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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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10:00 – Zbiór ka de le ga cji wień co wych oraz pocz -
tów sztan da ro wych przed ko ścio łem pw. Św. Trój cy
w Wy szo gro dzie
11:00– Msza Świę ta Dzięk czyn na w in ten cji miesz kań -
ców Po wia tu Płoc kie go
12:15– Prze marsz ko ro wo du
12:30– Ofi cjal ne po wi ta nie go ści
13:00 – Ob rzęd Do żyn ko wy w wy ko na niu uczniów
Szko ły Pod sta wo wej im. Fry de ry ka Cho pi na w Ko byl ni -
kach i dzie le nie chle bem
13:45– Wy stą pie nia oko licz no ścio we
14:15– Od zna cze nia
14:45– Wrę cze nie na gród w kon kur sie na „Naj pięk niej -
szy ogród w Po wie cie Płoc kim”
15:30– Kon cert ze spo łu CLAS SIC
16:30– Kon cert ze spo łu LE NA
17:30– Kon cert ze spo łu QU EST
18:30 – Kon cert ze spo łu AB BA CO VER
19:30– Kon cert ze spo łu EXBO LO/PO SI TIV BAND
Ho no ro wy pa tro nat nad te go rocz ny mi Do żyn ka mi Po -
wia tu Płoc kie go spra wo wać bę dą:
Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Krzysz tof Jur giel
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik
Wo je wo da Ma zo wiec ki Zdzi sław Si pie ra
Ser decz nie za pra sza my wszyst kich do wspól nej za ba wy
już 18 wrze śnia! 

Pro gram Do ży nek Po wia tu Płoc kie go Wy szo gród 2016
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Wi tam z sierp nio wym wy da nie 

ga ze ty e -wy szo grod.pl 

Co raz mniej zbóż na po lach i za ora ne po -

la zwia stu ją na dej ście je sie ni Cho ciaż pra -

ce po lo we jesz cze bę dą trwać do li sto pa -

da, wcho dzi my w czas pod su mo wań i uro -

czy ste go za koń cze nia se zo nu rol ni cze go.

Uko ro no wa niem żniw są do żyn ki sta no -

wią ce naj więk sze w da nym ro ku ka len da -

rzo wym świę to rol ni ków. Są ob cho dzo ne

krót ko po za koń cze niu wszyst kich naj waż -

niej szych prac po lo wych oraz ze bra niu plo -

nów zbóż. W cza sie te go świę ta dzię ku je -

my za te go rocz ne plo ny i pro si my o jesz -

cze lep sze w przy szłym ro ku.Je ste śmy już

po do żyn kach de ka nal nych któ re od by ły

się 15 sierp nia w Czer wiń sku, wkrót ce

cze ka ją nas do żyn ki gmin ne w Bul ko wie

i do żyn ki po wia to we w Wy szo gro dzie.

1 wrze śnia to ko niec me te oro lo gicz ne go

la ta i po czą tek ro ku szkol ne go. Dzie ci

i mło dzież koń czą wa ka cje. Ca łe ro dzi ny

wcho dzą w in ny tryb pra cy. 

W związ ku z po cząt kiem ro ku szkol ne go

Ży czę wszyst kim uczą cym się du żo suk ce -

sów w na uce i no wych faj nych przy jaź ni.

Oby na la ta.

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI
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Pro gram im pre zy:
I Dzień – 27.08.2016 r. (so bo ta) – BUL KO WO
9:00 – 9:10Nada nie imie nia Osie dlo we mu Par ko wi Re kre acji,
9:10 -9:20Ofi cjal ne otwar cie Tur nie jów Pił ki Noż nej i Pla żo wej Pił ki Siat ko wej przez Wój ta
Gmi ny Bul ko wo (bo isko przy ul. Wschod niej), 
9:20 – ok. 14:00 Tur niej Pił ki Noż nej So łectw, miej sce: ma łe bo isko do pił ki noż nej w Bul ko wie
(bo isko przy ul. Wschod niej),
9:20- ok.14:00 Tur niej Pla żo wej Pił ki Siat ko wej, miej sce: bo isko do pla żo wej pił ki siat ko wej
w Bul ko wie (bo isko przy ul.  Wschod niej),
10:00Nada nie imie nia Wiej skie mu Par ko wi Re kre acji,
10:20 – 10:30 Ofi cjal ne otwar cie dnia spor to we go przez Wój ta Gmi ny Bul ko wo (ha la ZSO Bul -
ko wo),
10:30 – ok.15:00 Mię dzysz kol ny Tur niej Pił ki Siat ko wej oraz Pił ki Noż nej (ha la ZSO Bul ko wo),
11:00 – 15:00 Mię dzysz kol ny Kon kurs Pla stycz ny Sto wa rzy sze nia „Na sza Przy szłość” – „Jak
zdro wo i bez piecz nie spę dzi łem wa ka cje?” o na gro dę Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Bul ko wo, 
(11:00-13:00 dla szkół pod sta wo wych i 13:00-15:00 dla gim na zjów), 
12:00-16:00 Wspól ne ogni sko uczest ni ków roz gry wek spor to wych,
17:00 – 19:00 In au gu ra cja roz gry wek li go wych (Kla sa – B) na szcze blu Płoc kie go Okrę go we go
Związ ku Pił ki Noż nej, mecz Zjed no cze ni Bul ko wo – Ma zo wia Słu bi ce, Sta dion Pił ki Noż nej
w Bul ko wie,

