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Apel Rolników

Indolencja czy złośliwość?!
W naszym kraju rzadko konsultowane są wszelkiego rodzaju ustawy ze społecznością, której dotyczą.
No i oczywiście wydano kolejny „bubel prawny”, który miał poprawić warunki zatrudnienia cudzoziemców
w sektorze rolniczym. Ustawa okazała się zupełnie nieprzemyślana, wprowadziła chaos i dezorganizację.
dzieć mogą u siebie. Są wręcz wystraszeni kontrolami na drogach, przystankach, polach. My naprawdę nie mamy
nic przeciwko legalnemu zatrudnianiu
pracowników i płaceniu składek, ale
niech procedury będą sprawniejsze
i przemyślane. Nasze uprawy nie mogą
czekać! Ten sezon zaczął się fatalnie
i na to nie wpłynęły mróz czy grad, ale
nowe przepisy. Niestety obawiamy się,
że ten stan rzeczy, będzie skutkował brakiem pracowników na następne lata.
Ukraińcy bez sentymentu znajdą sobie
inne miejsca, inne kraje, w których nie
będą mieli tylu barier.

Nigdy nie przypuszczaliśmy, że biurokracja „wejdzie pod strzechy”. Jakie
jeszcze umiejętności będzie musiał posiadać polski rolnik? Już musi być księgowym, kadrowym, informatykiem,
menedżerem… A uprawa pewnie zejdzie na dalszy plan. My rolnicy pracujemy bardzo ciężko pewnie tylko po to,
aby machina urzędnicza nas pokonała.
Mamy wrażenie, że w Polsce ważne są
tylko pomniki. Rząd buduje swój prestiż
na historii i bohaterach, lecz zapomina
o ludziach, którzy ciężko pracują, nie czekając biernie na pomoc socjalną.
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Czytaj str. 9
Większość społeczeństwa w gminie
Czerwińsk zajmuje się uprawą truskawek. Trudno jest do tej pracy pozyskać
rodaków choć wiadomo, że takie próby
zatrudnienia Polaków miejscowi rolnicy
podejmowali. Obecnie do pomocy
przy uprawie i zbiorze truskawek przyjeżdżają pracownicy z Ukrainy. Ale ten
rok zaskoczył wszystkich. Uchwalono
ustawę, w myśl której Ukraińcy muszą
czekać na pozwolenia na prace do kilkunastu dni roboczych. Rolnicy zamiast
zająć się pracą, koczują w nocy w kolej-

kach pod Urzędem Gminy, aby zarejestrować pracowników, by powtórnie
po około dwóch tygodniach wrócić
do tej samej kolejki po pozwolenie.
Urząd Pracy w Płońsku kompletnie
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków tj. zatrudnił zbyt mało pracownic.
Obecnie wydłużył czas pracy jednak
przynajmniej w naszej gminie, nie widać aby oddelegowano większą liczbę
osób z Urzędu Pracy. Mamy jedną Polskę a tylko w Czerwińsku te procedury
trwają tak długo.

Bardzo wielu rolników bało się
po prostu pozwolić Ukraińcom na pracę bez stosownych dokumentów ze
względu na kary od 3 do 30 tysięcy złotych za osobę, które może nałożyć sąd
po kontroli straży granicznej. Indolencja
wyższych urzędników i dowcipy
pod naszym adresem, że w tym roku
truskawek nie zbierzemy, są kompletnie
nie na miejscu. Mamy wrażenie, że zakpiono sobie z nas. Pracownicy wyjeżdżają, bo mówią wprost, czemu trudno
się dziwić, ze nie będą czekać, bo posie-
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Grupa Gospel Soul

Po prostu Kondzio

Konrad Pepłowski (Kondziu) to twardy, uśmiechnięty facet. Nie pamiętam już kiedy go pierwszy raz
spotkałem, ale na pewno był wtedy uśmiechnięty.
strona 3

strona 4

Dlaczego zrobiłem portal?

Jak wiele jest ludzi z ciekawymi pasjami, którymi by
mogli podzieliç się z innymi. Pomóc innym tylko dla
czystej satysfakcji. Stąd padł pomysł utworzenia
strona 5
portalu internetowego.
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CZWARTEK, 24 maja 2018

3 czerwca będzie się działo „NORBIM CZAS ZACZĄĆ”

Witam z majowym wydaniem gazety e-wyszogrod. pl
Ostatnimi dniami w gminie Czerwińsk wrzało. Palący narastający problem z zarejestrowaniem pracowników obcokrajowców, to dla plantatorów
sprawa być albo nie być. Na to żeby rejon ten wyrósł na hegemona w produkcji owoców miękkich, w rejonie Czerwińska pracowało bardzo dużo ludzi przez wiele lat. Dawno temu królowała tu
malina. Z czasem truskawka stała się symbolem
Czerwińska i to symbolem na skalę europejską.
W zeszłym roku mięliśmy klęskę pogodowa ale
uprawy truskawki przetrwały. Dużo gorzej było
z wiśniami czereśniami. W tym roku plony zapowiadają się obfite. Tylko czy klęskę urzędniczą będziemy w stanie przeżyć?
Spróbuję oszacować ile pieniędzy można zmarnować złymi przepisami i procedurami.
Wobec problemów zzarejestrowaniem pracownika, rolnik musi stracić minimum jeden dzień
najednego pracownika obcokrajowca. Mimo iż
niektórzy załatwiają naraz rejestrację kilku pracowników to nie da rady tego zrobić tak naprawdę za
jednym razem. Później jeszcze jest rejestrowanie
iwyrejestrowanie. itp. Szacunkowo przyjmuję jeden
dzień stracony. Przyjmując dniówkę tylko wwysokości100zł., przy22 tys. pracowników którzy się
przewinęli wzeszłym roku przez gminę Czerwińsk,
daje to stratę2,2 mln złotych.2.2 mln stracone
postronie rolników tylko wjednej gminie.
Dla zobrazowania ile dodatkowo tracimy na nie
pracujących Ukraińcach. Licząc dzień pracy tylko 8h x 13,70zł =109,60. przez 22 tys Ukraińców
w jednej gminie daje ponad 24 mln zł.
Są to straty tylko w jednej gminie. Jest to prawie całoroczny budżet gminy.
Może czasem warto pomyśleć przy zmianie
przepisów.
PAWEŁ KŁOBUKOWSKI

Gazeta bezpłatna

Wydawca:

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 technicznopiłkarskich, 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

W Blichowie 3 czerwca (niedziela) odbędzie się już 5. Piknik Rodzinny pod honorowym patronatem wójta gminy Bulkowo, pana
Gabriela Graczyka, organizowany przez Szkołę Podstawową
w Blichowie oraz rodziców uczniów do niej uczęszczających. W otoczeniu zieleni, starych drzew i śpiewu ptaków, na terenie szkoły będzie można w gronie rodzinnym spędzić czynnie niedzielne popołudnie.
Tym razem impreza rozpocznie się nieco wcześniej, bo o 13.00, ponieważ na tę
godzinę planowany jest występ Norbiego, wykonawcy ponadczasowych letnich
przebojów,, Kobiety są gorące” czy,, Rozkołysz mnie”. Piosenkarz przez kilkadziesiąt
minut będzie zabawiał swoimi piosenkami blichowską publiczność.
W trakcie kilkugodzinnego pikniku każdy znajdzie coś dla siebie. Na dzieci czekają zabawy
z animatorami, place zabaw w postaci dmuchanych zamków i zjeżdżalni, przejażdżki bryczką, malowanie buzi, słodkości. Dorośli natomiast będą mogli zjeść pajdę
pysznego chleba ze swojskim smalcem, kiełbaskę z grilla, odpocząć pod parasolem
przy ciasteczku i kawie czy potańczyć w rytm muzyki. Czas umilać będą występy zespołów muzycznych i tanecznych. Nie zabraknie również loterii fantowej, pokazów
policyjnych i strażackich. Chętni wezmą udział w meczu siatkówki i piłki nożnej.
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Świadkowie tamtych lat… – wernisaż wystawy
Organizatorzy X Jarmarku Tumskiego – Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki,
Urząd Miasta Płocka oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku– zapraszają
na wernisaż wystawy „Świadkowie tamtych lat…”. Wystawa zostanie
otwarta w piątek 18 maja o godzinie 12 w Muzeum Mazowieckim.
Wystawa będzie częścią tegorocznych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a także zapowiedzią X Jarmarku Tumskiego. W ramach
wystawy będzie można z bliska obejrzeć około dwieście eksponatów pełniących rolę swoistych świadków roku 1918 i lat poprzedzających odzyskanie niepodległości.
Pojawią się między innymi liczne portrety, fotografie, szpadle, numizmaty, banknoty, odznaki i wiele innych kolekcjonerskich skarbów.
Autorami wystawy są Bohdan Kowalczyk, Marian Chodak, Andrzej Niemierowicz, Włodzimierz Piątek, Henryk Poselt, Marian Schmidt, Edward Sepski, Tomasz
Świątek oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Wystawa będzie czynna w Muzeum Mazowieckim (ul. Tumska 8) od piątku 18
maja do ostatniego dnia Jarmarku Tumskiego – niedzieli 3 czerwca.
X Jarmark Tumski odbędzie się w dniach 1-3 czerwca na ulicach Starego Miasta w Płocku.

Na tapecie
„Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz.
Zrób to, co możesz.” (Arthur Ashe)
– czyli słów parę o Fundacji dla Rodaka

Kubek dla Rodaka
Kochani, zbieramy KUBKI dla naszych Rodaków z Kazachstanu i Polski, którzy przyjadą
na tegoroczną edycję Wakacji dla Rodaka.

