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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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Na tro pach hi sto rii i uro ków Mią czyn ka

Studniówka WyszogródGmi na i Mia sto Wy szo gród 
w wal ce o czy ste po wie trze 

In au gu ra cja Mu zeum Wi sły Środ ko wej 
ja ko Od dział Mu zeum Ma zo wiec kie go w Płoc ku 
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Wi tam z lu to wym wy da -
niem ga ze ty e -wy szo grod. pl.
W ostat nim cza sie mo że -
my zo ba czyć jak waż ne
jest dba nie o swo ją hi sto -
rię. Na sza hi sto ria to na -
sza god ność. Bez niej nie
bę dzie my wie dzie li kim je -
ste śmy. Nie któ rym na tym
za le ży że by śmy za po mnie -
li że je ste śmy Po la ka mi
i roz pły nę li sie w ma sie
na ro dów eu ro pej skich. Ła -
twiej bę dzie na nas wpły -
wać i na mi ma ni pu lo wać.
Bę dzie my ludź mi zni kąd. 
Zbli ża się ma rzec i ob cho -
dy Dni Żoł nie rzy Wy klę -
tych. Żoł nie rze Wy klę ci to
wła śnie nie są lu dzie zni -
kąd. Wcze śniej w cza sie
woj ny wal czy li, a po woj -
nie zmie nił się tyl ko oku -
pant. Czę sto nie mie li
szans na zło że nie bro ni
i po wrót do do mu. Wy bór
był, zgi nąć od ku li w wal ce
czy od ku li w ciem nej ce li.
Za pra szam po raz ko lej ny
do pu bli ka cji ma te ria łów
na te mat na szej lo kal nej
hi sto rii tej bliż szej i dal szej.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Dnia 28 stycz nia 2018 ro ku w Rę -
bo wie od by ła się nie co dzien na uro -
czy stość, pa ni Ma rian na Da now ska
ob cho dzi ła 103 rocz ni cę uro dzin.
Z tej oka zji ks. Ra fał Bed nar -
czyk – pro boszcz pa ra fii Rę bo wo
od pra wił uro czy stą Mszę Świę tą
w in ten cji Ju bi lat ki, w któ rej oprócz
ro dzi ny i zna jo mych uczest ni czy li
przed sta wi cie le lo kal nych władz:
Jan Bosz ko – Bur mistrz Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród i Zbi gniew Ma -
da ny – Rad ny GiM.

Pa ni Ma rian na Da now ska uro dzi ła
się 29.01.1915 ro ku. Mia ła 3 sio stry i 4
bra ci, do dnia dzi siej sze go ży je jesz cze
jed na, naj młod sza sio stra Ju bi lat ki.

Wy szła za mąż w wie ku 20 lat, ma -
jąc 39 lat owdo wia ła, zo sta jąc z pię cior -
giem dzie ci, 6 hek ta ro wym go spo dar -
stwem i bu do wą do mu. Ni gdy nie zwią -
za ła się z ni kim po now nie, po zo sta jąc
przez 64 la ta wdo wą.

Do stoj na Ju bi lat ka do cze ka ła się
licz nej ro dzi ny bę dąc szczę śli wą bab -
cią: 11 wnu ków, 23 pra wnu ków i 16
pra pra wnu ków.

103 uro dzi ny to pięk ny wiek wy -
peł nio ny co dzien ny mi ra do ścia mi i tro -
ska mi, ale tak że pra cą i po świę ce niem
dla bli skich. Jak stwier dzi ła Ju bi lat ka to
wła śnie pra ca i po god ne uspo so bie nie
jest re cep tą na dłu go wiecz ność.

Uro czy stość wy peł nio na sze re giem
wspo mnień Ju bi lat ki, prze bie gła w mi -
łej, ro dzin nej at mos fe rze. Do peł nie -
niem tak za cne go Ju bi le uszu był uro -
dzi no wy tort.

Pa ni Ma rian nie gra tu lu je my tak
pięk ne go Ju bi le uszu, jed no cze śnie ży -
czy my du żo zdro wia, by każ dy ko lej ny
dzień był pe łen życz li wo ści i mi ło ści naj -
bliż szej ro dzi ny i przy ja ciół.

WIE SŁA WA SZY MER SKA

Na zdję ciu Ola się uśmie cha ni -
czym zwy czaj ne dziec ko i wy da wa -
ło by się, że nic jej nie do le ga. Nie -
ste ty 2,5 let nia Oleń ka Cho jec ka
zma ga się z pa dacz ką i opóź nio -
nym roz wo jem psy cho -ru cho wym. 

Wal ka ro dzi ców Oleń ki o jej zdro -
wie przy po mi na wal kę z wia tra ka mi.
Jak wal czyć, sko ro na wet nie zna ją prze -
ciw ni ka? Wi dzą tyl ko swo je dziec ko:
ma leń kie i bez rad ne, któ re cier pi i nic
nie mo gą zro bić. Nie tra cą jed nak na -
dziei, że ich cór ka po ko na cho ro bę, sta -
nie na no gi i bę dzie żyć nor mal nie tak
jak in ne dzie ci. 

Ola uro dzi ła się zdro wa, po pierw -
szym szcze pie niu, jesz cze w szpi ta lu,
tyl ko lek ko drża ła, ale le karz po wie dział,
że to nic. Ko lej ne 10 ty go dni roz wi ja ła
się fan ta stycz nie – by ła ta ką we so łą, ra -
do sną dziew czyn ką. Jed nak do cza su,
gdy nie do sta ła ata ku pa dacz ki, któ rej
przy czy ny le ka rze nie by li w sta nie
stwier dzić. Z dnia na dzień Oleń ki nie
by ło, tak jak by coś jej nie po zwa ło się
roz wi jać. Ro dzi ce Oli szu ka li wszę dzie
ra tun ku dla swo je go dziec ka. Punk tem
za cze pie nia by ła dia gno za spe cja li sty
ukra iń skie go dok to ra Vel, któ ry stwier -
dził uszko dze nie krę go słu pa w od cin ku
szyj nym, przez co do pływ krwi, a więc
i tle nu do mó zgu jest ogra ni czo ny, co
po wo du je, że jej roz wój psy cho -ru cho -
wy jest rów nież ogra ni czo ny. 

W tej chwi li co dzien ne ży cie ma leń -
kiej Oleń ki i jej ro dzi ców to re ha bi li ta -
cje, te ra pie lo go pe dycz ne, psy cho lo gicz -

ne i za ję cia In te gra cji Sen so rycz nej.
Oleń ka  uczest ni czy w tur nu sach neu -
ro re ha bi li ta cyj nych, gdzie ma fi zy ko te -
ra pię, ko rek tę krę go słu pa, za strzy -
ki   na po pra wę me ta bo li zmu mó zgu,
elek tro sty mu la cję, te ra pie czasz ko wo -
krzy żo we, la ser.. Koszt jed ne go tur nu su
z neu ro lo giem to od 5 do 8 tys zł. Ro dzi -
ce zbie ra ją rów nież pie niąż ki na wy ko -
na nie ba da nia ge ne tycz ne go, któ re nie -
ste ty nie jest re fun do wa ne.

Zwra ca my się do tych, któ rzy ze -
chcą po móc ma łej Oli wy grać zdro wie
prze ka zu jąc 1% po dat ku lub da ro wi znę
Fun da cji Ava lon (KRS 0000270809
z do pi skiem Cho jec ka 6115). To dla
niej ogrom na po moc i szan sa na lep sze
ju tro!

Naj star sza miesz kan ka Gmi ny Wy szo gród Po móż my Oleń ce wy grać zdro wie!
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W cza sie oku pa cji hi tle row skiej
Niem cy szu ka li w Wy szo gro dzie por.
Bo gu mi ła Ko pań skie go za stęp cy ko -
men dan ta AK re jon Płońsk. Pod czas
pró by aresz to wa nie nie mo gąc zła pać
Bo gu mi ła, aresz to wa li i osa dzi li w obo -
zie w Po mie chów ku żo nę Ja ni nę i bra ta
Pio tra Ko pań skie go. Tuż przed wy bu -
chem po wsta nia War szaw skie go Niem -
cy li kwi du jąc obóz roz strze la li wszyst -
kich męż czyzn a ko bie ty zwol ni li do do -
mu. Więź niów w Po mie chów ku opraw -
cy hi tle row scy bi li, szczu li psa mi, tor tu -
ro wa li, za bi ja li i strą ca li do wy ko pa nych
do łów. Ja ni na Ko pań ska za raz po po -
wro cie zmar ła wy nisz czo na tor tu ra mi
i za ra żo na gruź li cą. Po woj nie we zwa no
ro dzi nę na eks hu ma cję do Po mie chów -
ka. Jeń cy nie miec cy mi mo kil ku prób
nie mo gli wy do być splą ta ne go cia ła
z ma so wej mo gi ły. Nie mo gli roz dzie lić
ciał. Wte dy do do łu we szli brat Bo gu mił
Ko pań ski i szwa gier Sta ni sław Ka miń ski
wię zień obo zu Au schwitz -Bir ke nau
w la tach 1943-1945. I oni do pie ro bez
żad nych pro ble mów wy do by li cia ło
z mo gi ły. Tak jak by nie chciał pod dać się
Niem com. Ist nie je też prze kaz że do od -
jeż dża ją cej szwa gier ki krzyk nął – Po -
wiedz że umie ram za Pol skę. Po woj nie
spo czę li we wspól nej mo gi le. Te raz ta
no wa uli ca po wsta je na zie mi dziad ka
Pio tra Ko pań skie go. Mo że Ra da Gmi ny
po win na się za sta no wić czy Spa ce ro wa
to naj lep sza na zwa dla tej uli cy. A mo że
to wszyst ko nie waż ne i po win ni śmy za -
po mnieć o na szej hi sto rii. Ale to zna czy -
ło by że szko da cza su na ten por tal 

Cze kam na wa sze opi nie
PIOTR KA FLIŃ SKI

Kto o nich bę dzie pa mię tał...

ogłoszenia

Do sta łem pro jek ty uchwał na naj bliż szą se sje ra dy Gmi ny. Mię dzy in ny mi
Ra da ma 23.02.2017 nadać na zwę no wej uli cy w na szym pięk nym mie -

ście. Na wnio sek wła ści cie li nie ru cho mo ści po ło żo nych za tra są na So cha -
czew ma po wstać tam uli ca Spa ce ro wa. Wczo raj opo wie dzia łem pew ne mu

star sze mu czło wie ko wi gdzie ona bę dzie, a on zdjął ze ścia ny sta re zdję -
cie. I opo wie dział hi sto rię któ rą każ dy z nas kie dyś tam sły szał. Ale czy każ -
dy pa mię ta? Nie wiem ile wspól ne go z praw dą hi sto rycz ną ma ta opo wieść

ale czy to waż ne? Opi szę ją tak, jak ją za pa mię tał 8-let ni wte dy chło pak. 
Tak ma ło wie my o hi sto rii na szych są sia dów że aż wstyd. Co
nie co sły sza łem o ro dzi nie Ko pań skich w Wy szo gro dzie. Gdzieś
coś za sły sza ne. Nie po ukła da ne. Zwra cam sie do Was z proś -
bą. Czy znaj dzie się ktoś kto na pi sze coś o AK w re jo nie Wy szo -
gro du? Je śli nie My to kto ma pa mię tać o na szej hi sto rii? 
Zga dzam się z Pio trem cał ko wi cie. Win ni śmy pa mię tać o na -
szych naj bliż szych po nie waż ta du ża hi sto ria skła da się z ta kich
ma łych naj bliż szych hi sto rii.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI 
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Po wiat Płoc ki otrzy mał 4,2 mln zł do fi nan -
so wa nia od Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go na prze bu do wę bar dzo waż nej
dro gi w na szym re gio nie. W pią tek 2 lu te -
go wła dze Po wia tu pod pi sa ły w tej spra wie
umo wę z Mar szał kiem Ma zow sza.

