w 1373 ro ku, tj. 645 LAT
TE MU. To nie gdyś pięk ne, dum ne i dy -
na micz nie roz wi ja ją ce się mia sto go ści ło
i po dej mo wa ło wie lu ksią żąt i kró lów
Pol ski. By wa li tu m. in. kró lo wie: Ka zi -
mierz III Wiel ki, Wła dy sław Ja gieł ło
(czte ro krot nie), Zyg munt III Wa za,
Wła dy sław IV, Jan Ka zi mierz (trzy krot -
nie). Czer wińsk nad Wi słą był mia stem
zwią za nym z wie ko pom ny mi wy da rze -
nia mi w dzie jach Na szej Oj czy zny. By ły
to m. in. kon cen tra cje wojsk sprzy mie -
rzo nych w woj nach pol sko – krzy żac -
kich i osła wio na w ów cze snej Eu ro pie
prze pra wa przez Wi słę, po tak zwa nym
mo ście łyż wo wym w cza sie mar szu
na pań stwo Za ko nu Krzy żac kie go.
Czer wińsk by wał też miej scem ob rad
wie lu sej mi ków ma zo wiec kich i sej mu
ów cze snej Pol ski. Do hi sto rii Pol ski
prze szły ob ra dy sej mu z 1422 r., na któ -
rych to uchwa lo no „przy wi lej czer wiń -
ski”. Czer wińsk za sły nął tez w dzie jach
Pol ski ja ko „… ła ska mi osła wio ne SANK -
TU ARIUM MA RYJ NE”. Czer wiń ski
ob raz Mat ki Bo żej pędz la Łu ka sza z Ło -
wi cza umiesz czo ny na oł ta rzu ba zy li ki

czer wiń skiej w 1612 r. już po 35 la tach
zo sta je ogło szo ny przez bi sku pa płoc kie -
go Ka ro la Fer dy nan da ja ko „CU DOW -
NY” … wy sła wio ny licz ny mi cu da mi i ła -
ska mi bo ży mi”. Od tej da ty tj. 1648 r.
Czer wińsk sta je się „…SANK TU -
ARIUM I OŁ TA RZEM OJ CZY ZNY”.
To wła śnie tu przed ob ra zem Mat ki Bo -
żej Czer wiń skiej król Jan Ka zi mierz
skła da „… na ro do we wo ta dzięk czyn ne”.
Są to cho rą gwie ko zac kie i buń czu ki ta -
tar skie zdo by te po wspa nia łym zwy cię -
stwie nad re be lią ko zac ką pod BE RE -
STECZ KIEM. Wte dy to wła śnie, gdy
Czer wińsk roz po czy nał swój okres naj -
więk sze go roz wo ju go spo dar cze go na -
stą pił naj więk szy dra mat w dzie jach na -
sze go mia sta. Na jazd Szwe dów tzw. „po -
top szwedz ki” i woj ny ze Szwe da mi
w la tach 1655 – 1660 spo wo do wa ły
nie omal do szczęt ne znisz cze nie i spu -
sto sze nie mia sta, któ re ni gdy już nie
zdo ła ło pod nieść się ze zgliszcz, znisz -
czeń i upad ku. Nie zdo ła ło już ni gdy
wró cić do swej daw nej świet no ści, choć
na dal jesz cze za cho wa ło swój sta tus
mia sta. Do peł nie niem tych wszyst kich
nie szczęść by ła utra ta praw miej skich.
W 1869 r. Czer wiń sko wi za bra no pra -
wa miej skie, a miej sco wość przy łą czo no
do Gmi ny Sie lec. Był to tak że od wet
władz Ro sji car skiej za pa trio tyzm
miesz kań ców i ich ak tyw ny udział
w po wsta niu stycz nio wym w 1863 ro -
ku. Spró buj my więc w 100 – tną rocz -
ni ce od zy ska nia nie pod le gło ści od zy -

skać to co za brał nam ro syj ski za bor -
ca – pra wa miej skie dla Czer wiń ska
nad Wi słą. PRZE CIEŻ CZER WIŃSK
BYŁ MIA STEM AŻ PRZEZ 496 LAT,
PRA WIE PRZEZ PIĘĆ STU LE CI!
Tym cza sem po zo sta je tyl ko wsią zde -
gra do wa ną i upo ko rzo ną przez za bor -
ców ro syj skich, któ ra nie by ła już wów -
czas na wet sie dzi bą gmi ny!