Fundacja dla Rodaka to mała organizacja non profit z Warmii i Mazur,
której działalność rozpoczęła się
od… miłości do czytania i szczerej
chęci pomocy Polakom w Kazachstanie, którzy nie mają łatwego dostępu do polskiej literatury.
Dlaczego Kazachstan? „Temat Polaków z Kazachstanu od zawsze był mi bliski, często poruszany wrozmowach wmoim domu rodzinnym. W2010 r. złożyłam
swój podpis pod projektem ustawy repatriacyjnej. Nie było to jednak w moim odczuciu wystarczające. Nasi Rodacy w Kazachstanie bardzo chcą się uczyć języka ojczystego. Potrzeba jest tym większa, że dostęp do języka polskiego poprzez trudna
dzieje, stał się dla niech niemalże tak skomplikowany, jak nauka języka obcego. Stąd
w mojej głowie zrodził się pomysł, by odpowiedzieć na to właśnie zapotrzebowanie. Zorganizowałam więc zbiórkę polskich książek. I na niej się nie skończyło.
Odzew Polaków w kraju przerósł wszelkie
oczekiwania. Udało się zgromadzić
ogromne ilości książek, literatury wjęzyku
polskim o szerokim przekroju tematów,
stylów i gatunków. Pozwoliło to na znaczne poszerzenie pierwotnego zakresu akcji
„dla Rodaka”.” – mówi Joanna Wilk-Yaridiz – osoba, która w maju 2016 r. zorganizowała zbiórkę książek, anastępnie wmarcu 2017 r. otworzyła Fundację. Warto
podkreślić, że w Fundacji nikt za swoją
pracę nie pobiera wynagrodzenia.
Akcje Fundacji dla Rodaka:

• Książka dla Rodaka – zbiórka polskich książek dla Rodaków z Kazachstanu i Kresów oraz krajów na Wschodzie,
a także dla szkół, bibliotek, przedszkoli,
domów pomocy społecznej i podobnych placówek w Polsce. Do chwili
obecnej zebraliśmy i przekazaliśmy Rodakom ponad 22 tys. książek.
• Autorzy dla Rodaka – przekazywanie
przez polskich Autorów swoich książek
z dedykacjami dla Polaków z Kazachstanu. Do chwili obecnej autorzy przekazali 304 książki.
• Wydawnictwa dla Rodaka – przekazywanie przez wydawnictwa polskich
książek dla Polaków z Kazachstanu,
Kresów i Wschodu.
• Kibice dla Rodaka – kibice, którzy podążają za naszą reprezentacją zabierają
polskie książki dla Rodaków. Do Kazachstanu zawieźli prawie 130 kg, do Rumunii 100 kg, a do Armenii 120 kg.
• Kartka dla Rodaka – polega na wysyłaniu do Rodaków zamieszkałych poza
granicami kraju, własnoręcznie wyko-

nanych głównie przez dzieci, świątecznych kartek pocztowych. Mamy już
za sobą trzy edycje tej akcji.
• Spotkania dla Rodaka – organizowanie spotkań z pisarzami, podróżnikami
i innymi ciekawymi ludźmi. W 2017 r.
odbyły się trzy spotkania autorskie z:
Adrianem Grzegorzewskim, Joanną
Jax, Anną Sakowicz oraz jedno spotkanie z poezją ks. Twardowskiego z Rodakiem z Rumunii.
• Lekcja dla Rodaka – polega na organizowaniu lekcji dla dzieci i młodzieży poświeconych historii Polaków w Kazachstanie,
na Kresach, Zesłańców na Syberię oraz
o podobnej tematyce. Do chwili obecnej
takie lekcje przeprowadzono w 30 szkołach, placówkach edukacyjnych itp.,
• Pomoc dla Rodaka – udzielanie stypendiów dla 5 Rodaków studiujących
w Polsce oraz szukanie pracy dla Rodaków z Kazachstanu (aktualnie Fundacja
zapewniła dwa miejsca pracy),
• Majówka dla Rodaka – zorganizowanie na Warmii polskim studentom z Kazachstanu, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy wypoczynku podczas długiego majowego weekendu,
• Wyprawka dla Rodaka – zbiórka przyborów szkolnych dla naszych najmłodszych Rodaków ze Szkółki Niedzielnej
„Źródełko” w Święcianach na Litwie,
• Wakacje dla Rodaka – zorganizowanie wypoczynku letniego najmłodszym
Rodakom z Kazachstanu. W 2017 r. odbyła się pierwsza edycja dla grupy 30
młodych Rodaków. Aktualnie przygotowywana jest kolejna edycja.
W zamyśle pierwotna zbiórka książek miała być odpowiedzią na potrzeby
Kazachstanu. Dzięki jej sukcesowi zakres Fundacji zyskał znacznie szerszy zasięg. Oferta szerzenia literatury w języku ojczystym skierowana jest do Polaków mieszkających zarówno w Kazachstanie, jak i na Kresach oraz w samej Polsce. Wszędzie, gdzie pojawia się potrzeba, Fundacja oferuje pomoc i wsparcie.
Głównym celem Fundacji dla Rodaka jest zorganizowanie pomocy oraz
przygotowanie warunków do powrotu
Polaków z Kazachstanu do Ojczyzny.
Środkiem do tego celu jest upowszechnianie znajomości języka polskiego, popularyzacja rodzimej literatury, praca
Polaków na rzecz pomocy rodakom pozostającym poza granicami kraju. Przykładowymi działaniami, które przygotowują grunt pod powrót Repatriantów,
jest poszukiwanie przez Fundację pracy
i mieszkań dla nich oraz przygotowanie
stypendiów i pomoc studentom.
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Dlaczego KUBKI? Odpowiedź jest prosta – 60 młodzieży
spędzi3 tygodnie wNowym Kawkowie, wDomu Rekolekcyjnym
Zacheusz. Ciocia Ela – najlepsza gospodyni i dobra dusza tego
miejsca cierpi na ciągły niedobór KUBKÓW, które jak wiadomo
tłuką się – szczególnie przy 60 osobach. Jeśli macie w domu kubki (całe, nieposzczerbione), których nie używacie, kubki zreklamami, za którymi nie przepadacie, szklanki z duralexu, których chcecie się pozbyć – przekażcie je proszę Fundacji dla Rodaka.
Fajnie gdyby jakaś szkoła zechciała się włączyć w naszą akcję – jeśli każdy przyniósłby jeden kubek bądź szklankę – ciocia Ela będzie mogła spokojnie serwować swoje przepyszne
kompoty domowej roboty.
Czego jeszcze potrzeba aby ciocia Ela mogła ugościć naszych Rodaków?
– ostrych noży
– porządnego miksera (wytrzymałego)
– innego sprzętu kuchennego (malaksery, blendery, szatkownice itp.).
Jeśli wymieniacie w domu sprzęt kuchenny na nowy, a stary jest jeszcze sprawny i szkoda wyrzucić – dorzućcie swoją cegiełkę do zapewnienia udanego pobytu naszym Rodakom.
KUBKI iinny sprzęt możecie przekazać poprzez firmę Boruta
Motors Wyszogród ul. Rębowska66 przekażemy je dalej doFundacji dla Rodaka. Jeśli jest potrzeba odebrać cos osobiście odWas zdomu zapraszam do kontaktu pod nr telefonu 505004385
reklama
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Powiat

XXXV sesja Rady Powiatu. Radni murem za lotniskiem w Modlinie
Uchwała w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin została przyjęta jednomyślnie. Stanowisko Rady
Powiatu zostanie przekazane m. in. do Prezydenta RP,
Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Senatu i Marszałka
Sejmu RP, Posłów i Senatorów z woj. mazowieckiego.
To był jeden z punktów XXXV sesji Rady Powiatu, która
odbyła się 16 maja w Starostwie Powiatowym w Płocku. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech
Dąbrowski. Wśród gości byli tym razem: ekspert w Biurze
Wojewody Mazowieckiego Krzysztof Ławniczak, Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Płocku Stanisław Szcześniak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP Hilary Januszczyk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku Romuald Ostrowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku Marek Sankiewicz.
W sesji wzięli udział także Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, członkowie Zarządu Powiatu Paweł Jakubowski, Stefan Jakubowski i Krzysztof Wielec, a także Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska, Sekretarz
Powiatu Michał Twardy oraz Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i powiatowych jednostek organizacyjnych.
W sposób szczególny Przewodniczący powitał pułkownika Antoniego Jelca – Honorowego Prezes Koła Powiatowego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
oraz osoby, które podczas sesji miały zostać wyróżnione odznaczeniami kombatanckimi, a także przybyłych na sesję laureatów Konkursu o Doroczną Nagrodę Starosty Płockiego
„Kwiat Powiatu”.
Właśnie od wręczenia odznaczeń i nagród rozpoczęła się
majowa sesja.
Hilary Januszczyk, który jest również Prezesem Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, poinformował, że uchwałą Prezydium Zarządu
Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, za wybitne zasługi dla Związku zostali odznaczeni Natalia Kalinowska – Witek oraz Jan Jerzy Ryś, natomiast
za zasługi dla Związku – Przemysław Jan Szelągowski i Sławomir Waćkowski. Ponadto związkowym „Kołobrzeskim Krzyżem Kombatanckim” – za upowszechnianie wiedzy o czynach WP i walkach o wyzwolenie w marcu 1945 roku słowiańskiego grodu Kołobrzeg – uhonorowany został chor.
rez. Jerzy Janiszewski.
Po podziękowaniach i gratulacjach nastąpiło wręczenie
nagród laureatom konkursu „Kwiat Powiatu”.
– W 2012 roku ogłosiliśmy I edycję konkursu „Kwiat Powiatu”, który obecnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem
i już na stałe wpisał się do kalendarza powiatowych uroczystości – przypomniała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik. – To symboliczne
wyróżnienie otrzymują osoby, organizacje oraz instytucje,
które w szczególny sposób zasłużyły się w danym roku dla samorządowej wspólnoty Powiatu Płockiego.
Oto tegoroczni laureaci konkursu:
• PRACODAWCA – Rocar – nagrodę odebrał właściciel firmy Robert Mroczkowski
• INWESTYCJA ROKU – rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej
nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice
z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną w partnerstwie z gminą Stara Biała; nagrodę odebrali Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin
Błaszczyk, Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski – główny inicjator tej inwestycji
• ANIMATOR KULTURY – Krzysztof Szlom – nauczyciel
w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach
• WOLONTARIUSZ ROKU – Kamila Krakowska – nauczyciel w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
• ANIMATOR SPORTU – Krzysztof Kamiński – nauczyciel w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
• TALENT ROKU – Magdalena Sołtysiak – uczennica Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
• OSOBOWOŚĆ POWIATU – Wojciech Janowski
•IMPREZA ROKU – inauguracja roku akademickiego Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; nagrodę
odebrali Andrzej Barciński oraz Wiesław Żmuda – Prezes
i Wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi.
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Delegacja parlamentu litewskiego
z roboczą wizytą na ziemi płockiej