Cho dzi o po nad 9,5-ki lo me tro wy od ci nek
dro gi po wia to wej nr 2951W Bul ko wo – Ko byl -
ni ki wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą. Jest to
dro ga o istot nym zna cze niu dla sy tu acji spo -
łecz no -go spo dar czej re gio nu i je go miesz kań -
ców, dla te go Za rząd Po wia tu Płoc kie go zde cy -
do wał się ją zgło sić do kon kur su Sa mo rzą du
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

Przy po mnij my, że kon kurs to efekt naj -
więk sze go od lat wspar cia bu do wy dróg po wia -
to wych na Ma zow szu. Za rząd Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go przy jął pro gram „Ma zo wiec ki
in stru ment wspar cia dróg lo kal nych o istot -
nym zna cze niu dla roz wo ju spo łecz no -go spo -
dar cze go re gio nu” we wrze śniu ub. r. Szcze gó -
ły, pod czas zor ga ni zo wa nej kil ka dni póź niej
kon fe ren cji pra so wej w Płoc ku, przed sta wił
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
Adam Stru zik.

– Prze zna czy li śmy na ten cel 100 mln zł,
in we sty cje bę dą re ali zo wa ne w ra mach dwóch
na bo rów po 50 mln zł: na la ta 2017 – 2018
prze zna czy my 50 mln zł, ty le sa mo na la -
ta 2018 – 2019 – wy ja śniał wte dy Mar sza łek.

Sa mo rzą dy po wia to we mo gły otrzy mać do -
fi nan so wa nie na bu do wę i prze bu do wę dróg
po wia to wych wraz z in fra struk tu rą to wa rzy -
szą cą o istot nym zna cze niu dla sy tu acji spo -
łecz no -go spo dar czej sub re gio nu, a tak że na bu -
do wę i prze bu do wę obiek tów in ży nie ryj nych
zlo ka li zo wa nych w cią gach tych dróg wraz z in -
fra struk tu rą to wa rzy szą cą. Mak sy mal ny po -
ziom do fi nan so wa nia wy no sił 60 proc. kosz -
tów kwa li fi ko wa nych in we sty cji, ale nie wię cej
niż 4,2 mln zł.

Na bór wnio sków trwał od 1 paź dzier ni ka
do 15 li sto pa da 2017 ro ku. Zgło szo no w su -
mie 36 pro jek tów, wszyst kie otrzy ma ją wspar -
cie z bu dże tu wo je wódz twa ma zo wiec kie go.
Na tej li ście zna la zła się tak że na sza in we sty cja.

W pią tek 2 lu te go umo wy na prze bu do wę
i mo der ni za cję dróg pod pi sa ło z Mar szał kiem
pięć po wia tów: płoc ki, ży rar dow ski, so cha -
czew ski, sier pec ki i go sty niń ski. Kon fe ren cja
pra so wa po świę co na te mu te ma to wi od by ła się
w płoc kiej de le ga tu rze Urzę du Mar szał kow -
skie go. Po wiat Płoc ki re pre zen to wa li: Sta ro sta
Płoc ki Ma riusz Bie niek, Wi ce sta ro sta Iwo na

Sie roc ka, Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
w Płoc ku Lech Dą brow ski, Skarb nik Po wia tu
Ma ria Ja ku bow ska, Se kre tarz Mi chał Twar dy
oraz Dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Płoc ku Mar cin Błasz czyk. Wśród licz nie
przy by łych go ści by li: Mar sza łek Adam Stru -
zik, Rad ny Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Mi -
ro sław Adam Or liń ski, Dy rek tor de par ta men -
tu Roz wo ju Re gio nal ne go i Fun du szy Eu ro pej -
skich w Urzę dzie Mar szał kow skim Mar cin
Waj da, a wszyst kich wi tał Dy rek tor płoc kiej
de le ga tu ry UM To masz Ko mi nek.

– Po kil ku la tach prze rwy wró ci li śmy
z pro gra mem skie ro wa nym do po wia tów. Ma -
my świa do mość, że stan dróg w na szym wo je -
wódz twie wciąż wy ma ga po pra wy. Nie ste ty, sa -
mo rzą dy lo kal ne bar dzo czę sto nie dys po nu ją
wy star cza ją cy mi środ ka mi, któ re mo gły by
na ten cel prze zna czyć. Stąd de cy zja o wspar ciu
dla nich w ra mach środ ków z na sze go bu dże -
tu – mó wił Mar sza łek Adam Stru zik.

Sta ro sta Płoc ki Ma riusz Bie niek po twier -
dzał: – Chciał bym bar dzo po dzię ko wać Pa nu
Mar szał ko wi i Sej mi ko wi Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go za ten pro gram i pie nią dze prze zna -
czo ne na dro gi po wia to we. Moż li wo ści po wia -
tów są bar dzo ogra ni czo ne, z wła snych środ -
ków nie mo gli by śmy so bie po zwo lić na tak
kom plek so we mo der ni za cje waż nych dróg.
Dla te go ta ki pro gram jest nie zwy kle po moc ny
i po trzeb ny. My ślę, że te raz Mi ni ster stwo Roz -
wo ju i in ne re sor ty po win ny pójść wzo rem Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, bo
przy obec nych do cho dach po wia tów nie bę dzie
moż li wo ści re ali zo wa nia tak du żych i po trzeb -
nych in we sty cji.

Sta ro sta omó wił na stęp nie in we sty cję,
na któ rą do sta li śmy do fi nan so wa nie.

Dro ga po wia to wa nr 2951W Bul ko -
wo – Ko byl ni ki o dłu go ści łącz nej 11,494 km
i kla sie Z prze bie ga przez te re ny gmin Bul ko -
wo, Ma ła Wieś oraz Wy szo gród. Do fi nan so wa -
ny i zmo der ni zo wa ny zo sta nie od ci nek o dłu -
go ści 9,596 km zlo ka li zo wa ny na te re nie gmin
Bul ko wo i Ma ła Wieś. Po zo sta ły od ci nek dro gi
jest w do brym sta nie tech nicz nym – zo stał
prze bu do wa ny w la tach 2008 i 2017 (w ub.

r. 0,455 km z do fi nan so wa niem ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej).

W ra mach za da nia prze wi du je się w szcze -
gól no ści:
1)  kar czo wa nie karp drzew i krza ków,
2) wy mia nę prze pu stów zlo ka li zo wa nych
pod ko ro ną dro gi,
3)  wy mia nę żel be to we go prze pu stu ra mo we go,
4)  wy ko na nie chod ni ka w miej sco wo ści Dzier -
ża no wo,
5) ko rek cyj ne fre zo wa nie na wierzch ni bi tu -
micz nej  (lo kal nie),
6) ro bo ty ziem ne,
7)  wy ko na nie po sze rzeń jezd ni (war stwa od są -
cza ją ca z pia sku, war stwa pod bu do wy z kru szy -
wa ła ma ne go, war stwa pod bu do wy z be to nu
as fal to we go),
8) wy ko na nie no wej na wierzch ni bi tu micz nej
jezd ni (war stwy wią żą cej i war stwy ście ral nej),
9) ścię cie i uzu peł nie nie po bo czy kru szy wem
ła ma nym,
10) wpro wa dze nie sta łej or ga ni za cji ru chu
i urzą dzeń bez pie czeń stwa ru chu dro go we go.

Koszt prze bu do wy wy no si w su mie 7 mln
zł, in we sty cja mu si zo stać wy ko na na do koń ca
czerw ca 2019 ro ku.

– Bie rze my się za ro bo tę i bu du je my tę dro -
gę, Pa nie Mar szał ku! – po wie dział z uśmie -
chem Sta ro sta Ma riusz Bie niek tuż po pod pi sa -
niu umo wy.

Sta ro sta: „Bie rze my się za ro bo tę i bu du je my tę dro gę, Pa nie Mar szał ku!”

Unia Eu ro pej ska roz po czy na kon sul ta cje do ty -
czą ce po li ty ki spój no ści po 2020. War to, aby -
śmy wzię li w nich ak tyw ny udział. To bo wiem
pierw szy krok w waż nej wal ce o pie nią dze dla
Ma zow sza na ko lej ną per spek ty wę.

Od 1 stycz nia br., po kil ku let nich sta ra niach, Ma zow -
sze – choć po zo sta je jed nym wo je wódz twem – na po trze by unij -
nych sta ty styk trak to wa ne jest ja ko dwa ob sza ry: ob szar me tro po -
li tal ny War sza wy i po zo sta ła część re gio nu. – Dzię ki te mu po -
dzia ło wi mo że my li czyć na więk sze środ ki unij ne w ra mach no -
wej per spek ty wy oraz na ich przy pi sa nie do dzia łań, któ re są naj -
bar dziej po trzeb ne na Ma zow szu – pod kre śla Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik.

Obec nie Ma zow sze przy go to wu je się do ne go cja cji z Ko mi sją
Eu ro pej ską bu dże tu UE na la ta 2021-2027. To wła śnie od nich
za le żeć bę dzie to, ja kie wspar cie z fun du szy eu ro pej skich otrzy -
ma Pol ska i Ma zow sze. Po li ty ka spój no ści to jed na z naj waż niej -
szych wspól nych po li tyk Unii Eu ro pej skiej. Dzię ki niej nasz re -

gion w prze cią gu ostat nich kil ku lat zmie nił się nie do po zna nia.
Środ ki, któ re otrzy mu je my w ra mach po li ty ki spój no ści, prze zna -
cza my na mo der ni za cję na szych dróg, szkół, szpi ta li czy miast. Po -
ma ga ją one rów nież roz wi jać przed się bior czość i wspie ra ją ba da -
nia tak, aby nasz re gion był in no wa cyj nym li de rem nie tyl ko
w Pol sce, ale i w Unii Eu ro pej skiej.

– Od 2007 r., dzię ki środ kom unij nym, uda ło się na Ma zow szu
zmo der ni zo wać i wy bu do wać po nad 1,3 tys. km dróg, ku pić po -
nad 5,6 tys. sztuk róż ne go ty pu sprzę tu me dycz ne go do szpi ta li czy
choć by za in we sto wać po nad 1,7 mld zł w przej ście na go spo dar kę ni -
sko emi syj ną. W cią gu tych ostat nich 11 lat wy pła ci li śmy już ma zo -
wiec kim przed się bior com, gmi nom, mia stom i po wia tom łącz nie 8,5
mld zł. Do 2020 r. ma my do roz dy spo no wa nia jesz cze 4,2 mld zł.
Dzię ki te mu mo że my mo der ni zo wać i po pra wiać wa run ki ży cia
i pra cy w na szym oto cze niu – pod su mo wu je dy rek tor De par ta men -
tu Roz wo ju Re gio nal ne go i Fun du szy Eu ro pej skich w UMWM Mar -
cin Waj da.

Przy go to wu jąc pro po zy cję re gu la cji na bu dżet po 2020 r., Ko mi -
sja Eu ro pej ska ape lu je do wszyst kich miesz kań ców UE o za bra nie
gło su w tej spra wie. Swo ją opi nię mo gą wy ra zić wszy scy – za rów no

przed sta wi cie le urzę dów, jak i osób fi zycz nych, przed się bior ców,
ośrod ków na uko wych, in sty tu cji kul tu ry, szpi ta li, or ga ni za cji po za -
rzą do wych itp. Li czy się głos każ de go z nas.