II dzień 28.08.2016 (nie dzie la) – BLI CHO WO

11:45 Zbiór ka przy Ko ście le Pa ra fial nym w Bli cho wie, 
12:00 Uro czy sta Msza Świę ta w Ko ście le Pa ra fial nym w Bli cho wie, 
13:20 Prze marsz na te ren przy ZSO w Bli cho wie, 
13:30 Roz po czę cie uro czy sto ści Świę ta Plo nów oraz VI Dni Bul ko wa przy ZSO w Bli cho wie, 
– przy wi ta nie za pro szo nych go ści, 
– wy stą pie nia za pro szo nych go ści, 
13.50 Ob rzęd Do żyn ko wy oraz wy stęp ze spo łu lu do we go „Grzy bo wian ki”,
14.30 Ogło sze nie wy ni ków oraz roz da nie na gród za spor to wą so bo tę oraz roz strzy gnię cie kon -
kur su 
o na gro dę Wój ta Gmi ny Bul ko wo na naj cie kaw szy wie niec,
14:50 Wy stęp Sto wa rzy sze nia Kul tu ral no – Spo łecz ne go „Żu ra wian ki”,
15:00 Tur niej So łectw,
17:00 Wy stęp ze spo łu „CA SAN DRA”, 
18:00 Wy stęp ze spo łu „JA GO DA”,
19:00 Ogło sze nie wy ni ków kon kur sów wraz z wrę cze niem na gród:
– Kon kurs Ku li nar ny pn. „Sma ki na szej Gmi ny”,
-I Kon kurs „O Pió ro Wój ta Gmi ny Bul ko wo” – zor ga ni zo wa ny przez GBP w Bul ko wie,
– Kon kurs Pla stycz ny „Jak zdro wo i bez piecz nie spę dzi łem wa ka cje”,
19:30 Wy stęp ze spo łu – The Vo ice Or chie stra,
19:50-24:00 Za ba wa ta necz na.

Wójt Gmi ny Bul ko wo oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Bul ko wo wraz z Rad ny mi

ser decz nie za pra sza ją na

„Świę to Plo nów oraz VI Dni Bul ko wa”
któ re od bę dą się w dniach 27-28 sierp nia 2016 ro ku w Bli cho wie 

(te ren przy ZSO Bli cho wo)

W po nie dzia łek 12 wrze śnia
2016 ro ku o godz. 11.00 w sa li
kon fe ren cyj nej Klasz to ru Sa le -
zja nów Księ dza Bo sko w Czer -
wiń sku nad Wi słą od bę dzie się
ogól no pol ska kon fe ren cja na -
uko wa pt. „Czer wińsk nad Wi -
słą: hi sto ria – roz wój – wy zwa -
nia” Ser decz nie za pra sza my.

Pa tro nat:
Bi skup Płoc ki Piotr Li be ra,
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo -

wiec kie go Adam Stru zik

Or ga ni za to rzy:
Sa mo rząd Gmi ny Czer wińsk,
Ma zo wiec ki Wo je wódz ki Kon ser -

wa tor Za byt ków,
To wa rzy stwo Sa le zjań skie.

Part ne rzy:
Mu zeum Ma zo wiec kie w Płoc ku,
Aka de mia Hu ma ni stycz na im.

Alek san dra Gieysz to ra,
Ośro dek ba dan nad Ma zow szem

ATE NA

PRO GRAM KON FE REN CJI

Otwar cie:Ma zo wiec ki Wo je wódz ki
Kon ser wa tor Za byt ków – Bar ba ra Je -
zier ska, Wójt Gmi ny Czer wińsk – Mar -
cin Gor tat,

Pro boszcz Pa ra fii Zwia sto wa nia
NMP w Czer wiń sku – ks. Łu kasz Ma -
sta lerz SDB

godz. 11:15 – dr Ma ciej Trze cie ski
(IA i A PAN) – Ar che olo gia Czer wiń ska

godz. 11:35 – prof. dr hab. Hen ryk
Sam so no wicz (IH UW) – Czer wińsk
na śre dnio wiecz nym Ma zow szu

godz. 11:55 – ks. prof. dr hab. Ka zi -
mierz Ła tak (IH UKSW) – Ka no ni cy
re gu lar ni w Czer wiń sku

godz. 12:45 – 13:00 p r z e r w a
godz. 13:00 – prof. dr hab. Ro bert

Kun kel (PW) – Ar chi tek tu ra opac twa
czer wiń skie go

godz. 13:20 – dr Ra do sław Lo lo
(AH) – Czer wińsk wcze sno no wo -
żyt ny

godz. 13:40 – dr Mar cin Ko za -
rzew ski – Po li chro mie ba zy li ki Czer -
wiń skiej – stan za cho wa nia i po trze by
kon ser wa tor skie

godz. 14:00 – ks. dr An drzej Ku le -
sza (Die ce zjal ny Kon ser wa tor w To ru -
niu) – Pra ce kon ser wa tor skie w klasz to -
rze

godz. 14:20 – Krzysz tof Ka li ściak
(MWKZ – Cie cha nów) – Czer wińsk
− współ cze sne wy zwa nia kon ser wa -
tor skie

godz. 14:40 – dr Mo ni ka Kun khe
(MSZ Dział Re win dy ka cji Zbio rów) –
Za gi nio na An ta ba z Czer wiń ska

godz. 15:00 – mgr Ra fał Ple bań ski
(BDZ) – Spu ści zna nor ber ta nek płoc -
kich w Klasz to rze Czer wiń skim

godz. 15:20 – 15:35 p r z e r w a
godz.15:35 – mgr Te re sa Pie trzak

(AH) – Sa le zja nie w Czer wiń sku
godz. 15:50 – mgr Da riusz Umięc -

ki (ZS im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer -
wiń sku) – Tra dy cje dzie jów orę ża pol -
skie go w Czer wiń sku

godz. 16:15 – mgr Iwo na Ma jew -
ska (M.R.O.T.) – Tu ry sta szan sa roz wo -
ju re gio nal ne go i lo kal ne go

Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa 

„Czer wińsk nad Wi słą: hi sto ria
– roz wój – wy zwa nia”

W dniach 25 – 28 sierp nia
2016 w Czer wiń sku nad Wi słą
od bę dą sie spo tka nia Cam po
Bo sco. Te go rocz na edy cja od bę -
dzie się pod ha słem: Chrzest
966 – 2016 On chrzcić was bę -
dzie Du chem Świę tym (Mk 1,8)
Szcze gó ły 
www.cam po.bo sko.pl

Ser decz nie za pra sza my Pań -
stwa do wzię cia udzia łu w Płoc kich
Tar gach Pra cy i Ka rie ry 2016, któ -
re od bę dą się 6 paź dzier ni ka
2016r. w Cen trum Wi do wi sko wo -
-Spor to wym OR LEN ARE NA w Płoc -
ku, Plac Ce le bry Pa pie skiej 1.