W dniach 7-10 maja Komisja Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu Republiki Litewskiej była gościem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Jednym
z punktów programu była wizyta w Płocku, podczas
której litewscy parlamentarzyści mieli okazję zaznajomić się z funkcjonowaniem polskiego samorządu
na przykładzie miasta Płocka i powiatu płockiego.

Statuetki i dyplomy laureatom wręczyli Starosta Mariusz
Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka (Przewodnicząca Kapituły) oraz członek Zarządu Powiatu Paweł Jakubowski. Po gratulacjach, podziękowaniach i zasłużonych brawach Przewodniczący zaprosił wszystkich na krótką przerwę, po której obrady zostały wznowione.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli tym razem
Radni: Magdalena Woja, Józef Walewski oraz Paweł Tokarski.
Wszystkie uchwały, które zostały zaplanowane na tę sesję,
zostały przyjęte. Wśród nich m. in. udzielenie pomocy finansowej Ochotniczym Strażom Pożarnym w gminach Staroźreby,
Brudzeń Duży i Stara Biała, a także poparcie działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. W tej ostatniej sprawie, na poprzedniej sesji, wnioskował
Radny Bogdan Banaszczak. Starosta Mariusz Bieniek odparł
wtedy, że projekt takiej uchwały jest w przygotowaniu i zostanie przedstawiony Radzie Powiatu podczas kolejnych obrad.
Tak też się stało.
W uchwale, która trafi do najważniejszych osób w państwie, Radni Powiatu Płockiego podkreślają, że popierają działania dotyczące rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego
Warszawa-Modlin, jako istotnego punktu strategicznego dla
Powiatu Płockiego, który przekłada się m. in. na rozwój rynku
pracy, lokalnych przedsiębiorstw oraz poprawę dostępności
komunikacyjnej powiatu.
Jednym z ostatnich punktów sesji było przedstawienie
sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu za 2017 rok:
• Komisji Budżetu i Finansów – sprawozdanie przedstawił
Przewodniczący Tomasz Duda
• Komisji ds. Społecznych – sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Ewa Kowalak
• Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Józef Walewski.

Litewski samorząd składa się z 60 regionów, w skład których wchodzi 546
gmin. Władza samorządowa należy do rad miejskich lub samorządów rejonowych
(poziom regionu). Gremia te wybierają mera, który kieruje samorządem przez trzy
lata (kadencja). Każdy mer wyznacza starostów, którzy nadzorują pracę gmin (jednostka pomocnicza). Do podstawowych uprawnień samorządów należą: planowanie miejscowe i mieszkalnictwo, lokalny transport publiczny, gospodarka wodna
i ściekowa, drogi lokalne, przedszkola i szkolnictwo podstawowe, ochrona zdrowia,
opieka społeczna i kultura.
Goście odwiedzili ziemię płocką, aby dowiedzieć się niuansów funkcjonowania samorządu w Polsce (jest on zgoła odmienny od litewskiego). Największe zainteresowanie budziła kwestia znacznej samodzielności samorządów polskich, zakres działań gminy i powiatu oraz finansowanie samorządów. Jednym z głównych
tematów było partnerstwo publiczno-prywatne, wdrożone przez miasto Płock we
współpracy z firmą SIEMENS, w ramach którego przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a także kulisy utworzenia i funkcjonowania Płockiego Parku Przemysłowo – Technologiczny. Kolejną poruszoną
kwestią było współdziałanie samorządów z NGO (organizacjami pozarządowymi) na przykładzie Funduszu Grantowego dla Płocka (miasto Płock) oraz programu Działaj Lokalnie (powiat płocki). Obecnych interesował ponadto zakres działania powiatu i gmin, w szczególności podział kompetencji oraz proces wyborczy
organów samorządowych.
Spotkanie odbyło się w Sali Sejmowej płockiego ratusza. Stronę litewską reprezentowali przewodniczący Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Povilas Urbšys oraz jej członkowie posłowie: Algis Strelčiūnas, Zenonas
Streikus i Wanda Krawczonok. Ziemię płocką reprezentowali: Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej reprezentował jej przewodniczący poseł Andrzej
Maciejewski.
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Dzień Mamy już blisko! Państwo Halina i Jan Kołeccy z Goławina
Piękny jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego obchodzili w czwartek 17 maja 2018 r.

Dostojnych gości obchodzących w tym roku 50cio lecie ślubu przywitali Sekretarz
Gminy Monika Zabłocka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Wojnarowska.
Elżbieta Wojnarowska w imieniu Samorządu
Gminy Czerwińsk nad Wisłą złożyła jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i dużo
pomyślności na następne lata życia.
Aktu dekoracji „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanym przez Prezydenta
Polski dokonała Sekretarz Gminy Monika Zabłocka.
Uroczystości „złotych godów” zakończył toast
szampanem i słodki poczęstunek w gronie najbliższej rodziny.
reklama

Dzień Matki to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Z tej okazji 28 maja
w Szkole Podstawowej w Goławinie, odbędzie się uroczysta akademia,
na którą zostały zaproszone wszystkie mamy. Święto, które na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości szkolnych jest niezwykłą okazją
do okazania szacunku i podziękowania wierszem i piosenką kobietom,
które każdego dnia wkładają mnóstwo wysiłku w nasze wychowanie.
W związku z tym redakcja gazetki ECHO SZKOŁY, czyli uczniowie z koła
dziennikarskiego przeprowadzili wśród najmłodszych sondę pt. „Za co kocham swoją mamę?”. W związku z tym Wwwccf
• „Kocham moją mamę za to, że mi pomaga” -Adaś klasa 0
• „Kocham swoją mamę za to, że mnie kocha”- Julia klasa 0
• „Kocham swoją mamę za to, że mnie przytula”- Natalka klasa 0
• „Kocham swoją mamę za troskę, za to, że mnie urodziła, że się mną opiekuje”- Karinka klasa II
• „Kocham swoją mamę za to, że nigdy, mnie nie opuściła i zawsze jest przy mnie,
nawet w trudnych sytuacjach”- Maksymilian klasa IV
• „Kocham swoją mamę za to, że się o mnie troszczy”- Igor klasa VII
• Kochamy swoja mamę za to, że nas przytula i nam we wszystkim pomaga”- Natalia, Damian i Miłosz
• „Kochamy swoje mamy za to, że możemy z nimi o wszystkim porozmawiać”uczniowie klasy I
• „Kocham swoją mamę za to, że się ze mną bawi”- Ola klasa I
• „Kocham swoją mamę za to, że gotuje mi pyszne obiady”- Filip klasa III
Jak widać wszyscy kochamy nasze mamy, bo dla każdego z nas MAMA to szczególna osoba. Uczniowie naszej szkoły już zaczęli przygotowywać upominki na to
najwspanialsze święto.
REDAKCJA GAZETKI ECHO SZKOŁY POD OPIEKĄ MONIKI KRAJEWSKIEJ
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Obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie
3 maja 2018 roku odbyły się obchody 100-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Orszymowie połączone
z Międzynarodowym Dniem Strażaka, który przypada 4 maja.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w Kościele pod wezwaniem
Matki Bożej Różańcowej w Orszymowie, którą sprawował ks. Andrzej Zakrzewski – duszpasterz strażaków.
Po uroczystej Mszy Świętej odbył się
przemarsz na teren Niepublicznej
Szkoły Podstawowe w Orszymowie im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się część oficjalna.
Wśród zaproszonych gości byli m.
in.: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wiceprezes Zarzą-

du Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP oraz Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk, p. o. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Płocku Jacek Starczewski,
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz, Radni Powiatu
Płockiego: Paweł Bogiel, Apolinary
Gruszczyński, Elżbieta Jachimiak, Jadwiga Milewska. Gminę Mała Wieś reprezentowali: Wójt Gminy Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski, Sekretarz Gminy Mała Wieś Jadwiga Nowatkiewicz,
Przewodniczący Rady Gminy Mała
Wieś Włodzimierz Jeznach i Radni
Gminy Mała Wieś: Albin Dynarek oraz
Jarosław Maćkiewicz. Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem
mieszkańców, strażaków z naszej Gminy i Gmin sąsiednich.

