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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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Więk szość spo łe czeń stwa w gmi nie
Czer wińsk zaj mu je się upra wą tru ska -
wek. Trud no jest do tej pra cy po zy skać
ro da ków choć wia do mo, że ta kie pró by
za trud nie nia Po la ków miej sco wi rol ni cy
po dej mo wa li. Obec nie do po mo cy
przy upra wie i zbio rze tru ska wek przy -
jeż dża ją pra cow ni cy z Ukra iny. Ale ten
rok za sko czył wszyst kich. Uchwa lo no
usta wę, w myśl któ rej Ukra iń cy mu szą
cze kać na po zwo le nia na pra ce do kil ku -
na stu dni ro bo czych. Rol ni cy za miast
za jąć się pra cą, ko czu ją w no cy w ko lej -

kach pod Urzę dem Gmi ny, aby za re je -
stro wać pra cow ni ków, by po wtór nie
po oko ło dwóch ty go dniach wró cić
do tej sa mej ko lej ki po po zwo le nie. 

Urząd Pra cy w Płoń sku kom plet nie
nie wy wią zu je się ze swo ich obo wiąz -
ków tj. za trud nił zbyt ma ło pra cow nic.
Obec nie wy dłu żył czas pra cy jed nak
przy naj mniej w na szej gmi nie, nie wi -
dać aby od de le go wa no więk szą licz bę
osób z Urzę du Pra cy. Ma my jed ną Pol -
skę a tyl ko w Czer wiń sku te pro ce du ry
trwa ją tak dłu go. 

Bar dzo wie lu rol ni ków ba ło się
po pro stu po zwo lić Ukra iń com na pra -
cę bez sto sow nych do ku men tów ze
wzglę du na ka ry od 3 do 30 ty się cy zło -
tych za oso bę, któ re mo że na ło żyć sąd
po kon tro li stra ży gra nicz nej. In do len cja
wyż szych urzęd ni ków i dow ci py
pod na szym ad re sem, że w tym ro ku
tru ska wek nie zbie rze my, są kom plet nie
nie na miej scu. Ma my wra że nie, że za -
kpio no so bie z nas. Pra cow ni cy wy jeż -
dża ją, bo mó wią wprost, cze mu trud no
się dzi wić, ze nie bę dą cze kać, bo po sie -

W na szym kra ju rzad ko kon sul to wa ne są wszel kie go ro dza ju usta wy ze spo łecz no ścią, któ rej do ty czą. 
No i oczy wi ście wy da no ko lej ny „bu bel praw ny”, któ ry miał po pra wić wa run ki za trud nie nia cu dzo ziem ców
w sek to rze rol ni czym. Usta wa oka za ła się zu peł nie nie prze my śla na, wpro wa dzi ła cha os i dez or ga ni za cję. 

Apel Rol ni ków

In do len cja czy zło śli wość?!
dzieć mo gą u sie bie. Są wręcz wy stra sze -
ni kon tro la mi na dro gach, przy stan -
kach, po lach. My na praw dę nie ma my
nic prze ciw ko le gal ne mu za trud nia niu
pra cow ni ków i pła ce niu skła dek, ale
niech pro ce du ry bę dą spraw niej sze
i prze my śla ne. Na sze upra wy nie mo gą
cze kać! Ten se zon za czął się fa tal nie
i na to nie wpły nę ły mróz czy grad, ale
no we prze pi sy. Nie ste ty oba wia my się,
że ten stan rze czy, bę dzie skut ko wał bra -
kiem pra cow ni ków na na stęp ne la ta.
Ukra iń cy bez sen ty men tu znaj dą so bie
in ne miej sca, in ne kra je, w któ rych nie
bę dą mie li ty lu ba rier. 

Ni gdy nie przy pusz cza li śmy, że biu -
ro kra cja „wej dzie pod strze chy”. Ja kie
jesz cze umie jęt no ści bę dzie mu siał po -
sia dać pol ski rol nik? Już mu si być księ -
go wym, ka dro wym, in for ma ty kiem,
me ne dże rem… A upra wa pew nie zej -
dzie na dal szy plan. My rol ni cy pra cu je -
my bar dzo cięż ko pew nie tyl ko po to,
aby ma chi na urzęd ni cza nas po ko na ła.

Ma my wra że nie, że w Pol sce waż ne są
tyl ko po mni ki. Rząd bu du je swój pre stiż
na hi sto rii i bo ha te rach, lecz za po mi na
o lu dziach, któ rzy cięż ko pra cu ją, nie cze -
ka jąc bier nie na po moc so cjal ną. 

ROL NI CY
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Wi tam z ma jo wym wy da niem ga ze ty e -wy -
szo grod. pl
Ostat ni mi dnia mi wgmi nie Czer wińsk wrza ło. Pa -
lą cy na ra sta ją cy pro blem zza re je stro wa niem pra -
cow ni ków ob co kra jow ców, to dla plan ta to rów
spra wa być al bo nie być.  Nato że by re jon ten wy -
rósł nahe ge mo na wpro duk cji owo ców mięk -
kich, wre jo nie Czer wiń ska pra co wa ło bar dzo du -
żo lu dzi przez wie le lat. Daw no te mu kró lo wa ła tu
ma li na. Zcza sem tru skaw ka sta ła się sym bo lem
Czer wiń ska i to sym bo lem naska lę eu ro pej ską.
Wze szłym ro ku mię li śmy klę skę po go do wa ale
upra wy tru skaw ki prze trwa ły. Du żo go rzej by ło
zwi śnia mi cze re śnia mi. Wtym ro ku plo ny za po -
wia da ją się ob fi te. Tyl ko czy klę skę urzęd ni czą bę -
dzie my wsta nie prze żyć? 
Spró bu ję osza co wać ile pie nię dzy moż na zmar -
no wać zły mi prze pi sa mi ipro ce du ra mi.
Wo bec pro ble mów zza re je stro wa niem pra cow ni -
ka, rol nik mu si stra cić mi ni mum je den dzień
najed ne go pra cow ni ka ob co kra jow ca.  Mi mo iż
nie któ rzy za ła twia ją naraz re je stra cję kil ku pra cow -
ni ków to   nie da ra dy te go zro bić tak na praw dę za
jed nym ra zem.  Póź niej jesz cze jest re je stro wa nie
iwy re je stro wa nie. itp. Sza cun ko wo przyj mu ję je den
dzień stra co ny. Przyj mu jąc dniów kę tyl ko wwy so -
ko ści100zł., przy22 tys. pra cow ni ków któ rzy się
prze wi nę li wze szłym ro ku przez gmi nę Czer wińsk,
da je to stra tę2,2 mln zło tych.2.2 mln stra co ne
postro nie rol ni ków tyl ko wjed nej gmi nie.
Dla zo bra zo wa nia ile do dat ko wo tra ci my nanie
pra cu ją cych Ukra iń cach.  Li cząc dzień pra cy tyl -
ko8h x13,70zł =109,60. przez22 tys Ukra iń ców
wjed nej gmi nie da je  po nad24 mln zł.
Są to stra ty tyl ko w jed nej gmi nie.  Jest to  pra -
wie ca ło rocz ny bu dżet gmi ny.
Mo że cza sem war to po my śleć przy zmia nie
prze pi sów.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Już 3 czerwca 2018r w Naszym mieście na wyszogrodzkim
Rynku odbędą się  I Wyszogrodzkie Dni Dziecka

organizowane przez Centrum Kultury Wisła przy współpracy
z Biblioteką w Wyszogrodzie i Stowarzyszeniem

„Mecenasów” Sportu Wyszogród oraz nabierającym coraz
większego prestiżu sportowego  „II Nadwiślański Cross Bieg

Wyszogród”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie
„Mecenasów” Sportu Wyszogród  współdziałający z halą
sportową ,  Centrum Kultury Wisła i Biblioteką Miejską.

Wspólne działanie wymienionych podmiotów wspierane jest
przez Starostwo Powiatowe, Gminę i Miasto Wyszogród,

Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz
wyjątkowych wyszogrodzkich sponsorów , przedstawicieli

firm , instytucji i osób indywidualnych , dzięki  którym
możemy dużo więcej. Dziękujemy i do zobaczenia na

festynie sportowo-kulturalnym.
Startujemy od godziny 11:00.  Wtedy otwarte zostanie biuro zawodów, gdzie

można będzie odebrać pakiety startowe do biegu głównego. W tym samym czasie
można będzie zapisać swoje dzieci do biegu „Krasnala” w którym uczestniczyć
mogą dzieci w wieku przedszkolnym do 6 lat. Dystans to jedno okrążenie wokół
Rynku (można pobiec z rodzicem, babcią, dziadkiem). 30 dzieci , które pierwsze
zgłoszą się do biegu , otrzyma pamiątkową okazjonalną koszulkę, będą upominki i
wiele innych niespodzianek. Będzie bieg sztafetowy uczniów z Zespołu Szkół w
Wyszogrodzie upamiętniający 100 lecie Niepodległej Polski , będą pokazy sztuk
samoobrony, fitness dance, podczas których będzie można spróbować wspólnie
poćwiczyć. Dla najmłodszych miłośników piłki nożnej pokazy sztuczek techniczno-
piłkarskich, różne animacje , zabawy , dmuchany Park Zabaw i wiele innych. Dla
uczestników biegu po wyczerpujących zmaganiach, będzie czekał poczęstunek w
postaci grochówki polowej , którą przygotuje Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie.
W biegu wystąpi  reprezentacja Wyszogrodu  m.in. liczna grupa uprawiająca
Crossfit o nazwie Sportowy Wyszogród. 

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy i miasta do wspólnej zabawy i
kibicowania. 

KOORDYNATORZY : JAKUB SIDOR I MAREK BRZOZOWSKI

3 czerwca będzie się działo 

W Bli cho wie 3 czerw ca (nie dzie la) od bę dzie się już 5. Pik nik Ro -
dzin ny pod ho no ro wym pa tro na tem wój ta gmi ny Bul ko wo, pa na

Ga brie la Gra czy ka, or ga ni zo wa ny przez Szko łę Pod sta wo wą 

w Bli cho wie oraz ro dzi ców uczniów do niej uczęsz cza ją cych. W oto cze niu zie -
le ni, sta rych drzew i śpie wu pta ków, na te re nie szko ły bę dzie moż na w gro nie ro -
dzin nym spę dzić czyn nie nie dziel ne po po łu dnie.

Tym ra zem im pre za roz pocz nie się nie co wcze śniej, bo o 13.00, po nie waż na tę
go dzi nę pla no wa ny jest wy stęp Nor bie go, wy ko naw cy po nad cza so wych let nich
prze bo jów,, Ko bie ty są go rą ce” czy,, Roz ko łysz mnie”. Pio sen karz przez kil ka dzie siąt
mi nut bę dzie za ba wiał swo imi pio sen ka mi bli chow ską pu blicz ność. 

W trak cie kil ku go dzin ne go pik ni ku każ dy znaj dzie coś dla sie bie. Na dzie ci cze -
ka ją za ba wy 

z ani ma to ra mi, pla ce za baw w po sta ci dmu cha nych zam ków i zjeż dżal ni, prze -
jażdż ki brycz ką, ma lo wa nie bu zi, słod ko ści. Do ro śli na to miast bę dą mo gli zjeść paj dę
pysz ne go chle ba ze swoj skim smal cem, kieł ba skę z gril la, od po cząć pod pa ra so lem
przy cia stecz ku i ka wie czy po tań czyć w rytm mu zy ki. Czas umi lać bę dą wy stę py ze -
spo łów mu zycz nych i ta necz nych. Nie za brak nie rów nież lo te rii fan to wej, po ka zów
po li cyj nych i stra żac kich. Chęt ni we zmą udział w me czu siat ków ki i pił ki noż nej.  

„NOR BIM CZAS ZA CZĄĆ”

Świad ko wie tam tych lat… – wer ni saż wy sta wy
Or ga ni za to rzy X Jar mar ku Tum skie go – Płoc ki Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki,

Urząd Mia sta Płoc ka oraz Mu zeum Ma zo wiec kie w Płoc ku – za pra sza ją

na wer ni saż wy sta wy „Świad ko wie tam tych lat…”. Wy sta wa zo sta nie

otwar ta w pią tek 18 ma ja o go dzi nie 12 w Mu zeum Ma zo wiec kim.

Wy sta wa bę dzie czę ścią te go rocz nych ob cho dów 100. rocz ni cy od zy ska nia nie -
pod le gło ści przez Pol skę, a tak że za po wie dzią X Jar mar ku Tum skie go. W ra mach
wy sta wy bę dzie moż na z bli ska obej rzeć oko ło dwie ście eks po na tów peł nią cych ro -
lę swo istych świad ków ro ku 1918 i lat po prze dza ją cych od zy ska nie nie pod le gło ści.
Po ja wią się mię dzy in ny mi licz ne por tre ty, fo to gra fie, szpa dle, nu mi zma ty, bank no -
ty, od zna ki i wie le in nych ko lek cjo ner skich skar bów. 

Au to ra mi wy sta wy są Boh dan Ko wal czyk, Ma rian Cho dak, An drzej Nie mie ro -
wicz, Wło dzi mierz Pią tek, Hen ryk Po selt, Ma rian Schmidt, Edward Sep ski, To masz
Świą tek oraz Mu zeum w Piotr ko wie Try bu nal skim. 

Wy sta wa bę dzie czyn na w Mu zeum Ma zo wiec kim (ul. Tum ska 8) od piąt ku 18
ma ja do ostat nie go dnia Jar mar ku Tum skie go – nie dzie li 3 czerw ca.

X Jar mark Tum ski od bę dzie się w dniach 1-3 czerw ca na uli cach Sta re go Mia -
sta w Płoc ku. 
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Fun da cja dla Ro da ka to ma ła or ga -
ni za cja non pro fit z War mii i Ma zur,
któ rej dzia łal ność roz po czę ła się
od… mi ło ści do czy ta nia i szcze rej
chę ci po mo cy Po la kom w Ka zach -
sta nie, któ rzy nie ma ją ła twe go do -
stę pu do pol skiej li te ra tu ry.