Ideą prze wod nią te go rocz nych
Tar gów jest pro mo cja naj bar dziej
przed się bior czych firm two rzą cych
miej sca pra cy i udzie le nie im kom -
plek so we go wspar cia w re kru ta cji pra -
cow ni ków. Je ste śmy prze ko na ni, że
Tar gi Pra cy to wy jąt ko wa oka zja do po -
zy ska nia naj lep szych kan dy da tów do
pra cy. Tar gi da ją rów nież moż li wość
pro mo cji wła snej fir my, wy mia ny do -
świad czeń z przed sta wi cie la mi in nych
firm oraz na wią za nia cen nych kon tak -
tów biz ne so wych.

Chce my pod czas Tar gów stwo rzyć
wszyst kim Wy staw com jak naj lep sze
wa run ki do prze pro wa dze nia pro fe sjo -
nal ne go na bo ru przy szłych pra cow ni -
ków. Za pew nia my sto iska wy sta wien ni -
cze oraz pro mo cję im pre zy re ali zo wa ną
na te re nie mia sta i oko lic, w lo kal nych
me diach, In ter ne cie, na uczel niach oraz
w in sty tu cjach pu blicz nych. Udział w
tar gach jest cał ko wi cie bez płat ny.

Or ga ni za to ra mi te go rocz nych Tar -
gów są: Miej ski Urząd Pra cy w Płoc ku,
Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku, Wo -
je wódz ki Urząd Pra cy w War sza wie Fi -
lia w Płoc ku oraz Po li tech ni ka War szaw -
ska Fi lia w Płoc ku.

Zgło sze nia udzia łu w Tar gach przyj -
mu je do dnia 21 wrze śnia br. Miej ski
Urząd Pra cy w Płoc ku, e -ma il: ofer -
ty.pra cy@mup.plock.eu, tel. 24 367-
18-41

Za pro sze nie na Płoc kie Tar gi
Pra cy i Ka rie ry 2016
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Już 70 lat mi nę ło od za ło że nia klu bu spor to we go w Wy szo gro dzie. Z tej oka zji w dniu 20 sierp nia LKS Ste gny Wy -
szo gród zor ga ni zo wał im pre zę na swo im sta dio nie. Na star cie od by ła się mecz pierw szej ko lej ki Li gi Okrę go wej a
na za mknię cie mecz old bo jów LKS Ste gny a Hu ra gan Bo dza nów ze skła dem wspie ra nym za wod ni ka mi z Wy szo -
gro du. W prze rwie me czu wrę czo no pa miąt ko we me da le oso bom za słu żo nym dla LKS Ste gny

70 lat LKS Ste gny Wy szo gród
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Co jest przy czy ną za ka że nia świń?
Ja kie są ob ja wy tej cho ro by? Czy
pro fi lak tycz nie moż na za szcze pić
zwie rzę ta? I czy wła ści ciel zli kwi -
do wa ne go sta da mo że li czyć na
od szko do wa nie? Od po wie dzi na te
i in ne py ta nia po zna li uczest ni cy
szko le nia, któ re od by ło się w pią -
tek w Sta ro stwie Po wia to wym w
Płoc ku.

10 sierp nia Głów ny Le karz We te ry -
na rii po in for mo wał o stwier dze niu
ósme go i dzie wią te go ogni ska afry kań -
skie go po mo ru świń (ASF) od po cząt ku
wy stę po wa nia tej cho ro by w Pol sce.
Ostat nie ogni ska wy kry to w po wia tach
wy so ko ma zo wiec kim i za mbrow skim,
czy li tuż przy gra ni cy z woj. ma zo wiec -
kim.

To już pią te i szó ste ogni sko stwier -
dzo ne w Pol sce w tym ro ku. Wszyst kie
do tej po ry wy kry wa ne by ły w woj. pod -
la skim. O ile jed nak pierw sze po ja wia ły
się tuż przy gra ni cy z Bia ło ru sią, o ty le
te raz nie bez piecz nie zbli ży ły się do Ma -
zow sza.

W związ ku z tą sy tu acją Sta ro sta
Płoc ki Ma riusz Bie niek, wspól nie z Po -
wia to wym Le ka rzem We te ry na rii w
Płoc ku Jac kiem Grusz czyń skim, zor ga -
ni zo wa li w pią tek w sie dzi bie Sta ro stwa
Po wia to we go szko le nie na ten te mat.
Prze pro wa dzi ła je Za stęp ca Po wia to we -
go Le ka rza We te ry na rii w Płoc ku – lek.
wet. Sta ni sła wa Go łę biow ska.

TRZE BA PRZED STA WIĆ „PO WA -
GĘ SY TU ACJI”

Go ści – wśród któ rych by li m.in.
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Płoc kie -
go Lech Dą brow ski, Wój to wie i Bur mi -

strzo wie, pra cow ni cy Urzę dów Miast i
Gmin, ho dow cy trzo dy chlew nej oraz
płoc kie me dia – przy wi ta ła Wi ce sta ro -
sta Iwo na Sie roc ka. – Dzię ku ję pań stwu
za przy by cie na to ro bo cze, ale bar dzo
waż ne szko le nie. Od wie lu dni do cho -
dzą do nas słu chy o ko lej nych ogni skach
afry kań skie go po mo ru świń, ostat nie
zo sta ły stwier dzo ne w od le gło ści
ok.260 kmod gra nic po wia tu płoc kie go.
Dla te go za le ży nam, że by ście do wie -
dzie li się pań stwo o ob ja wach tej cho ro -
by i dzia ła niach pro fi lak tycz nych – po -
wie dzia ła Wi ce sta ro sta.

Lek. wet. Sta ni sła wa Go łę biow ska
do da ła, że spo tka nie ma też na ce lu
przed sta wie nie „po wa gi sy tu acji”, bo
wła śnie tak na le ży do te go pod cho dzić.
Spre cy zo wa ła, że w po ło wie lu te go
2014 r. na te re nie Pol ski wy kry to pierw -
szy przy pa dek ASF, a nie ogni sko. To
waż ne zróż ni co wa nie, bo wiem „przy pa -
dek” od no si się do dzi ków, a „ogni sko”
do trzo dy chlew nej. W su mie w 2014
ro ku stwier dzo no w na szym kra ju 23
przy pad ki, a do te raz – ok. 110. Pierw -
sze ogni sko u świń od no to wa ne zo sta ło
na to miast 21 lip ca 2014 r.