Aby od po wie dzieć na apel, wy star czy wy peł nić za miesz czo ną
na stro nie Ko mi sji Eu ro pej skiej an kie tę, któ ra do stęp na jest w ję zy ku
pol skim. – Za chę cam wszyst kich Pań stwa do wy peł nie nia an kie ty.
Mu si my zde cy do wać o tym, na co prze zna czo ne zo sta ną na sze pie -
nią dze. Mu si my zde cy do wać o przy szło ści Ma zow sza, Pol ski i Unii
Eu ro pej skiej. Nie po zwól my, że by zde cy do wa li za nas in ni. Spraw my,
aby głos Ma zow sza był sły szal ny w Bruk se li – pod kre śla Mar sza łek
Adam Stru zik.

– Dla mo je go po ko le nia UE to nie tyl ko wspar cie fi nan so we,
ale też war to ści i idee. To po czu cie jed no ści i eu ro pej skiej wspól no -
ty. Po ty lu la tach wspar cia pięk nym ge stem otwie ra ją cym ser ca jest
sło wo „dzię ku ję”. Wie le osób ma pro blem z je go wy po wie dze niem,
a tak być nie po win no. Dla te go go rą co za chę cam wszyst kich tych,
któ rzy wi dzą, jak bar dzo nasz kraj zmie nił się dzię ki po mo cy
UE – po dzię kuj my za to wspar cie – po wie dział pod czas kon fe ren -
cji Ol gierd Łu ka sze wicz, pre zes ZASP, ni cja tor ak cji My, OBY WA -
TE LE UNII EU RO PEJ SKIEJ

Ru sza ją kon sul ta cje po li ty ki spój no ści po 2020 
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In for ma cja dot. ewi den cji zbior ni ków bez od pły wo wych 
i przy do mo wych oczysz czal ni ście ków

Urząd Gmi ny i Mia sta Wy szo gród in for mu je, że w związ ku z art. 3 ust. 3 pkt. 1,2 usta wy z dnia 13 wrze -
śnia 1996r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm),
Gmi ny ma ją obo wią zek pro wa dze nia ewi den cji zbior ni ków bez od pły wo wych oraz przy do mo wych oczysz -
czal ni ście ków W związ ku z po wyż szym wła ści cie le nie ru cho mo ści zo bo wią za ni są do zgła sza nia do pro -
wa dzo nej przez gmi nę ewi den cji zbior ni ków bez od pły wo wych i przy do mo wych oczysz czal ni ście ków.

Pro si się miesz kań ców o rze tel ne po dej ście do spra wy po przez wy peł nie nie zgło sze nia, sta no wią ce go za łącz nik
do ni niej sze go pi sma i zło że nie go w Urzę dzie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród ul. Rę bow ska 37 pok. nr 3 lub bez po śred -
nio u soł ty sa wsi, lub na ad res e -ma il:ka ta rzy na.ro gul ska@wy szo grod.pl w nie prze kra czal nym ter mi nie do dnia 30
mar ca 2018r.

Druk zgło sze nia jest rów nież do stęp ny u soł ty sa, w Urzę dzie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród po kój nr 3
Zgod nie z art. 6 ust. 1 w/w usta wy wła ści cie le nie ru cho mo ści, któ rzy po zby wa ją się z te re nu nie ru cho mo ści nie -

czy sto ści cie kłych są obo wią za ni do udo ku men to wa nia w for mie umo wy ko rzy sta nia z usług wy ko ny wa nych przez
przed się bior cę po sia da ją ce go ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no ści w za kre sie opróż nia nia zbior ni ków bez od pły -
wo wych i trans por tu nie czy sto ści przez oka za nie ta kich umów i do wo dów uisz cza nia za te usłu gi.

In for mu je się tak że, ze w ro ku bie żą cym zo sta ną prze pro wa dzo ne kon tro le zbior ni ków bez od pły wo wych oraz
przy do mo wych oczysz czal ni ście ków na te re nie Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Pod czas kon tro li na le ży oka zać ra chun -
ki po twier dza ją ce wy wóz nie czy sto ści cie kłych do oczysz czal ni ście ków przez fir mę po sia da ją cą sto sow ne ze zwo le nie
Bur mi strza Gmi ny i mia sta Wy szo gród.

Po ucza my, że zgod nie z art. 10 usta wy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
za uchy le nie się od obo wiąz ków wła ści ciel nie ru cho mo ści pod le ga ka rze grzyw ny na za sa dach wska za nych w ko dek -
sie po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia.

Gmi na i Mia sto Wy szo gród  przy stą pi ła do opra co wa -
nia Lo kal ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród na la ta 2018-2023. Do ku ment po zwo li
okre ślić prio ry te to we dzia ła nia w za kre sie re wi ta li za cji
ob sza rów pro ble mo wych na te re nie Gmi ny oraz ubie -
gać się o wspar cie w ra mach fun du szy unij nych.

Re wi ta li za cja jest pro ce sem zmie rza ją cym do wy pro wa dze nia ze sta nu kry zy so we go ob -
sza rów zde gra do wa nych, pro wa dzo nym w spo sób kom plek so wy, po przez zin te gro wa ne dzia -
ła nia na rzecz lo kal nej spo łecz no ści, prze strze ni i go spo dar ki. Ob szar zde gra do wa ny to prze -
strzeń, w któ rej kon cen tru ją się zja wi ska ne ga tyw ne (spo łecz ne, go spo dar cze, prze strzen ne,
śro do wi sko we) oraz pro ble my, któ re wpły wa ją na po gor sze nie ja ko ści ży cia miesz kań ców. 

Zwra ca my się do Pań stwa z proś bą o wska za nie wła śnie ta kich ob sza rów na te re nie
Gmi ny. Pań stwa głos jest szcze gól nie istot ny – po zwo li wy zna czyć ob szar wy ma ga ją cy in ter -
wen cji oraz okre ślić za kres dzia łań zmie rza ją cych do kom plek so wej re wi ta li za cji.

W po niż szej an kie cie pro szę wska zać ob szar, któ ry wy ma ga Pa ni/Pa na zda niem ko niecz -
no ści pod ję cia dzia łań re wi ta li za cyj nych ze wzglę du na ku mu la cję pro ble mów spo łecz nych,
go spo dar czych i prze strzen nych, a na stęp nie oce nić wska za ne pro ble my w ska li 1-5.

An kie ta ma cha rak ter ano ni mo wy i słu ży wy łącz nie do ce lów opra co wa nia Pro gra mu.
Ser decz nie dzię ku je my za po świę co ny czas i za uczest ni cze nie w tak waż nym dla Gmi ny

mo men cie. An kie ta do po bra nia na stor nach Urzę du oraz por ta lu www.e -wy szo grod.pl 

Na sza Gmi na przy stę pu je do opra co wy wa nia „Pla nu Go -
spo dar ki Ni sko emi syj nej” (PGN). To do ku ment stra te gicz -
ny, któ ry na kre śla dłu go ter mi no wą wi zję roz wo ju Gmi ny
w kie run ku go spo dar ki ni sko emi syj nej. Wy zna cza tak że
kon kret ne, mie rzal ne, osią gal ne i okre ślo ne w cza sie ce -
le pro wa dzą ce do osią gnię cia re duk cji emi sji ga zów cie -
plar nia nych w 2023 ro ku. Po nad to wska zu je i pla nu je
za da nia o cha rak te rze in we sty cyj nym i nie in we sty cyj -
nym, któ re przy czy nią się do re ali za cji ce lów Pla nu. 

Każ dy z ana li zo wa nych w ra mach PGN ob sza rów zo stał pod da ny in wen ta ry za -
cji i zgod nie z in for ma cja mi do ty czą cy mi wpły wu na śro do wi sko, zo sta ły okre ślo ne
kie run ki i dzia ła nia, ja kie na le ży pod jąć. Wszyst ko po to, by roz wi jać w każ dym
z tych sek to rów go spo dar kę ni sko emi syj ną. Dzia ła nia pro wa dzo ne w ra mach PGN
umoż li wią po pra wę sta nu śro do wi ska i ja ko ści ży cia miesz kań ców Gmi ny i Mia sta
Wy szo gród. Za da nia obej mu ją kon ty nu ację roz po czę tych w la tach po przed nich
dzia łań w za kre sie zmie rza ją cym do ogra ni cze nia emi sji za nie czysz czeń py ło -
wo – ga zo wych, ter mo mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych i uży tecz no ści pu -
blicz nej, mo der ni za cji i roz bu do wy sie ci dro go wej, zmniej sze nia ener go chłon no ści
oświe tle nia ulicz ne go oraz in nych dzie dzin funk cjo no wa nia Gmi ny. Do brze opra co -
wa ny PGN po zwo li pod nieść szan se Gmi ny i jej Miesz kań ców na uzy ska nie do fi -
nan so wa nia ze środ ków kra jo wych i Unii Eu ro pej skiej, w tym 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 na la ta 2014-2020.
Plan go spo dar ki ni sko emi syj nej to nie ko lej ny do ku ment, któ ry na le ży opra co wać
po to, „że by był”. To je den z klu czo wych do ku men tów dla gmin, któ re po waż nie my -
ślą o swo im roz wo ju w naj bliż szych la tach. Plan go spo dar ki ni sko emi syj nej ma słu -
żyć przede wszyst kim miesz kań com Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Do je go opra co wa -
nia nie zbęd ne jest po zy ska nie in for ma cji o zu ży ciu ener gii. Dla te go też, w naj bliż -
szym cza sie otrzy ma ją Pań stwo krót kie an kie ty, do ty czą ce wy ko rzy sta nia ener gii
w go spo dar stwach do mo wych. An kie ta bę dzie tak że do stęp na na stro nie in ter ne to -
wej Urzę du Gmi ny i Mia sta Wy szo gród. Wszyst kie ze bra ne in for ma cje zo sta ną wy -
ko rzy sta ne wy łącz nie do osza co wa nia wiel ko ści emi sji ga zów cie plar nia nych oraz
przy go to wa nia Plan Go spo dar ki Ni sko emi syj nej dla Gmi ny i Mia sta Wy szo gród.
Wy peł nie nie an kie ty nie jest żad nym wią żą cym zo bo wią za niem z Pań stwa stro ny,
sta no wi na to miast waż ną in for ma cję o moż li wo ściach dal szej po pra wy ja ko ści po -
wie trza na te re nie gmi ny.

Lo kal ny Pro gram Re wi ta li za cji 
Gmi ny i Mia sta Wy szo gród na la ta 2018-2023.

Gmi na i Mia sto Wy szo gród 
w wal ce o czy ste po wie trze 
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W dniu 20 lu te go br. w sie dzi bie Pla -
ców ki Opie kuń czo – Wy cho waw czej
w Wy szo gro dzie od by ło się spo tka nie,
pod czas któ re go Wi ce wo je wo da Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go – Syl we ster
Dą brow ski wrę czył jed ne mu z wy cho -
wan ków w/w pla ców ki wy róż nie nie
za udział w kon kur sie or ga ni zo wa nym
przez Wo je wo dę Ma zo wiec kie go
na kart kę świą tecz ną.