Dla cze go Ka zach stan? „Te mat Po la -
ków z Ka zach sta nu od za wsze był mi bli -
ski, czę sto po ru sza ny wroz mo wach wmo -
im do mu ro dzin nym. W 2010 r. zło ży łam
swój pod pis pod pro jek tem usta wy re pa -
tria cyj nej. Nie by ło to jed nak w mo im od -
czu ciu wy star cza ją ce. Na si Ro da cy w Ka -
zach sta nie bar dzo chcą się uczyć ję zy ka oj -
czy ste go. Po trze ba jest tym więk sza, że do -
stęp do ję zy ka pol skie go po przez trud na
dzie je, stał się dla niech nie mal że tak skom -
pli ko wa ny, jak na uka ję zy ka ob ce go. Stąd
w mo jej gło wie zro dził się po mysł, by od -
po wie dzieć na to wła śnie za po trze bo wa -
nie. Zor ga ni zo wa łam więc zbiór kę pol -
skich ksią żek. I na niej się nie skoń czy ło.
Od zew Po la ków w kra ju prze rósł wszel kie
ocze ki wa nia. Uda ło się zgro ma dzić
ogrom ne ilo ści ksią żek, li te ra tu ry w ję zy ku
pol skim o sze ro kim prze kro ju te ma tów,
sty lów i ga tun ków. Po zwo li ło to na znacz -
ne po sze rze nie pier wot ne go za kre su ak cji
„dla Ro da ka”.” – mó wi Jo an na Wilk -Yari -
diz – oso ba, któ ra w ma ju 2016 r. zor ga ni -
zo wa ła zbiór kę ksią żek, a na stęp nie w mar -
cu 2017 r. otwo rzy ła Fun da cję. War to
pod kre ślić, że w Fun da cji nikt za swo ją
pra cę nie po bie ra wy na gro dze nia.

Ak cje Fun da cji dla Ro da ka:
• Książ ka dla Ro da ka – zbiór ka pol -
skich ksią żek dla Ro da ków z Ka zach sta -
nu i Kre sów oraz kra jów na Wscho dzie,
a tak że dla szkół, bi blio tek, przed szko li,
do mów po mo cy spo łecz nej i po dob -
nych pla có wek w Pol sce. Do chwi li
obec nej ze bra li śmy i prze ka za li śmy Ro -
da kom po nad 22 tys. ksią żek.
• Au to rzy dla Ro da ka – prze ka zy wa nie
przez pol skich Au to rów swo ich ksią żek 
z de dy ka cja mi dla Po la ków z Ka zach sta -
nu. Do chwi li obec nej au to rzy prze ka -
za li 304 książ ki.
• Wy daw nic twa dla Ro da ka – prze ka -
zy wa nie przez wy daw nic twa pol skich
ksią żek dla Po la ków z Ka zach sta nu,
Kre sów i Wscho du.
• Ki bi ce dla Ro da ka – ki bi ce, któ rzy po -
dą ża ją za na szą re pre zen ta cją za bie ra ją
pol skie książ ki dla Ro da ków. Do Ka zach -
sta nu za wieź li pra wie 130 kg, do Ru mu -
nii 100 kg, a do Ar me nii 120 kg.
• Kart ka dla Ro da ka – po le ga na wy sy -
ła niu do Ro da ków za miesz ka łych po za
gra ni ca mi kra ju, wła sno ręcz nie wy ko -

na nych głów nie przez dzie ci, świą tecz -
nych kar tek pocz to wych. Ma my już
za so bą trzy edy cje tej ak cji.
• Spo tka nia dla Ro da ka – or ga ni zo wa -
nie spo tkań z pi sa rza mi, po dróż ni ka mi
i in ny mi cie ka wy mi ludź mi. W 2017 r.
od by ły się trzy spo tka nia au tor skie z:
Ad ria nem Grze go rzew skim, Jo an ną
Jax, An ną Sa ko wicz oraz jed no spo tka -
nie z po ezją  ks. Twar dow skie go z Ro da -
kiem z Ru mu nii.
• Lek cja dla Ro da ka – po le ga na or ga ni zo -
wa niu lek cji dla dzie ci i mło dzie ży po świe -
co nych hi sto rii Po la ków w Ka zach sta nie,
na Kre sach, Ze słań ców na Sy be rię oraz
o po dob nej te ma ty ce. Do chwi li obec nej
ta kie lek cje prze pro wa dzo no w 30 szko -
łach, pla ców kach edu ka cyj nych itp.,
• Po moc dla Ro da ka – udzie la nie sty -
pen diów dla 5 Ro da ków stu diu ją cych
w Pol sce oraz szu ka nie pra cy dla Ro da -
ków z Ka zach sta nu (ak tu al nie Fun da cja
za pew ni ła dwa miej sca pra cy),
• Ma jów ka dla Ro da ka – zor ga ni zo wa -

nie na War mii pol skim stu den tom z Ka -
zach sta nu, Moł da wii, Bia ło ru si i Ukra -
iny wy po czyn ku pod czas dłu gie go ma -
jo we go week en du,
• Wy praw ka dla Ro da ka – zbiór ka przy -
bo rów szkol nych dla na szych naj młod -
szych Ro da ków ze Szkół ki Nie dziel nej
„Źró deł ko” w Świę cia nach na Li twie,
• Wa ka cje dla Ro da ka – zor ga ni zo wa -
nie wy po czyn ku let nie go naj młod szym
Ro da kom z Ka zach sta nu. W 2017 r. od -
by ła się pierw sza edy cja dla gru py 30
mło dych Ro da ków. Ak tu al nie przy go to -
wy wa na jest ko lej na edy cja.

W za my śle pier wot na zbiór ka ksią -
żek mia ła być od po wie dzią na po trze by
Ka zach sta nu. Dzię ki jej suk ce so wi za -
kres Fun da cji zy skał znacz nie szer szy za -
sięg. Ofer ta sze rze nia li te ra tu ry w ję zy -
ku oj czy stym skie ro wa na jest do Po la -
ków miesz ka ją cych za rów no w Ka zach -
sta nie, jak i na Kre sach oraz w sa mej Pol -
sce. Wszę dzie, gdzie po ja wia się po trze -
ba, Fun da cja ofe ru je po moc i wspar cie.

Głów nym ce lem Fun da cji dla Ro da -
ka jest zor ga ni zo wa nie po mo cy oraz
przy go to wa nie wa run ków do po wro tu
Po la ków z Ka zach sta nu do Oj czy zny.
Środ kiem do te go ce lu jest upo wszech -
nia nie zna jo mo ści ję zy ka pol skie go, po -
pu la ry za cja ro dzi mej li te ra tu ry, pra ca
Po la ków na rzecz po mo cy ro da kom po -
zo sta ją cym po za gra ni ca mi kra ju. Przy -
kła do wy mi dzia ła nia mi, któ re przy go to -
wu ją grunt pod po wrót Re pa trian tów,
jest po szu ki wa nie przez Fun da cję pra cy
i miesz kań dla nich oraz przy go to wa nie
sty pen diów i po moc stu den tom.

„Roz pocz nij tam, gdzie je steś. Wy ko rzy staj to, co masz. 
Zrób to, co mo żesz.” (Ar thur Ashe) 

– czy li słów pa rę o Fun da cji dla Ro da ka

Ko cha ni, zbie ra my KUB KI dla na szych Ro da -
ków z Ka zach sta nu i Pol ski, któ rzy przy ja dą
na te go rocz ną edy cję Wa ka cji dla Ro da ka.

Dla cze go KUB KI? Od po wiedź jest pro sta – 60 mło dzie ży
spę dzi3 ty go dnie wNo wym Kaw ko wie, wDo mu Re ko lek cyj nym
Za che usz. Cio cia Ela – naj lep sza go spo dy ni i do bra du sza te go
miej sca cier pi na cią gły nie do bór KUB KÓW, któ re jak wia do mo
tłu ką się – szcze gól nie przy 60 oso bach. Je śli ma cie w do mu kub -
ki (ca łe, nie po szczer bio ne), któ rych nie uży wa cie, kub ki zre kla ma -
mi, za któ ry mi nie prze pa da cie, szklan ki z du ra le xu, któ rych chce -
cie się po zbyć – prze każ cie je pro szę Fun da cji dla Ro da ka.

Faj nie gdy by ja kaś szko ła ze chcia ła się włą czyć w na szą ak -
cję – je śli każ dy przy niósł by je den ku bek bądź szklan kę – cio -
cia Ela bę dzie mo gła spo koj nie ser wo wać swo je prze pysz ne
kom po ty do mo wej ro bo ty.

Cze go jesz cze po trze ba aby cio cia Ela mo gła ugo ścić na -
szych Ro da ków?
– ostrych no ży
– po rząd ne go mik se ra (wy trzy ma łe go)
– in ne go sprzę tu ku chen ne go (ma lak se ry, blen de ry, szat kow -
ni ce itp.).

Je śli wy mie nia cie w do mu sprzęt ku chen ny na no wy, a sta -
ry jest jesz cze spraw ny i szko da wy rzu cić – do rzuć cie swo ją ce -
gieł kę do za pew nie nia uda ne go po by tu na szym Ro da kom.

KUB KI i in ny sprzęt mo że cie prze ka zać po przez fir mę Bo ru ta
Mo tors Wy szo gród ul. Rę bow ska66 prze ka że my je da lej doFun da -
cji dla Ro da ka. Je śli jest po trze ba ode brać cos oso bi ście od Was z do -
mu za pra szam do kon tak tu pod nr te le fo nu 505004385

Ku bek dla Ro da ka
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De le ga cja par la men tu li tew skie go 
z ro bo czą wi zy tą na zie mi płoc kiej

W dniach 7-10 ma ja Ko mi sja Ad mi ni stra cji Pań -
stwo wej i Sa mo rzą du Te ry to rial ne go Sej mu Re pu bli -
ki Li tew skiej by ła go ściem Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry -
to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej Sej mu RP. Jed nym
z punk tów pro gra mu by ła wi zy ta w Płoc ku, pod czas
któ rej li tew scy par la men ta rzy ści mie li oka zję za zna -
jo mić się z funk cjo no wa niem pol skie go sa mo rzą du
na przy kła dzie mia sta Płoc ka i po wia tu płoc kie go.

Li tew ski sa mo rząd skła da się z 60 re gio nów, w skład któ rych wcho dzi 546
gmin. Wła dza sa mo rzą do wa na le ży do rad miej skich lub sa mo rzą dów re jo no wych
(po ziom re gio nu). Gre mia te wy bie ra ją me ra, któ ry kie ru je sa mo rzą dem przez trzy
la ta (ka den cja). Każ dy mer wy zna cza sta ro stów, któ rzy nad zo ru ją pra cę gmin (jed -
nost ka po moc ni cza). Do pod sta wo wych upraw nień sa mo rzą dów na le żą: pla no wa -
nie miej sco we i miesz kal nic two, lo kal ny trans port pu blicz ny, go spo dar ka wod na
i ście ko wa, dro gi lo kal ne, przed szko la i szkol nic two pod sta wo we, ochro na zdro wia,
opie ka spo łecz na i kul tu ra.

Go ście od wie dzi li zie mię płoc ką, aby do wie dzieć się niu an sów funk cjo no wa -
nia sa mo rzą du w Pol sce (jest on zgo ła od mien ny od li tew skie go). Naj więk sze za -
in te re so wa nie bu dzi ła kwe stia znacz nej sa mo dziel no ści sa mo rzą dów pol skich, za -
kres dzia łań gmi ny i po wia tu oraz fi nan so wa nie sa mo rzą dów. Jed nym z głów nych
te ma tów by ło part ner stwo pu blicz no -pry wat ne, wdro żo ne przez mia sto Płock we
współ pra cy z fir mą SIE MENS, w ra mach któ re go prze pro wa dzo no ter mo mo der -
ni za cję bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, a tak że ku li sy utwo rze nia i funk cjo -
no wa nia Płoc kie go Par ku Prze my sło wo – Tech no lo gicz ny. Ko lej ną po ru szo ną
kwe stią by ło współ dzia ła nie sa mo rzą dów z NGO (or ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi) na przy kła dzie Fun du szu Gran to we go dla Płoc ka (mia sto Płock) oraz pro gra -
mu Dzia łaj Lo kal nie (po wiat płoc ki). Obec nych in te re so wał po nad to za kres dzia -
ła nia po wia tu i gmin, w szcze gól no ści po dział kom pe ten cji oraz pro ces wy bor czy
or ga nów sa mo rzą do wych.

Spo tka nie od by ło się w Sa li Sej mo wej płoc kie go ra tu sza. Stro nę li tew ską re pre -
zen to wa li prze wod ni czą cy Ko mi sji Ad mi ni stra cji Pań stwo wej i Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go Po vi las Urbšys oraz jej człon ko wie po sło wie: Al gis Strelčiūnas, Ze no nas
Stre ikus i Wan da Kraw czo nok. Zie mię płoc ką re pre zen to wa li: Sta ro sta Płoc ki Ma -
riusz Bie niek oraz Pre zy dent Płoc ka An drzej No wa kow ski. Ko mi sję Sa mo rzą du Te -
ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej re pre zen to wał jej prze wod ni czą cy po seł An drzej
Ma cie jew ski.

Uchwa ła w spra wie po par cia dzia łań do ty czą cych roz -
wo ju Ma zo wiec kie go Por tu Lot ni cze go War sza wa -Mo -
dlin zo sta ła przy ję ta jed no myśl nie. Sta no wi sko Ra dy
Po wia tu zo sta nie prze ka za ne m. in. do Pre zy den ta RP,
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, Mar szał ka Se na tu i Mar szał ka
Sej mu RP, Po słów i Se na to rów z woj. ma zo wiec kie go.