PIERW SZYM OB JA WEM CHO -
RO BY JEST GO RĄCZ KA

– Dzi siaj po świę ci my uwa gę i omó -
wi my głów nie wy stę po wa nie ognisk w
sta dach świń, nie za po mi na jąc, a przy -
po mi na jąc oczy wi ście, ja ką ro lę w sze -
rze niu się cho ro by peł nią dzi ki – za -
uwa ży ła Sta ni sła wa Go łę biow ska.

Kon ty nu owa ła, że ASF to bar dzo
za kaź na, szyb ko sze rzą ca się cho ro ba
wi ru so wa świń do mo wych oraz dzi ków,
a wi ru sa nisz czy szyb ko i sku tecz nie wy -
so ka tem pe ra tu ra (np. go to wa nie w
tem pe ra tu rze 60 stop ni C nisz czy wi ru -

sa w cią gu 20 mi nut). Lu dzie nie są
wraż li wi na za ka że nie ASF, w związ ku z
czym cho ro ba nie stwa rza za gro że nia
dla ich zdro wia i ży cia. Jed nak wy stą pie -
nie ASF skut ku je na ra że niem da ne go
kra ju na ogrom ne stra ty fi nan so we
zwią za ne głów nie z cał ko wi tym za blo -
ko wa niem moż li wo ści sprze da ży i wy -
wo zu świń i wie przo wi ny do kra jów
wol nych od tej cho ro by. Co waż ne –
naj częst szą przy czy ną za ka że nia świń
jest bez po śred ni kon takt ze zwie rzę ta -
mi za ka żo ny mi lub za ka żo ny mi pro -
duk ta mi po cho dze nia zwie rzę ce go.

- Ob ja wy są zbli żo ne do po mo ru
kla sycz ne go, choć cza sem trud no je za -
uwa żyć – tłu ma czy ła Za stęp ca Po wia to -
we go Le ka rza We te ry na rii w Płoc ku.
Na stęp nie po in for mo wa ła, na co na le ży
zwra cać uwa gę. Wśród ob ja wów ASF są:

- si ni ca skó ry, uszu, bo ków brzu cha;
- wy bro czy ny na skó rze;
- dusz ność, pie ni sty wy pływ z no sa;
- bie gun ka z do miesz ką krwi;
- wy mio ty;
- po ro nie nia;
- nie kie dy ob ja wy ner wo we.
Ale pierw szym ob ja wem cho ro by

jest go rącz ka do cho dzą ca do 41-42
stop ni C. Utrzy mu je się ona przez 3-4
dni, póź niej spa da po ni żej nor my i po ja -
wia ją się wy żej wy mie nio ne ob ja wy. Od
mo men tu ich wy stą pie nia – w cią gu
kil ku, kil ku na stu dni – świ nie pa da ją.

OB SZAR OCHRON NY ZA HA CZY
O MA ZOW SZE

Je den z ho dow ców za py tał, czy są
szcze pion ki za po bie ga ją ce wy stą pie niu
cho ro by? Pa ni dok tor od po wie dzia ła, że
nie ma, a z po wo du jej szyb kie go roz -
prze strze nia nia się, jest ab so lut ny za kaz
le cze nia cho rych zwie rząt. W go spo dar -

stwie, gdzie zo sta je wy kry ty wi rus ASF,
za bi ja się ca łą ho do wa ną w tym miej scu
trzo dę, a po tem ją uty li zu je. Nie wol no
po zby wać się pa dłych świń na wła sną
rę kę, a o po dej rze niu ASF na le ży nie -
zwłocz nie po wia do mić le ka rza we te ry -
na rii.

Sta ni sła wa Go łę biow ska po in for -
mo wa ła rów nież, że je śli zo sta je wy kry -
te ogni sko cho ro by, wy zna cza się tzw.
ob szar za po wie trzo ny (o pro mie niu co
naj mnie j3 km) oraz ob szar za gro żo ny
(o  pro mie niu co naj mnie j7 kmpo za ob -
szar za po wie trzo ny). Z ta kie go ob sza ru
nie wol no np. wy wo zić zwie rząt bez
zgo dy le ka rza, or ga ni zo wać tam tar gów
czy po lo wań zbio ro wych. – Z po wo du
wy stą pie nia ognisk ASF w po wia tach
wy so ko ma zo wiec kim i za mbrow skim,
mo że jesz cze dziś, w try bie przy śpie szo -
nym, za pad nie de cy zja Ko mi sji Eu ro pej -
skiej o znacz nym po więk sze niu ob sza ru
ochron ne go, któ ry obej mie wschod nią
część Ma zow sza. Cho dzi o część po wia -
tu ostro łęc kie go, ca ły po wiat ostrow ski i
ło sic ki, po ło wę po wia tu so ko łow skie go i
część sie dlec kie go. Czy li we szły by już
tam znacz ne ogra ni cze nia i ry go ry –
tłu ma czy ła pre le gent ka.

OD SZKO DO WA NIA? TAK, ALE
SĄ WY JĄT KI

W ja ki spo sób ho dow cy trzo dy
chlew nej   mo gą   za po biec afry kań skie -
mu po mo ro wi świń? Go spo dar stwo
trze ba od po wied nio ogro dzić (to ochro -
na przed dzi ka mi); ogra ni czyć do nie -
zbęd ne go mi ni mum licz bę osób wi zy -
tu ją cych – wszy scy po win ni zmie niać
obu wie i okry cia wierzch nie, a tam,
gdzie to moż li we, prze cho dzić przez
ślu zę z prysz ni cem; oso by po stron ne
mo gą zo stać wpusz czo ne do chlew ni,

je śli nie mia ły kon tak tu ze świ nia mi w
okre sie 72 h; na le ży za opa trzyć się w
ma ty de zyn fek cyj ne, któ re na le ży wy ło -
żyć w bra mach wjaz do wych i wy jaz do -
wych z go spo dar stwa oraz we wszyst -
kich wej ściach i wyj ściach z bu dyn ków
in wen tar skich oraz de zyn fe ko wać tak że
ko ła sa mo cho dów, je śli wy jeż dża ło się
gdzieś da lej; ogra ni czyć do nie zbęd ne go
mi ni mum za ku py świń – je że li jest to
ko niecz ne, to na le ży ku po wać zwie rzę ta
ze zna nych źró deł, a przed ich włą cze -
niem do sta da, pod dać 21-dnio wej kwa -
ran tan nie.