Podczas uroczystości Wójt Gminy
Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz
Jeznach, Sekretarz Gminy Jadwiga Nowatkiewicz przekazali sztandar, ufundowany przez Gminę Mała Wieś, jednostce
OSP w Orszymowie. Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski, w swoim
wystąpieniu podziękował strażakom i ich
rodzinom zapoświęcenie iodwagę atakże
za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości. Strażacy z okazji swego święta
otrzymali medale i wyróżnienia. Uroczystości uświetnił występ Orkiestry Dętej
z Rębowa. Szczególne podziękowania należą się Paniom ze Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskim MALWA, które serwowały dla
wszystkich przepyszną grochówkę. Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali
się w przygotowanie tej uroczystości.
AUTOR: MAŁGORZATA JEZNACH

Wieczór Filmowy filmów krótkometrażowych
Wyszogród Maj 2018
Za nami pierwszy,, Wieczór filmowy '' zorganizowany przez Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem,, Cinema Art'' we współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Wyszogrodzie oraz ze Stowarzyszeniem Mecenasów Sportu w Wyszogrodzie. Miła i ciepła atmosfera, duża
dawka ambitnego kina oraz muzyka na żywo w wykonaniu Pani
Justyny Stalczewskiej. Jakości i profesjonalizmu dodało jeszcze
świetne prowadzenie Pana Mariusza Pogonowskiego.
Szczególne podziękowanie dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Wyszogrodu za liczne uczestnictwo w naszym pokazie
W myśl powiedzenia,, Kultura łagodzi obyczaje '' już myślimy o kolejnych przedsięwzięciach kulturalno – rozrywkowych
reklama
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Szkic historyczny OSP w Orszymowie

Dokładną datę zawiązania straży OSP w Orszymowie
trudno jest udokumentować, gdyż nie znaleziono pisanego dokumentu założycielskiego. Jednak w kronice
OSP założonej w 1971 roku widnieje zapis, że powstała
ona 29 września 1918 roku, przejmując nieliczny sprzęt
od rozwiązanej straży w Węgrzynowie. Inicjatorem zawiązania straży był Jan Jaroszek. On też był głównym organizatorem. Jak czytamy w kronice, miejscowa ludność rozumiała potrzebę utworzenia organizacji strażackiej i wkrótce w jej szeregi wstąpiło dwudziestu rolników. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Jaroszek – naczelnik, Bolesław Pielat- prezes, Bolesław
Piechna- sekretarz, Józef Staniszewski- gospodarz.
Ilość otrzymanego sprzętu z Węgrzynowa była oczywiście
niewystarczająca i był on stopniowo uzupełniany. Tak na przykład w sierpniu 1922 roku Zarząd postanowił zakupić 17
sztuk kasków dla szeregowych, jeden dla naczelnika, dwa bosaki jednozębowe, dwa topory, dwa szpadle, drabinę i dwie
trąbki alarmowe.
W protokole z posiedzenia Zarządu czytamy, że beczkę
blaszaną z kompletnym wykończeniem straż otrzymała jako
dar od właściciela majątku Lasocin pana Wiktora Kaweckiego.
W tym czasie straż nie posiadała jeszcze własnego pomieszczenia, więc sprzęt złożono u pana Józefa Staniszewskiego.
W październiku 1922 roku Jan Jaroszek ustąpił z funkcji
naczelnika (wskazany powód jest nieczytelny w tekście protokołu), w związku z tym na naczelnika wybrano Bolesława Pielata, będącego dotychczas prezesem, a na prezesa straży wybrano Bolesława Łagodzińskiego. W tym czasie myślano również o umundurowaniu strażaków, ale środki były ograniczone. Stąd też za pieniądze uzyskane z loterii, jak napisano
w protokole, kupiono cztery i pół metra płótna granatowego
w dobrym gatunku na bluzy dla szeregowców (dla naczelnika
materiału zabrakło, ale postanowił zakupić sobie sam). Bolączką był brak własnego lokalu czyli remizy. Mimo to, już
wówczas prowadzono skuteczną działalność o czym świadczy
notatka zamieszczona w „Dzienniku Płockim” z dnia 17
czerwca 1925roku pt.” Pożar w Wyszogrodzie”. Czytamy
w niej, że cyt. „Wczoraj o godzinie trzeciej i pół po południu
zapaliły się stajenki prawie w śródmieściu, bo w posesji
przy ulicy Płockiej, zdaje się od nieostrożnie rzuconego niedopałka papierosa. Wskutek silnego wiatru na miasto, w kierunku ulicy Rembowskiej, zachodziła obawa, że cały Wyszogród
reklama

spłonie doszczętnie. Do pożaru przybyła pierwsza straż z Wyszogrodu, następnie z Rębowa, dalej z Orszymowa… Pożar zastał opanowany o godzinie siódmej wieczorem.”
Od początku 1926 roku próbowano w różny sposób rozwiązać problem remizy. Przymierzano się do budowy
na działce szkolnej, następnie zamierzano kupić grunt od Tomasza Szajewskiego, z którym zawarto nawet umowę, ale ze
względu na zalanie działki wodą umowa nie została zrealizowana. Ostatecznie plac o wielkości 16 na 25 łokci zakupiono
od Józefy i Stanisława Sobańskich za kwotę 275 złotych.
W tym też roku przy pomocy miejscowej ludności pobudowano pierwszą remizę. Odtąd zebrania, szkolenia, zabawy ludowe, konkursy przedstawienia teatralne itp. organizowane
przez strażaków, odbywały się w remizie, do której przeniesiono także posiadany sprzęt. W1927 roku strażacy z dobrowolnych składek ufundowali do kościoła chorągiew świętego Floriana. Z księdzem proboszczem uzgodniono, że chorągiew ta
będzie noszona „we wszystkie uroczystości kościelne i narodowe przez członków ochotniczej straży pożarnej w Orszymowie”. W miarę posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych uzupełniano sukcesywnie sprzęt i umundurowanie.
Historię tworzą ludzie. W okresie międzywojennym
straż liczyła około dwudziestu członków. Trudno wymieniać
wszystkich, ale myślę że trzeba wspomnieć druhów, którzy
pracowali w Zarządzie jednostki, bądź Komisji Rewizyjnej.
Oprócz osób już wymienionych byli to: Władysław Borowski,
Stanisław Sobański, Jan Stefaniak, Stanisław Piechna, Piotr
Zmysłowski, Konrad Kiciński, Józef Jasiński, Zygmunt Staniszewski, Aleksander Łagodziński, Władysław Dębski, Stanisław Borowski, Bolesław Chmielewski, Jan Szajewski z Lasocina, Henryk Bateński, Henryk Szajewski, Franciszek Jeznach.
Warto zaznaczyć, że kadencja Zarządu trwała przed wojną trzy lata. W szeregach straży znalazła się w tym czasie większość rolników z Orszymowa.
Działalność straży została przerwana we wrześniu 1939
roku. Sprzęt zabrany przez okupanta, wszelkie zebrania
i zgromadzenia zakazane, a nadzór nad strażą objęli Niemcy.
W 1943 roku za działalność w AK aresztowani zostali Piotr
Zmysłowski- gospodarz i Stanisław Sobański- naczelnik straży.
Obydwaj osadzeni byli najpierw w Pomiechówku, a potem
w obozie Mauthausen- Gusen. Stanisław Sobański został zamordowany 26 kwietnia 1945 roku, natomiast Piotrowi udało się przeżyć.
OPRACOWAŁ NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW: WOJCIECH ZMYSŁOWSKI
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DO RODZICÓW,
UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W ORSZYMOWIE,
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ORSZYMOWO I OKOLIC,
RADY RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY,
FIRM, INSTY TUCJI I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI
W 2018 roku przypada Jubileusz 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym Jubileuszem, Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic w Orszymowie, jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie oraz Społeczny Komitet
Fundacyjny Sztandaru dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Orszymowie zwracają się z serdeczną prośbą o wsparcie inicjatywy
ufundowania sztandaru dla naszej Szkoły.
Sztandar stanowi trwały symbol Szkoły, czci jej tradycję i jednoczy wspólnotę
szkolną w działaniu dla ogólnego dobra uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły
a także osób związanych z tą Szkołą.
Uprzejmie prosimy o dobrowolne darowizny na rzecz ufundowania sztandaru
dla naszej Szkoły w wysokości według Państwa możliwości i uznania.
Wartość symbolicznych cegiełek ustalono na:
• wpłata od 10 zł – wpis do Księgi Fundatorów,
• wpłata od 20 zł – wpis do Księgi Fundatorów, podziękowanie,
• wpłata od 50 zł –, wpis do Księgi Fundatorów i dyplom Przyjaciela naszej Szkoły,
• wpłata od 100 zł – imienny gwóźdź do Tablicy Honorowej Fundatorów,
• wpłata od 200 zł – – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru.
Prosimy uprzejmie o dokonywanie zakupu cegiełek w sekretariacie Szkoły lub
dokonywania przelewu środków na konto bankowe Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Orszymowo i Okolic w Orszymowie.
Nr rachunku: 93 9011 0005 0710 2655 2000 0020
Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie do 31 sierpnia 2018 r.
W tytule przelewu należy wpisać
„Darowizna na sztandar dla NSP w Orszymowie”.
Społeczny Komitet Fundacyjny Sztandaru
dla Niepublicznej Szkoły Podstawowejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ORSZYMOWO I OKOLIC
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Festyn Rodzinny w Nowym Radzikowie

Nie tylko
czerwińskie problemy
Nowe przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców sparaliżowały prace na polach. Teraz aby sezonowo zatrudnić obcokrajowca, trzeba złożyć tyle wniosków i oświadczeń, że urzędnicy nie nadążają
z ich sprawdzaniem, co wydłuża procedurę do 2-3 tygodni. Czekanie na zezwolenie na pracę kiedy pracownik przyjeżdżają
na krótki czas powoduje zniechęcenie ze strony pracowników
ukraińskich.. Problem mają m. in. plantatorzy truskawek.
Wypowiedzi rolników.