Kon kurs skie ro wa ny był do wy cho wan ków ma zo -
wiec kich, ca ło do bo wych pla có wek opie kuń czo – wy -
cho waw czych. Wśród zwy cięz ców X edy cji kon kur su
zna lazł się Mi chał – Wy cho wa nek Pla ców ki Opie -
kuń czo – Wy cho waw czej w Wy szo gro dzie, któ re go
wła sno ręcz nie wy ko na na kart ka świą tecz na zo sta ła
do ce nio na i na gro dzo na. Na gro dę w po sta ci książ ki
i bo nu po da run ko we go dla zwy cięz cy kon kur su wraz
z ko szem ze sło dy cza mi dla wszyst kich dzie ci prze by -
wa ją cych w pla ców ce, wrę czył oso bi ście Wi ce wo je wo -
da Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go – Syl we ster Dą -
brow ski, któ ry gra tu lu jąc wy cho wan ko wi wy gra nej,
po in for mo wał ze bra nych, iż kart ka świą tecz na stwo -
rzo na przez Mi cha ła zo sta ła wy sła na z ży cze nia mi
świą tecz ny mi od Wo je wo dy do Mar szał ka Se na tu
RP – Sta ni sła wa Kar czew skie go. Po nad to w okre sie
Świąt Bo że go Na ro dze nia wszyst kie pra ce kon kur so -
we zo sta ły za pre zen to wa ne na wy sta wie przy go to wa -
nej w sie dzi bie Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz -
kie go w War sza wie.

W spo tka niu ma ją cym na ce lu wy róż nie nie i na -
gro dze nie wy cho wan ka pla ców ki, uczest ni czy li rów -
nież: Wi ce sta ro sta Po wia tu Płoc kie go – Iwo na Sie roc -
ka, Dy rek tor Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Płoc ku – Mał go rza ta Le wan dow ska, Dy rek tor

Pla ców ki Opie kuń czo – Wy cho waw czej w Wy szo -
gro dzie – Hu bert Więc kow ski, oraz pra cow ni cy
z Biu ra Wo je wo dy.

Wy jąt ko we go cha rak te ru uro czy sto ści na dał fakt,
iż Mi chał – zwy cięz ca kon kur su, w dniu wy róż nie nia

przez Wo je wo dę ob cho dził swo je 14 uro dzi ny. Po za -
koń czo nej czę ści ofi cjal nej, zgro ma dze ni go ście
uczest ni czy li w przy ję ciu uro dzi no wym, ży cząc Mi -
cha ło wi wszyst kie go naj lep sze go z oka zji je go świę ta,
jak rów nież dal szych suk ce sów.

25 stycz nia 2018 r. od by ła
się uro czy sta in au gu ra cja
Mu zeum Wi sły w Wy szo gro -
dzie ja ko Od dział  Mu zeum
Ma zo wiec kie go w Płoc ku. 

W prze ka za niu Mu zeum   uczest -
ni czy li za pro sze ni go ście m. in. Adam
Stru zik – Mar sza łek Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go, Ma riusz Bie niek - Sta -
ro sta Płoc ki, To masz Ko mi nek - Dy rek -
tor De le ga tu ry Urzę du Mar szał kow -
skie go w Płoc ku,  Ma riusz Ol brom ski -
Dy rek tor Mu zeum im. An ny i Ja ro sła -
wa Iwasz kie wi czów w Sta wi sku,
Agniesz ka Kuź miń ska - Za stęp ca dy -
rek to ra De par ta men tu Kul tu ry, Pro -
mo cji i Tu ry sty ki w Urzę dzie Mar szał -
kow skim. 

W dniu 27 grud nia 2017r. zo sta ła
pod pi sa na umo wa o włą cze nie Mu -
zeum Wi sły Środ ko wej i Zie mi Wy szo -
grodz kiej do Mu zeum Ma zo wiec kie go
w Płoc ku  przez Wi ce mar szał ka Ja ni nę
Ewę Orze łow ską, Człon ka Za rzą du
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Ra fa ła
Raj kow skie go, Bur mi strza Gmi ny
i Mia sta Wy szo gród Ja na Bosz ko, Dy -

rek to ra Mu zeum Ma zo wiec kie go
w Płoc ku Le onar da So bie raj oraz Dy -
rek to ra Mu zeum Wi sły Środ ko wej
i Zie mi Wy szo grodz kiej Zdzi sła wa
Lesz czyń skie go. 

Po łą cze nie Mu zeum Wi sły Środ ko -
wej i Zie mi Wy szo grodz kiej z Mu zeum
Ma zo wiec kim w Płoc ku da je szan se
na dal szy roz wój Mu zeum, za pew ni fa -
cho wą opie kę nad zbio ra mi oraz spo -

wo du je pod nie sie nie   ran gi pla ców ki.
Mu zeum bę dzie współ pro wa dzo ne
przez sa mo rząd wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go oraz   Gmi nę i Mia sto Wy -
szo gród.

W Mu zeum Wi sły Środ ko wej
i Zie mi Wy szo grodz kiej po dzi wiać
moż na eks po na ty, któ re wią żą się
z hi sto rią że glu gi i dzia łal no ści czło -
wie ka na Wi śle Środ ko wej, a tak że

z daw ną Zie mią Wy szo grodz ką –
mo de le jed no stek pły wa ją cych, daw -
ną broń i in ne mi li ta ria zwią za ne
z woj sko wy mi dzia ła nia mi na te re nie
daw nej Zie mi Wy szo grodz kiej, do -
ku men ty, ma kie ty, ma py, czy na rzę -
dzia po lo we. Dwie z sal eks po zy cyj -
nych są po świę co ne miesz kań com
Zie mi Wy szo grodz kiej i ich co dzien -
nym za ję ciom. Pre zen to wa ne są tu
daw ne za ję cia zwią za ne z rze ką – wi -
kli niar stwo, ry bo łów stwo, ry bac two
a tak że po wi dlar stwo. 

W czę ści, któ ra po świę co na zo -
sta ła Wi śle, zgro ma dzo ne zo sta ły
eks po na ty, któ re po ka zu ją hi sto rię
że glu gi na naj więk szej z pol skich
rzek. Eko mu zeum pre zen tu je po zo -
sta ło ści wy bu do wa ne go przez Ka zi -
mie rza Wiel kie go śre dnio wiecz ne go
zam ku (mu ry wraz z po dwór cem po -
kry tym ory gi nal nym śre dnio wiecz -
nym bru kiem) oraz część nie miec -
kiej for ty fi ka cji obron nej z cza su
dru giej woj ny świa to wej. 

Mu zeum zaj mu je się rów nież dzia -
łal no ścią edu ka cyj ną, or ga ni zu jąc za ję -
cia, w któ rych udział bio rą dzie ci i mło -
dzież ze szkół wszyst kich ty pów.

Nabór 
wniosków

Sta ro sta Płoc ki za po śred nic twem Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku
ogła sza na bór wnio sków o przy zna nie
jed no ra zo wo środ ków na pod ję cie
dzia łal no ści go spo dar czej 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.

O przy zna nie w/w środ ków mo gą ubie -
gać się 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 Po wia to wym Urzę dzie
Pra cy w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (z usta lo -
nym II lub I pro fi lem po mo cy w uza sad nio -
nych przy pad kach):

• 13 ko biet 
• 28 męż czyzn bę dą cych w szcze gól -

nie trud nej sy tu acji na ryn ku pra cy, na le żą -
cych do co naj mniej jed nej z grup de fa wo ry -
zo wa nych – tj.: oso by dłu go trwa le bez ro -
bot ne, oso by o ni skich kwa li fi ka cjach, oso -
by z nie peł no spraw no ścia mi, oso by po wy -
żej 50 ro ku ży cia

Zgod nie z de fi ni cją przy ję tą na po trze -
by re ali za cji pro jek tów współ fi nan so wa -
nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, za oso -
bę dłu go trwa le bez ro bot ną w ra mach
przed mio to we go na bo ru uzna je się oso bę
bez ro bot ną za re je stro wa ną w Po wia to wym
Urzę dzie Pra cy w Płoc ku nie prze rwa nie
przez okres po nad 12 mie się cy; za oso -
bę o ni skich kwa li fi ka cjach uzna je się oso bę
po sia da ją cą wy kształ ce nie na po zio mie
do ISCED 3 (Mię dzy na ro do we Stan dar dy
Kwa li fi ka cji Kształ ce nia: po ziom 3 – czy li
kształ ce nie śred nie) tj.:
a)  po ziom 1 – szko ła pod sta wo wa,
b)  po ziom 2A – Gim na zjum,
c)  po ziom 3A – Li ceum ogól no kształ cą ce,
Li ceum pro fi lo wa ne, Tech ni kum, Uzu peł -
nia ją ce li ceum ogól no kształ cą ce, tech ni -
kum uzu peł nia ją ce,
d)   po ziom 3C – Za sad ni cza szko ła za wo -
do wa.

Wy so kość środ ków na pod ję cie dzia łal -
no ści go spo dar czej dla każ de go uczest ni ka
pro gra mu zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu
nie mo że prze kro czyć 22 000,00 zło tych.

Licz ba uczest ni ków jest ogra ni czo na
i wy no si łącz nie 41 osób.

Wnio ski przyj mo wa ne bę dą w sie dzi -
bie PUP w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1, po -
kój 22 I pię tro od dnia 19.02.2018 r. 

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la ją pra -
cow ni cy Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc -
ku pod nu me rem tel. (024) 267-46-58. 

In for ma cja o za mknię ciu na bo ru zo sta -
nie umiesz czo na na stro nie in ter ne to wej
PUP. Ter min za koń cze nia na bo ru bę dzie
usta lo ny na ko lej ny dzień do go dzi ny 15
od dnia uka za nia się tej in for ma cji. 

In au gu ra cja Mu zeum Wi sły Środ ko wej 
ja ko Od dział Mu zeum Ma zo wiec kie go w Płoc ku 

Wy cho wa nek Pla ców ki Opie kuń czo – Wy cho waw czej w Wy szo gro dzie 
zdo był wy róż nie nie Wo je wo dy Ma zo wiec kie go 

w kon kur sie na kart kę świą tecz ną
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reklama

Dnia 9 lu te go 2018 r. ob cho dzi li śmy w na szej szko le Dzień Bab ci i Dziad ka.
Ucznio wie klas dru gich z wy cho waw ca mi – p. Bar ba rą Kol czyń ską oraz p. Wan dą
Przed wo jew ską – i ro dzi ca mi przy go to wa li dla swo ich dziad ków wspa nia łą uro czy -
stość. Dzie ci wy stą pi ły z pro gra mem ar ty stycz nym, w trak cie któ re go re cy tu jąc
wier sze, skie ro wa li cie płe sło wa do babć i dziad ków, za śpie wa li pio sen ki oraz za tań -
czy li wal czy ka i tro ja ka „Za sia li gó ra le”. Po zło że niu ży czeń przez Dy rek cję Szko ły,
wy cho waw ców i uczniów, wnu ki wrę czy ły swo im wy jąt ko wym go ściom upie czo ne
z ro dzi ca mi „pier ni ko we ser ca”. Wy śmie ni te słod ko ści dla wszyst kich przy go to wa li
ro dzi ce. Po po czę stun ku wy cho waw cy z ucznia mi za pro si li dziad ków do tań ca
w rytm prze bo jów sprzed lat. Spę dzi li śmy wspól nie mi łe, nie za po mnia ne chwi le.

Szko ła Pod sta wo wa im. Fry de ry ka Cho pi na w Ko byl ni kach
re pre zen tu jąc Gmi nę i Mia sto Wy szo gród wzię ła udział
w kon kur sie pt. „Elek tro śmie ci do Związ ku Gmin Re gio nu
Płoc kie go prze ka zu je my – świat ra tu je my”.

Kon kurs roz po czął się we wrze śniu 2017 ro ku. Miał na ce lu
zbiór kę od pa dów elek trycz nych i elek tro nicz nych. Or ga ni za to ra -
mi by li Zwią zek Gmin Re gio nu Płoc kie go oraz Przed się bior stwo
Go spo da ro wa nia Od pa da mi. Szko ła ocho czo wzię ła się do dzia -
ła nia i pod czas 3 zbió rek elek tro śmie ci uzbie ra ła aż 1700 kg od -
pa dów. W prze li cze niu na jed ne go ucznia da ło 21,8 kg. Kon ku -
ro wa ła z 22 pla ców ka mi z gmin po wia tu płoc kie go.