Czyż nie czas na pra wić te krzyw -
dy…? Miesz kań cy Czer wiń ska po zo sta ją
bo wiem aż 149 lat w struk tu rze ad mi ni -
stra cyj nej na rzu co nej nam przez za bor cę
car skie go uka zem (de kre tem) o li kwi da -
cji praw miej skich. Za sta nów my się za -
tem nad tym … czy le piej być wsią z wo li
car skie go za bor cy, czy mia stem, któ re -
mu pra wa miej skie nada no w okre sie
naj więk sze go roz wo ju go spo dar cze go
ów cze snej Pol ski, w 1373 r. tj. 3 la ta
po śmier ci Ka zi mie rza III Wiel kie go.
Wy ja śnij my też i wy pro stuj my wie le nie -
praw dzi wych fak tów i fał szy wych opi nii
na te mat rze ko mo ne ga tyw nych skut -
ków zmia ny sta tu su wsi na sta tus miast.

Nie praw dą jest bo wiem, że nada nie
praw miej skich ne ga tyw nie wpły nie na:

• PO ZY SKI WA NIE FUN DU SZY
PO MO CO WYCH UNIJ NYCH I KRA -
JO WYCH – gmi ny miej sko – wiej skie
z mia sta mi do 5 tys. miesz kań ców ma ją
ta kie sa me pra wa ich po zy ski wa nia jak
gmi ny wiej skie.

• WY SO KOŚĆ LO KAL NYCH
PO DAT KÓW – ta kich jak po da tek rol -
ny, od nie ru cho mo ści, opła ty za wo dę
i ście ki oraz in ne NIE WZRA STA JĄ są
usta la ne przez Ra dę Gmi ny nie za leż nie
od te go czy jest się mia stem czy wsią.

• DO PŁA TY BEZ PO ŚRED NIE
DO GRUN TÓW ROL NYCH – na le żą
się oso bą po sia da ją cym grun ty rol ne,
nie za leż nie od ich po ło że nia w mie ście
czy wsi.

• DO DA TEK WIEJ SKI DLA NA -
UCZY CIE LI – po zo sta je bez zmian
gdyż do ty czy tak że na uczy cie li za miesz -
ka łych w mia stach do 5 tys. miesz kań -
ców.

• LICZ BA RAD NYCH – tak że po -
zo sta je bez zmian – 15 rad nych.

• SUB WEN CJE OŚWIA TO -
WE I IN NE – rów nież bez zmian.

• PO ZY SKI WA NIE FUN DU SZY
Z PROW (Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich) – tak że bez zmian, gdyż
licz ba miesz kań ców Czer wiń ska
nad Wi słą nie bę dzie prze kra cza ła 5 tys.
miesz kań ców.

• PRO GRA MY STY PEN DIAL NE
DLA UCZNIÓW – rów nież bez
zmian, gdyż są one po dej mo wa ne przez
Ra dę Gmi ny.

• SPRA WY IN NE – rów nież bez
zmian, bo w przy pad ku gmi ny z mia stem
nie prze kra cza ją cym 5 tys. miesz kań ców
nie tra ci się żad nych przy wi le jów ja kie do -
tych czas na le ża ły się gmi nie wiej skiej.

Ty le po krót ce, w od po wie dzi na py -
ta nie: Co Na sza Gmi na mo gła by stra cić
gdy by Czer wińsk nad Wi słą od zy skał
za bra ne przez za bor cę pra wa miej skie? 

Od po wiedź brzmi ja sno: NIC NIE
STRA CI! 