To był je den z punk tów XXXV se sji Ra dy Po wia tu, któ ra
od by ła się 16 ma ja w Sta ro stwie Po wia to wym w Płoc ku. Ob -
ra dy otwo rzył Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu w Płoc ku Lech
Dą brow ski. Wśród go ści by li tym ra zem: eks pert w Biu rze
Wo je wo dy Ma zo wiec kie go  Krzysz tof Ław ni czak, Za stęp ca
Ko men dan ta Miej skie go  Po li cji w Płoc ku  Sta ni sław Szcze -
śniak, Wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go Związ -
ku OSP RP oraz Pre zes Za rzą du Od dzia łu Po wia to we go ZOSP
RP Hi la ry Ja nusz czyk, Dy rek tor Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -
-Epi de mio lo gicz nej w Płoc ku  Ro mu ald Ostrow ski, Po wia to -
wy Le karz We te ry na rii w Płoc ku Ma rek San kie wicz.

W se sji wzię li udział tak że Sta ro sta Płoc ki  Ma riusz Bie -
niek, Wi ce sta ro sta  Iwo na Sie roc ka, człon ko wie Za rzą du Po -
wia tu Pa weł Ja ku bow ski, Ste fan Ja ku bow ski i Krzysz tof Wie -
lec, a tak że Skarb nik  Po wia tu  Ma ria Ja ku bow ska, Se kre tarz
Po wia tu Mi chał Twar dy  oraz Dy rek to rzy wy dzia łów Sta ro -
stwa Po wia to we go w Płoc ku i po wia to wych jed no stek or ga ni -
za cyj nych.

W spo sób szcze gól ny Prze wod ni czą cy po wi tał puł kow ni -
ka An to nie go Jel ca – Ho no ro we go Pre zes Ko ła Po wia to we go
Związ ku Kom ba tan tów RP i By łych Więź niów Po li tycz nych
oraz oso by, któ re pod czas se sji mia ły zo stać wy róż nio ne od -
zna cze nia mi kom ba tanc ki mi, a tak że przy by łych na se sję lau -
re atów Kon kur su o Do rocz ną Na gro dę Sta ro sty Płoc kie go
„Kwiat Po wia tu”.

Wła śnie od wrę cze nia od zna czeń i na gród roz po czę ła się
ma jo wa se sja.

Hi la ry Ja nusz czyk, któ ry jest rów nież Pre ze sem Ko ła Po -
wia to we go Związ ku Kom ba tan tów RP i By łych Więź niów Po -
li tycz nych, po in for mo wał, że uchwa łą Pre zy dium Za rzą du
Głów ne go Związ ku Kom ba tan tów RP i By łych Więź niów Po -
li tycz nych, za wy bit ne za słu gi dla Związ ku zo sta li od zna cze -
ni Na ta lia Ka li now ska – Wi tek oraz Jan Je rzy Ryś, na to miast
za za słu gi dla Związ ku – Prze my sław Jan Sze lą gow ski i Sła wo -
mir Wać kow ski. Po nad to związ ko wym „Ko ło brze skim Krzy -
żem Kom ba tanc kim” – za upo wszech nia nie wie dzy o czy -
nach WP i wal kach o wy zwo le nie w mar cu 1945 ro ku sło -
wiań skie go gro du Ko ło brzeg – uho no ro wa ny zo stał chor.
rez. Je rzy Ja ni szew ski.

Po po dzię ko wa niach i gra tu la cjach na stą pi ło wrę cze nie
na gród lau re atom kon kur su „Kwiat Po wia tu”.

– W 2012 ro ku ogło si li śmy I edy cję kon kur su „Kwiat Po -
wia tu”, któ ry obec nie cie szy się ogrom nym za in te re so wa niem
i już na sta łe wpi sał się do ka len da rza po wia to wych uro czy sto -
ści – przy po mnia ła Dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry
i Spraw Spo łecz nych  Mał go rza ta Stru zik. – To sym bo licz ne
wy róż nie nie otrzy mu ją oso by, or ga ni za cje oraz in sty tu cje,
któ re w szcze gól ny spo sób za słu ży ły się w da nym ro ku dla sa -
mo rzą do wej wspól no ty Po wia tu Płoc kie go.

Oto te go rocz ni lau re aci kon kur su:
• PRA CO DAW CA – Ro car – na gro dę ode brał wła ści ciel fir -
my Ro bert Mrocz kow ski
• IN WE STY CJA RO KU – roz bu do wa skrzy żo wa nia (bu do -
wa skrzy żo wa nia o ru chu okręż nym) dro gi po wia to wej
nr 5205W (Płock) – gr. mia sta – Dra ga nie – Pro bosz cze wi ce
z dro gą po wia to wą nr 2908W Srebr na – Dra ga nie wraz z dro -
gą gmin ną w part ner stwie z gmi ną Sta ra Bia ła; na gro dę ode -
bra li Dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych w Płoc ku Mar cin
Błasz czyk, Wójt Gmi ny Sta ra Bia ła  Sła wo mir Waw rzyń -
ski  oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu  Lech Dą brow -
ski – głów ny ini cja tor tej in we sty cji
• ANI MA TOR KUL TU RY – Krzysz tof Szlom – na uczy ciel

w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Go śli cach
• WO LON TA RIUSZ RO KU –  Ka mi la Kra kow ska  – na -

uczy ciel w Ze spo le Szkół im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Gą bi nie
• ANI MA TOR SPOR TU – Krzysz tof Ka miń ski – na uczy -

ciel w Ze spo le Szkół im. Le oka dii Ber ge ro wej w Płoc ku
• TA LENT RO KU – Mag da le na Soł ty siak – uczen ni ca Ze -

spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie
• OSO BO WOŚĆ PO WIA TU – Woj ciech Ja now ski
•IM PRE ZA RO KU – in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go Płoc -
kie go Po wia to we go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku; na gro dę
ode bra li  An drzej Bar ciń ski  oraz  Wie sław Żmu da  – Pre zes
i Wi ce pre zes Sa mo dziel ne go Ko ła Te re no we go nr 168 Spo -
łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to we go w Ma łej Wsi.

Sta tu et ki i dy plo my lau re atom wrę czy li Sta ro sta Ma riusz
Bie niek, Wi ce sta ro sta Iwo na Sie roc ka (Prze wod ni czą ca Ka pi -
tu ły) oraz czło nek Za rzą du Po wia tu Pa weł Ja ku bow ski. Po gra -
tu la cjach, po dzię ko wa niach i za słu żo nych bra wach Prze wod -
ni czą cy za pro sił wszyst kich na krót ką prze rwę, po któ rej ob ra -
dy zo sta ły wzno wio ne.

W skład Ko mi sji Uchwał i Wnio sków we szli tym ra zem
Rad ni: Mag da le na Wo ja, Jó zef Wa lew ski oraz Pa weł To kar ski.

Wszyst kie uchwa ły, któ re zo sta ły za pla no wa ne na tę se sję,
zo sta ły przy ję te. Wśród nich m. in. udzie le nie po mo cy fi nan so -
wej Ochot ni czym Stra żom Po żar nym w gmi nach Sta ro źre by,
Bru dzeń Du ży i Sta ra Bia ła, a tak że po par cie dzia łań do ty czą -
cych roz wo ju Ma zo wiec kie go Por tu Lot ni cze go War sza wa -Mo -
dlin. W tej ostat niej spra wie, na po przed niej se sji, wnio sko wał
Rad ny  Bog dan Ba nasz czak. Sta ro sta  Ma riusz Bie niek  od parł
wte dy, że pro jekt ta kiej uchwa ły jest w przy go to wa niu i zo sta -
nie przed sta wio ny Ra dzie Po wia tu pod czas ko lej nych ob rad.
Tak też się sta ło.

W uchwa le, któ ra tra fi do naj waż niej szych osób w pań -
stwie, Rad ni Po wia tu Płoc kie go pod kre śla ją, że po pie ra ją dzia -
ła nia do ty czą ce roz wo ju Ma zo wiec kie go Por tu Lot ni cze go
War sza wa -Mo dlin, ja ko istot ne go punk tu stra te gicz ne go dla
Po wia tu Płoc kie go, któ ry prze kła da się m. in. na roz wój ryn ku
pra cy, lo kal nych przed się biorstw oraz po pra wę do stęp no ści
ko mu ni ka cyj nej po wia tu.

Jed nym z ostat nich punk tów se sji by ło przed sta wie nie
spra woz dań z dzia łal no ści ko mi sji Ra dy Po wia tu za 2017 rok:
• Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów – spra woz da nie przed sta wił
Prze wod ni czą cy To masz Du da
• Ko mi sji ds. Spo łecz nych – spra woz da nie przed sta wi ła Prze -
wod ni czą ca Ewa Ko wa lak
• Ko mi sji ds. Bez pie czeń stwa i Po rząd ku Pu blicz ne go – spra -
woz da nie przed sta wił Prze wod ni czą cy Jó zef Wa lew ski.

XXXV se sja Ra dy Po wia tu. Rad ni mu rem za lot ni skiem w Mo dli nie
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Dzień Mat ki to je den z naj pięk niej szych dni w ro ku. Z tej oka zji 28 ma ja
w Szko le Pod sta wo wej w Go ła wi nie, od bę dzie się uro czy sta aka de mia,
na któ rą zo sta ły za pro szo ne wszyst kie ma my. Świę to, któ re na sta łe wpi -
sa ło się w ka len darz uro czy sto ści szkol nych jest nie zwy kłą oka zją
do oka za nia sza cun ku i po dzię ko wa nia wier szem i pio sen ką ko bie tom,
któ re każ de go dnia wkła da ją mnó stwo wy sił ku w na sze wy cho wa nie.

W związ ku z tym re dak cja ga zet ki ECHO SZKO ŁY, czy li ucznio wie z ko ła
dzien ni kar skie go prze pro wa dzi li wśród naj młod szych son dę pt. „Za co ko cham swo -
ją ma mę?”. W związ ku z tym Wwwccf
• „Ko cham mo ją ma mę za to, że mi po ma ga” -Adaś kla sa 0
• „Ko cham swo ją ma mę za to, że mnie ko cha”- Ju lia kla sa 0
• „Ko cham swo ją ma mę za to, że mnie przy tu la”- Na tal ka kla sa 0
• „Ko cham swo ją ma mę za tro skę, za to, że mnie uro dzi ła, że się mną opie ku je”- Ka -
rin ka kla sa II
• „Ko cham swo ją ma mę za to, że ni gdy, mnie nie opu ści ła i za wsze jest przy mnie,
na wet w trud nych sy tu acjach”- Mak sy mi lian kla sa IV
• „Ko cham swo ją ma mę za to, że się o mnie trosz czy”- Igor kla sa VII
• Ko cha my swo ja ma mę za to, że nas przy tu la i nam we wszyst kim po ma ga”- Na ta -
lia, Da mian i Mi łosz 
• „Ko cha my swo je ma my za to, że mo że my z ni mi o wszyst kim po roz ma wiać”-
ucznio wie kla sy I
• „Ko cham swo ją ma mę za to, że się ze mną ba wi”- Ola kla sa I
• „Ko cham swo ją ma mę za to, że go tu je mi pysz ne obia dy”- Fi lip kla sa III

Jak wi dać wszy scy ko cha my na sze ma my, bo dla każ de go z nas MA MA to szcze -
gól na oso ba. Ucznio wie na szej szko ły już za czę li przy go to wy wać upo min ki na to
naj wspa nial sze świę to. 

RE DAK CJA GA ZET KI ECHO SZKO ŁY POD OPIE KĄ MO NI KI KRA JEW SKIEJ

Dzień Ma my już bli sko!
Do stoj nych go ści ob cho dzą cych w tym ro -
ku 50cio le cie ślu bu przy wi ta li Se kre tarz
Gmi ny Mo ni ka Za błoc ka oraz Kie row nik Urzę -
du Sta nu Cy wil ne go Elż bie ta Woj na row ska. 

Elż bie ta Woj na row ska w imie niu Sa mo rzą du
Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą zło ży ła ju bi la tom naj -
ser decz niej sze ży cze nia zdro wia, szczę ścia i du żo
po myśl no ści na na stęp ne la ta ży cia.

Ak tu de ko ra cji „Me da lem za Dłu go let nie Po ży -
cie Mał żeń skie” przy zna wa nym przez Pre zy den ta
Pol ski do ko na ła Se kre tarz Gmi ny Mo ni ka Za błoc ka.

Uro czy sto ści „zło tych go dów” za koń czył to ast
szam pa nem i słod ki po czę stu nek w gro nie naj bliż -
szej ro dzi ny.

Piękny jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego obchodzili w czwartek 17 maja 2018 r. 

Państwo Halina i Jan Kołeccy z Goławina
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Wie czór Fil mo wy fil mów krót ko me tra żo wych 
Wy szo gród Maj 2018

Za na mi pierw szy,, Wie czór fil mo wy '' zor ga ni zo wa ny przez Cen -
trum Kul tu ry Wi sła w Wy szo gro dzie na mo cy po ro zu mie nia ze Sto -
wa rzy sze niem,, Ci ne ma Art'' we współ pra cy z Miej ską i Gmin ną Bi -
blio te ką Pu blicz ną w Wy szo gro dzie oraz ze Sto wa rzy sze niem Me -
ce na sów Spor tu w Wy szo gro dzie. Mi ła i cie pła at mos fe ra, du ża
daw ka am bit ne go ki na oraz mu zy ka na ży wo w wy ko na niu Pa ni
Ju sty ny Stal czew skiej. Ja ko ści i pro fe sjo na li zmu do da ło jesz cze
świet ne pro wa dze nie Pa na Ma riu sza Po go now skie go.