- W przy pad ku stwier dze nia ASF i
li kwi da cji sta da, wła ści ciel otrzy mu je
peł ne od szko do wa nie – oznaj mi ła Za -
stęp ca Po wia to we go Le ka rza We te ry na -
rii w Płoc ku, do da jąc jed nak, że są tu
wy jąt ki. – Je śli w to ku po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go stwier dzi się kar dy nal -
ny błąd, któ re go ho dow ca po wi nien był
unik nąć, to moż na od szko do wa nia od -
mó wić.

Na ko niec szko le nia je go uczest ni cy
otrzy ma li mnó stwo ma te ria łów, dzię ki
któ rym - w przy stęp ny spo sób - mo gą
utrwa lić in for ma cje na te mat ASF.

Afry kań ski po mór świń bli sko Ma zow sza. Co trze ba wie dzieć

8 sierp nia w Ze spo le
Szkół im. Ja na Śnia -
dec kie go w Wy szo gro -
dzie, Sta ro sta Płoc ki
Ma riusz Bie niek do ko -
nał prze glą du sta nu
przy go to wań szko ły do
no we go ro ku szkol ne -
go 2016/2017. Przy -
znał, że pra ce ja kie zo -
sta ły wy ko na ne są im -
po nu ją ce i z pew no -
ścią po pra wią funk cjo -
no wa nie szko ły w no -
wym ro ku szkol nym.

Zo sta ła przy go to -
wa na pra cow nia ob słu -
gi kon su men ta i od no -
wio no dwie pra cow nie
lek cyj ne. Naj więk sze in we sty cje zo sta -
ły po czy nio ne w bu dyn ku obok sto -
łów ki, gdzie do ko na no grun tow ne go
re mon tu po miesz czeń warsz ta tów
szkol nych, któ re bę dą wy ko rzy sty wa -
ne pod czas za jęć prak tycz nych. Pra ce
re mon to we w spo sób per fek cyj ny wy -

ko na ła   Spół dziel nia So cjal na Wy szo -
gro dzian ka. Na po pra wę es te ty ki szko -
ły wpły nie od re stau ro wa ne ogro dze -
nie wo kół bu dyn ku, wy ko na ne przez
kon ser wa to ra oraz oso by bez ro bot ne,
któ re od by wa ją staż i są opła ca ne ze
środ ków po za bu dże to wych

Przy go to wa nia do no we go ro ku
szkol ne go w Ze spo le Szkół im. Ja na
Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie

Trwa kon kurs na „NAJ PIĘK NIEJ -
SZY OGRÓD W PO WIE CIE PŁOC -
KIM” zor ga ni zo wa ny przez Sta ro -
stwo Po wia to we w Płoc ku, ad re -
so wa ny do wła ści cie li, współ wła -
ści cie li lub peł no let nich dzie ci
wła ści cie li ogro dów na te re nie Po -
wia tu Płoc kie go.  

Ak tu al nie ko mi sja kon kur so wa
pod prze wod nic twem Wi ce sta ro sty
Iwo ny Sie roc kiej do ko nu je prac w te -
re nie oce nia jąc pra wi dło we roz pla no -
wa nie obiek tów, ra cjo nal ne urzą dze -
nie czę ści wy po czyn ko wych, kwiet ni -
ki, skal nia ki, mur ki kwia to we, per go le
i in ne ele men ty ar chi tek tu ry ogro do -
wej, utrzy ma nie traw ni ków, do bór ro -
ślin zdo bią cych obiek ty przez ca ły

okres we ge ta cji oraz ogól ne wra że nie
es te tycz ne ogro dów.

Ogło sze nie wy ni ków kon kur su na -
stą pi naj póź niej w dniu 31 sierp nia na
stor nie www.po wiat -plock.pl; www.fa -
ce bo ok.com/Sta ro stwo Plock, a uro czy -
sty fi nał i wrę cze nie na gród i wy róż nień
od bę dzie się 18 wrze śnia pod czas Do ży -
nek Po wia tu Płoc kie go w Wy szo gro -
dzie.

Trwa kon kurs na „NAJ PIĘK NIEJ SZY OGRÓD W PO WIE CIE PŁOC KIM”
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15 sierp nia w Czer wiń sku nad Wi -
słą w dzień Wnie bo wzię cie Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny od by ły się
Do żyn ki De ka nal ne. 

Uro czy sto ściom prze wod ni czył
Dzie kan de ka na tu wy szo grodz kie go Ja -
nusz Mac kie wicz, pro bosz cza mi
wszyst kich pa ra fii de ka na tu od pra wił
uro czy stą Mszę świę tą. 

W trak cie te go rocz nych uro czy -
sto ści de ka na tu wy szo grodz kie go o
po świę ce nie wień ców pro si li Dzie ka -
na sta ro sto wie do ży nek. Funk cję tę
peł ni li: Wójt Gmi ny Czer wińsk Mar -
cin Gor tat wraz z Pa nią Iwo ną Bren -
dą. Prze ka za li oni na rę ce Dzie ka na
bo chen pięk nie wy pie czo ne go chle ba
po wsta łe go z te go rocz nych zbóż, któ -
ry jest nie po wta rzal nym i pod sta wo -
wym da rem oraz fi nal nym pro duk -
tem ludz kiej za po bie gli wo ści i pra co -
wi to ści.