3 maja 2018 tuż po święceniu pól
w Radzikowie zorganizowany został Festyn Rodzinny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza.
Festyn rozpoczął występ uczniów
Radzikowskiej Podstawówki upamiętniający niezwykle ważne daty i wydarzenia w historii Polski – 3 maja i zbrodnię katyńską. Pośród recytowanych
wierszy i wyczytywanych nazwisk poległych w czasie II wojny światowej zasłużonych Radzikowian, wybrzmiały „Mury” Jacka Kaczmarskiego, w przepięknym wykonaniu Michał Jakubiaka,
ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej
w Nowym Radzikowie. Punktem kulminacyjnym festynu był jednak pierwszy w historii gminy Czerwińsk nad Wisłą bieg dla najmłodszych (3-6 lat)
pod hasłem „Bieg po wolność” i nietuzinkowy, wymagający i niespotykany
Spartański bieg (klasy I – VII) z prze-

szkodami. Ku ogromnej radości organizatorów frekwencja nie zawiodła, w każdej kategorii znaleźli się dzielni śmiałkowie z gminnych placówek, jak również
z gmin ościennych. Bieg był niezwykle
wyczerpujący, zwłaszcza, że zawodnicy
oprócz przeszkód musieli uporać się
z upałem, by uzyskać wymarzony medal. Wszyscy zawodnicy dali z siebie
wszystko i dzielnie walczyli o każdy cm
toru. Wszystkim zawodnikom, szczególnie tym najmłodszym, którzy rozpoczynają swą karierę ze sportem, serdecznie gratulujemy, wszyscy zasłużyli
na miano prawdziwych Spartan. Nie
tylko poświęcili swój czas, ale nierzadko
walczyli z własnymi słabościami. Wiwat
Polska, Wiwat Bieg, Wiwat Radzikowo!
Klasyfikacja medalowa przedstawia się
następująco: Kategoria Open I miejsce
Krystian Frączak II miejsce Przemysław
Borzewski – Gimnazjum Czerwińsk III miejsce Paulina Pietrzak – ZS
Czerwińsk Chłopcy 2005 i młod-

si I miejsce Piotr Pietrzak – SP Czerwińsk II miejsce Bartosz Wiśniewski – SP Nowe Radzikowo III miejsce
Mateusz Dąbrowa – SP Czerwińsk
Dziewczyny 2005 i młodsze I miejsce
Karolina Piechna – SP Nowe Radzikowo II miejsce Jolanta Buks – SP Nowe
Radzikowo III miejsce Martyna Caban – SP Czerwińsk Chłopcy 2008
i młodsi I miejsce Przemysław Wiśniewski – SP Nowe Radzikowo II miejsce Michał Jakubiak – SP Nowe Radzikowo III miejsce Dawid Krysiak – SP Nowe Radzikowo Dziewczyny 2008
i młodsze I miejsce Julia Jastrzębska – SP Grodziec II miejsce Natalia
Szparadowska – SP Mała Wieś Nie zabrakło pyszności z grilla, domowych
ciast i smakołyków. Sporym zainteresowaniem cieszył się również biało-czerwony stolik, przygotowany przez organizatorów, który po raz kolejny utwierdził
nas w przekonaniu jak cudownym zestawieniem są nasze barwy narodowe.

„Drugi tydzień już siedzą Ukraińcy i nie wolno im wyjść na pole. Chodzi nam
o to, by Ukraińcy, którzy to przyjeżdżają, mogli tę pracę podejmować, a oni muszą
czekać jak my przyniesiemy papierek i mają wtedy zezwolenie. Tych ludzi nie będzie
nawet do zbioru truskawek i my nie zbierzemy tego. Grożą nam tylko karami, że jeżeli zatrudnimy pracownika, jeśli będzie nielegalnie zatrudniony, to płaci się 5-6 tys.
zł kary, można i 30 tys. zł „.
„Gorzej to nigdy nie było. Od 16. roku życia robię z ludźmi na polu, nigdy nie
było tak, żeby bać się wyjść z człowiekiem na pole” – mówi jeden z mieszkańców
gminy.
Bezradność. Tak o swojej trudnej sytuacji mówią rolnicy z gminy Czerwińsk. Zamiast zajmować się pracą – uprawą truskawek – walczą z urzędniczymi przepisami.
Od stycznia tego roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrudnienia obcokrajowców. By zatrudnić taką osobę, trzeba złożyć wniosek do Urzędu Pracy i zapłacić 30 zł za każdy, podpisać umowę z obcokrajowcem i odprowadzić składki.
Wypełniam wszystkie wnioski, kseruję paszport, robię opłaty, średnio wypełniam 11 kartek formatu A4. Kolejki zaczynają się tworzyć od 12 w nocy, żeby
w dzień następny złożyć te dokumenty. Zgłaszam pracowników i czekam. A to nie
jest koniec, bo potem drugi raz trzeba to przejść, by te dokumenty odebrać – mówi
Jacek Fotek z gminy Czerwińsk.
Rolnicy sie dziwią po co urzędowi ksero każdej strony paszportu ze wszystkimi
wizami np. z ostatnich 6 lat. Pytają czy ambasada nie wie komu udzieliła wizy
do Polski. po co ksero dowodu osobistego rolnika zatrudniającego załączone do papierów każdego Ukraińca? Co chwilę na korytarzu w urzędzie pada takie pytanie.
Czy to jest w ogóle zgodne z przepisami?
Rolnicy zaciskają zęby i próbują sprostać nowym przepisom.
Piotr Skierkowski, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku powiedział na spotkaniu
z rolnikami: „Będziemy starali się to rozładowywać jak najszybciej. My prawa nie
tworzymy, my jesteśmy od wykonywania”
I tak w koło Macieju. Urzędnicy mówią to nie my to takie prawo. A Celnicy mówią -My tylko wypełniamy obowiązki na nas nałożone. A ty człowieku gryź glebę
i patrz jak truskawka dojrzewa. Ludzi na pole nie możesz wypuścić bo kara. – mówi mieszkanka Garwolewa
Funkcjonariusze Urzędu Celnego kontrolują rolników czy czasem pracownicy
z Ukrainy za wcześnie nie wyszli na pola pracować.
– Musimy czekać na to, żeby ich wbili w system, dopiero wtedy mam możliwość podpisania z nimi umowy, żeby wyszli do pracy – tłumaczy pan Zbigniew
Wnuk.
Rolnicy nie mają nic przeciwko legalnemu zatrudnianiu Ukraińców. Kolejki
do Urzędu Pracy, by złożyć wniosek są tak duże, że wielu Ukraińców nie czeka kilkunastu dni na pozwolenie. Początkowo określony czas na rejestrację 3 dni szybko
został wydłużony do 7 potem do 10 dni. A i ten termin jest nie dotrzymywany.
Ukraińcy jeśli maja siedzieć bezczynnie wyjeżdżają, rolnicy tracą pracowników lub
mają ich zbyt mało.
Po zeszłorocznej klęsce nieurodzaju rolnicy liczyli iż w tym roku odrobią straty.
W tej chwili plony zapowiadają sie dobre. Ale czeka nas klęska z powodu niedostosowanych przepisów.
– To jest chore, paranoja, ludzie chodzą jak obłąkani. W tym roku przymrozki
nie zaszkodziły, to zaszkodzi chora ustawa, która sparaliżowała to wszystko – ocenia jeden z mieszkańców gminy.
– Truskawka to jest owoc miękki, to nie poleży, trzeba zbierać na bieżąco – dodaje inny.
Aby być na początku kolejki składającej dokumenty trzeba być pod urzędem ok
północy. W szczytowym okresie jedna z rolniczek stanęła w kolejce do urzędu około godziny 6 rano i w przewidzianym czasie pracy biura nie została obsłużona.
Dziś godziny pracy urzędu zostały znacznie wydłużone. Zatrudnione dodatkowe osoby. Czy do tego trzeba było doprowadzić aż do strajku rolników.
Bardzo dużym problem jest oczekiwanie na zarejestrowanie pracownika obcokrajowca. Od 18 maja pracownik obcokrajowiec po zarejestrowaniu może zostać
skierowany do pracy. Ale, ale dotyczy to obcokrajowców nowo rejestrowanych. Ci
których dokumenty zostały złożone przed 18 maja i których czas oczekiwania liczy
sie juz w tygodniach nadal nie mogą pracować.
Nadal nie do końca są rozwiązywane problemy.
Już dziś efektem złych przepisów jest problem z ilością pracowników. Wielu
pracowników z Ukrainy było na miejscu. Po tym jak zobaczyli ze maja tyle dni czekać bez pracy uciekli stąd.
Szczyt zbiorów truskawek przed nami A później jeszcze zbiory czereśni i wiśni.
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Strajk Rolników Czerwińsk Załuski