Dzię ki udzia ło wi w tak szczyt nym kon kur sie ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej im. Fry de ry ka Cho pi na w Ko byl ni kach
pod nie śli swo ją świa do mość eko lo gicz ną oraz wzmoc ni li po -
sta wy pro eko lo gicz ne. Czte ro mie sięcz ne dzia ła nie wy ro bi ło

w nich na wyk se lek tyw nej zbiór ki elek tro śmie ci. An ga żo wa li
rów nież swo je ro dzi ny i są sia dów.

W dniu 8 lu te go 2018 ro ku re pre zen ta cja szko ły wzię ła
udział w uro czy stej Ga li wrę cze nia na gród w kon kur sie „Elek -
tro śmie ci do Związ ku Gmin Re gio nu Płoc kie go prze ka zu je -
my – świat ra tu je my” w Au li Urzę du Mia sta Płoc ka.

Uzna jąc za an ga żo wa nie ko or dy na to ra oraz do ce nia jąc
wkład naj ak tyw niej szych uczniów na gro dę z rąk Or ga ni za to -
rów ode bra li:

– Ar ka diusz Wol ski z kla sy I,
– Ar tur Ja błoń ski z kla sy III,
– Pa tryk Sza jew ski z kla sy III,
– Da wid Opa ła z kla sy IV,
– Pa ni Klau dia Do ba czew ska – szkol ny ko or dy na tor.
Na za koń cze nie uro czy sto ści ucznio wie obej rze li przed -

sta wie nie pt. „Jaś i Mał go sia w wer sji pro eko lo gicz nej” w wy -
ko na niu uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej im. Ja na Paw -
ła II w Grodź cu, któ rzy za ję li II miej sce.

Za trud i za an ga żo wa nie po dzię ko wa nia na le żą się wszyst -
kim uczniom, na uczy cie lom, pra cow ni kom szko ły, ro dzi com
oraz miesz kań com Ko byl nik.

Dzień Bab ci i Dziad ka w SP Wy szo gród
W Szko le Pod sta wo wej im. K. K. Ba czyń skie go od te -
go ro ku szkol ne go dzia ła Szkol ne Ko ło Wo lon ta ria tu,,
Po moc nie sio na ma ły mi kro ka mi”. Opie ku nem ko ła
jest p. Ka ro li na Kie drow ska. Ucznio wie w ra mach
swo jej dzia łal no ści bio rą udział w ak cjach ogól no pol -
skich, ale przede wszyst kim ini cju ją dzia ła nia, któ re
ma ją na ce lu po moc spo łecz no ści lo kal nej.

W okre sie przed świą tecz nym ucznio wie zor ga ni zo wa li
zbiór kę żyw no ści oraz środ ków czy sto ści dla ro dzin z na szej gmi -
ny. Dzię ki hoj no ści ro dzi ców na szych dzie cia ków uda ło się ze -
brać wie le pro duk tów, któ ry mi ob da ro wa ne zo sta ły ro dzi ny z te -
re nu na szej gmi ny: dwie star sze pa nie, któ re na co dzień bo ry ka -
ją się z wie lo ma pro ble ma mi, nie tyl ko zdro wot ny mi.

W przed wi gi lij ny pią tek oraz so bo tę, mło dzież roz wio zła
pacz ki do ro dzin. Pa nie by ły za sko czo ne, bo nie spo dzie wa ły
się ta kich da rów. Sło wa po dzię ko wań nie mia ły koń ca.

Przed sta wi cie le ko ła włą czy li się rów nież w WOŚP w ro li
wo lon ta riu szy. Dwo je z nich – Ali cja Dzie wul ska oraz Sta ni -
sław Czer nie jew ski – otrzy ma ło po dzię ko wa nia od p. Ma riu -
sza Bień ka – Sta ro stę Płoc kie go, za ak tyw ne włą cze nie się
w ak cję na te re nie na sze go po wia tu. Jed nak naj waż niej sze dla
uczniów są te ak cje, któ re dzie ją się w na szym mie ście i skie ro -

wa ne są na po moc dla miesz kań ców na szej gmi ny, dla te go też
włą czy li się oni bar dzo ak tyw nie w roz po wszech nie nie in for -
ma cji na te mat prze ka za nia 1 % dla 2,5-ler niej Oli z Wy szo -
gro du oraz dla jed nej ze swo ich ko le ża nek ze szko ły. Przy go to -
wa li ulot ki in for mu ją ce o zbiór ce, któ re roz da wa li pod czas ze -
bra nia z ro dzi ca mi oraz pla ka ty, któ re roz wie si li na te re nie na -
sze go mia sta. W naj bliż szym cza sie bę dą rów nież roz no si li
ma łe ulot ki in for mu ją ce o zbiór ce na mie ście, a tak że przy go -
to wu ją lo te rię fan to wą, z któ rej do chód zo sta nie prze zna czo -
ny na re ha bi li ta cję dla Oleń ki.

Bar dzo się cie szy my, że ucznio wie tak ak tyw nie włą cza ją
się w te go ty pu dzia ła nia, któ re uczą ich wraż li wo ści, em pa tii,
a tak że otwar to ści na bez in te re sow ną po moc in nym.

Świat ratujemy

Wo lon ta riat w SP Wy szo gród
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War sza wa, Ma zow sze, Pol ska. 

Łą czy my si ły

Peł na au la, po nad 200 osób. 27 stycz nia od by ła
sie kon fe ren cja w LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca
w War sza wie zgro ma dzi ła wie le osób z róż nych
dziel nic War sza wy, z róż nych czę ści Ma zow sza
i Pol ski. Łą czy my si ły i wspól nie idzie my do wy -
bo rów sa mo rzą do wych w 2018 ro ku.

Pod czas kon fe ren cji przed sta wi cie le Ru chu Sa mo rzą do we go BEZ PAR TYJ NI,
Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej, Ini cja ty wy Miesz kań ców War sza wy oraz
kil ku na stu war szaw skich ko mi te tów lo kal nych przy ję li i pod pi sa li po ro zu mie nie
o współ pra cy.

– W imię za sa dy po moc ni czo ści na sze or ga ni za cje pro wa dzą dzia ła nia na rzecz
kon so li da cji śro do wisk sa mo rzą do wych i ko mi te tów wy bor czych z wo je wódz twa
ma zo wiec kie go i ca łe go kra ju. Bio rąc pod uwa gę wspól no tę ce lów, zbież ność po glą -
dów na te mat ro li i funk cji lo kal nych wspól not sa mo rzą do wych sy gna ta riu sze ni -
niej szej umo wy, zwa nej po ro zu mie niem, po sta na wia ją pod jąć współ pra cę. – czy ta -
my w pod pi sa nym po ro zu mie niu.
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9 lu te go 2018 r. w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych w Bul ko wie,
od by ło się uro czy ste wrę cze nie sty -
pen diów Wój ta Gmi ny Bul ko wo.
Na gro dze ni zo sta li ucznio wie szkół
pod sta wo wych i gim na zjal nych
z te re nu na szej gmi ny.

„In we sty cja w wie dzę wy pła ca naj -
lep sze od set ki” – Ben ja min Fran klin,
po wyż szy cy tat traf nie ob ra zu je spo tka -
nie z naj zdol niej szy mi ucznia mi z Gmi -
ny Bul ko wo. Już po raz ko lej ny sty pen -
dia Wój ta Gmi ny Bul ko wo zo sta ły przy -
zna ne, otrzy ma li je Ci, któ rzy w II se me -
strze ro ku szkol ne go 2016/2017 osią -
gnę li wy bit ne wy ni ki w na uce oraz wzo -
ro we za cho wa nie. Wójt Gmi ny Bul ko -
wo Ga briel Gra czyk wraz z Prze wod ni -
czą cym Ra dy An drze jem Kro kow skim

wrę czy li sty pen dy stom li sty gra tu la cyj -
ne, sty pen dia – na któ re gmi na prze zna -
czy ła łącz nie 4050zł oraz obo wiąz ko wą
lek tu rę każ de go Po la ka –„Ma łą księ gę
pa trio ty” (z oka zji 100-le cia od zy ska nia
nie pod le gło ści przez Pol skę). Te go rocz -
ne wrę cze nie sty pen diów od by wa się
już po raz dwu na sty 

w na szej Gmi nie. Gru pa sty pen dy -
stów ca ły czas się po więk sza (dzi siaj by ła
naj licz niej sza) co nas nie zmier nie cie szy
i uświa da mia w tym, że pod ję ta w 2011
ro ku de cy zja o wpro wa dze niu „Sty pen -
dium Wój ta Gmi ny Bul ko wo” by ła słusz -
na. Gra tu lu je my wspa nia łych osią gnięć!!!

Za sa dy udzie la nia sty pen diów dla
uczniów szkół pod sta wo wych i gim na -
zjów za wy bit ne osią gnię cia w na uce za -
war te są w Re gu la mi nie przy zna wa nia
i prze ka zy wa nia sty pen dium Wój ta

Gmi ny Bul ko wo dla szcze gól nie uzdol -
nio nych uczniów szkół pro wa dzo nych
przez Gmi nę Bul ko wo sta no wią ce go za -
łącz nik do Uchwa ły nr 86/IX/11 Ra dy
Gmi ny Bul ko wo z dnia 23 li sto pa -
da 2011 r. w spra wie utwo rze nia lo kal -
ne go pro gra mu wspie ra nia edu ka cji
dzie ci i mło dzie ży uczęsz cza ją cych
do szkół pro wa dzo nych przez Gmi nę
Bul ko wo.

„Mło dzież za po bie ga po ża rom”
Dro ga Krzy żo wa w Bul ko wie, jak na pi sał p. Woj ciech
Bo ra tyń ski w ga ze cie ewy szo gród jest „miej scem szcze -
gól nym, gdzie od 1385r. po wsta wa ły ko lej ne ko ścio ły,
miej scem kli ma tycz nym, gdzie wy czu wa się je go urok
i pod nio słość”. W ten oto spo sób au tor ar ty ku łu za chę -
ca oko licz nych miesz kań ców i czy tel ni ków ga ze ty, by
wy bra li się do te go „nie od kry te go” przez wie lu za kąt ka. 

Za te sło wa, za in te re so wa nie i życz li wość pra gnę bar dzo,
pa nie Woj cie chu, po dzię ko wać. Ten ar ty kuł, świę ta i koń czą -
cy się rok, skło ni ły mnie do prze my śleń i pod su mo wań. Fak -
tem jest, że uda ło mi się oca lić od za po mnie nia kil ka hi sto -
rycz nych po sta ci i miejsc w na szej naj bliż szej oko li cy. Pra gnę
jed nak pod kre ślić, że nie mógł bym zre ali zo wać mo ich za mie -
rzeń bez za an ga żo wa nia i wspar cia wie lu pa ra fian i lu dzi do -
brej wo li. Szcze re po dzię ko wa nia skła dam szcze gól nie pa nom:
Mie czy sła wo wi Cał ce, Jó ze fo wi Ry ziń skie mu, Ka zi mie rzo wi
Szym cza ko wi i Ry szar do wi War dzie. 