Do żyn ki to przede wszyst kim
świę to plo nów, a wy ra zem te go by ły
pięk ne wień ce przy go to wa ne przez
miesz kań ców Wę grzy no wa, Ra sze wa,
Strzem bo wa, Or szy mo wa, Siel ca,

Grodź ca, Po za rzy na, No we go Bo gu -
szy na, Gar wo le wa, Pa ra fii Żu ko wo
oraz Pa ra fii Rę bo wo. Swój wie niec
przy go to wa li tak że pra cow ni cy Ban ku
Spół dziel cze go Vi stu la.

Do żyn ki De ka nal ne 

Uczeń jed nej ze szkół w Wy szo gro -
dzie po pra wiał w elek tro nicz nym
dzien ni ku szkol nym oce ny z przed -
mio tów oraz z za cho wa nia. Je go za -
cho wa nie nie by ło jed nak wzo ro we,
gdyż by ło to za cho wa nie nie zgod ne
z pra wem. Ucznio wi gro zi ka ra po -
zba wie nia wol no ści do 3 lat.

Pro ce der zmian w elek tro nicz nym
dzien ni ku, w jed nej ze szkół w Wy szo -
gro dzie trwał od li sto pa da 2015 ro ku
do kwiet nia 2016 ro ku. Je den z
uczniów do ko nał w t ym cza sie wie lu
zmian w oce nach z przed mio tów, oce -
nach z za cho wa nia oraz w za kre sie
obec no ści na za ję ciach. Zmia ny te do -
ty czy ły nie tyl ko je go oso by, chło pak
zmie niał rów nież in for ma cje do ty czą -
ce kla so wych ko le gów. W kwiet niu ca ła
spra wa zo sta ła ujaw nio na przez na -

uczy cie li. Ze szko ły wpły nę ło zgło sze -
nie o tym, że ktoś w spo sób nie upraw -
nio ny do ko nu je zmian w elek tro nicz -
nym dzien ni ku. 

Płoc cy po li cjan ci z Wy dzia łu do
wal ki z prze stęp czo ścią go spo dar czą,
któ rzy zaj mu ją się rów nież prze stęp -
stwa mi po peł nia ny mi przy wy ko rzy -
sta niu kom pu te rów, roz po czę li usta -
le nia w po wyż szej spra wie. W to ku
prze pro wa dzo nych czyn no ści funk -
cjo na riu sze usta li li męż czy znę, któ ry
zaj mo wał się tym prze stęp czym pro -
ce de rem. Oka za ło się, że jest to 19
let ni uczeń tej szko ły. Po li cjan ci zaj -
mu ją cy się spra wą ze bra li ma te riał
do wo do wy mi mo fak tu, że męż czy -
zna lo go wał się na stro nę dzien ni ka
wy ko rzy stu jąc ser we ry znaj du ją ce się
na te re nie in nych państw eu ro pej -
skich. Z ze bra ne go ma te ria łu do wo -

do we go wy ni ka, że dzie więt na sto la -
tek zmie niał oce ny z róż nych przed -
mio tów, któ re we dług nie go nie by ły
za do wa la ją ce, zmie niał rów nież da ne
do ty czą ce obec no ści na za ję ciach
oraz opi so we oce ny z za cho wa nia.
Dzia łał nie tyl ko w swo im in te re sie,
ale rów nież po pra wiał „osią gnię cia”
swo ich kla so wych ko le gów.

Po li cjan ci prze słu cha li męż czy znę
w po wyż szej spra wie, usły szał on 43 za -
rzu ty nie upraw nio ne go do stę pu do da -
nych in for ma tycz nych i ich zmia ny.
Przy znał się do za rzu tów, oświad czył
że wszedł w po sia da nie ha sła, któ re po -
zwo li ło mu na lo go wa nie się na stro nie
dzien ni ka, w spo sób przy pad ko wy. 

Za te go ty pu prze stęp stwo w ko -
dek sie kar nym prze wi dzia na jest ka ra
do 3 lat po zba wie nia wol no ści.

KO MEN DA PO LI CJI W PŁOC KU

Uczeń jed nej ze szkół w Wy szo gro dzie po pra wiał w elek tro nicz nym dzien ni ku szkol nym oce ny 

Po pra wiał oce ny z za cho wa nia, 
za cho wu jąc się nie zgod nie z pra wem

Mał go rza ta Bom ba lic ka – Dy rek tor Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku przy po mi na o ogło szo nym dnia
22 sierp nia br. przez Sta ro stę Płoc kie go za po śred nic twem Po wia -
to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku na bo rze 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 w ra -
mach środ ków Fun du szu Pra cy. 

O przy zna nie ww. środ ków mo gą ubie gać się oso by bez ro bot ne za re je stro wa -
ne w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku, któ re nie pro wa dzi ły dzia łal no ści go -
spo dar czej przez okres 12 mie się cy bez po śred nio po prze dza ją cych dzień zło że nia
wnio sku, któ re nie od mó wi ły bez uza sad nio nej przy czy ny przy ję cia pro po zy cji od -
po wied niej pra cy lub in nej for my po mo cy, z okre ślo nym pro fi lem po mo cy II.

Wy so kość środ ków na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar czej dla każ -
de go uczest ni ka, zgod nie z za ło że nia mi pro gra mu nie mo że prze kro -
czyć kwo ty 20.000,00 zł. 

Licz ba uczest ni ków jest ogra ni czo na i wy no si 40 osób. 

Wnio ski przyj mo wa ne są w sie dzi bie PUP w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1, po kój 22
(I pię tro).

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) 267-46-65 lub (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. 
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W nie dzie lę, 31 lip ca br.,
w ra mach Na ro do we go Dnia
Pa mię ci Po wsta nia War -
szaw skie go, przy sta rym
dwor cu ko le jo wym w Płoń -
sku, mia ła miej sce re kon -
struk cja hi sto rycz na pt.
„Chwa ła Zwy cię żo nym a Nie -
po ko na nym!”, By ła ona po -
świę co na miesz kań com
Płoń ska, uczest ni kom Po -
wsta nia War szaw skie go.

In sce ni za cja zor ga ni zo wa -
na zo sta ła przez człon ków Jed -
nost ki Strze lec kiej 1006 z Płoń -
ska przy wspar ciu Sto wa rzy sze -
nia Re kon struk cji Hi sto rycz nej
79 pp im. het ma na Lwa Sa pie hy
z Cie cha no wa i Miej skie go Cen -
trum Kul tu ry w Płoń sku. 