Szcze gól ne po dzię ko wa nie dla słu cha czy Uni wer sy te tu III Wie ku z Wy szo gro -
du za licz ne uczest nic two w na szym po ka zie �

W myśl po wie dze nia,, Kul tu ra ła go dzi oby cza je '' już my śli my o ko lej nych przed -
się wzię ciach kul tu ral no – roz ryw ko wych 

Ob cho dy 100-le cia Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Or szy mo wie
3 ma ja 2018 ro ku od by ły się ob -
cho dy 100-le cia Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Or szy mo wie po łą czo ne
z Mię dzy na ro do wym Dniem  Stra -
ża ka, któ ry  przy pa da 4 ma ja.

Uro czy stość roz po czę ła się Mszą
Świę tą w Ko ście le pod we zwa niem
Mat ki Bo żej Ró żań co wej w Or szy mo -
wie, któ rą spra wo wał ks. An drzej Za -
krzew ski – dusz pa sterz stra ża ków.
Po uro czy stej Mszy Świę tej od był się
prze marsz   na te ren Nie pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo we w Or szy mo wie im.
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, gdzie od -
by ła się część ofi cjal na.

Wśród za pro szo nych go ści by li m.
in.: Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Adam Stru zik, Sta ro sta Płoc -
ki Ma riusz Bie niek, Wi ce pre zes Za rzą -

du Od dzia łu  Wo je wódz kie go Związ ku
OSP RP oraz Pre zes Za rzą du Od dzia łu
Po wia to we go ZOSP RP Hi la ry Ja nusz -
czyk, p. o. Za stęp cy Ko men dan ta Miej -
skie go PSP w Płoc ku Ja cek Star czew ski,
Pre zes Kra jo wej Ra dy Izb Rol ni czych
Wik tor Szmu le wicz, Rad ni Po wia tu
Płoc kie go: Pa weł Bo giel, Apo li na ry
Grusz czyń ski, Elż bie ta Ja chi miak, Ja -
dwi ga Mi lew ska. Gmi nę Ma ła Wieś re -
pre zen to wa li: Wójt Gmi ny Ma ła Wieś
Zyg munt Woj na row ski, Se kre tarz Gmi -
ny Ma ła Wieś Ja dwi ga No wat kie wicz,
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ma ła
Wieś Wło dzi mierz Je znach i Rad ni
Gmi ny Ma ła Wieś: Al bin Dy na rek oraz
Ja ro sław Mać kie wicz. Uro czy stość cie -
szy ła się du żym za in te re so wa niem
miesz kań ców, stra ża ków z na szej Gmi -
ny i Gmin są sied nich.

Pod czas uro czy sto ści Wójt Gmi ny
Ma ła Wieś Zyg munt Woj na row ski, Prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Wło dzi mierz
Je znach, Se kre tarz Gmi ny Ja dwi ga No -
wat kie wicz prze ka za li sztan dar, ufun do -
wa ny przez  Gmi nę Ma ła Wieś,  jed no st ce
OSP w Or szy mo wie. Wójt Gmi ny Ma ła
Wieś Zyg munt Woj na row ski, w swo im
wy stą pie niu po dzię ko wał stra ża kom i ich
ro dzi nom za po świę ce nie i od wa gę a tak że
za przy go to wa nie tak wspa nia łej uro czy -
sto ści.   Stra ża cy z oka zji swe go świę ta
otrzy ma li me da le i wy róż nie nia. Uro czy -
sto ści uświet nił wy stęp Or kie stry Dę tej
z Rę bo wa. Szcze gól ne po dzię ko wa nia na -
le żą się Pa niom ze Sto wa rzy sze nia Ko biet
Wiej skim  MAL WA, któ re ser wo wa ły dla
wszyst kich prze pysz ną gro chów kę. Dzię -
ku je my wszyst kim któ rzy za an ga żo wa li
się w przy go to wa nie tej uro czy sto ści.

AU TOR: MAŁ GO RZA TA JE ZNACH
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DO RO DZI CÓW,
UCZNIÓW NIE PU BLICZ NEJ SZKO ŁY POD STA WO WEJ

IM. MAR SZAŁ KA JÓ ZE FA PIŁ SUD SKIE GO 
W OR SZY MO WIE,

CZŁON KÓW STO WA RZY SZE NIA ROZ WO JU WSI OR SZY MO WO I OKO LIC,
RA DY RO DZI CÓW, NA UCZY CIE LI, PRA COW NI KÓW SZKO ŁY,

FIRM, IN STY TU CJI I WSZYST KICH LU DZI DO BREJ WO LI 

W 2018 ro ku przy pa da Ju bi le usz 100 – le cia od zy ska nia przez Pol skę Nie pod -
le gło ści. W związ ku z tym Ju bi le uszem, Za rząd Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Wsi Or -
szy mo wo i Oko lic w Or szy mo wie, ja ko or gan pro wa dzą cy Nie pu blicz ną Szko łę Pod -
sta wo wą im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or szy mo wie oraz Spo łecz ny Ko mi tet
Fun da cyj ny Sztan da ru dla Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej im. Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go w Or szy mo wie zwra ca ją się z ser decz ną proś bą o wspar cie ini cja ty wy
ufun do wa nia sztan da ru dla na szej Szko ły.

Sztan dar sta no wi trwa ły sym bol Szko ły, czci jej tra dy cję i jed no czy wspól no tę
szkol ną w dzia ła niu dla ogól ne go do bra uczniów, na uczy cie li, pra cow ni ków szko ły
a tak że osób zwią za nych z tą Szko łą.

Uprzej mie pro si my o do bro wol ne da ro wi zny na rzecz ufun do wa nia sztan da ru
dla na szej Szko ły w wy so ko ści we dług Pań stwa moż li wo ści i uzna nia.

War tość sym bo licz nych ce gie łek usta lo no na:
• wpła ta od 10 zł – wpis do Księ gi Fun da to rów,
• wpła ta od 20 zł – wpis do Księ gi Fun da to rów, po dzię ko wa nie,
• wpła ta od 50 zł –, wpis do Księ gi Fun da to rów i dy plom Przy ja cie la na szej Szko ły,
• wpła ta od 100 zł – imien ny gwóźdź do Ta bli cy Ho no ro wej Fun da to rów,
• wpła ta od 200 zł – – imien ny gwóźdź do drzew ca sztan da ru.

Pro si my uprzej mie o do ko ny wa nie za ku pu ce gie łek w se kre ta ria cie Szko ły lub
do ko ny wa nia prze le wu środ ków na kon to ban ko we Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Wsi

Or szy mo wo i Oko lic w Or szy mo wie. 
Nr ra chun ku: 93 9011 0005 0710 2655 2000 0020 

Vi stu la Bank Spół dziel czy w Wy szo gro dzie do 31 sierp nia 2018 r.

W ty tu le prze le wu na le ży wpi sać 
„Da ro wi zna na sztan dar dla NSP w Or szy mo wie”. 

Spo łecz ny Ko mi tet Fun da cyj ny Sztan da ru 
dla Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wejim. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w Or -

szy mo wie.

ZA RZĄD STO WA RZY SZE NIA ROZ WO JU WSI OR SZY MO WO I OKO LIC 

re kla ma

Do kład ną da tę za wią za nia stra ży OSP w Or szy mo wie
trud no jest udo ku men to wać, gdyż nie zna le zio no pi sa -
ne go do ku men tu za ło ży ciel skie go. Jed nak w kro ni ce
OSP za ło żo nej w 1971 ro ku wid nie je za pis, że po wsta ła
ona 29 wrze śnia 1918 ro ku, przej mu jąc nie licz ny sprzęt
od roz wią za nej stra ży w Wę grzy no wie. Ini cja to rem za -
wią za nia stra ży był Jan Ja ro szek. On też był głów nym or -
ga ni za to rem. Jak czy ta my w kro ni ce, miej sco wa lud -
ność ro zu mia ła po trze bę utwo rze nia or ga ni za cji stra żac -
kiej i wkrót ce w jej sze re gi wstą pi ło dwu dzie stu rol ni -
ków. W skład pierw sze go za rzą du we szli: Jan Ja ro -
szek – na czel nik, Bo le sław Pie lat - pre zes, Bo le sław
Piech na - se kre tarz, Jó zef Sta ni szew ski - go spo darz.

Ilość otrzy ma ne go sprzę tu z Wę grzy no wa by ła oczy wi ście
nie wy star cza ją ca i był on stop nio wo uzu peł nia ny. Tak na przy -
kład w sierp niu 1922 ro ku Za rząd po sta no wił za ku pić 17
sztuk ka sków dla sze re go wych, je den dla na czel ni ka, dwa bo -
sa ki jed no zę bo we, dwa to po ry, dwa szpa dle, dra bi nę i dwie
trąb ki alar mo we.

W pro to ko le z po sie dze nia Za rzą du czy ta my, że becz kę
bla sza ną z kom plet nym wy koń cze niem straż otrzy ma ła ja ko
dar od wła ści cie la ma jąt ku La so cin pa na Wik to ra Ka wec kie go.
W tym cza sie straż nie po sia da ła jesz cze wła sne go po miesz -
cze nia, więc sprzęt zło żo no u pa na Jó ze fa Sta ni szew skie go. 

W paź dzier ni ku 1922 ro ku Jan Ja ro szek ustą pił z funk cji
na czel ni ka (wska za ny po wód jest nie czy tel ny w tek ście pro to -
ko łu), w związ ku z tym na na czel ni ka wy bra no Bo le sła wa Pie -
la ta, bę dą ce go do tych czas pre ze sem, a na pre ze sa stra ży wy -
bra no Bo le sła wa Ła go dziń skie go. W tym cza sie my śla no rów -
nież o umun du ro wa niu stra ża ków, ale środ ki by ły ogra ni czo -
ne. Stąd też za pie nią dze uzy ska ne z lo te rii, jak na pi sa no
w pro to ko le, ku pio no czte ry i pół me tra płót na gra na to we go
w do brym ga tun ku na blu zy dla sze re gow ców (dla na czel ni ka
ma te ria łu za bra kło, ale po sta no wił za ku pić so bie sam). Bo -
lącz ką był brak wła sne go lo ka lu czy li re mi zy. Mi mo to, już
wów czas pro wa dzo no sku tecz ną dzia łal ność o czym świad czy
no tat ka za miesz czo na w „Dzien ni ku Płoc kim” z dnia 17
czerw ca 1925ro ku pt.” Po żar w Wy szo gro dzie”. Czy ta my
w niej, że cyt. „Wczo raj o go dzi nie trze ciej i pół po po łu dniu
za pa li ły się sta jen ki pra wie w śród mie ściu, bo w po se sji
przy uli cy Płoc kiej, zda je się od nie ostroż nie rzu co ne go nie do -
pał ka pa pie ro sa. Wsku tek sil ne go wia tru na mia sto, w kie run -
ku uli cy Rem bow skiej, za cho dzi ła oba wa, że ca ły Wy szo gród

spło nie do szczęt nie. Do po ża ru przy by ła pierw sza straż z Wy -
szo gro du, na stęp nie z Rę bo wa, da lej z Or szy mo wa… Po żar za -
stał opa no wa ny o go dzi nie siód mej wie czo rem.”

Od po cząt ku 1926 ro ku pró bo wa no w róż ny spo sób roz -
wią zać pro blem re mi zy. Przy mie rza no się do bu do wy
na dział ce szkol nej, na stęp nie za mie rza no ku pić grunt od To -
ma sza Sza jew skie go, z któ rym za war to na wet umo wę, ale ze
wzglę du na za la nie dział ki wo dą umo wa nie zo sta ła zre ali zo -
wa na. Osta tecz nie plac o wiel ko ści 16 na 25 łok ci za ku pio no
od Jó ze fy i Sta ni sła wa So bań skich za kwo tę 275 zło tych.
W tym też ro ku przy po mo cy miej sco wej lud no ści po bu do wa -
no pierw szą re mi zę. Od tąd ze bra nia, szko le nia, za ba wy lu do -
we, kon kur sy przed sta wie nia te atral ne itp. or ga ni zo wa ne
przez stra ża ków, od by wa ły się w re mi zie, do któ rej prze nie sio -
no tak że po sia da ny sprzęt. W1927 ro ku stra ża cy z do bro wol -
nych skła dek ufun do wa li do ko ścio ła cho rą giew świę te go Flo -
ria na. Z księ dzem pro bosz czem uzgod nio no, że cho rą giew ta
bę dzie no szo na „we wszyst kie uro czy sto ści ko ściel ne i na ro do -
we przez człon ków ochot ni czej stra ży po żar nej w Or szy mo -
wie”. W mia rę po sia da nych i po zy ski wa nych środ ków fi nan so -
wych uzu peł nia no suk ce syw nie sprzęt i umun du ro wa nie.

Hi sto rię two rzą lu dzie. W okre sie mię dzy wo jen nym
straż li czy ła oko ło dwu dzie stu człon ków. Trud no wy mie niać
wszyst kich, ale my ślę że trze ba wspo mnieć dru hów, któ rzy
pra co wa li w Za rzą dzie jed nost ki, bądź Ko mi sji Re wi zyj nej.
Oprócz osób już wy mie nio nych by li to: Wła dy sław Bo row ski,
Sta ni sław So bań ski, Jan Ste fa niak, Sta ni sław Piech na, Piotr
Zmy słow ski, Kon rad Ki ciń ski, Jó zef Ja siń ski, Zyg munt Sta ni -
szew ski, Alek san der Ła go dziń ski, Wła dy sław Dęb ski, Sta ni -
sław Bo row ski, Bo le sław Chmie lew ski, Jan Sza jew ski z La so ci -
na, Hen ryk Ba teń ski, Hen ryk Sza jew ski, Fran ci szek Je znach.

War to za zna czyć, że ka den cja Za rzą du trwa ła przed woj -
ną trzy la ta. W sze re gach stra ży zna la zła się w tym cza sie więk -
szość rol ni ków z Or szy mo wa.