Strajk rolników kilka razy zapowiadany doszedł do skutku 17 maja. O poranku w Czerwińsku gromadzili się jego
uczestnicy po czym z obstawą policji
wyruszyli w kierunku Płońska. Zgodnie
z procedurami zarejestrowanej akcji
protestacyjnej ciągniki przemieszczały
sie w kolumnie robiąc miejsca umożliwiające wyprzedzanie. Do rolników
z gminy Czerwińsk przyłączyli sie rolnicy z gminy Załuski. Nic nie zwiastowało, że w Płońsku może być gorąca atmosfera. Rolnicy starali się zachować spokój
i wykonać wszystko zgodnie z wymoga-

reklama

mi legalnej akcji protestacyjnej. W Płońsku blokada Policji uniemożliwiła zatrzymanie sie ciągników na parkingu
w okolicach urzędu pracy. Kolumna ciągników przejechała na targowisko miejskie gdzie policjanci próbowali znajdować rożne powody do karania kierowców mandatem.. A to za parkowanie koło bramy zamkniętego targowiska
na którym mieli uzgodniony postój, a to
za niby trąbienie. W końcu ukarano jednego kierowcę za niewłaściwie umieszczoną tablice rejestracyjną. Policjanci zapowiedzieli że przeprowadzą śledztwo

w sprawie kilkukrotnego nieuzasadnionego użycia sygnałów dźwiękowych.
Jest to o tyle trudne ponieważ w trakcie
przejazdu ciągników przez miasto często trąbili kierowcy samochodów, szczególnie w okolicach ronda. Ponieważ
uniemożliwiono zatrzymanie się ciągników koło starostwa rolnicy przeszli
na pieszo z targowiska do starostwa.
Po drodze uczestnicy przemarszu bardzo uważali czy przypadkiem nie łamią
jakichkolwiek przepisów drogowych.
Głównym powodem strajku było
pokazanie niezadowolenia rolników
związanego z opieszałością urzędników
i poinformowanie o skali problemów
związanych z rejestrację pracowników
obcokrajowców.
Potrzeba uruchomienia fili PUP
w Załuskach
Potrzeba zjednoczenia się rolników
i pokazania skali problemów
Pokazania że w szczycie sezonu
utrudnia się pracę rolnikom i nikt nie
interesuje sie ich problemami.
Na miejscu ze Starostą rozmawiano, między innymi o usprawnieniu
działalności Powiatowego Urzędu Pracy
oraz możliwości wpłynięcia na zmianę
przepisów odnośnie rejestracji pracujących obcokrajowców. Dyrektor Urzędu
pracy przekazał informację że od 21
maja w Załuskach, będzie funkcjonowała filia PUP z Płońska.
Ze strony Starosty i dyrektora UP
w Płońsku dawało się wyczuć zrozumienie problemów rolników. Mamy nadzieję że im wytrwałości nie zabraknie.

reklama
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Budowa centrum Aktywizacji społecznej
i zawodowej w Blichowie

27 kwietnia 2018 roku Gmina Bulkowo podpisała umowę na Budowę centrum aktywizacji społecznej i zawodowej w Blichowie – Etap I wykonanie stanu surowego zamkniętego. Powyższe zadanie wykona firma: Usługi Ogólnobudowlane
Andrzej Wieczorek, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Kwota zadania
to 169 740,00 zł brutto, na realizację inwestycji zostały zabezpieczone środki własne Gminy Bulkowo. Prace zostaną wykonane w terminie do 30 sierpnia 2018r.
Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej zostanie wybudowane na miejscu spalonej w 2016r biblioteki.
polecamy

100 drzew na 100-lecie niepodległości

Drzewa ze względu na swą długowieczność, często są niemymi świadkami historii. W dniu 26.04.2018 roku z inicjatywy Wójta oraz Rady Gminy Bulkowo na terenie przy Kościele
Parafialnym Świętej Trójcy w Bulkowie, wspólnie posadziliśmy 100
drzew na 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Niech zasadzone drzewa będą pamiątką wspaniałej inwencji pomysłodawców,
a także naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości.

Bardzo dziękujemy za tak liczne
przybycie i zaangażowanie m. in.:
Radnym, Mieszkańcom, Dyrektorom
oraz Uczniom, Harcerzom, Pracownikom UG, GK, GOPS oraz GBP w Bulkowie. Szczególne podziękowania
składamy na ręce ks. Proboszcza Sławomira Trzaski, który przeznaczył
na ten ważny cel teren przy Kościele.
reklama
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110 – lecia OSP Blichowo oraz Gminne Obchody Święta Św. Floriana
Od 110 lat strażacy-ochotnicy
z Blichowa służą „Bogu na chwałę
i ludziom na pożytek”.
W dniu 6 maja wśród podziękowań, wyróżnień i słów uznania obchodzili swój Jubileusz, który był połączony z Gminnymi Obchodami Święta
św. Floriana.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się
od zbiórki pod remizą i wspólnego przejścia do kościoła parafialnego pw. św. Anny w Blichowie,
gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji
wszystkich strażaków. Serdecznie dziękujemy
Księdzu Dziekanowi Włodzimierzowi Dzieńkowskiemu za jej odprawienie i za wspólna modlitwę.
Druga część obchodów Jubileuszu odbywała się
przed remizą OSP w Blichowie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Paweł
Kolczyński, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Pan Tomasz Kominek, Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Panem Apolinarym
Gruszczyńskim oraz Radnymi Powiatowymi – Panem Stefanem Jakubowskim (członkiem zarządu)
oraz Andrzejem Kulińskim, Wiceprezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku
Druh Marek Ciećwierz, Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej
reklama

w Płocku – st. kpt. Maciej Szutowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Krokowski wraz
z radnymi i sołtysami.
W trakcie uroczystego apelu szczególnie zasłużeni Druhowie z OSP w Blichowie otrzymali odznaki i medale, a pozostali druhowie, wytypowani
przez prezesów jednostek, odebrali dyplomy uznania za pełnioną służbę.
Odczytano historię jednostki, listy gratulacyjne, które przesłali posłowie na sejm RP Pan Maciej
Małecki i Pan Piotr Zgorzelski, a Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” oraz agregat prądotwórczy
w imieniu Pana Marszałka Adama Struzika przekazał Dyrektor Delegatury UM w Płocku. Pan Starosta wraz z radnymi przekazał czek na 5000 zł dla
jednostki a radny Pan Andrzej Kuliński okoliczno-

ściową pamiątkę. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i mieszkańcom za obecność.
Życzymy całej braci strażackiej, aby ta trudna
służba była źródłem satysfakcji oraz powodem
do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy
Wam w codziennej działalności. Serdeczne podziękowania kierujemy także w stronę Waszych najbliższych. Niech ich miłość i wyrozumiałość pomagają Wam w wypełnianiu codziennych obowiązków.
Z głębi serca życzymy, abyście jako Rycerze św.
Floriana zawsze świecili przykładem dla innych.
W myśl znanej idei „Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek” życzymy samych pomyślnych akcji
i powodzenia w życiu osobistym.

CZWARTEK, 24 maja 2018

12
polecamy

Dzień Patrona w Szkole w Goławinie

„O Kardynale- wzorze nasz! Ty naszą szkołę w pieczy masz…”- takie oto słowa pieśni rozbrzmiewały 27 kwietnia w Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Goławinie. Cała społeczność szkolna w tym szczególnym dniu uczciła szesnastą rocznicę nadania szkole imienia
wielkiego i zasłużonego Polaka. „To właśnie szesnaście lat temu miało miejsce to ważne i niezwykłe wydarzenie- uroczystość nadania imienia naszej szkole. Uczniów, którzy dziś
do niej uczęszczają nie było jeszcze na świecie, ale ich rodzice,
dziadkowie i większość obecnych nauczycieli czynnie włączyli się w organizację tego niezapomnianego wydarzenia” – tak
wspomina dyrektor tutejszej placówki Janusz Majewski.
W tym roku uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ z Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie wypożyczona została fotograficzna wystawa edukacyjna pod tytułem „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który Patrzył dalej”.
Przez tydzień uczniowie i nauczyciele mieli możliwość bliżej
poznać postać swego Patrona poprzez ciekawe informacje
i zdjęcia od czasów dzieciństwa, aż do ostatnich dni Kardynała. Uwieńczeniem obchodów Dnia Patrona w Goławinie był
okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów
pod przewodnictwem wychowawców.
Jesteśmy dumni, że to właśnie Prymas Tysiąclecia- Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem naszej szkoły i staramy się
być wierni jego ideałom!
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TEKST I FOTOGRAFIE: JOLANTA PISARSKA, KOŁO DZIENNIKARSKIE PRZY SP W GOŁAWINIE

Pokaz strażacki w Goławinie

21 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie odbył się pokaz strażacki. Dzięki
życzliwości jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Ratownictwa Wodnego z Modlina uczniowie mogli zdobyć cenne informacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Największą frajdę zarówno najmłodszym jak i starszym sprawiła
zabawa w gaszenie pożaru w wiosce Smerfów, podczas której każdy mógł choć przez chwile poczuć się jak prawdziwy strażak. Podobne zajęcia odbywają się w goławińskiej podstawówce corocznie dzięki współpracy szkoły z emerytowanym już strażakiem panem Bernardem Kowalskim.
TEKST I FOTO JOLANTA PISARSKA I KOŁO DZIENNIKARSKIE PRZY SP W GOŁAWINIE
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Zakończenie roku klas maturalnych

„Cała mądrość, cała filozofia życia – tylko dobroć” – te słowa Stanisława Witkiewicza Dyrekcja, wychowawczynie i społeczność szkolna zadedykowały tegorocznym absolwentom Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym i Technikum Agrobiznesu, bo kanwą uroczystości były właśnie dobre rady,
serdeczne życzenia i ostatnie
wskazówki. Zabrakło czasu, by
wspomnieć wszystko, by pochylić
się nad każdym ważnym momentem na mapie trwających trzy
i cztery lata wędrówek.
Uroczyste pożegnanie to już ostatni
przystanek, na którym wraz z maturzystami znaleźli się p. dyrektor Renata Kozakiewicz, Wójt Gminy Czerwińsk p.
Marcin Gortat, wicedyrektor Szkoły
Podstawowej w Czerwińsku p. Elżbieta

Malicka, ks. Łukasz Mastalerz, przewodnicząca RR p. Edyta Witkowska, Rodzice
oraz wychowawczynie p. Eleonora Krysiak i p. Anna Nowakowska. Od wszystkich popłynęła w stronę absolwentów fala gratulacji, podziękowań i życzeń pełnych wiary w maturalny sukces.
Z rąk pani dyrektor Renaty Kozakiewicza, pana wójta Marcina Gortata
i wychowawczyń nagrody otrzymały:
Natalia Pierścieniak za średnią
ocen 5,05, Alicja Błazińska za średnią 4,65 i Oliwia Kużel za wynik 4,57.
Rodzicom nagrodzonych uczennic wręczone zostały listy gratulacyjne. Wśród
wyróżnionych znalazły się również Oliwia Jastrzębska, Agata Świętochowska,
Angelika Chludzińska, Klaudia Wiśniewska, Karolina Malińska i Karolina
Borzewska. Do Natalii Pierścieniak,
uczennicy klasy III LO popłynęła nagroda specjalna – wysokiej jakości tablet
ufundowany przez jednego z gości balu
studniówkowego.