Moż na by ło zo ba czyć sce ny
z ży cia oku po wa nej sto li cy, po -
słu chać ka pe li po dwór ko wej,
obej rzeć po lo wy punkt opa trun -
ko wy oraz sce ny walk.

Przy go to wa na z roz ma chem
iwier no ścią epo ce in sce ni za cja przy -
cią gnę ła licz ną wi dow nię, któ ra nie
tyl ko mia ła oka zję zo ba czyć ale i po -

czuć kli mat tych wy da rzeń. Du że
wra że nie, wzma ga ją ce po czu cie re -
ali zmu wy wo łał prze la tu ją cy nadze -
bra ny mi sa mo lot w bar wach Luft -
waf fe, sy mu lu ją cy bom bar do wa nie.
Na ko niec moż na by ło so bie zro bić
pa miąt ko we zdję cie zuczest ni ka mi.
Or ga ni za to rzy za dba li o stra wę nie
tyl ko dla du cha ale i dla cia ła przy go -
to wu jąc po czę stu nek – ka nap ki
z do mo wym chle bem ze smal cem
i ogór kiem. 

Trze ba przy znać że in sce ni za -
cja wy pa dła bar dzo efek tow nie. 

Wśród ob ser wa to rów nie za -
bra kło oczy wi ście człon ków na -
sze go Sto wa rzy sze nia Wza jem -
nej Współ pra cy z La so ci na. Or ga -
ni za to rom gra tu lu je my po my słu
i wy ko na nia, i ży czy my po wo -
dze nia w ko lej nych dzia ła niach.

LI DIA DZIERZ BIŃ SKA

Jed nost ka Strze lec ka 1006 z Płoń ska
w hoł dzie Po wstań com War szaw skim.

1 sierp nia 2016 r., człon ko wie Sto -
wa rzy sze nia Wza jem nej Współ pra -
cy z La so ci na wraz gru pą za przy jaź -
nio nych mi ło śni ków hi sto rii zło ży li
hołd bo ha te rom Po wsta nia War -
szaw skie go. Przy by li, m. in. uczest -
nik Po wsta nia  p. Ja nusz Za rę ba,
ze bra li się przy gro bie mjr. Ja na Ja -
rosz ka, pseu do nim „Pro boszcz”, na cmen ta rzu
pa ra fial nym w Or szy mo wie.  Nie za bra kło tak -
że har ce rzy, któ rzy za cią gnę li przy gro bie mjr.
Ja rosz ka war tę ho no ro wą.  

Od czy ta no wspo mnie nie o ma jo rze Ja rosz ku,
za pa lo no zni cze a pan Za rem ba przy bli żył ze bra nym
ma ło zna ne i oso bi ste fak ty z cza sów Po wsta nia.

Jan Ja ro szek uro dził się w Or szy mo wie, w 1908r.
Po ukoń cze niu  ucze niem płoc kiej  Ma ła cho wian ki,
stu dio wał w Szko le Głów nej Han dlo wej w War sza wie.
Od był prze szko le nie woj sko we w Szko le Pod cho rą -
żych Pie cho ty w Ko mo ro wie. 

Po stu diach pra co wał ja ko na uczy ciel w Płoc ku,
Wło cław ku oraz Grod nie. 

W 1939 r.,  ja ko pod cho rą ży, a po tem po rucz nik
18 „Łom żyń skiej” Dy wi zji Pie cho ty, w skła dzie Sa mo -
dziel nej Gru py Ope ra cyj nej ”Na rew”, brał udział w
woj nie obron nej. 

W pierw szych la tach oku pa cji miesz kał i dzia -
łał w kon spi ra cji na te re nie Wy szo gro du. Prze wi du -
jąc aresz to wa nie prze niósł się do War sza wy gdzie
zwią zał się z or ga ni za cją „Miecz i Pług” wcho dzą cą

w skład Na ro do wych Sił Zbroj nych. Z chwi lą wy -
bu chu Po wsta nia War szaw skie go zo stał sze fem
szta bu zgru po wa nia Chro bry II. Brał udział w wal -
kach na Wo li i pół noc nej czę ści Śród mie ścia. Mjr.
Ja ro szek spe cja li zo wał się w nisz cze niu hi tle row -
skich czoł gów wrzu ca jąc przez otwór wła zu kie -
row cy do środ ka gran ty. W cią gu dwóch ty go dni
znisz czył sie dem na ście czoł gów…. Ta kie go wy ni ku
mo gła by mu po zaz dro ścić nie jed na ba te ria prze -
ciw pan cer na. W uzna niu za sług i mę stwa zo stał
od zna czo ny Srebr nym Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri

Zgi nął 15 sierp nia 1944 r., na Wo li, na skrzy żo wa -
niu ulic Grzy bow skiej, tra fio ny dwo ma se ria mi z bro -
ni ma szy no wej. Po cho wa no go w re jo nie szpi ta la na ul.
Ma riań skiej

Po woj nie pro chy ma jo ra zo sta ły eks hu mo wa -
ne i prze nie sio ne do ro dzin ne go gro bu, na cmen ta -
rzu pa ra fial nym w Or szy mo wie. W 2002 r. w ko -
ście le pa ra fial nym p.w. Św. Flo ria na w Or szy mo wie
od sło nię to, po świę co ną mjr. Ja no wi Ja rosz ko wi, ta -
bli cę pa miąt ko wą.

LI DIA DZIERZ BIŃ SKA 

Pa mię ci bo ha te rów 
Po wsta nia War szaw skie go



Fi lia Bi blio tecz na No we Łub ki
w ra mach wa ka cyj nych za jęć zor -
ga ni zo wa ła „Ty dzień in te gra cji dla
dzie ci”. 