Dzia łal ność stra ży zo sta ła prze rwa na we wrze śniu 1939
ro ku. Sprzęt za bra ny przez oku pan ta, wszel kie ze bra nia
i zgro ma dze nia za ka za ne, a nad zór nad stra żą ob ję li Niem cy.
W 1943 ro ku za dzia łal ność w AK aresz to wa ni zo sta li Piotr
Zmy słow ski - go spo darz i Sta ni sław So bań ski - na czel nik stra ży.
Oby dwaj osa dze ni by li naj pierw w Po mie chów ku, a po tem
w obo zie Mau thau sen - Gu sen. Sta ni sław So bań ski zo stał za -
mor do wa ny 26 kwiet nia 1945 ro ku, na to miast Pio tro wi uda -
ło się prze żyć. 

OPRA CO WAŁ NA POD STA WIE DO KU MEN TÓW: WOJ CIECH ZMY SŁOW SKI

Szkic hi sto rycz ny OSP w Or szy mo wie
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Fe styn Ro dzin ny w No wym Ra dzi ko wie

3 ma ja 2018 tuż po świę ce niu pól
w Ra dzi ko wie zor ga ni zo wa ny zo -
stał Fe styn Ro dzin ny przy Nie pu -
blicz nej Szko le Pod sta wo wej im.
Hen ry ka Sien kie wi cza. 

Fe styn roz po czął wy stęp uczniów
Ra dzi kow skiej Pod sta wów ki upa mięt -
nia ją cy nie zwy kle waż ne da ty i wy da -
rze nia w hi sto rii Pol ski – 3 ma ja i zbrod -
nię ka tyń ską. Po śród re cy to wa nych
wier szy i wy czy ty wa nych na zwisk po le -
głych w cza sie II woj ny świa to wej za słu -
żo nych Ra dzi ko wian, wy brzmia ły „Mu -
ry” Jac ka Kacz mar skie go, w prze pięk -
nym wy ko na niu Mi chał Ja ku bia ka,
ucznia IV kla sy Szko ły Pod sta wo wej
w No wym Ra dzi ko wie. Punk tem kul -
mi na cyj nym fe sty nu był jed nak pierw -
szy w hi sto rii gmi ny Czer wińsk nad Wi -
słą bieg dla naj młod szych (3-6 lat)
pod ha słem „Bieg po wol ność” i nie tu -
zin ko wy, wy ma ga ją cy i nie spo ty ka ny
Spar tań ski bieg (kla sy I – VII) z prze -

szko da mi. Ku ogrom nej ra do ści or ga ni -
za to rów fre kwen cja nie za wio dła, w każ -
dej ka te go rii zna leź li się dziel ni śmiał ko -
wie z gmin nych pla có wek, jak rów nież
z gmin ościen nych. Bieg był nie zwy kle
wy czer pu ją cy, zwłasz cza, że za wod ni cy
oprócz prze szkód mu sie li upo rać się
z upa łem, by uzy skać wy ma rzo ny me -
dal. Wszy scy za wod ni cy da li z sie bie
wszyst ko i dziel nie wal czy li o każ dy cm
to ru. Wszyst kim za wod ni kom, szcze -
gól nie tym naj młod szym, któ rzy roz po -
czy na ją swą ka rie rę ze spor tem, ser decz -
nie gra tu lu je my, wszy scy za słu ży li
na mia no praw dzi wych Spar tan. Nie
tyl ko po świę ci li swój czas, ale nie rzad ko
wal czy li z wła sny mi sła bo ścia mi. Wi wat
Pol ska, Wi wat Bieg, Wi wat Ra dzi ko wo!
Kla sy fi ka cja me da lo wa przed sta wia się
na stę pu ją co: Ka te go ria Open I miej sce
Kry stian Frą czak II miej sce Prze my sław
Bo rzew ski – Gim na zjum Czer -
wińsk III miej sce Pau li na Pie trzak – ZS
Czer wińsk Chłop cy 2005 i młod -

si I miej sce Piotr Pie trzak – SP Czer -
wińsk II miej sce Bar tosz Wi śniew -
ski – SP No we Ra dzi ko wo III miej sce
Ma te usz Dą bro wa – SP Czer wińsk
Dziew czy ny 2005 i młod sze I miej sce
Ka ro li na Piech na – SP No we Ra dzi ko -
wo II miej sce Jo lan ta Buks – SP No we
Ra dzi ko wo III miej sce Mar ty na Ca -
ban – SP Czer wińsk Chłop cy 2008
i młod si I miej sce Prze my sław Wi śniew -
ski – SP No we Ra dzi ko wo II miej sce Mi -
chał Ja ku biak – SP No we Ra dzi ko -
wo III miej sce Da wid Kry siak – SP No -
we Ra dzi ko wo Dziew czy ny 2008
i młod sze I miej sce Ju lia Ja strzęb -
ska – SP Gro dziec II miej sce Na ta lia
Szpa ra dow ska – SP Ma ła Wieś Nie za -
bra kło pysz no ści z gril la, do mo wych
ciast i sma ko ły ków. Spo rym za in te re so -
wa niem cie szył się rów nież bia ło -czer -
wo ny sto lik, przy go to wa ny przez or ga ni -
za to rów, któ ry po raz ko lej ny utwier dził
nas w prze ko na niu jak cu dow nym ze -
sta wie niem są na sze bar wy na ro do we.

Nie tyl ko 
czer wiń skie pro ble my
No we prze pi sy o za trud nia niu ob co kra jow ców spa ra li żo wa ły pra -
ce na po lach. Te raz aby se zo no wo za trud nić ob co kra jow ca, trze -
ba zło żyć ty le wnio sków i oświad czeń, że urzęd ni cy nie na dą ża ją
z ich spraw dza niem, co wy dłu ża pro ce du rę do 2-3 ty go dni. Cze -

ka nie na ze zwo le nie na pra cę kie dy pra cow nik przy jeż dża ją
na krót ki czas po wo du je znie chę ce nie ze stro ny pra cow ni ków

ukra iń skich.. Pro blem ma ją m. in. plan ta to rzy tru ska wek.

Wy po wie dzi rol ni ków. 
„Dru gi ty dzień już sie dzą Ukra iń cy i nie wol no im wyjść na po le. Cho dzi nam

o to, by Ukra iń cy, któ rzy to przy jeż dża ją, mo gli tę pra cę po dej mo wać, a oni mu szą
cze kać jak my przy nie sie my pa pie rek i ma ją wte dy ze zwo le nie. Tych lu dzi nie bę dzie
na wet do zbio ru tru ska wek i my nie zbie rze my te go. Gro żą nam tyl ko ka ra mi, że je -
że li za trud ni my pra cow ni ka, je śli bę dzie nie le gal nie za trud nio ny, to pła ci się 5-6 tys.
zł ka ry, moż na i 30 tys. zł „.

„Go rzej to ni gdy nie by ło. Od 16. ro ku ży cia ro bię z ludź mi na po lu, ni gdy nie
by ło tak, że by bać się wyjść z czło wie kiem na po le” – mó wi je den z miesz kań ców
gmi ny. 

Bez rad ność. Tak o swo jej trud nej sy tu acji mó wią rol ni cy z gmi ny Czer wińsk. Za -
miast zaj mo wać się pra cą – upra wą tru ska wek – wal czą z urzęd ni czy mi prze pi sa mi.

Od stycz nia te go ro ku zmie ni ły się prze pi sy do ty czą ce za trud nie nia ob co kra -
jow ców.  By za trud nić ta ką oso bę, trze ba zło żyć wnio sek do Urzę du Pra cy i za pła -
cić 30 zł za każ dy, pod pi sać umo wę z ob co kra jow cem  i od pro wa dzić skład ki. 

Wy peł niam wszyst kie wnio ski, kse ru ję pasz port, ro bię opła ty, śred nio wy peł -
niam 11 kar tek for ma tu A4. Ko lej ki za czy na ją się two rzyć od 12 w no cy, że by
w dzień na stęp ny zło żyć te do ku men ty. Zgła szam pra cow ni ków i cze kam. A to nie
jest ko niec, bo po tem dru gi raz trze ba to przejść, by te do ku men ty ode brać – mó wi
Ja cek Fo tek z gmi ny Czer wińsk.

Rol ni cy sie dzi wią po co urzę do wi kse ro każ dej stro ny pasz por tu ze wszyst ki mi
wi za mi np. z ostat nich 6 lat. Py ta ją czy am ba sa da nie wie ko mu udzie li ła wi zy
do Pol ski. po co kse ro do wo du oso bi ste go rol ni ka za trud nia ją ce go za łą czo ne do pa -
pie rów każ de go Ukra iń ca? Co chwi lę na ko ry ta rzu w urzę dzie pa da ta kie py ta nie.
Czy to jest w ogó le zgod ne z prze pi sa mi?

Rol ni cy za ci ska ją zę by i pró bu ją spro stać no wym prze pi som.
Piotr Skier kow ski, Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoń sku po wie dział na spo tka niu

z rol ni ka mi: „Bę dzie my sta ra li się to roz ła do wy wać jak naj szyb ciej. My pra wa nie
two rzy my, my je ste śmy od wy ko ny wa nia” 

I tak w ko ło Ma cie ju. Urzęd ni cy mó wią to nie my to ta kie pra wo. A Cel ni cy mó -
wią -My tyl ko wy peł nia my obo wiąz ki na nas na ło żo ne. A ty czło wie ku gryź gle bę
i patrz jak tru skaw ka doj rze wa. Lu dzi na po le nie mo żesz wy pu ścić bo ka ra. – mó -
wi miesz kan ka Gar wo le wa 

Funk cjo na riu sze Urzę du Cel ne go kon tro lu ją rol ni ków czy cza sem pra cow ni cy
z Ukra iny za wcze śnie nie wy szli na po la pra co wać. 

– Mu si my cze kać na to, że by ich wbi li w sys tem, do pie ro wte dy mam moż li -
wość pod pi sa nia z ni mi umo wy, że by wy szli do pra cy – tłu ma czy pan Zbi gniew
Wnuk.

Rol ni cy nie ma ją nic prze ciw ko le gal ne mu za trud nia niu Ukra iń ców. Ko lej ki
do Urzę du Pra cy, by zło żyć wnio sek są tak du że, że wie lu Ukra iń ców nie cze ka kil -
ku na stu dni na po zwo le nie. Po cząt ko wo okre ślo ny czas na re je stra cję 3 dni szyb ko
zo stał wy dłu żo ny do 7 po tem do 10 dni. A i ten ter min jest nie do trzy my wa ny.
Ukra iń cy je śli ma ja sie dzieć bez czyn nie wy jeż dża ją, rol ni cy tra cą pra cow ni ków lub
ma ją ich zbyt ma ło. 

Po ze szło rocz nej klę sce nie uro dza ju rol ni cy li czy li iż w tym ro ku od ro bią stra ty.
W tej chwi li plo ny za po wia da ją sie do bre. Ale cze ka nas klę ska z po wo du nie do sto -
so wa nych prze pi sów. 

– To jest cho re, pa ra no ja, lu dzie cho dzą jak obłą ka ni. W tym ro ku przy mroz ki
nie za szko dzi ły, to za szko dzi cho ra usta wa, któ ra  spa ra li żo wa ła to wszyst ko – oce -
nia je den z miesz kań ców gmi ny.

– Tru skaw ka to jest owoc mięk ki, to nie po le ży, trze ba zbie rać na bie żą co – do -
da je in ny.

Aby być na po cząt ku ko lej ki skła da ją cej do ku men ty trze ba być pod urzę dem ok
pół no cy. W szczy to wym okre sie jed na z rol ni czek sta nę ła w ko lej ce do urzę du oko -
ło go dzi ny 6 ra no i w prze wi dzia nym cza sie pra cy biu ra nie zo sta ła ob słu żo na.

Dziś go dzi ny pra cy urzę du zo sta ły znacz nie wy dłu żo ne. Za trud nio ne do dat ko -
we oso by. Czy do te go trze ba by ło do pro wa dzić aż do straj ku rol ni ków. 

Bar dzo du żym pro blem jest ocze ki wa nie na za re je stro wa nie pra cow ni ka ob co -
kra jow ca. Od 18 ma ja pra cow nik ob co kra jo wiec po za re je stro wa niu mo że zo stać
skie ro wa ny do pra cy. Ale, ale do ty czy to ob co kra jow ców no wo re je stro wa nych. Ci
któ rych do ku men ty zo sta ły zło żo ne przed 18 ma ja i któ rych czas ocze ki wa nia li czy
sie juz w ty go dniach na dal nie mo gą pra co wać. 

Na dal nie do koń ca są roz wią zy wa ne pro ble my. 
Już dziś efek tem złych prze pi sów jest pro blem z ilo ścią pra cow ni ków. Wie lu

pra cow ni ków z Ukra iny by ło na miej scu. Po tym jak zo ba czy li ze ma ja ty le dni cze -
kać bez pra cy ucie kli stąd.