Uczniowie klasy III LO: Agata Świętochowska, Patrycja Włodarska i Paweł
Kurpiewski zajmujący się badaniem lokalnej historii i piszący dla portalu Ziemia
Czerwińska otrzymali nagrody ufundowane przez p. Marcina Gortata, któremu
asystował podczas ich wręczenia nauczyciel historii p. Dariusz Umięcki.
Po części oficjalnej uwagę wszystkich zgromadzonych skupiła na sobie
Oliwia Kużel, która podzieliła się z widownią swoją interpretacją wiersza
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
pt. „Dzika róża”, który już kilkakrotnie
recytowała na szkolnej scenie, wywołując zawsze mnóstwo emocji i wzruszeń.
Sentymentalny nastrój tej chwili został
dopełniony występem Klaudii Horo,
uczennicy klasy III TA. „Żyj z całych sił
i uśmiechaj się do ludzi…” to słowa płynące wstęgą dźwięków i akordów ku naszym absolwentom uświadomionym
niewątpliwie o końcu kolejnego, jakże
pięknego etapu w ich życiu.

Światowy Dzień Książki w SP Grodziec

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.

polecamy

reklama

CZWARTEK, 24 maja 2018
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Stowarzyszenie WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom

ogłoszenia

Chociaż Stowarzyszenie powstało w kwietniu tego roku,
to już ma na koncie sukces w postaci pozyskanej dotacji na realizację projektu pod nazwą Szkółka szachowa
„Dwie wieże”. Czym się zajmują, co planują? Dlaczego
nazwa WPL? Odpowiedź znajdziecie poniżej.
Jesteśmy społeczną organizacją pozarządową, która chce podejmować m. in. inicjatywy społeczne, których głównym zadaniem jest rozwój aktywności intelektualnej i fizycznej ludzi
w każdym wieku, Chcemy wspierać ciągły rozwój, budowanie
i odbudowywanie samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje
postawy, a przez to wzmacnianie poczucia własnej wartości
i godności, ale nie tylko.
Stowarzyszenie zostało założone przez grupę przyjaciół. Jako młodzi ludzie, uważamy, że rozwój osobisty, rozwój umiejętności, nabywanie nowej wiedzy i nowych doświadczeń jest bardzo ważne w życiu każdego z nas. Dlatego też, chcemy się sprawdzić w roli liderów i organizować m. in. projekty, warsztaty edukacyjne, szkolenia i zabawy, które umożliwią rozwój kompetencji nas wszystkich – społeczności lokalnej z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Pragniemy, aby efektem naszych działań było
umocnienie więzi społecznych i obywatelskich w środowisku lokalnym, rozwijanie pozytywnych więzi z drugim człowiekiem
jak i do otaczającego nas świata, a tym samym nadanie życiu nowej dynamiki i motywacji do ciągłej pracy na sobą.
Chociaż działamy bardzo krótko, to aktualnie, w ramach
prowadzonej działalności, udało się nam pozyskać dofinansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi
Razem” i Powiatu Płockiego. Planujemy zrealizować projekt
pod nazwą Szkółka szachowa „Dwie wieże”. Ponieważ chcemy
podkreślić więzi Stowarzyszenia z Ziemią Wyszogrodzką, nazwa szkółki nawiązuje do dwóch wież umieszczonych w herbie
Wyszogrodu.
Projekt rozpocznie się akcją informacyjną na początku
czerwca, a rozpoczęcie planujemy już w połowie miesiąca. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Facebook’u.
Chcemy reklamować grę w szachy wśród najmłodszych mieszkańców, ale również zachęcamy młodzież i osoby starsze do zapisywania się do szkółki szachowej. W warsztatach będzie się
można nauczyć podstaw gry, potrenować, ale również zaawansowani gracze znajdą coś dla siebie. Planujemy również zorganizować turniej szachowy z nagrodami. Dlatego zapraszamy już
teraz do kontaktu ze Stowarzyszeniem WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom.
Dlaczego wybraliśmy nazwę WPL? Wszyscy mieszkańcy
w powiecie płockim, posiadający samochód zarejestrowany
w tutejszym starostwie, mają tablicę rejestracyjną z unikatowym numerem w postaci kombinacji liter i cyfr. Właśnie te litery – WPL – układają się w oryginalną nazwę naszego Stowarzyszenia. Tą właśnie nazwą chcemy podkreślić, że Wyszogród to
nie „wieś pod lasem”, ale przede wszystkim, piękne miasteczko
nad stromym brzegiem Wisły, o ogromnym potencjale turystycznym oraz z mieszkającymi w nim przyjaznymi ludźmi, którzy tworzą tę wyjątkową społeczność.
Zapraszamy do śledzenia nas na Facebook’u www.facebook.com/StowarzyszenieWPL oraz na naszej stronie internetowej
www.stowarzyszeniewpl.pl.
Zarząd Stowarzyszenia WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom:
Prezes Zarządu – Damian Przybylak, z wykształcenia inżynier budownictwa. Zawodowo zajmuje się procesem inwestycyj-

Ogłoszenia
Zatrudnię kierowcę C+E, stała praca POLSKA -HOLANDIA, wolne weekendy, solidne
wynagrodzenie, miła atmosfera tel. 692-179-773

***
Stacja kontroli pojazdów znajdująca się
w Gawłów 68 koło Młodzieszyna zaprasza
na przeglądy rejestracyjne wszystkich właścicieli
samochodów osobowych, motocykli, ciągników
rolniczych, przyczep i innych pojazdów do 3,5 tony. Telefon 733-300-723, 693-729-535. Szybko,
sprawnie i profesjonalnie. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-19 i w soboty 8-14

nym i zarządzaniem projektami, posiada wiele
szkoleń i certyfikatów m. in. z prawa budowlanego, procedur FIDIC w realizacji inwestycji, zamówień publicznych, zarządzania ryzykiem
(M_o_R) oraz metodyk zarządzania projektami
(PRINCE2), rozwoju osobistego i przedsiębiorczości.
Członek Zarządu – Marta Skowron, z wykształcenia biotechnolog. W czasie studiów była
skarbnikiem koła naukowego BioMik na Uniwersytecie Łódzkim. Była odpowiedzialna za organizację projektów oraz pozyskiwanie środków na ich
realizację. Prowadziła również prezentacje, warsz-

taty i pokazy dla dzieci i młodzieży w zakresie biologii i mikrobiologii.
Członek Zarządu – Katarzyna Lewandowska,
z wykształcenia pedagog. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi, jako nauczyciel, wychowawca i organizator zajęć dla dzieci w postaci wycieczek i innych zajęć dodatkowych.
AUTOR: DAMIAN PRZYBYLAK

Królewski Flis na Wiśle
Ryzę odbyć, to znaczy drzewo,
czy galary odstawić Wisłą
do Gdańska, czyli do „pala”
„Postanowiliśmy, aby żegluga na rzekach Królestwa naszego w górę i w dół z wszelkiego rodzaju towarami była wolna dla wszystkich ludzi jakiegokolwiek stanu, zakazując wszelkie przeszkody
i cła” Jan Olbracht Król JGM 1496
Ryza istniała „od zawsze” aż do końca XIX wieku i zakończył ją rozwój dopiero kolejnictwa. Złoty interes rozpoczął się w 1447 roku,
kiedy to Sejm w Piotrkowie uchwalił wolność żeglugi na Wiśle.
Wisła wtedy w dużej części znajdowała się
na terenie Rzeczpospolitej a jej początkowy odcinek znajdujący się na Śląsku także gospodarczo
do Polski przystawał. Najlepszym przykładem jest
tu kariera rodziny Koperników. Rodzina astronoma pochodziła ze Śląska. Prowadziła handel miedzią. Ze względu na interesy ojciec astronoma
osiedlił się wzdłuż biegu Wisły – w Krakowie
gdzie interesy szły dobrze. W 1454 roku Kopernik – senior wybrał się w interesach Wisłą
do Gdańska. Kiedy zobaczył możliwości tej rzeki
osiadł w Toruniu – ważnym porcie przeładunkowym. Przyszedł upragniony dla Wisły pokój toruński (1466), który przyłączał do Polski dolny
bieg rzeki wraz z Gdańskiem. Interesy zaczęły
kwitnąć. W takich warunkach urodził się Mikołaj
Kopernik junior (1473). Najpierw do szkoły
uczęszczał w Królewcu ale później udał się w górę
Wisły na studia do Krakowa. W 1510 roku osiadł
we Fromborku nad Zalewem Wiślanym. Przykład
ten znakomicie pokazuje migrację i znaczenie Wisły w dziejach Polski. Podczas życia Kopernika
eksport zboża Wisłą wzrósł z 5573 łasztów
w 1491 roku do 10 000 łasztów w 1539 roku.
W dwadzieścia lat po śmierci astronoma eksport
wynosił już 66 007 łasztów. To Wisła wymusiła
potrzebę reformy pieniądza w 1528 roku w celu
ujednolicenia monety w handlu i zunifikowania
waluty z Prusami Królewskimi po hołdzie lennym. Na potrzeby tej reformy będący posłem
na Sejmiki Pruskie Kopernik stworzył teorię gorszego pieniądza. Handel na Wiśle sprawnie obsługiwały sieci domów bankowych, które świetnie
prosperowały z handlu tak samo jak i spławiający
zboże kupcy oraz właściciele folwarków.
Potężne królestwo musiało też mieć sprawną
dyplomację a ta nie mogła się obyć bez sprawnej
poczty. Aczkolwiek regularną pocztę stworzył Zygmunt August w 1558 roku aby przewozić listy
do Wenecji to ważnym szlakiem była też Wisła.
Część tej poczty w dyplomacji zachodnioeuropejskiej płynęła najpierw z Krakowa, później z Warszawy Wisłą i dalej Bałtykiem. W 1583 roku listy królewskie z Gdańska do Londynu i Amsterdamu docierały w ciągu dwóch, trzech tygodni. Do Hiszpanii trzy miesiące. Tym szlakiem utrzymywał bliskie
kontakty z Erazmem z Roterdamu nasz biegły dyplomata Zygmunta Starego – Dantyszek.