Spo tka nia prze pro wa dzo ne zo -
sta ły w for mie za ba wy, któ ra jest
jed nym z pod sta wo wych czyn ni -
ków in te gru ją cych każ dą gru pę.
Dnia 09.08.2016 r. za ję cia roz po -
czę to za ba wa mi z chu s tą ani ma cyj -
ną, co by ło du żą atrak cją dla
uczest ni ków. Dzie ci w ten spo sób
mo gły roz wi jać swo ją re la cję in ter -
per so nal ną i ko mu ni ka cję spo łecz -
ną. W dru giej czę ści spo tka nia
prze pro wa dzo no grę pn. „Wi ru ją -
ca bu tel ka”. Ce lem jej by ło otwar cie
się, bu do wa nie za ufa nia, wer ba li za -
cja po trzeb, sa mo oce na, współ -
uczest nic two i in te gra cja  gru py.
Wszy scy świet nie się ba wi li

Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich
MAL WA z Ma łej Wsi bie rze udział
w ogól no pol skim kon kur sie „Ko bie ty
na start” – or ga ni zo wa nym przez ga ze tę
GO SPO DY NI. Na sze go spo dy nie do -
tar ły do fi na łu kon kur su i re pre zen tu ją
wo je wódz two Ma zo wiec kie. Na MAL -
WY moż na gło so wać wy sy ła jąc sms
o tre ści KNS.7 na nu mer 7148. Koszt
sms -a 1,23 zł. Pro si my o wspar cie – każ -
dy głos się li czy.
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MAL WY w fi na le 
ogól no pol skie go kon kur su
„Ko bie ty na start” – każ dy
głos się li czy

W so bo tę 20 sierp nia, tym ra zem
w Ba bo sze wie zo sta ła ro ze gra na
ko lej na, 2 ko lej ka Li gi Dziew czyn. 

Zjed no czo ne Ama zon ki po za cię -
tych i wa lecz nych me czach za ję ły III

miej sce. Mi mo nie peł ne go skła du
dziew czę ta sta nę ły na wy so ko ści za da -
nia po ka zu jąc twar dą grę w obro nie w
każ dym me czu. Przed na mi mie siąc
pra cy i tre nin gów do ko lej nych me czów
li go wych w Bul ko wie

Wa lecz ne Ama zon ki

Ty dzień in te gra cji dla dzie ci w No wych Łub kach

Dnia 14 sierp nia 2016r. w go dzi -
nach 9:30-12:30 na sta wie w Rę bo -
wie od by ły się za wo dy spła wi ko we
„Olim pia da Węd kar ska dla Dzie ci
i Mło dzie ży Wy szo gród 2016”

W za wo dach wzię ło odział 30 za -
wod ni ków w trzech ka te go riach wie ko -
wych: U -8, U -12 i U -16. 

Po cząt ko wo sło necz ny i bez wietrz -
ny po ra nek zmie nił się w po chmur ne
przed po łu dnie. Oko ło godz. 11-tej za -
czął pa dać drob ny deszcz. Po pół go dzin -
nym „lek kim prysz ni cu” zno wu wy szło
słoń ce, ale za czę ło moc niej wiać. 

Ryb ki bra ły ra czej sła bo. W za leż -
no ści od wy lo so wa ne go sta no wi ska,
uży tej za nę ty i sto so wa nych przy nęt,
ło wio ne by ły ka ra sie, li ny, kar pie, ja zie
i oko nie.

Do mi no wa ły głów nie nie wiel kie
ryb ki w prze dzia le 10-15cm, ale mło -
dym węd ka rzom uda ło się tak że wy cią -
gnąć kil ka na praw dę ład nych ryb. Naj -
więk sze go li na ok.35cm zło wi ła Oli wia

Le wan dow ska, a naj więk sze go kar pia
ok. 30cm. zło wił Kac per Ja cho wicz. 

O go dzi nie 12:30 za koń czo no ło -
wie nie, sę dzio wie zwa ży li ry by i pod li -
czo no wy ni ki. 

Zwy cięz cy otrzy ma li pa miąt ko we
sta tu et ki i ko ło wrot ki, a po zo sta li
uczest ni cy pa miąt ko we dy plo my, me -
da le, na gro dy nie spo dzian ki w po sta ci
ak ce so riów węd kar skich. 

A OTO WY NI KI: 
KA TE GO RIA DO LAT 8: 
1. JA CHO WICZ Kac per – 1780g
2. JA NI SZEW SKI Adam – 865g
3. ŻU CHOW SKA Jo an na – 790g
4. KRY SIAK Krzysz tof – 720g
5. SZY MER SKI Pa tryk – 695g
6. KAŹ MIER CZAK Wik to ria – 650g
7. KA MIŃ SKI Bła żej – 640g
8. KAŹ MI ROW SKI Da wid – 605
9. MAĆ KIE WICZ Adam – 600g
ZA WO DZIŃ SKA Alek san dra – 600g 
KA TE GO RIA DO LAT 12: 
1. MŁO DAW SKI MI KO ŁAJ – 1075g

2. PIERZ CHA ŁA Li lia na – 1040g
3. LĄ DOW SKI Piotr – 965g
4. LĄ DOW SKI Łu kasz – 740g
5. SZY MER SKI Kry stian – 725g
6. JA RO SZEW SKA Na ta lia – 690g
7. PIERZ CHA ŁA Mar cel – 665g
LĄ DOW SKI Ka mil – 665g
SZY MER SKI Hu bert – 665g
10. LE WAN DOW SKA Ka mi la – 660g
11. SZUM LIC KI Ja kub – 605g
12. SZA JEW SKI Ma te usz – 0g
SOB CZAK Ku ba – 0g 
KA TE GO RIA DO LAT 16: 
1. ŻU CHOW SKI Ja kub – 1245g
2. LE WAN DOW SKA Oli wia – 1230g
3. BLOCH Ja kub U -16 – 645g
4. SZULC Hu bert U -16 – 630g
5. LĄ DOW SKI Mi chał – 615g
6. SZY MER SKA Ma rian na – 0g
KAŹ MIER CZAK Oli wia – 0g 

Wszyst kim „Mło dym Węd ka rzom”
gra tu lu je my!!! A ro dzi com i opie ku nom
dzię ku je my za po świę co ny czas i wspar -
cie w roz wi ja niu pa sji swo ich dzie ci. 

Olimpiada Wędkarska dla Dzieci
i Młodzieży Wyszogród 2016
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