Szczyt zbio rów tru ska wek przed na mi A póź niej jesz cze zbio ry cze re śni i wi śni.
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Strajk rol ni ków kil ka ra zy za po wia -
da ny do szedł do skut ku 17 ma ja. O po -
ran ku w Czer wiń sku gro ma dzi li się je go
uczest ni cy po czym z ob sta wą po li cji
wy ru szy li w kie run ku Płoń ska. Zgod nie
z pro ce du ra mi za re je stro wa nej ak cji
pro te sta cyj nej cią gni ki prze miesz cza ły
sie w ko lum nie ro biąc miej sca umoż li -
wia ją ce wy prze dza nie. Do rol ni ków
z gmi ny Czer wińsk przy łą czy li sie rol ni -
cy z gmi ny Za łu ski. Nic nie zwia sto wa -
ło, że w Płoń sku mo że być go rą ca at mos -
fe ra. Rol ni cy sta ra li się za cho wać spo kój
i wy ko nać wszyst ko zgod nie z wy mo ga -

mi le gal nej ak cji pro te sta cyj nej. W Płoń -
sku blo ka da Po li cji unie moż li wi ła za -
trzy ma nie sie cią gni ków na par kin gu
w oko li cach urzę du pra cy. Ko lum na cią -
gni ków prze je cha ła na tar go wi sko miej -
skie gdzie po li cjan ci pró bo wa li znaj do -
wać roż ne po wo dy do ka ra nia kie row -
ców man da tem.. A to za par ko wa nie ko -
ło bra my za mknię te go tar go wi ska
na któ rym mie li uzgod nio ny po stój, a to
za ni by trą bie nie. W koń cu uka ra no jed -
ne go kie row cę za nie wła ści wie umiesz -
czo ną ta bli ce re je stra cyj ną. Po li cjan ci za -
po wie dzie li że prze pro wa dzą śledz two

w spra wie kil ku krot ne go nie uza sad nio -
ne go uży cia sy gna łów dźwię ko wych.
Jest to o ty le trud ne po nie waż w trak cie
prze jaz du cią gni ków przez mia sto czę -
sto trą bi li kie row cy sa mo cho dów, szcze -
gól nie w oko li cach ron da. Po nie waż
unie moż li wio no za trzy ma nie się cią gni -
ków ko ło sta ro stwa rol ni cy prze szli
na pie szo z tar go wi ska do sta ro stwa.
Po dro dze uczest ni cy prze mar szu bar -
dzo uwa ża li czy przy pad kiem nie ła mią
ja kich kol wiek prze pi sów dro go wych. 

Głów nym po wo dem straj ku by ło
po ka za nie nie za do wo le nia rol ni ków
zwią za ne go z opie sza ło ścią urzęd ni ków
i po in for mo wa nie o ska li pro ble mów
zwią za nych z re je stra cję pra cow ni ków
ob co kra jow ców.

Po trze ba uru cho mie nia fi li PUP
w Za łu skach

Po trze ba zjed no cze nia się rol ni ków
i po ka za nia ska li pro ble mów 

Po ka za nia że w szczy cie se zo nu
utrud nia się pra cę rol ni kom i nikt nie
in te re su je sie ich pro ble ma mi.

Na miej scu ze Sta ro stą roz ma wia -
no, mię dzy in ny mi o uspraw nie niu
dzia łal no ści Po wia to we go Urzę du Pra cy
oraz moż li wo ści wpły nię cia na zmia nę
prze pi sów od no śnie re je stra cji pra cu ją -
cych ob co kra jow ców. Dy rek tor Urzę du
pra cy prze ka zał in for ma cję że od 21
ma ja w Za łu skach, bę dzie funk cjo no wa -
ła fi lia PUP z Płoń ska. 

Ze stro ny Sta ro sty i dy rek to ra UP
w Płoń sku da wa ło się wy czuć zro zu mie -
nie pro ble mów rol ni ków. Ma my na dzie -
ję że im wy trwa ło ści nie za brak nie.

Strajk Rol ni ków Czer wińsk Za łu ski

reklama
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Bu do wa cen trum Ak ty wi za cji spo łecz nej 
i za wo do wej w Bli cho wie

Drze wa ze wzglę du na swą dłu go -
wiecz ność, czę sto są nie my mi świad -
ka mi hi sto rii. W dniu 26.04.2018 ro -
ku z ini cja ty wy Wój ta oraz Ra dy Gmi -
ny Bul ko wo na te re nie przy Ko ście le
Pa ra fial nym Świę tej Trój cy w Bul ko -
wie, wspól nie po sa dzi li śmy 100
drzew na 100-le cie od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści. Niech za sa -
dzo ne drze wa bę dą pa miąt ką wspa -
nia łej in wen cji po my sło daw ców,
a tak że na sze go sza cun ku dla prze -
szło ści i te raź niej szo ści.

Bar dzo dzię ku je my za tak licz ne
przy by cie i za an ga żo wa nie m. in.:
Rad nym, Miesz kań com, Dy rek to rom
oraz Uczniom, Har ce rzom, Pra cow ni -
kom UG, GK, GOPS oraz GBP w Bul -
ko wie. Szcze gól ne po dzię ko wa nia
skła da my na rę ce ks. Pro bosz cza Sła -
wo mi ra Trza ski, któ ry prze zna czył
na ten waż ny cel te ren przy Ko ście le.

27 kwiet nia 2018 ro ku Gmi na Bul ko wo pod pi sa ła umo wę na Bu do wę cen -
trum ak ty wi za cji spo łecz nej i za wo do wej w Bli cho wie – Etap I wy ko na nie sta nu su -
ro we go za mknię te go. Po wyż sze za da nie wy ko na fir ma: Usłu gi Ogól no bu dow la ne
An drzej Wie czo rek, któ ra zło ży ła naj ko rzyst niej szą ofer tę. Kwo ta za da nia
to 169 740,00 zł brut to, na re ali za cję in we sty cji zo sta ły za bez pie czo ne środ ki wła -
sne Gmi ny Bul ko wo. Pra ce zo sta ną wy ko na ne w ter mi nie do 30 sierp nia 2018r.
Cen trum ak ty wi za cji spo łecz nej i za wo do wej zo sta nie wy bu do wa ne na miej scu spa -
lo nej w 2016r bi blio te ki.

100 drzew na 100-le cie nie pod le gło ści
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Od 110 lat stra ża cy -ochot ni cy
z Bli cho wa słu żą „Bo gu na chwa łę
i lu dziom na po ży tek”. 

W dniu 6 ma ja wśród po dzię ko wań, wy róż -
nień i słów uzna nia ob cho dzi li swój Ju bi le usz, któ -
ry był po łą czo ny z Gmin ny mi Ob cho da mi Świę ta
św. Flo ria na.

Nie dziel ne uro czy sto ści roz po czę ły się
od zbiór ki pod re mi zą i wspól ne go przej ścia do ko -
ścio ła pa ra fial ne go pw. św. An ny w Bli cho wie,
gdzie od by ła się uro czy sta msza świę ta w in ten cji
wszyst kich stra ża ków. Ser decz nie dzię ku je my
Księ dzu Dzie ka no wi Wło dzi mie rzo wi Dzień kow -
skie mu za jej od pra wie nie i za wspól na mo dli twę.
Dru ga część ob cho dów Ju bi le uszu od by wa ła się
przed re mi zą OSP w Bli cho wie.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się: Rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go  Pan Pa weł
Kol czyń ski, Dy rek tor De le ga tu ry Urzę du Mar szał -
kow skie go w Płoc ku Pan To masz Ko mi nek, Sta ro -
sta Płoc ki Pan Ma riusz Bie niek wraz z Wi ce prze -
wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Pa nem Apo li na rym
Grusz czyń skim oraz Rad ny mi Po wia to wy mi – Pa -
nem Ste fa nem Ja ku bow skim (człon kiem za rzą du)
oraz An drze jem Ku liń skim, Wi ce pre zes Za rzą du
Od dzia łu Po wia to we go Związ ku OSP RP w Płoc ku
Druh Ma rek Cie ćwierz, Za stęp ca Na czel ni ka Wy -
dzia łu Ope ra cyj ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

w Płoc ku – st. kpt. Ma ciej Szu tow ski, Prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Pan An drzej Kro kow ski wraz
z rad ny mi i soł ty sa mi.

W trak cie uro czy ste go ape lu szcze gól nie za słu -
że ni Dru ho wie z OSP w Bli cho wie otrzy ma li od -
zna ki i me da le, a po zo sta li dru ho wie, wy ty po wa ni
przez pre ze sów jed no stek, ode bra li dy plo my uzna -
nia za peł nio ną służ bę. 

Od czy ta no hi sto rię jed nost ki, li sty gra tu la cyj -
ne, któ re prze sła li po sło wie na sejm RP Pan Ma ciej
Ma łec ki i Pan Piotr Zgo rzel ski, a Me dal Pa miąt ko -
wy „Pro Ma so via” oraz agre gat prą do twór czy
w imie niu Pa na Mar szał ka Ada ma Stru zi ka prze -
ka zał Dy rek tor De le ga tu ry UM w Płoc ku. Pan Sta -
ro sta wraz z rad ny mi prze ka zał czek na 5000 zł dla
jed nost ki a rad ny Pan An drzej Ku liń ski oko licz no -

ścio wą pa miąt kę. Dzię ku je my wszyst kim przy by -
łym go ściom i miesz kań com za obec ność.

Ży czy my ca łej bra ci stra żac kiej, aby ta trud na
służ ba by ła źró dłem sa tys fak cji oraz po wo dem
do du my, a spo łecz ne uzna nie niech to wa rzy szy
Wam w co dzien nej dzia łal no ści. Ser decz ne po dzię -
ko wa nia kie ru je my tak że w stro nę Wa szych naj -
bliż szych. Niech ich mi łość i wy ro zu mia łość po -
ma ga ją Wam w wy peł nia niu co dzien nych obo -
wiąz ków.

Z głę bi ser ca ży czy my, aby ście ja ko Ry ce rze św.
Flo ria na za wsze świe ci li przy kła dem dla in nych.
W myśl zna nej idei „Bo gu na chwa łę, lu dziom
na po ży tek” ży czy my sa mych po myśl nych ak cji
i po wo dze nia w ży ciu oso bi stym.

110 – le cia OSP Bli cho wo oraz Gmin ne Ob cho dy Świę ta Św. Flo ria na
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Po kaz stra żac ki w Go ła wi nie

21 ma ja 2018 ro ku w Szko le Pod sta wo wej im. Kard. Ste fa na Wy szyń skie go w Go ła wi nie od był się po kaz stra żac ki. Dzię ki
życz li wo ści jed nost ki Ochot ni czej Stra ży Po żar nej i Ra tow nic twa Wod ne go z Mo dli na  ucznio wie mo gli zdo być cen ne in for ma -
cje z za kre su udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej. Naj więk szą fraj dę za rów no naj młod szym jak i star szym spra wi ła
za ba wa w ga sze nie po ża ru w wio sce Smer fów, pod czas któ rej każ dy mógł choć przez chwi le po czuć się jak praw dzi wy stra -
żak. Po dob ne za ję cia od by wa ją się w go ła wiń skiej pod sta wów ce co rocz nie dzię ki współ pra cy szko ły z eme ry to wa nym już stra ża -
kiem pa nem Ber nar dem Ko wal skim. 

TEKST I FO TO JO LAN TA PI SAR SKA I KO ŁO DZIEN NI KAR SKIE PRZY SP W GO ŁA WI NIE

Dzień Pa tro na w Szko le w Go ła wi nie
polecamy

„O Kar dy na le - wzo rze nasz! Ty na szą szko łę w pie -
czy masz…”- ta kie oto sło wa pie śni roz brzmie wa -
ły 27 kwiet nia w Szko le Pod sta wo wej imie nia kar -
dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go 

w Go ła wi nie. Ca ła spo łecz ność szkol na w tym szcze gól -
nym dniu uczci ła szes na stą rocz ni cę nada nia szko le imie nia
wiel kie go i za słu żo ne go Po la ka. „To wła śnie szes na ście lat te -
mu mia ło miej sce to waż ne i nie zwy kłe wy da rze nie - uro czy -
stość nada nia imie nia na szej szko le. Uczniów, któ rzy dziś
do niej uczęsz cza ją nie by ło jesz cze na świe cie, ale ich ro dzi ce,
dziad ko wie i więk szość obec nych na uczy cie li czyn nie włą czy -
li się w or ga ni za cję te go nie za po mnia ne go wy da rze nia” – tak
wspo mi na dy rek tor tu tej szej pla ców ki Ja nusz Ma jew ski. 

W tym ro ku uro czy stość mia ła szcze gól ny cha rak ter, po -
nie waż z In sty tu tu Pa pie ża Ja na Paw ła II w War sza wie wy po -
ży czo na zo sta ła fo to gra ficz na wy sta wa edu ka cyj na pod ty tu -
łem „Ste fan Kar dy nał Wy szyń ski. Pry mas, któ ry Pa trzył da lej”.
Przez ty dzień ucznio wie i na uczy cie le mie li moż li wość bli żej
po znać po stać swe go Pa tro na po przez cie ka we in for ma cje
i zdję cia od cza sów dzie ciń stwa, aż do ostat nich dni Kar dy na -
ła. Uwień cze niem ob cho dów Dnia Pa tro na w Go ła wi nie był
oko licz no ścio wy pro gram ar ty stycz ny w wy ko na niu uczniów
pod prze wod nic twem wy cho waw ców. 

Je ste śmy dum ni, że to wła śnie Pry mas Ty siąc le cia - Kar dy -
nał Ste fan Wy szyń ski jest pa tro nem na szej szko ły i sta ra my się
być wier ni je go ide ałom!

TEKST I FO TO GRA FIE: JO LAN TA PI SAR SKA, KO ŁO DZIEN NI KAR SKIE PRZY SP W GO ŁA WI NIE
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„Ca ła mą drość, ca ła fi lo zo fia ży -
cia – tyl ko do broć” – te sło wa Sta -
ni sła wa Wit kie wi cza Dy rek cja, wy -
cho waw czy nie i spo łecz ność szkol -
na za de dy ko wa ły te go rocz nym ab -
sol wen tom Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go o pro fi lu po li cyj nym i Tech -
ni kum Agro biz ne su, bo kan wą uro -
czy sto ści by ły wła śnie do bre ra dy,
ser decz ne ży cze nia i ostat nie
wska zów ki. Za bra kło cza su, by
wspo mnieć wszyst ko, by po chy lić
się nad każ dym waż nym mo men -
tem na ma pie trwa ją cych trzy
i czte ry la ta wę dró wek. 