Za tem co mo gła by zy skać ….? To już
jest te mat do od dziel nej, WSPÓL NEJ
DYS KU SJI, w któ rej to mo gą się wy po -
wie dzieć miesz kań cy Czer wiń ska
nad Wi słą oraz Gmi ny. Czy bę dą za in te -

re so wa ni tym te ma tem ….? Czy wy ka żą
ak tyw ność i za an ga żo wa nie w ewen tu al -
nych „KON SUL TA CJACH okre śla ją -
cych kto za, kto prze ciw i kto wstrzy mu -
je się od gło su”

Pod su muj my:
• Czer wińsk nad Wi słą zo stał mia -

stem 645 lat te mu. 
• Czer wińsk był mia stem

przez 496 lat.
• Czer wińsk mo cą car skie go uka zu

(de kre tu) po zo sta je na dal tyl ko wsią,
już przez 149 lat.

Czy nie war to po my śleć … by w 150
rocz ni cę utra ty praw miej skich jed no -
cze śnie je od zy skać…? Co Pań stwo o tym
są dzą….? Co jest waż niej sze …. Wo la Na -
szych Ro da ków… czy też za bor ców?

ZA PRA SZA MY DO DYS KU SJI!
(w ko men ta rzach na por ta lu www.e -
-wy szo grod.pl)

TEKST:  ZE SPÓŁ RE DAK CYJ NY FA CE BO OK 

„ZIE MIA CZER WIŃ SKA” W SKŁA DZIE: 

RY SZARD GOR TAT, DA RIUSZ UMIĘC KI, 

MA TE USZ ODO LIŃ SKI, MAR CIN ŁĄT KA, 

MAR CIN KA MIŃ SKI, MAR CIN CIE ĆWIERZ

3 grud nia 2017 ro ku po raz pierw -
szy dusz pa ste rze gre ko ka to lic cy
spra wo wa li li tur gię w ob rząd ku
wschod nim w Czer wiń sku n. Wi słą.

U księ ży sa le zja nów: w płoc kiej Sta -
ni sła wów ce i w ba zy li ce czer wiń skiej,
po raz pierw szy spra wo wa no Li tur gię
św. Ja na Chry zo sto ma dla wier nych Ko -
ścio ła gre ko ka to lic kie go, któ rzy prze by -
wa ją na te re nie na szej die ce zji, zwłasz -
cza z Ukra iny. – Ta ka jest po trze ba
dusz pa ster ska, aby to wa rzy szyć na szym
wier nym, któ rzy przy jeż dża ją za pra cą
do Pol ski. Za zgo dą bp Pio tra Li be ry
i z po le ce nia na sze go abp. Eu ge niu sza
Po po wi cza roz po czy na my tę po słu gę
tak że na te re nie die ce zji płoc kiej – mó -
wi ks. pro to je rej Bog dan Kru ba z grec ko -
ka to lic kiej pa ra fii pw. bł. Mi ko ła ja Czar -
nec kie go w War sza wie. Wraz z nim
do Płoc ka i Czer wiń ska przy je chał ks.
Dy mitr i s. Mag da le na ze zgro ma dze nia
sióstr ba zy lia nek.

We dług je go in for ma cji, w Płoc ku,
Czer wiń sku i oko li cach mo że być na wet
kil ka na ście ty się cy imi gran tów z Ukra -
iny, wśród nich wie lu gre ko ka to li -
ków. – Chce my im po móc, aby w no wej
rze czy wi sto ści się nie za gu bi li, aby mie li
du cho we opar cie i mo gli się mo dlić
w swo im ję zy ku i li tur gii, aby nie za rzu -
ci li wia ry szu ka jąc po pra wy wa run ków
ma te rial nych. Ktoś mi na wet po wie -
dział, że gdy wra ca z cer kwi do do mu,
a póź niej do pra cy, to le piej mu się pra -

cu je i bar dziej się przy kła da do swych
obo wiąz ków – do da je ks. pro to je rej
Kru ba.

Od kwiet nia 2018 ro ku na bo żeń -
stwa bę dą się od by wa ły re gu lar nie.

18 stycz nia o godz 19: 00 za pra sza -
my do Ba zy li ki Czer wiń skiej – Ob ja -
wie nie Pań skie (Jor dan) Li tur gia, a za raz
po Li tur gii po świę ce nie wo dy. Li tur gia
od by wa się w ję zy ku ukra iń skim.