Naj waż niej sze jed nak, że za in te re so wa nie pa ra fian nie
skoń czy ło się z chwi lą za koń cze nia tej ini cja ty wy. Nie sa mo wi -
te jest to, że lu dzie do brej wo li na dal od wie dza ją i dba ją o to
miej sce. Stąd mo je go rą ce po dzię ko wa nia wszyst kim za an ga -
żo wa nym, a zwłasz cza ro dzi nom: Wo liń skich, Fa bia no wi -
czów, Świt kie wi czów, My ziów, Ka szan ków, Smar dzew skich,
Go le niew skich, Da nie la ków, Py dy nów, Bań ków, Piech nów,
Ła go dziń skich, Cał ków, Pie la szew skich, p. ko ściel ne mu J. An -
to niew skie mu, oraz miesz kań com Sta rych i No wych Kru bic.
Dzię ku ję rów nież ks. Pro bosz czo wi S. Trza sce za mo dli twę
i do bre sło wo oraz re dak cji ga ze ty „ewy szo gród” za za in te re so -
wa nie i życz li wość

Wszyst kim od wie dza ją cym to tak bli skie me mu ser cu
miej sce ży czę wszyst kie go co naj lep sze w nad cho dzą cym ro ku
i de dy ku ję na stę pu ją ce sło wa: „Prze chod niu prze myśl – dla cze -
go? Za pa mię taj. Prze każ po tom nym. A du sze przod ków po leć
Bo gu w mo dli twie… Zdro waś Ma ry jo… Wiecz ny od po czy nek…”

MIE CZY SŁAW JÓ ZWIAK

W tym ro ku gmin ne eli mi na -
cje 41 – szej edy cji Ogól no pol skie -
go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej pn.:
„Mło dzież za po bie ga po ża rom” od -
by ły się w Szko le Pod sta wo wej im.
Ar mii Kra jo wej w Bli cho wie.
Ucznio wie zo sta li po dzie le ni
na dwie gru py:

I gru pa – kla sy I -VI szkół pod sta wo -
wych 

II gru pa –kla sa VII Szko ły Pod sta -
wo wej oraz II i III gim na zjum. 

Po prze pro wa dzo nym kon kur sie
od był się rów nież po kaz udzie la nia
pierw szej po mo cy przed me dycz nej za -
pre zen to wa ny przez dru hów z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Bul ko wie.

W eli mi na cjach zwy cię ży li: w pierw -
szej ka te go rii uczeń Szko ły Pod sta wo wej
w No wych Łub kach – Bar tosz Ma jew ski,
na to miast w dru giej naj lep szą oka za ła się
uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej w Bli cho -
wie – Ma ria Na gu szew ska. Wszyst kim
uczest ni kom bar dzo dzię ku je my
za ogrom ne za an ga żo wa nie, a zwy cięz -
com gra tu lu je my i ży czy my po wo dze nia
w eli mi na cjach po wia to wych.

Po dzie ko wa nia

Sty pen dia Wój ta Gmi ny Bul ko wo
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Otwar cie Pra cow ni Oran ge w Bul ko wie za na mi! 
Ta wy jąt ko wa oko licz ność zgro ma -
dzi ła Miesz kań ców, Sym pa ty ków
oraz Przy ja ciół Bul ko wa w wie ku
od 2 do 80 lat!

W dniu 31 stycz nia o godz. 12.00
od by ło się ofi cjal ne otwar cie Pra cow ni
Oran ge w Bul ko wie. By ła to wspa nia ła
oka zja do po dzię ko wań za jej po wsta nie
w Gmin nej   Bi blio te ce Pu blucz nej. In -
au gu ra cji i prze cię cia wstę gi do ko na li:
Ga briel Gra czyk Wójt Gmi ny Bul ko wo,
Jó zef Mań kow ski Prze wod ni czą cy Ko ła
Se nio rów, Na ta lia Mać kie wicz Dy rek -
tor GBP, przed sta wi ciel ka dzie ci Wik to -
ria Cie cier ska oraz re pre zen tant ka mło -
dzie ży Ka ro li na Bo rzew ska. 

Na stęp nie głos za brał Wójt Gmi ny
Bul ko wo, któ ry zło żył wy ra zy wdzięcz -
no ści za wspól ny suk ces po wsta nia
w Bul ko wie Pra cow ni oraz na rę ce dy -
rek tor bi blio te ki wrę czył kwia ty. Po -
dzię ko wa nia oraz książ kę zło ży ła de le ga -
cja uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej
w Bli cho wie. Ko lej no od by ło się przed -
sta wie nie w wy ko na niu dzie ci z kla -
sy I B pod opie ką Pa ni Be aty Ple ba niak.
Po czym go ście zo sta li za pro sze ni
do zwie dza nia Pra cow ni oraz ro bie nia
pa miąt ko wych zdjęć na spe cjal nie przy -
go to wa nej „oran ge ścian ce”.

W na stęp nej ko lej no ści zo sta ła
przed sta wio na pre zen ta cja przy go to wa -
na przez Na ta lię Mać kie wicz - li der kę
pro jek tu, któ ra przed sta wia ła dro gę
od po wsta nia po my słu „Pra cow nia
Oran ge Ser cem Na szej Gmi ny”, na pi sa -

nia wnio sku, po przez ple bi scyt in ter ne -
to wy, ogło sze nie wy ni ków, na stęp nie re -
mon ty, aż do zło że nia ro bo ta Lo fi. 

Na stęp nie zo sta ły za ło żo ne po dzię -
ko wa nia w for mie dy plo mów za ca ło -
kształt do tych cza so wej współ pra cy
przy czy nia ją cej się do utwo rze nia Pra -
cow ni Oran ge w Bul ko wie, ko lej no:
Wój to wi Gmi ny Bul ko wo, Dy rek to rom
Szkół, Se nio rom oraz Mło dzie ży.

W dal szej ko lej no ści  wszy scy zo sta -
li za pro sze ni na ogrom ny tort oraz
wspól ne ce le bro wa nie. 

To nie sa mo wi te, jak wie le moż na
osią gnąć, je śli ma my wspar cie osób,
któ re po tra fią mo bi li zo wać się obie ra -
jąc wspól ny cel!  Wy ra zy wdzięcz no ści
na le żą się Wój to wi Gmi ny Bul ko wo Pa -

nu Ga brie lo wi Gra czy ko wi za spo łecz -
ną po sta wę oraz zna czą cy wkład
i wspa nia łe za an ga żo wa nie się Pra cow -
ni ków Urzę du Gmi ny, GOPS oraz GK.
W szcze gól no ści pra cow ni kom GK
za pra ce re mon to we, któ re od by ły się
w Pra cow ni. Dy rek to rom szkół z te re -
nu gmi ny, Mło dzie ży, Se nio rom oraz

wszyst kim Miesz kań com, Przy ja cio -
łom i Sym pa ty kom, któ rzy przy czy ni li
się do wy gra nej. Wasz wkład był i jest
dla nas waż ny! W spo sób szcze gól ny
po dzię ko wa nia na le żą się na szej bi blio -
tecz nej Gru pie Ini cja tyw nej w skła -
dzie: Na ta lia, Ha li na, Mag da, Mo ni ka
oraz An na. 

To był wy jąt ko wy dzień dla spo łecz -
no ści Bul ko wa.

Pra cow nia Oran ge w Bul ko wie to
przede wszyst kim no wo cze sna prze -
strzeń w bi blio te ce, któ ra zo sta ła zmo -
der ni zo wa na oraz wy po sa żo na w sprzęt
oraz do stęp do In ter ne tu o war to ści pra -
wie 30 tys. zł.  

Uni wer sy tet 
Trze cie go Wie ku
Dru gie go lu te go w sa li po sie dzeń od był
sie ko lej ny wy kład Płoc kie go Po wia to we -
go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.

Wy kład o Wil nie i wspól nej hi sto rii pol sko li tew skiej pro wa dził je -
den z ini cja to rów po wsta nia uni wer sy te tu  Pan  An drzej Bar ciń ski. Jak
zwy kle fre kwen cja na wy kła dzie by ła du ża. Wszy scy z za in te re so wa -
niem słu cha li. Gra tu la cje dla po my sło daw ców zor ga ni zo wa nia uni wer -
sy te tu i szcze gól ne gra tu la cje i uzna nie dla stu den tów.
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W tym ro ku w Czer wiń sku nad Wi słą już
po raz trze ci od był się Die ce zjal ny Fe sti wal
Ko lęd i Pa sto ra łek dla Chó rów Pa ra fial nych. 

W te go rocz nej edy cji wzię ły udział trzy chó ry pa ra fial -
ne: Chór „Emaus” ze Strze go wa, Chór Ba zy li ki Czer wiń -
skiej i Chór „Ti bi Can ta mus” z Płoc ka. Każ da z grup wy ko -
na ła po dwa utwo ry. Zgro ma dzo nych uczest ni ków oraz wi -
dzów po wi ta li Pro boszcz Pa ra fii Zwia sto wa nia NMP ks.

Łu kasz Ma sta lerz oraz Wójt Gmi ny Czer wińsk nad Wi słą
Mar cin Gor tat.

Wy ko naw ców oce nia ło ju ry w skła dzie: Iwo na Nie myj ska,
ab sol went ka Aka de mii Mu zycz nej w War sza wie, obec nie na -
uczy iel w Szko le Mu zycz nej w So cha cze wie oraz Ja kub Sza frań -
ski, kom po zy tor i dy ry gent żeń skie go chó ru SGH.

Zwy cięz cą te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek
oka zał się Chór „Ti bi Can ta mus”, dru gie miej sca za jął chór
„Emaus” a na trze cim miej scu Chór Ba zy li ki Czer wiń skiej.

III Die ce zjal ny Fe sti wal Ko lęd i Pa sto ra łek dla Chó rów Pa ra fial nych

reklama

Za pra sza my ser decz nie na Mi ste rium Mę -
ki Pań skiej do Czer wiń ska nad Wi słą. 

W ro ku 2018 za pra sza my na nie co zmie nio ny spek takl, któ -
ry bę dzie tak że mo dli twą i hoł dem zło żo nym Pa nu Bo gu z oka -
zji 100-le cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Po dob nie jak
w la tach po przed nich – pro po nu je my pra wie dwu go dzin ny
spek takl wzbo ga co ny prze pięk ną mu zy ką wy ko ny wa ną na in -
stru men tach, któ re wy stę pu ją na kar tach Bi blii. Pra gnie my, aby
prze ży cie Mi ste rium by ło pięk nym do świad cze niem wiel ko post -
nej mo dli twy i re flek sji, po przez któ rą wier ny ma moż li wość
uczest ni cze nia w ostat nich go dzi nach ży cia Je zu sa Chry stu sa.

Sa le zja nie z Czer wiń ska nad Wi słą
Ter mi ny spek ta kli:
Lu ty:
• 24 lu te go – so bo ta
• 25 lu te go – II Nie dzie la Wiel kie go Po stu
Ma rzec:
• 3 mar ca – so bo ta
• 4 mar ca – III Nie dzie la Wiel kie go Po stu
• 10 mar ca – so bo ta
• 11 mar ca – IV Nie dzie la Wiel kie go Po stu
• 17 mar ca – so bo ta
• 18 mar ca – V Nie dzie la Wiel kie go Po stu
• 24 mar ca – so bo ta
• 25 mar ca – Nie dzie la Pal mo wa Mę ski Pań skiej

Wszel kie in for ma cje oraz zgło sze nia od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach 9.00 – 16.00.

tel. kom. Pa ni Ka ta rzy na 604 099 576

ZA PI SY ON LI NE: 
e -ma il: c.mi ste rium@gma il.com
Ad res ko re spon den cyj ny:
MI STE RIUM MĘ KI PAŃ SKIEJ
ul. Klasz tor na 23
09-150 Czer wińsk Nad Wi słą
Go dzi ny spek ta kli:
• so bo ty: godz. 10.00, 13.00 i 16.00
• nie dzie le: godz. 11.00 i 14.00
Eu cha ry stia dla uczest ni czą cych w Mi ste rium:
• so bo ty: godz. 12.00 i 15.00
• nie dzie le: godz. 13.00

Ak tu al nie or ga ni za cją Mi ste rium zaj mu je się Sa le zjań ski
Ośro dek Mło dzie żo wo -Po wo ła nio wy Emaus w Czer wiń sku
nad Wi słą, a w spek ta klu bio rą udział pro fe sjo nal ni ak to rzy
i mło dzież ze śro do wisk sa le zjań skich.