Uro czy ste po że gna nie to już ostat ni
przy sta nek, na któ rym wraz z ma tu rzy -
sta mi zna leź li się p. dy rek tor Re na ta Ko -
za kie wicz, Wójt Gmi ny Czer wińsk p.
Mar cin Gor tat, wi ce dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej w Czer wiń sku p. Elż bie ta

Ma lic ka, ks. Łu kasz Ma sta lerz, prze wod -
ni czą ca RR p. Edy ta Wit kow ska, Ro dzi ce
oraz wy cho waw czy nie p. Ele ono ra Kry -
siak i p. An na No wa kow ska. Od wszyst -
kich po pły nę ła w stro nę ab sol wen tów fa -
la gra tu la cji, po dzię ko wań i ży czeń peł -
nych wia ry w ma tu ral ny suk ces. 

Z rąk pa ni dy rek tor Re na ty Ko za -
kie wi cza, pa na wój ta Mar ci na Gor ta ta
i wy cho waw czyń na gro dy otrzy ma ły:
Na ta lia Pier ście niak za śred nią
ocen 5,05, Ali cja Bła ziń ska za śred -
nią 4,65 i Oli wia Ku żel za wy nik 4,57.
Ro dzi com na gro dzo nych uczen nic wrę -
czo ne zo sta ły li sty gra tu la cyj ne. Wśród
wy róż nio nych zna la zły się rów nież Oli -
wia Ja strzęb ska, Aga ta Świę to chow ska,
An ge li ka Chlu dziń ska, Klau dia Wi -
śniew ska, Ka ro li na Ma liń ska i Ka ro li na
Bo rzew ska. Do Na ta lii Pier ście niak,
uczen ni cy kla sy III LO po pły nę ła na gro -
da spe cjal na – wy so kiej ja ko ści ta blet
ufun do wa ny przez jed ne go z go ści ba lu
stud niów ko we go. 

Ucznio wie kla sy III LO: Aga ta Świę -
to chow ska, Pa try cja Wło dar ska i Pa weł
Kur piew ski zaj mu ją cy się ba da niem lo -
kal nej hi sto rii i pi szą cy dla por ta lu Zie mia
Czer wiń ska otrzy ma li na gro dy ufun do -
wa ne przez p. Mar ci na Gor ta ta, któ re mu
asy sto wał pod czas ich wrę cze nia na uczy -
ciel hi sto rii p. Da riusz Umięc ki.

Po czę ści ofi cjal nej uwa gę wszyst -
kich zgro ma dzo nych sku pi ła na so bie
Oli wia Ku żel, któ ra po dzie li ła się z wi -
dow nią swo ją in ter pre ta cją wier sza
Kon stan te go Il de fon sa Gał czyń skie go
pt. „Dzi ka ró ża”, któ ry już kil ka krot nie
re cy to wa ła na szkol nej sce nie, wy wo łu -
jąc za wsze mnó stwo emo cji i wzru szeń.
Sen ty men tal ny na strój tej chwi li zo stał
do peł nio ny wy stę pem Klau dii Ho ro,
uczen ni cy kla sy III TA. „Żyj z ca łych sił
i uśmie chaj się do lu dzi…” to sło wa pły -
ną ce wstę gą dźwię ków i akor dów ku na -
szym ab sol wen tom uświa do mio nym
nie wąt pli wie o koń cu ko lej ne go, jak że
pięk ne go eta pu w ich ży ciu. 

Za koń cze nie ro ku klas ma tu ral nych polecamy

23.04.2018 roku w Światowy Dzień Książki uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu
wystawili spektakl teatralny pt. „Romeo i Julia.
Widzowie byli pod wrażeniem gry aktorów i ich strojów, które oddawały atmosferę epoki oraz muzyki, która
potęgowała nastrój. Nawet najmłodsi uczniowie zaangażowali się w akcję rozgrywaną na scenie i zrozumieli
przedstawienie, bo ułatwiło im to połączenie obrazu i dźwięku.

Światowy Dzień Książki w SP Grodziec
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Cho ciaż Sto wa rzy sze nie po wsta ło w kwiet niu te go ro ku,
to już ma na kon cie suk ces w po sta ci po zy ska nej do ta -
cji na re ali za cję pro jek tu pod na zwą Szkół ka sza cho wa
„Dwie wie że”. Czym się zaj mu ją, co pla nu ją? Dla cze go
na zwa WPL? Od po wiedź znaj dzie cie po ni żej.

Je ste śmy spo łecz ną or ga ni za cją po za rzą do wą, któ ra chce po -
dej mo wać m. in. ini cja ty wy spo łecz ne, któ rych głów nym za da -
niem jest roz wój ak tyw no ści in te lek tu al nej i fi zycz nej lu dzi
w każ dym wie ku, Chce my wspie rać cią gły roz wój, bu do wa nie
i od bu do wy wa nie sa mo dy scy pli ny i od po wie dzial no ści za swo je
po sta wy, a przez to wzmac nia nie po czu cia wła snej war to ści
i god no ści, ale nie tyl ko.

Sto wa rzy sze nie zo sta ło za ło żo ne przez gru pę przy ja ciół. Ja -
ko mło dzi lu dzie, uwa ża my, że roz wój oso bi sty, roz wój umie jęt -
no ści, na by wa nie no wej wie dzy i no wych do świad czeń jest bar -
dzo waż ne w ży ciu każ de go z nas. Dla te go też, chce my się spraw -
dzić w ro li li de rów i or ga ni zo wać m. in. pro jek ty, warsz ta ty edu -
ka cyj ne, szko le nia i za ba wy, któ re umoż li wią roz wój kom pe ten -
cji nas wszyst kich – spo łecz no ści lo kal nej z te re nu Gmi ny i Mia -
sta Wy szo gród. Pra gnie my, aby efek tem na szych dzia łań by ło
umoc nie nie wię zi spo łecz nych i oby wa tel skich w śro do wi sku lo -
kal nym, roz wi ja nie po zy tyw nych wię zi z dru gim czło wie kiem
jak i do ota cza ją ce go nas świa ta, a tym sa mym nada nie ży ciu no -
wej dy na mi ki i mo ty wa cji do cią głej pra cy na so bą.

Cho ciaż dzia ła my bar dzo krót ko, to ak tu al nie, w ra mach
pro wa dzo nej dzia łal no ści, uda ło się nam po zy skać do fi nan so wa -
nie 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 oraz Ośrod ka DL Fun da cji „FLZP Mło dzi
Ra zem” i Po wia tu Płoc kie go. Pla nu je my zre ali zo wać pro jekt
pod na zwą Szkół ka sza cho wa „Dwie wie że”. Po nie waż chce my
pod kre ślić wię zi Sto wa rzy sze nia z Zie mią Wy szo grodz ką, na -
zwa szkół ki na wią zu je do dwóch wież umiesz czo nych w her bie
Wy szo gro du. 

Pro jekt roz pocz nie się ak cją in for ma cyj ną na po cząt ku
czerw ca, a roz po czę cie pla nu je my już w po ło wie mie sią ca. Za -
chę ca my do ob ser wo wa nia na sze go pro fi lu na Fa ce bo ok’u.
Chce my re kla mo wać grę w sza chy wśród naj młod szych miesz -
kań ców, ale rów nież za chę ca my mło dzież i oso by star sze do za -
pi sy wa nia się do szkół ki sza cho wej. W warsz ta tach bę dzie się
moż na na uczyć pod staw gry, po tre no wać, ale rów nież za awan -
so wa ni gra cze znaj dą coś dla sie bie. Pla nu je my rów nież zor ga ni -
zo wać tur niej sza cho wy z na gro da mi. Dla te go za pra sza my już
te raz do kon tak tu ze Sto wa rzy sze niem WPL Wy szo gród Przy ja -
zny Lu dziom.

Dla cze go wy bra li śmy na zwę WPL? Wszy scy miesz kań cy
w po wie cie płoc kim, po sia da ją cy sa mo chód za re je stro wa ny
w tu tej szym sta ro stwie, ma ją ta bli cę re je stra cyj ną z uni ka to -
wym nu me rem w po sta ci kom bi na cji li ter i cyfr. Wła śnie te li te -
ry – WPL – ukła da ją się w ory gi nal ną na zwę na sze go Sto wa rzy -
sze nia. Tą wła śnie na zwą chce my pod kre ślić, że Wy szo gród to
nie „wieś pod la sem”, ale przede wszyst kim, pięk ne mia stecz ko
nad stro mym brze giem Wi sły, o ogrom nym po ten cja le tu ry -
stycz nym oraz z miesz ka ją cy mi w nim przy ja zny mi ludź mi, któ -
rzy two rzą tę wy jąt ko wą spo łecz ność.

Za pra sza my do śle dze nia nas na Fa ce bo ok’u www.fa ce bo -
ok.com/Sto wa rzy sze nieWPL oraz na na szej stro nie in ter ne to wej
www.sto wa rzy sze niewpl.pl.

Za rząd Sto wa rzy sze nia WPL Wy szo gród Przy ja zny Lu -
dziom:

Pre zes Za rzą du – Da mian Przy by lak, z wy kształ ce nia in ży -
nier bu dow nic twa. Za wo do wo zaj mu je się pro ce sem in we sty cyj -

Ogło sze nia
Za trud nię kie row cę C+E, sta ła pra ca POL -

SKA -HO LAN DIA, wol ne week en dy, so lid ne
wy na gro dze nie, mi ła at mos fe ra tel. 692-179-773

***
Sta cja kon tro li po jaz dów znaj du ją ca się

w Gaw łów 68 ko ło Mło dzie szy na za pra sza
na prze glą dy re je stra cyj ne wszyst kich wła ści cie li
sa mo cho dów oso bo wych, mo to cy kli, cią gni ków
rol ni czych, przy czep i in nych po jaz dów do 3,5 to -
ny. Te le fon 733-300-723, 693-729-535. Szyb ko,
spraw nie i pro fe sjo nal nie. Czyn ne od po nie dział -
ku do piąt ku w go dzi nach 8-19 i w so bo ty 8-14

Ry zę od być, to zna czy drze wo,
czy ga la ry od sta wić Wi słą
do Gdań ska, czy li do „pa la”

„Po sta no wi li śmy, aby że glu ga na rze kach Kró -
le stwa na sze go w gó rę i w dół z wszel kie go ro dza -
ju to wa ra mi by ła wol na dla wszyst kich lu dzi ja kie -
go kol wiek sta nu, za ka zu jąc wszel kie prze szko dy
i cła” Jan Ol bracht Król JGM 1496

Ry za ist nia ła „od za wsze” aż do koń -
ca XIX wie ku i za koń czył ją roz wój do pie ro ko lej -
nic twa. Zło ty in te res roz po czął się w 1447 ro ku,
kie dy to Sejm w Piotr ko wie uchwa lił wol ność że -
glu gi na Wi śle.

Wi sła wte dy w du żej czę ści znaj do wa ła się
na te re nie Rzecz po spo li tej a jej po cząt ko wy od ci -
nek znaj du ją cy się na Ślą sku tak że go spo dar czo
do Pol ski przy sta wał. Naj lep szym przy kła dem jest
tu ka rie ra ro dzi ny Ko per ni ków. Ro dzi na astro no -
ma po cho dzi ła ze Ślą ska. Pro wa dzi ła han del mie -
dzią. Ze wzglę du na in te re sy oj ciec astro no ma
osie dlił się wzdłuż bie gu Wi sły – w Kra ko wie
gdzie in te re sy szły do brze. W 1454 ro ku Ko per -
nik – se nior wy brał się w in te re sach Wi słą
do Gdań ska. Kie dy zo ba czył moż li wo ści tej rze ki
osiadł w To ru niu – waż nym por cie prze ła dun ko -
wym. Przy szedł upra gnio ny dla Wi sły po kój to -
ruń ski (1466), któ ry przy łą czał do Pol ski dol ny
bieg rze ki wraz z Gdań skiem. In te re sy za czę ły
kwit nąć. W ta kich wa run kach uro dził się Mi ko łaj
Ko per nik ju nior (1473). Naj pierw do szko ły
uczęsz czał w Kró lew cu ale póź niej udał się w gó rę
Wi sły na stu dia do Kra ko wa. W 1510 ro ku osiadł
we From bor ku nad Za le wem Wi śla nym. Przy kład
ten zna ko mi cie po ka zu je mi gra cję i zna cze nie Wi -
sły w dzie jach Pol ski.   Pod czas ży cia Ko per ni ka
eks port zbo ża Wi słą wzrósł z 5573 łasz tów
w 1491 ro ku do 10 000 łasz tów w 1539 ro ku.
W dwa dzie ścia lat po śmier ci astro no ma eks port
wy no sił już 66 007 łasz tów. To Wi sła wy mu si ła
po trze bę re for my pie nią dza w 1528 ro ku w ce lu
ujed no li ce nia mo ne ty w han dlu i zu ni fi ko wa nia
wa lu ty z Pru sa mi Kró lew ski mi po hoł dzie len -
nym. Na po trze by tej re for my bę dą cy po słem
na Sej mi ki Pru skie Ko per nik stwo rzył teo rię gor -
sze go pie nią dza. Han del na Wi śle spraw nie ob słu -
gi wa ły sie ci do mów ban ko wych, któ re świet nie
pro spe ro wa ły z han dlu tak sa mo jak i spła wia ją cy
zbo że kup cy oraz wła ści cie le fol war ków.

Po tęż ne kró le stwo mu sia ło też mieć spraw ną
dy plo ma cję a ta nie mo gła się obyć bez spraw nej
pocz ty. Acz kol wiek re gu lar ną pocz tę stwo rzył Zyg -
munt Au gust w 1558 ro ku aby prze wo zić li sty
do We ne cji to waż nym szla kiem by ła też Wi sła.
Część tej pocz ty w dy plo ma cji za chod nio eu ro pej -
skiej pły nę ła naj pierw z Kra ko wa, póź niej z War sza -
wy Wi słą i da lej Bał ty kiem. W 1583 ro ku li sty kró -
lew skie z Gdań ska do Lon dy nu i Am ster da mu do -
cie ra ły w cią gu dwóch, trzech ty go dni. Do Hisz pa -
nii trzy mie sią ce. Tym szla kiem utrzy my wał bli skie
kon tak ty z Era zmem z Ro ter da mu nasz bie gły dy -
plo ma ta Zyg mun ta Sta re go – Dan ty szek.