Kon takt do ka pła na od po wie dzial -
ne go za dusz pa ster stwo w Czer wiń sku
nad Wi słą. Dy my tro Or su ly ak
tel 574565710 ma il dmy tro.or shu ly -
ak@gma il.com

III Die ce zjal ny Fe sti wal Ko lęd i Pa sto ra łek 
dla Chó rów Pa ra fial nych - Czer wińsk nad Wi słą

III Die ce zjal ny Fe sti wal Ko lęd i Pa sto ra łek dla Chó rów Pa ra fial nych „…Hej ko lę -
da, ko lę da…” Czer wińsk nad Wi słą 27 stycz nia 2018 ro ku.

Fe sti wal prze zna czo ny jest wy łącz nie dla ama tor skich chó rów dzia ła ją cych
przy pa ra fiach.

Fe sti wal od bę dzie się 27 stycz nia 2018 ro ku w Ba zy li ce Zwia sto wa nia NMP
w Czer wiń sku nad Wi słą o godz. 10.00. 

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, przy wi ta nie go ści i uczest ni ków
10.00 – 11.30 Prze słu cha nia zgło szo nych chó rów
11.30 – 12.00 Prze rwa, ob ra dy Ju ry i po czę stu nek dla uczest ni ków
12.10 – 12.40 Ogło sze nie wy ni ków, wrę cze nie na gród lau re atom i dy plo mów

uczest nic twa po zo sta łym chó rom, 
Ser decz nie za pra sza my!

Ko or dy na tor Fe sti wa lu – Prze my sław Ziół kow ski – or ga ni sta Ba zy li ki Czer wiń -
skiej tel. kon tak to wy: 692 794 536 

Dla chó rów za in te re so wa nych w uczest nic twie w Fe sti wa lu in for mu je my iż kar -
ty zgło sze nia na le ży prze słać do dnia 24 stycz nia 2018r. na ad res e -ma il: czer -
winsk@sa le zja nie.pl z do pi skiem „III Die ce zjal ny Fe sti wal Ko lęd i Pa sto ra łek dla
Chó rów Pa ra fial nych”. Re gu la min Fe sti wa lu do stęp ny jest na stro nie www.czer -
winsj.sa le zja nie.pl oraz na www.e -wy szo grod.pl

GRE KO KA TO LI CY i Jor dan

„CZER WIŃSK – NIE GDYŚ MIA STO, DZIŚ WIEŚ … 
A W PRZY SZŁO ŚCI …? WIEŚ … CZY MIA STO …?”
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4 stycz nia 2018 r. gru pa 50 uczniów ze Szko ły Pod -
sta wo wej im. Kard. Ste fa na Wy szyń skie go w Go ła wi -
nie wzię ła udział w wy jeź dzie do War sza wy w ra -
mach pro jek tu „Z Fun da cją PZU z kul tu rą” – „Od kry -
wa nie kul tu ry”. Uczest ni cy ko lej ne go już wy jaz du by li
na kon cer cie edu ka cyj nym „Cu dow ne mu si ca -
le – Od West En du aż po Broad way”. Mło dzi ar ty ści
wy stą pi li w cie ka wych in ter pre ta cjach słyn nych
utwo rów mu si ca lo wych jak „Me tro”, „Phan tom of
the Ope ra”, „No tre Da me de Pa ris”. W trak cie kon -
cer tu wi dzo wie w edu ka cyj nej za ba wie sce na –wi -
dow nia do wie dzie li się czym jest mu si cal, po zna li
róż ne ro dza je tań ca i obej rze li efek tow ne de ko ra cje
z uży ciem tech nik mul ti me dial nych.

Na stęp nym punk tem wy jaz du by ła lek cja w Mu zeum na -
ro do wym. Gru pa młod sza (kla sy III – IV) uczest ni czy ła w lek -
cji „Co mó wią ob ra zy”, a gru pa star sza (kla sy V – VII) w lek cji
„Mu ze al ne prze bo je”. Oby dwie gru py zwie dza ły wy sta wy ob -
ra zów z prze wod ni ka mi i pod ich kie run kiem uzu peł nia ły
kar ty pra cy.