Czer wiń skie Mi ste rium Mę ki Pań skiej od gry wa ne jest
na te re nie XII wiecz ne go opac twa, u stóp Sank tu arium Mat ki
Bo żej Po cie sze nia.

Wie rzy my, że przy jazd piel grzy mów na Mi ste rium mo że
być do brą oka zją do prze ży cia krót kich, jed no dnio wych re ko -
lek cji na któ re zło żą się udział w Mi ste rium, przy stą pie nie
do sa kra men tu po jed na nia i po ku ty oraz uczest nic two w Eu -
cha ry stii.

Ze wzglę dów or ga ni za cyj nych bar dzo pro si my o jak naj -
szyb sze do ko ny wa nie zgło szeń i re zer wa cji miejsc. Do udzia łu
w Mi ste rium upo waż nia kar ta wstę pu, któ rą moż na za mó wić
pi sząc na ad res Ośrod ka EMAUS lub kon tak tu jąc się z na mi
te le fo nicz nie. 

W tym ro ku, rów nież, udo stęp ni li śmy moż li wość za pi -
sów on li ne. W prze cią gu dwóch dni ro bo czych, od do ko na nia
re zer wa cji skon tak tu je się z Pań stwem w ce lu po twier dze nia
re zer wa cji. Za pi sy on li ne moż na do ko ny wać ca łą do bę.

ZA PI SY ON LI NE: 
e -ma il: c.mi ste rium@gma il.com

MI STE RIUM MĘ KI PAŃ SKIEJ 2018 Czer wińsk nad Wi słą
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Dzię ku je my za ży we za in -
te re so wa nie ostat nim ar ty -
ku łem i nie zwy kle cen ne
uwa gi Pań stwu:

Ewie Świę to chow skiej, Klau dii Ho -
ro, Ju lii Ma li szew skiej, ks. Ar tu ro wi
Bom biń skie mu, To ma szo wi Gmur czy -
ko wi, Ar tu ro wi Przy by szo wi, Paw ło wi
Fer skie mu, kpt. Sta ni sła wo wi Fi de li so -
wi, Ar tu ro wi Cza pliń skie mu.

W trze ciej od sło nie pre zen ta cji
dzie jów Mią czyn ka - ma łej wsi z wiel ką
hi sto rią, opo wie my Pań stwu o jej miesz -
kań cach a jed no cze śnie po ka że my jej
naj bar dziej uro kli we za kąt ki. Fo to gra fie
są dzie łem Aga ty Świę to chow skiej i Pa -
try cji Wło dar skiej, któ re 8 stycz -
nia 2018r. uwiecz ni ły ma gicz ne miej sca
Mią czyn ka w pro mie niach za cho dzą ce -
go słoń ca. Za pra sza my Pań stwa wraz
z au tor ka mi zdjęć do zi mo we go spa ce ru
po Mią czyn ku. Nie po ża łu je cie…

W naj star szych do ku men tach ła -
ciń skich z XIII i XIV wie ku Mią czyn
jest za pi sy wa ny ja ko Man czi no. Ten za -
pis su ge ru je od oso bo we po cho dze nie
na zwy miej sco wo ści od imie nia Man -
czi na a to jest uro bie nie od sło wiań skie -
go imie nia Men ci mir.

Naj praw do po dob niej naj star szym
ośrod kiem osad ni czym Mią czy na by ło
wzgó rze ko ściel ne, za sie dlo ne już
w cza sach pre hi sto rycz nych, ze wzglę -
du na obron ne po ło że nie i bli skość
Wi sły. W wy ni ku ko lo ni za cji i ro dzin -
nych po dzia łów w ob rę bie ro du Ła bę -
dziów, po ja wi ły się w XIV wie ku od -
ręb ne czę ści Mią czy na: Mią czyn, Mią -
czy nek, Stra szyn, (na ta ra sie wi śla nym
mię dzy Wy chódź cem a Mią czyn -
kiem – obec nie Mią czyn „Dol ny”), Ka -
wę czyn (mię dzy Mią czyn kiem a Smo -
sze wem i Wól ką Przy bo jew ską). Wól -
ka Mią czyń ska wcze śniej jesz cze Bo ży -
wó jo wa Wo la a obec nie Wól ka Przy bo -
jew ska. War to za uwa żyć, że na zwa Ka -
wę czyn wska zu je, że ta część Mią czy -
na by ła po ło żo na na pod mo kłym,
grzą skim grun cie.

Po raz pierw szy na zwa Ma ły Mią -
czyn po ja wia się w 1389r. kie dy je go
wła ści ciel Wsze bor „Pan na Skrzyn nie,
Ma łym Mią czy nie i Ka wę czy nie” po -
twier dza, że do mo men tu po wo ła nia
pa ra fii w Smo sze wie (1385r.) dzie się ci -
na z Ka wę czy na by ła przy pi sa na klasz -
to ro wi w Czer wiń sku. 

Po myśl ne mu roz wo jo wi klu cza
wło ści mią czyń skich kres po ło żył po -
top szwedz ki (1655-1660r.). Znisz -
cze nia wo jen ne, gra bież, kon try bu -
cje, a naj bar dziej „mo ro we po wie -
trze„(za ra za), do pro wa dzi ły do praw -
dzi wej ka ta stro fy de mo gra ficz nej
i go spo dar czej. Wsie opu sto sza ły, la -
sem po ro sły upraw ne po la. Prze pa dły
na za wsze Stra szyn i Ka wę czyn. Tra -
ge dię Wól ki Przy bo jew skiej opi sa no
w ów cze snej księ dze grodz kiej za kro -
czym skiej „po nie przy ja cie lu ko ron -
nym Szwe dzie, ani bu dyn ków chłop -
skich, ani dwor skich, ani by deł, sta da
owiec i żad ne go sprzę tu do mo we go
nie zo sta ło, ale wszyst ko z grun tu
przez ogień nie przy ja ciel zniósł i tak
tyl ko sa me po la go ła bez za sie wów zo -
sta ły. Pod da nych po za bi ja no, dru dzy
po wie trzem po mar li a in ni się po roz -
cho dzi li...”

Po dob ny los spo tkał lud ny do tąd
Mią czy nek. Jesz cze w 1775r.(115 lat
po po to pie) w Mią czyn ku nikt nie
miesz kał - nie by ło żad nej wsi. W 1791r.
akt wi zy ta cji bi sku piej pa ra fii Cho ci sze -
wo wspo mi na w Mią czy nie Ko ściel -
nym, dzie dzicz nej wsi Woj cie cha Star -
czew skie go je den dom, za miesz ka ły
przez dwie ro dzi ny: Idzie go Go dlew -
skie go – „ko ło dzie ja przy chod nie -
go„(przy chod nie go czy li świe żo przy by -
łe go osad ni ka) oraz Ro cha Pio tro wi cza -
„przy chod nie go fur ma na” w su mie
przez dwie mał żeń skie pa ry i tro je dzie -
ci. W tym sa mym cza sie dla po rów na nia
w naj lud niej szym Go ła wi nie w dwo rze,
mły nie i trzy na stu do mach miesz ka -
ły 132 oso by.

W 1817r. w Mią czyn ku by ły dwa
„dy my - do ro słych męż czyzn 9, ko biet 8,

nie do ro słych do lat 7: męż czyzn 3, ko -
biet 2, do lat 16: męż czyzn 3, ko biet 3.
Ogó łem: męż czyzn 15, ko biet 13.”
W tym cza sie w Mią czy nie w 11 „dy -
mach” miesz ka ło 40 męż czyzn i 34 ko -
bie ty.

Na pod sta wie akt me try kal nych
pa ra fii Cho ci sze wo (są do stęp ne
w in ter ne cie), usta li li śmy na zwi ska
miesz kań ców Mią czyn ka. By li to
w la tach 1825 – 1830: Pa weł Kwiat -
kow ski, Ma te usz Gut kie wicz, Jó zef
Na kwa ski, Ka ta rzy na Pa sie wicz, An -
to ni na Waw ra ska, Ma rian na Ko wal -
ska, Sta ni sław Krze miń ski, An to ni
Brzo ski. W 1850r. Szcze pan Mich -
now ski - ry bak, Sta ni sław Stu dziń -
ski – ry bak, Sta ni sław Tro ja now -
ski – ry bak, Mi ko łaj To ma szew -
ski – wy rob nik, Piotr Ko wal -
ski – owczarz, Jó zef Stu dziń ski – cze -
lad nik ry bac ki. W 1863r.: Jan Py rza -
now ski – karcz marz, Sta ni sław Bog -
dań ski – kar bo wy, Piotr Za lew -
ski – go spo darz, Szy mon Za war -
ski – go spo darz, Lu dwik Szym -
czak – go spo darz. W 1908r. wy mie -
nie ni są go spo da rze: Jan Za lew ski,
To masz Bo ja now ski, Ma te usz Po -
pław ski, Fe liks Wi śniew ski, Fran ci -
szek Fo tek, Jan Gor tat, Mi ko łaj To -
kar ski. W la tach 70- tych XIX wie ku
w Mią czyn ku jest 12 do mów, 181
miesz kań ców, „139 mórg grun tu do -
bre go, 60 nie użyt ków„(mor ga
to 0,33 ha). W tu tej szym fol war ku
by ło: 62 mor gi grun tu or ne go i ogro -
dów, 60 mórg la su, 30 mórg pla ców
i nie użyt ków. W okre sie mię dzy wo -
jen nym fol wark Mią czy nek zo stał
roz par ce lo wa ny (sprze da ny oko licz -
nym chło pom). Po za upra wą zie mi
więk szość miesz kań ców Mią czyn ka
aż do lat 60 -tych XX wie ku (bu do wa
ta my wło cław skiej, ko niec że glu gi wi -
śla nej) ży ła z wo dy tj. pra cy: ry ba ków,
po ła wia czy żwi ru, pra cow ni ków że -
glu gi wi śla nej. Obec nie wg da nych
sta ty stycz nych z 2011r. w Mią czyn -
ku ży je 171 miesz kań ców (mniej

niż 100 lat te mu). W ostat nim XX -
le ciu nad wi ślań ska część wsi na bra ła
let ni sko we go cha rak te ru.

Ma my na dzie ję, że dzię ki na szej
pra cy za rów no „sta rzy jak i no wi” miesz -
kań cy Mią czyn ka, a tak że tu ry ści i piel -
grzy mi po dą ża ją cy szla kiem Św. Ja ku ba,
do ce nią nie zwy kłą hi sto rię i uro dę te go
miej sca. Bę dzie my wdzięcz ni za wszel -

kie uzu peł nie nia, gło sy w dys ku sji, któ re
po sze rzą na szą wie dzę o Na szej Ma łej
Nie zwy kłej Oj czyź nie.