War to wspo mnieć o stra te gicz nym w dzie -
jach Pol ski ro ku 1596, kie dy to Zyg munt III Wa za
prze niósł swój do by tek Wi słą do War sza wy. Hi sto -
ria na zy wa to prze nie sie niem sto li cy.

Okres roz kwi tu mia ła Wi sła w pierw szej
po ło wie XVII wie ku, kie dy rze ka ob słu gi wa ła
lwią część han dlu za gra nicz ne go Rzecz po spo li -
tej a sto su nek eks por tu do im por tu w Gdań sku
w prze li cze niu na twar dy pie niądz wy no sił
jak 5: 1. Sa me go zbo ża spła wia no 250000 kor -
cy rocz nie. Eks port Gdań ska w 1641 ro ku za -
mknął się su mą 27 674 307 gro szy pru skich
z cze go 73,3 % sta no wi ło zbo że. Pó ki ist niał
han del na Wi śle, Pol ska by ła po tę gą. Kie dy
na sku tek wo jen Pol ska nie by ła w sta nie do star -
czyć Wi słą zbo ża, po tę ga Jej się chwia ła.
Po upad ku Rzecz po spo li tej i po dzia le Wi sły
na 3 czę ści,   rze ka prze sta ła mieć stra te gicz ne
zna cze nie han dlo we.

Po czą tek – Gorz ko brzmią sło wa fli sa ka pły -
ną ce go w 1877 ro ku:

„Mój Bo że – rze cze sta ry Kor son Fran ci szek
z Sie dli szo wic, chło pi na pro sty, anal fa be ta – ja ka
ta Pol ska by ła ogrom na?

Je dziesz za Kra ków, pe da ją, że tu Pol ska, je -
dziesz da lej na Wo ło nie do Te la ty na, pe da ją, że
to Pol ska, je dziesz za Bug, tak że Pol ska. Ty le -
śwa  do War sza wy pły nę li, też Pol ska, tu już da -
le pły nie my „pod trze cim kró lem”, pe da ją, że
jesz cze nie ko niec. Ej, co też te psie kr wie pa no -
wie po ro bi li, że za dur nicz kę ten kraj za prze da -
li, te raz oni skap so nie li i dzia du ją nie la da i my,
jak dzia dy mu si my się tu łać za chle ba skiem,
i ni by my w Pol sce, a trza paś por tów i dia bli
wie dzą cze go, a prócz te go w Pol sce człek się
po na sze mu do py tać nie mo że, bo się z to bą
nikt po ludz ku nie roz mó wi (…) A gdy by tu by -
ły pol skie rzą da toć by mu sia ło być du śnie
wszyst ko una cy” –Kró lew ski Flis na Wi słe
do Wy szo gro du przy był. 

Nie po pra wia ły rów nież wa run ków han -
dlu cel ne utrud nie nia że glu gi, któ re by ły spo -
wo do wa ne po li ty ką państw któ rych sto li ce nie
znaj do wa ły się nad Wi słą. Po zo stał lo kal ny
han del na Wi śle.

Dokończenie na str 15

nym i za rzą dza niem pro jek ta mi, po sia da wie le
szko leń i cer ty fi ka tów m. in. z pra wa bu dow la ne -
go, pro ce dur FI DIC w re ali za cji in we sty cji, za mó -
wień pu blicz nych, za rzą dza nia ry zy kiem
(M_o_R) oraz me to dyk za rzą dza nia pro jek ta mi
(PRIN CE2), roz wo ju oso bi ste go i przed się bior -
czo ści.

Czło nek Za rzą du – Mar ta Skow ron, z wy -
kształ ce nia bio tech no log. W cza sie stu diów by ła
skarb ni kiem ko ła na uko we go Bio Mik na Uni wer -
sy te cie Łódz kim. By ła od po wie dzial na za or ga ni -
za cję pro jek tów oraz po zy ski wa nie środ ków na ich
re ali za cję. Pro wa dzi ła rów nież pre zen ta cje, warsz -

ta ty i po ka zy dla dzie ci i mło dzie ży w za kre sie bio -
lo gii i mi kro bio lo gii.

Czło nek Za rzą du – Ka ta rzy na Le wan dow ska,
z wy kształ ce nia pe da gog. Po sia da du że do świad -
cze nie w pra cy z dzieć mi, ja ko na uczy ciel, wy cho -
waw ca i or ga ni za tor za jęć dla dzie ci w po sta ci wy -
cie czek i in nych za jęć do dat ko wych.

AU TOR: DA MIAN PRZY BY LAK

Sto wa rzy sze nie WPL Wy szo gród Przy ja zny Lu dziom

Kró lew ski Flis na Wi śle
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Dokończenie ze str 14

Cha rak ter dro gi wod nej był jed nak
przez sa mych Po la ków do ce nia ny
o czym świad czy np. fakt, że pierw szy
sta tek pa ro wy na Wi śle zwo do wa ny
w na zie miach pol skich zo stał zbu do wa -
ny przez cen tral ną in sty tu cję fi nan so wą
Kró le stwa Pol skie go – Bank Pol ski
w Warsz ta tach Me cha nicz nych te goż
Ban ku (War sza wa 1849).  Po mi mo pro -
ble mów cel nych w XIX wie ku Wi sła ży -
ła. W 1836 ro ku w Kra ko wie by ło za re -
je stro wa nych 600 stat ków i 2500 fli sa -
ków (lud ność Re pu bli ki Kra kow skiej za -
my ka ła się licz bą 36000). W 1847 ro ku
Wi słą przez Kró le stwo spły nę ło sa mych
tra tew 2040 a ga la rów 1241, prze wo -
żąc  „wę gla ka mien ne go, ce bu li, orze -
chów 61400 kor ców, to wa rów ko lo nial -
nych 203615 cet na rów, śle dzi sy ro pu
i ter pen ty ny 98141 be czek, kle pek, ba li,
jaj 32669 kóp, drze wa, ce gły 144367
sztuk”. W tym sa mym ro ku prze myt
na Wi śle w oko li cach Kra ko wa sza co wa -
ny był przez Au stria ków na 1000000
ta la rów (!!!). W 1893 pod War sza wą
prze pły nę ło 12196 stat ków. Z Kró le -
stwa do Prus wpły nę ło 1713 stat ków.
War tym od no to wa nia był fakt ist nie nia
dro gi wę glo wej z My sło wic Prze mszą,
Wi słą do Kra ko wa i da lej.

Kie dy Pol ska od zy ska ła nie pod le -
głość ge ne rał Hal ler przed za ślu bi na mi
z mo rzem wy dał ode zwę do miesz kań -
ców Po mo rza. Pi sał w niej „Przed Wa mi
otwie ra się epo ka no we go ży cia i świet -
no ści no we go wie ku zło te go Zyg mun -
tów i Ba to rych, kie dy to Wi sła i na sze
mo rze sta ną się zno wu łącz ni kiem Pol ski
z ca łym świa tem”. Trud no by ło traf niej

ująć w sło wa suk ces no we go pań stwa
i pod kre ślić  szan se II Rzecz po spo li tej.

W okre sie mię dzy wo jen nym że glu -
gę ob słu gi wa ły to wa rzy stwa że glu go we:
Ślą sko - San do mier ska spół ka że glo wa
dzia ła ją ca rów nież na Prze mszy, Pol ska
Że glu ga Rzecz na „Vi stu la” z Kra ko wa,
byd go skie „Lloyd byd go ski” i „Spół -
dziel nia Wi sła”, to ruń ski „Lloyd.
W Wol nym Mie ście Gdań sku po tę gą
był ar ma tor Jo ha nes Ick. Naj mniej szy
ruch to wa ro wy pa no wał od Oświę ci -
mia do Kra ko wa (54000 ton) naj więk -
szy na tra sie Tczew – Prze ge li na
(537000 ton). To wszyst ko przy po -
wsta niu no wej ar te rii ko mu ni ka cyj nej,
z któ rej Po la cy by li tak dum ni, że czę sto
na zy wa li ją „No wą Wi słą”. By ła to li nia
ko le jo wa Śląsk – Gdy nia. Po wsta nie
„No wej Wi sły” by ło ogrom nym suk ce -
sem mło de go Pań stwa ale i koń cem
epo ki prze wo zów ma so wych na Rze ce.
Wi sła prze ka za ła swą suk ce sje w do bre
rę ce. Chy ba ostat nim stra te gicz nym
trans por tem Wi słą by ło uży cie ga la ra
do ewa ku acji ko lek cji bez cen nych ar ra -
sów kró lew skich spod Wa we lu od 3
wrze śnia 1939 ro ku.

Moż na by po wie dzieć, że Wi sła od -
da ła swój dług Zyg mun tom, któ rzy
prze cież tak o Nią i kró le stwo dba li.

Kró lew ski Flis na Wi śle do Wy szo -
gro du w tym ro ku za wi tał 23 ma ja. Fli -
sa cy za trzy ma li sie tyl ko na chwi lę po -
nie waż z po wo du wcze śniej szej awa rii
mie li opóź nie nie w har mo no gra mie że -
glu gi. Te go dnia mie li juz być w Płoc ku.
Miej my na dzie ję że w ko lej nym ro ku
Wy szo gro dzia nie przyj mą ich bar dziej
oka za le. W tym ro ku ko lej ny flis po wi -
nien do nas za wi tać ko ło 17czerw ca.

W dniu 21 ma ja 2018r.
o godz. 11.00 od by ła się uro -
czy sta in au gu ra cja ogól no pol -
skiej wy sta wy edu ka cyj nej
„W dro dze do nie pod le gło ści”
zor ga ni zo wa nej w ju bi le uszo -
wym ro ku 100-le cia nie pod le -
głej Pol ski. 

Wy sta wa „W dro dze do nie pod le gło -
ści” to no wo cze sna i atrak cyj na lek cja hi -
sto rii, dla uczniów i do ro słych ma ją ca
na ce lu przy po mnie nie naj waż niej szych
wy da rzeń i po sta ci zwią za nych z od zy ska -
niem przez Pol skę nie pod le gło ści. Fun da -
to ra mi wy sta wy są Bank Pocz to wy SA
i PERN SA. Part ne ra mi me ry to rycz ny mi
na to miast Na ro do we Ar chi wum Cy fro -
we i Ar chi wum Akt No wych.

Pro jekt jest czę ścią ob cho dów stu le -
cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło -
ści, ko or dy no wa nych przez Mi ni ster -
stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go w ra mach Pro gra mu Wie lo let nie go
„Nie pod le gła” na la ta 2017–2021. 

Wśród za pro szo nych na in au gu ra cję
go ści zna leź li się m. in. Wójt Gmi ny Ma -
ła Wieś Zyg munt Woj na row ski, Rad na
Po wia tu Płoc kie go i dy rek tor szko ły Ja -
dwi ga Mi lew ska, ks. Krzysz tof Ko sew ski,
Rad ni Gmi ny Ma ła Wieś Wło dzi mierz
Je znach, Da riusz Wy soc ki, dy rek to rzy

szkół Elż bie ta Wit kow ska, Zu zan na Nie -
mi row ska, Ka li na Cy bul ska Fi liń ska, Dy -
rek tor DPS Za krze wo Iwo na Pa ra dow ska
Ol kow ska, na uczy cie le hi sto rii z te re nu
gmi ny, przed sta wi cie le ra dy ro dzi ców. In -
au gu ra cji wy sta wy to wa rzy szył mon taż
słow no -mu zycz ny w wy ko na niu
uczniów na szej szko ły oraz kon kur sy hi -
sto rycz ne. Z wiel ką uwa gą wy słu cha li -
śmy pre lek cji przy go to wa nej i za pre zen -
to wa nej przez na uczy cie la hi sto rii An -

drze ja Je zna cha, któ ry wraz z uczen ni ca -
mi Szko ły Pod sta wo wej w Ma łej Wsi za -
pre zen to wał waż ne po sta cie i wy da rze -
nia z te re nu Gmi ny Ma ła Wieś, ma ją ce
za słu gi w dłu giej dro dze od zy ski wa nia
nie pod le gło ści przez Pol skę.

Wy sta wa wy po ży czo na jest i udo -
stęp nio na zwie dza ją cym nie od płat nie
w go dzi nach pra cy szko ły do 24 ma -
ja 2018r. 

IWO NA SO BÓT KO

reklama

Po kaz hi sto rycz ny w Szko le Pod sta wo wej w Rę bo wie

25 kwiet nia 2018 r. na szą szko łę od wie dzi ła Gru pa Ar ty stycz na „Re kon struk -
to”, któ ra za pre zen to wa ła nam lek cję hi sto rycz ną „Ku nie pod le głej”. By li śmy świad -
ka mi we so łej lek cji hi sto rii upa mięt nia ją cej dą że nia nie pod le gło ścio we Po la ków. Mo -
gli śmy zo ba czyć m. in. Stro je z epo ki, np. szwo le że ra, po wstań ca, ko sy nie ra, czy ofi -
ce ra I bry ga dy Le gio nów Pol skich, a tak że re pli ki bro ni uży wa nych przez po wstań -
ców. Po nad to przy po mnie li śmy so bie o sy tu acji Po la ków pod za bo ra mi, a tak że ja ką
ro lę w od zy ska niu nie pod le gło ści ode grał mar sza łek Jó zef Pił sud ski i je go le gio ny. Po -
kaz spodo bał się nam wszyst kim. Cze ka my na wię cej

„W dro dze do nie pod le gło ści” z wi zy tą w Szko le Pod sta wo wej w Pod gó rzu
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