Po lek cji w Mu zeum na ro do wym ucznio wie uda li się
do Cen trum Na uki Ko per nik. Tam przy in te rak tyw nych eks -
po na tach wy ko ny wa li eks pe ry men ty. Du żym za in te re so wa -
niem cie szy ła się wy sta wa cza so wa „Po wie trze – wię cej niż
nic” i „Te atr wy so kich na pięć”. Po po nad dwu go dzi nach na -
uki przez do świad cze nie wszy scy uda li się do Pla ne ta rium
na se ans „Ha lo, Zie mia”, któ ry po prze dził wy kład i po kaz
„Nie ba Ko per ni ka”.

W dro dze po wrot nej ucznio wie po dzi wia li z okien au to -
ka ru świą tecz ne ilu mi na cje War sza wy.

Opie ku na mi wy jaz du by ły: p. Han na Ma jew ska, p. Jo lan -
ta Pi sar ska, p. Mo ni ka Kra jew ska, p. Ol ga Wiór kie wicz -Ro -
siak, p. An na Żach.

HAN NA MA JEW SKA

Nowy rok to czas zabaw. Uczniowie NSP w Nowym
Radzikowie okres karnawałowy oraz początek ferii
zimowych rozpoczęli choinką szkolną. 13 stycznia

2018 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im
Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie, odbyła

się uroczystość choinkowa pełna wspaniałych
atrakcji takich jak występy artystyczne uczniów

szkoły oraz wizyta Mikołaja

Lek cja w Mu zeum na ro do wym – SP Go ła win

Choinka w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Radzikowie
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Ogło sze nia 
Toyota Yaris 1,4 Diesel bardzo
małe zużycie paliwa 4,5 -5,5
l/100km, samochód bardzo
zadbany , klimatyzacja.
elektryczne szyby, radio CD cena
8900 zł kontakt Boruta Motors
Wyszogród tel 242311006 

Firma Boruta Motors
w Wyszogrodzie szuka
pracownika na stanowisku
mechanika w pełnym wymiarze
godzin.
Zapewniamy: stabilna prace w
wymiarze godzin 8-17/5 dni w
tygodniu, miłą atmosferę pracy
możliwość szkoleń. kontakt tel
242311006

Rocz ni ca 50-le cia po ży cia mał żeń skie go to do nio sła chwi la,
któ ra bu dzi wzru sze nie, uzna nie i sza cu nek nie tyl ko naj bliż -
szej ro dzi ny, ale tak że nas wszyst kich. 

W dniu 13 stycz nia 2018 ro ku w Ma łej Wsi od by ła się uro czy stość wrę cze nia
przy zna nych przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej me da li za dłu go let nie po -
ży cie mał żeń skie. Od zna cze nie z rąk Wój ta Gmi ny – Zyg mun ta Woj na row skie go
otrzy ma li:

• Ja dwi ga i Ja nusz Za rę ba
• Hen ry ka i Zdzi sław Ko wal scy
• Ma ria i Adam Sob czak
• Bo żen na i Ro man Grze lak

O opra wę ar ty stycz ną za dba li har ce rze z 64 Ar ty stycz nej Dru ży ny Har cer skiej
im. Zoś ki i Al ka, zu chy z 46 Gro ma dy Zu cho wej „Ję dru sie” oraz Przed szko la ki z Sa -
mo rzą do we go Przed szko la w Ma łej Wsi.

Sza now nym ju bi la tom ży czy my ko lej nych, wspa nia łych ju bi le uszy – w zdro -
wiu, wza jem nej mi ło ści i sza cun ku.

Pa ry, któ re prze ży ły w związ ku mał żeń skim co naj mniej 50 lat, a nie zo sta ły
jesz cze uho no ro wa ne me da lem za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie, pro si my o zgło -
sze nie się do Urzę du Sta nu Cy wil ne go w Ma łej Wsi (po kój Nr 4, tel. 24 269 79 68).

Uro czy ste wrę cze nie me da li 
„Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie” 
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