Warto wspomnieć o strategicznym w dziejach Polski roku 1596, kiedy to Zygmunt III Waza
przeniósł swój dobytek Wisłą do Warszawy. Historia nazywa to przeniesieniem stolicy.
Okres rozkwitu miała Wisła w pierwszej
połowie XVII wieku, kiedy rzeka obsługiwała
lwią część handlu zagranicznego Rzeczpospolitej a stosunek eksportu do importu w Gdańsku
w przeliczeniu na twardy pieniądz wynosił
jak 5: 1. Samego zboża spławiano 250000 korcy rocznie. Eksport Gdańska w 1641 roku zamknął się sumą 27 674 307 groszy pruskich
z czego 73,3 % stanowiło zboże. Póki istniał
handel na Wiśle, Polska była potęgą. Kiedy
na skutek wojen Polska nie była w stanie dostarczyć Wisłą zboża, potęga Jej się chwiała.
Po upadku Rzeczpospolitej i podziale Wisły
na 3 części, rzeka przestała mieć strategiczne
znaczenie handlowe.
Początek – Gorzko brzmią słowa flisaka płynącego w 1877 roku:
„Mój Boże – rzecze stary Korson Franciszek
z Siedliszowic, chłopina prosty, analfabeta – jaka
ta Polska była ogromna?
Jedziesz za Kraków, pedają, że tu Polska, jedziesz dalej na Wołonie do Telatyna, pedają, że
to Polska, jedziesz za Bug, także Polska. Tyleśwa do Warszawy płynęli, też Polska, tu już dale płyniemy „pod trzecim królem”, pedają, że
jeszcze nie koniec. Ej, co też te psiekrwie panowie porobili, że za durniczkę ten kraj zaprzedali, teraz oni skapsonieli i dziadują nie lada i my,
jak dziady musimy się tułać za chlebaskiem,
i niby my w Polsce, a trza paśportów i diabli
wiedzą czego, a prócz tego w Polsce człek się
po naszemu dopytać nie może, bo się z tobą
nikt po ludzku nie rozmówi (…) A gdyby tu były polskie rząda toćby musiało być duśnie
wszystko unacy” –Królewski Flis na Wisłe
do Wyszogrodu przybył.
Nie poprawiały również warunków handlu celne utrudnienia żeglugi, które były spowodowane polityką państw których stolice nie
znajdowały się nad Wisłą. Pozostał lokalny
handel na Wiśle.

Dokończenie na str 15
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„W drodze do niepodległości” z wizytą w Szkole Podstawowej w Podgórzu
W dniu 21 maja 2018r.
o godz. 11.00 odbyła się uroczysta inauguracja ogólnopolskiej wystawy edukacyjnej
„W drodze do niepodległości”
zorganizowanej w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski.

Dokończenie ze str 14
Charakter drogi wodnej był jednak
przez samych Polaków doceniany
o czym świadczy np. fakt, że pierwszy
statek parowy na Wiśle zwodowany
w na ziemiach polskich został zbudowany przez centralną instytucję finansową
Królestwa Polskiego – Bank Polski
w Warsztatach Mechanicznych tegoż
Banku (Warszawa 1849). Pomimo problemów celnych w XIX wieku Wisła żyła. W 1836 roku w Krakowie było zarejestrowanych 600 statków i 2500 flisaków (ludność Republiki Krakowskiej zamykała się liczbą 36000). W 1847 roku
Wisłą przez Królestwo spłynęło samych
tratew 2040 a galarów 1241, przewożąc „węgla kamiennego, cebuli, orzechów 61400 korców, towarów kolonialnych 203615 cetnarów, śledzi syropu
i terpentyny 98141 beczek, klepek, bali,
jaj 32669 kóp, drzewa, cegły 144367
sztuk”. W tym samym roku przemyt
na Wiśle w okolicach Krakowa szacowany był przez Austriaków na 1000000
talarów (!!!). W 1893 pod Warszawą
przepłynęło 12196 statków. Z Królestwa do Prus wpłynęło 1713 statków.
Wartym odnotowania był fakt istnienia
drogi węglowej z Mysłowic Przemszą,
Wisłą do Krakowa i dalej.
Kiedy Polska odzyskała niepodległość generał Haller przed zaślubinami
z morzem wydał odezwę do mieszkańców Pomorza. Pisał w niej „Przed Wami
otwiera się epoka nowego życia i świetności nowego wieku złotego Zygmuntów i Batorych, kiedy to Wisła i nasze
morze staną się znowu łącznikiem Polski
z całym światem”. Trudno było trafniej

ująć w słowa sukces nowego państwa
i podkreślić szanse II Rzeczpospolitej.
W okresie międzywojennym żeglugę obsługiwały towarzystwa żeglugowe:
Śląsko- Sandomierska spółka żeglowa
działająca również na Przemszy, Polska
Żegluga Rzeczna „Vistula” z Krakowa,
bydgoskie „Lloyd bydgoski” i „Spółdzielnia Wisła”, toruński „Lloyd.
W Wolnym Mieście Gdańsku potęgą
był armator Johanes Ick. Najmniejszy
ruch towarowy panował od Oświęcimia do Krakowa (54000 ton) największy na trasie Tczew – Przegelina
(537000 ton). To wszystko przy powstaniu nowej arterii komunikacyjnej,
z której Polacy byli tak dumni, że często
nazywali ją „Nową Wisłą”. Była to linia
kolejowa Śląsk – Gdynia. Powstanie
„Nowej Wisły” było ogromnym sukcesem młodego Państwa ale i końcem
epoki przewozów masowych na Rzece.
Wisła przekazała swą sukcesje w dobre
ręce. Chyba ostatnim strategicznym
transportem Wisłą było użycie galara
do ewakuacji kolekcji bezcennych arrasów królewskich spod Wawelu od 3
września 1939 roku.
Można by powiedzieć, że Wisła oddała swój dług Zygmuntom, którzy
przecież tak o Nią i królestwo dbali.
Królewski Flis na Wiśle do Wyszogrodu w tym roku zawitał 23 maja. Flisacy zatrzymali sie tylko na chwilę ponieważ z powodu wcześniejszej awarii
mieli opóźnienie w harmonogramie żeglugi. Tego dnia mieli juz być w Płocku.
Miejmy nadzieję że w kolejnym roku
Wyszogrodzianie przyjmą ich bardziej
okazale. W tym roku kolejny flis powinien do nas zawitać koło 17czerwca.

Pokaz historyczny w Szkole Podstawowej w Rębowie

25 kwietnia 2018 r. naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”, która zaprezentowała nam lekcję historyczną „Ku niepodległej”. Byliśmy świadkami wesołej lekcji historii upamiętniającej dążenia niepodległościowe Polaków. Mogliśmy zobaczyć m. in. Stroje z epoki, np. szwoleżera, powstańca, kosyniera, czy oficera I brygady Legionów Polskich, a także repliki broni używanych przez powstańców. Ponadto przypomnieliśmy sobie o sytuacji Polaków pod zaborami, a także jaką
rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał marszałek Józef Piłsudski i jego legiony. Pokaz spodobał się nam wszystkim. Czekamy na więcej

Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych mająca
na celu przypomnienie najważniejszych
wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA
i PERN SA. Partnerami merytorycznymi
natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.
Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017–2021.
Wśród zaproszonych na inaugurację
gości znaleźli się m. in. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Radna
Powiatu Płockiego i dyrektor szkoły Jadwiga Milewska, ks. Krzysztof Kosewski,
Radni Gminy Mała Wieś Włodzimierz
Jeznach, Dariusz Wysocki, dyrektorzy
reklama

szkół Elżbieta Witkowska, Zuzanna Niemirowska, Kalina Cybulska Filińska, Dyrektor DPS Zakrzewo Iwona Paradowska
Olkowska, nauczyciele historii z terenu
gminy, przedstawiciele rady rodziców. Inauguracji wystawy towarzyszył montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu
uczniów naszej szkoły oraz konkursy historyczne. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy prelekcji przygotowanej i zaprezentowanej przez nauczyciela historii An-

drzeja Jeznacha, który wraz z uczennicami Szkoły Podstawowej w Małej Wsi zaprezentował ważne postacie i wydarzenia z terenu Gminy Mała Wieś, mające
zasługi w długiej drodze odzyskiwania
niepodległości przez Polskę.
Wystawa wypożyczona jest i udostępniona zwiedzającym nieodpłatnie
w godzinach pracy szkoły do 24 maja 2018r.
IWONA SOBÓTKO
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