Zdję cia: Aga ta Świę to chow ska, Pa -
try cja Wło dar ska, 

Au to rzy: Aga ta Świę to chow ska, Pa -
try cja Wło dar ska, Pa weł Kur piew ski,Ar -
ka diusz Ku cze ra pod kie run kiem prof.
Da riu sza Umięc kie go

Na tro pach hi sto rii i uro ków Mią czyn ka
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ogłoszenia

TA XI ba ga żów ka, dzia ła 6
dni a ta xi prze wo zi ma te ria ły
tzn np; bu dow la ne, me ble, syp -
kie, wo zi my do 3,5 t za in te re so -
wa nych za pra szam do współ -
pra cy, dzwoń tel kont to 600-
237-175

Sprze dam gaz w bu -
tlach 11 kg,,, z do wo zem
do miesz kań+pre zent, gaz na da -
je się do ba rów, sta low ni i zło -
mow ni jak do wóz ków wi dło -
wych, nasz pro dukt jest w peł ni
ga zem pro pan - bu tan i u nas
znaj dziesz czy sty pro pan szu kasz
punkt ga zo we go 518-191-270

Za trud nię przed sta wi cie la
han dlo we go/przed sta wi ciel kę
han dlo wą, bran ży ga zo wej
tzn., ga zu w bu tlach 11 kg, pła -
ca to pod sta wa+za punkt, za re -

je stro wa nie, pra cu jesz 5 dni
i 8 g, tel kont to 600-237-175

Za trud nię kie row ców kat B
do roz wo zu ga zu bu tlach, pła ca
to min 2.4do rek jak chcesz pra -
co wać to wy cią gniesz 3.7 max,
pra cu jesz 10 g za re je stro wa nie
za pra szam do tel 600-237-175

Od sprze dam ter -
min 04.08.2018 w Dom We sel -
ny „Zam ko wa” Do dat ko wo mam
w tym ter mi nie zor ga ni zo wa -
ne: – ze spół – fo to graf+ ka me -
ra – drink bar Tel 731 719 680

Za trud nię na sta łe kie row cę
C+E, w ru chu mię dzy na ro do -
wym, wol ne week en dy, so lid ne
wy na gro dze nie, ter mi no we
wy pła ty, mi ła at mos fe ra 692-
179-773

Po czą tek ro ku i pierw szy tur -
niej tań ca za na mi. W mi nio -
ną so bo tę 9 lu te go tan ce rze
z UKTS Pa sjo nat bra li udział
w pre sti żo wym tur nie ju MA -
ZO VIA OPEN w Prusz ko wie.
Był to fan ta stycz ny wy stęp na -
szych tan ce rzy z któ rych każ -
dy z 30 za wod ni ków UKTS Pa -
sjo nat uzy skał świet ną lo ka tę
zaj mu jąc miej sce na po dium
w swo jej ka te go rii. Na szcze -
gól ne wy róż nie nie za słu gu ją
tu tan ce rze z sek cji pro wa dzo -
nej przy szko le pod sta wo wej
w Ma łej Wsi. Cięż ka pra ca,
wy trwa łość i za an ga żo wa nie
tan ce rzy oraz ich ro dzi ców
przy no szą co raz lep sze efek ty. 

A tak przed sta wia ją się wy ni ki w kla sach HGF
(SPORT przy go to waw czy):

w ka te go rii 10-11 lat kla sa H (so lo)
2 miej sce – Aisha Ko rze niew ska 
w ka te go rii 12-13 lat kla sa G 
1 miej sce – Oli wier Bosz ko i Zu zan na Ka miń ska 
1 miej sce (ex aequo) – Mi ko łaj Pie lat i Bar ba ra Fi -

liń ska

2 miej sce Hu bert Da ma ziak i Ja śmi na Grze lak
2 miej sce (ex aequo) – Ja cek Wi śniew ski i Mag da

Gło wac ka
3 miej sce – Adam Ostrow ski i Mał go rza ta Wi -

śniew ska
W ka te go rii 12-13 lat kla sa F
2 miej sce – Ja kub Kac przak i Na ta lia Kop czyń ska
W kla sie spor to wej E pa ra Da wid Kło siń ski i Ka -

mi la Dą brow ska za ję li 3. miej sce, co jest szcze gól nym
osią gnię ciem ja ko, że pa ra ta po raz pierw szy wy star to -
wa ła w tej kla sie. Na 1 miej scu upla so wa ła się rów nież
na sza pa ra, Ja kub Gan kow ski i Oli wia Ko la sa, któ ra
po za koń cze niu ry wa li za cji w swo jej kla sie, wzię ła
udział w ry wa li za cji w wyż szej kla sie ta necz nej D. Mi -
mo, iż był to ich pierw szy wy stęp w tej gru pie, pa ra wy -
wal czy ła awans do run dy fi na ło wej zaj mu jąc 6. miej sce

w tań cach stan dar do wych oraz 5. miej sce w tań cach la -
ty no ame ry kań skich.

Je ste śmy dum ni z wy stę pu na szych wszyst kich za -
wod ni ków. Trak tu je my te za wo dy ja ko spraw dzian na -
szych umie jęt no ści oraz wska zów kę do dal szej jesz cze
cięż szej pra cy.

Za pra sza my wszyst kich chęt nych oraz tych któ rzy
się jesz cze wa ha ją do do łą cze nia do na szych sek cji
w Wy szo gro dzie i w Czer wiń sku nad Wi słą. Trwa ją
jesz cze zi mo we na bo ry uzu peł nia ją ce. Cie szy my się,
że na sze za ję cia cie szą się co raz więk szym za in te re so -
wa nie rów nież wśród chłop ców.

Cze ka my na WAS!
Szko ła Tań ca Pa sjo nat – praw do po dob nie naj lep -

sza i je dy na pro fe sjo nal na szko ła tań ca w oko li cy

Dnia 15 lu te go 2018 ro ku
na te re nie ha li spor to wej
w Wy szo gro dzie od by ły się
gmin ne eli mi na cje kon kur su
wie dzy po żar ni czej. W eli mi -
na cjach wy star to wa ło
po trzech przed sta wi cie li
z każ dej szko ły pod sta wo wej
i gim na zjum z na szej gmi ny

Szko łę Pod sta wo wą im. K. K.
Ba czyń skie go w Wy szo gro dzie
re pre zen to wa ło tro je uczniów
z kla sy IV a: Pau li na Pa ro dow ska,
Ka ta rzy na Ro kic ka i Mar cin
Mar czak. Po spraw dze niu te stów
pi sa nych przez uczest ni ków ko -
mi sja ogło si ła zwy cięz ców. W ka -
te go rii szkół pod sta wo wych
do fi na łu po wia to we go za kwa li -
fi ko wa ła się uczen ni ca Pau li na
Pa ro dow ska.

Kon kurs wie dzy po żar ni czej

Szko ła Tań ca Wy szo gród



15Sport

VT Zjed no cze ni Bul ko wo za koń czy li udział w siat kar skiej PLAS Li dze na bar dzo
do brym 6. miej scu, któ rej me cze roz gry wa ne by ły w płoc kiej Or len Are nie. Pod -
czas fi na łów zo sta ły ude ko ro wa ne wszyst kie dru ży ny. Naj lep szym za wod ni kiem
na szej dru ży ny zo stał wy bra ny Ma rek Trem biń ski. Dzię ku je my or ga ni za to rom
PLAS Li gi za wspa nia łą przy go dę w se zo nie 2017/2018.

Vol ley Te am Zjed no czo nych Bul ko wo re pre zen to wa li: Bar tosz Wój te wicz (Kie -
row nik Sek cji Pił ki Siat ko wej), Ma rek Trem biń ski, Łu kasz Ra czyń ski, Prze my sław
Ra czyń ski, Do mi nik Choj nac ki, Da niel Bi gos, Kac per Wój te wicz, Ma te usz Koź -
niew ski, Mar cin Przed peł ski, Piotr Tra czyk, Je rzy Ję drze jew ski, Ma ciej Strze lec ki.

KRZYSZ TOF JA KU BIAK 

ZJED NO CZE NI BUL KO WO

VI MIEJ SCE ZJED NO CZO NYCH BUL KO WO 
W SIAT KAR SKIEJ PLAS LI DZE Za na mi już szó sta edy cja tur nie ju

siat kar skie go o Pu char Wój ta
Gmi ny Bul ko wo. W tur nie ju wy stą -
pi ło 5 dru żyn: Zjed no cze ni Bul ko -
wo w ro li go spo da rza, Wy szo gród,
MS Te am, ZSCE Che mik Płock
oraz Te am Płock. 

W tym ro ku tur niej był na wy so kim
wy rów na nym po zio mie, a więk szość me -
czów koń czy ło się tie -bre akiem. Pierw sze
miej sce za ję ła dru ży na z Wy szo gro du,
któ ra ule gła tyl ko go spo da rzom 2: 1,
na dru gim miej scu upla so wa ła się dru ży -
na Ma riu sza Sob cza ka MS Te am, z ko lei
po dium za ję ła mło da dru ży na ZSCE
Che mik Płock. Tuż za po dium upla so wa -
li się go spo da rze VT Zjed no cze ni Bul ko -
wo, a pią te miej sce ugra li Te am Płock.
Dzię ku je my wszyst kim dru ży nom
za przy jazd do Bul ko wa i stwo rze nie
świet nej ry wa li za cji siat kar skiej. Spon so -
rem na gród oraz Pa tro nat ho no ro wy ob -
jął Wójt Gmi ny Bul ko wo – Ga briel Gra -
czyk. Du ży mi kro ka mi zbli ża się okres
let ni, w któ rym or ga ni zo wa ne w Bul ko -
wie bę dą ko lej ne tur nie je na bo isku
do pla żo wej pił ki siat ko wej, na któ re już
ser decz nie za pra sza my. Bul ko wo

KRZYSZ TOF JA KU BIAK

ZJED NO CZE NI BUL KO WO

reklama

VI TUR NIEJ SIAT KAR SKI W BUL KO WIE

IV TUR NIEJ HA LO WEJ PIŁ KI
NOŻ NEJ JU NIO RÓW KLU BU SPOR -
TO WE GO ZJED NO CZE NI BUL KO -
WO o Pu char Wój ta Gmi ny Bul ko wo Fe -
rie zi mo we, sty czeń 2018 W pierw szym
ty go dniu fe rii zi mo wych 2018, od był
się IV Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej Ju nio -
rów w Bul ko wie o Pu char Wój ta Gmi ny
Bul ko wo. Tur niej skła dał się z trzech ka te -
go rii wie ko wych: Skrza ty, Or li ki o raz Ju -
nior Młod szy. W tur nie ju łącz nie wy stą -
pi ło 14 dru żyn. Oprócz Zjed no czo nych
Bul ko wo, go ści li śmy ta kie klu by spor to we
jak Ju trzen ka Ro go twórsk, Po lo nia Ra dza -
no wo, Del ta Słup no, Start Pro bosz cze wi -
ce, Hu ra gan Bo dza nów. Przez dwa dni
(19 i 20 stycz nia 2018) mło dzi pił ka rze
pre zen to wa li swo je umie jęt no ści
przy licz nie zgro ma dzo nej wi dow ni skła -
da ją cej się z Ro dzi ców, Dziad ków. Zwy -

cięz cy w po szcze gól nych ka te go riach:
SKRZAT – Del ta Słup no (Tre ner To -
masz Mar ci niak) OR LIK – Po lo nia Ra -
dza no wo (Tre ner Ka mil Zie liń ski), JU -
NIOR MŁOD SZY – Zjed no cze ni Bul ko -
wo (Tre ner Krzysz tof Ja ku biak) Or ga ni -
za to rem dwu dnio we go Tur nie ju był
Klub Spor to wy „ZJED NO CZE NI” Bul -
ko wo. Fun da to rem na gród oraz pa tro nat
ho no ro wy obiął Wójt Gmi ny Bul ko -
wo – Ga briel Gra czyk.

IV TUR NIEJ HA LO WEJ PIŁ KI NOŻ NEJ JU NIO RÓW 
KLU BU SPOR TO WE GO ZJED NO CZE NI BUL KO WO
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