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’’FARMA WIATROWA GMINNEJ NIEZGODY’’

Pierwsze plany budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Wyszogród pojawiły się już w 2009 roku. Postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych toczyło się w sposób typowy dla inwestycji wzbudzają-
cych sprzeciw mieszkańców mających żyć w otoczeniu 150 metrowych wież wiatrowych. Brak rzetelnych konsultacji
społecznych, przedstawienie wyłącznie iluzorycznych korzyści, to typowe zachowanie organów samorządowych zainte-
resowanych zlokalizowanych fary wiatrowej na terenie własnej gminy. cd. str.2

Gmina Bodzanów – czwarta Gmina w województwie i 27 w kraju, 
w X jubileuszowym rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” – edycja 2014r.

Gmina Bodzanów, to My mieszkań-
cy 37 wsi, zebranych w 34 sołec-
twa, ośrodek administracyjno–usłu-
gowy to zespół wsi Bodzanów
– Chodkowo. Druga dynamiczna
aglomeracja to Nowe Miszewo
– Miszewo Murowane i Kłaczkowo.
Gmina stanowi obszar atrakcyjny
inwestycyjnie i turystycznie. Na tę
ocenę wpływa m.in. zrealizowany
w kadencji 2010-2014, szereg stra-
tegicznych inwestycji: 

cd. str.4
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Drodzy 
Czytelnicy!
Witam z trzecim numerem gaze-
ty e-wyszogrod. pl. 
Ubiegły miesiąc wrzesień obfito-
wał w huczne imprezy jak np. do-
żynki regionalne i lokalne, lokal-
ne święta i turniej. Większość im-
prez zaliczona została do uda-
nych. Widać organizatorzy się po-
starali a i dzięki pogodzie goście
licznie dopisali. Tak więc więk-
szość uczestników była zadowo-
lona, choć zawsze jakiś malkon-
tentów można znaleźć.
Październik już jest miesiącem
spokojniejszym od imprez choć
końcówka szykuje się już gorąca
ale inaczej. A to za sprawą zbliża-
jących się wyborów samorządo-
wych. Listy kandydatów się za-
pełniają. Rejestracje list dobie-
gają końca i wkrótce zaczną się
gorące dyskusje. 
Zapraszamy kandydatów do za-
pleniania naszych łam i stron
portalowych.
Podpowiadam kandydatom że
np. lokalny blog może być zwit-
nym sposobem komunikacji
z wyborcami.
Póki co bardzo ciekawym tema-
tem są prace wykopaliskowe
na Górze Zamkowej w Wyszogro-
dzie. Prace są prowadzone bar-
dzo intensywnie a i plany zago-
spodarowania tego terenu po za-
kończeniu wykopalisk są bardzo
ciekawe. Z pewnością przybędzie
nam kolejna atrakcja turystycz-
na. Zapraszamy do odwiedzania
stron naszego portalu e-wyszo-
grod. pl na którym staramy się
umieszczać nowe informacje.

Kolejny wydanie gazety planuje-
my wydać za trzy tygodnie
w ostatnim tygodniu październi-
ka tuz przed świętami. 
Zapraszam do współpracy
przy kolejny wydaniu i życzę miłej
lektury. 

PPaawweełł  KKłłoobbuukkoowwsskkii
RReeddaakkttoorr  NNaacczzeellnnyy

19 września 2014 roku w sie-
dzibie Muzeum Wisły w Wy-
szogrodzie odbyło się spotka-
nie z Markiem Mistewiczem,
autorem przygotowanej
do druku monografii o Wyszo-
grodzkim Moście. Wydanie
dzieła planuje się na 2015
rok w formie książkowej dwu-
języcznej. Będzie to pierwszy
tak obszernie udokumentowa-
ny zbiór tekstów, rysunków
i fotografii o moście.

Mało osób wie, że w Wyszogrodzie
było sześć różnych mostów. Pierwszy zbu-
dowany w 1915 roku most pływający, gdy
wojsko niemieckie zdobywało Warszawę
i twierdzę Modlin. Jeszcze w tym samym
roku Niemcy rozpoczęli budowę drugie-

go mostu stalowego, kratownicowego
na drewnianych podporach z dwoma ru-
chomymi przęsłami. Ten most przetrwał
do września 1939 roku. W czasie okupa-
cji powstawały kolejne mosty pontonowe,
o których dokumentację można znaleźć
na mapach sztabowych Wermachtu. 

Most stały całkowicie drewniany zbu-
dowała niemiecka organizacja Todt
w 1944 roku. Uważany był za najdłuższy
most półtrwały w skali europejskiej.
W związku z zimowymi uszkodzeniami
był on wielokrotnie naprawiany w la-
tach 1954,1966,1971,1987,1998. Ostat-
nie uszkodzenia były na tyle duże, że pod-
jęto decyzję o jego rozbiórce. W paździer-
niku 1999 roku został oddany do użytku
betonowo-stalowy most o długości 1200
metrów, mimo to Most Drewniany jest
cennym elementem historii Wyszogrodu
i ziemi wyszogrodzkiej.

Pierwsze plany budowy farmy wia-
trowej na terenie gminy Wyszogród poja-
wiły się już w 2009 roku. Postępowanie
administracyjne w sprawie określenia
warunków środowiskowych toczyło się
w sposób typowy dla inwestycji wzbu-
dzających sprzeciw mieszkańców mają-
cych żyć w otoczeniu 150 metrowych
wież wiatrowych. Brak rzetelnych kon-
sultacji społecznych, przedstawienie wy-
łącznie iluzorycznych korzyści, to typo-
we zachowanie organów samorządo-
wych zainteresowanych zlokalizowa-
nych fary wiatrowej na terenie własnej
gminy. W roku 2011 została wydana
pierwsza decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W toku złożonych odwołań Samorządo-
we Kolegium Odwoławcze w Płocku
uchyliło decyzje Burmistrza Gminy
i Miasta Wyszogród. Złożone skargi spo-
wodowały rozpoczęcie postępowania są-
dowego, które wciąż trwa. Mimo trwają-
cej kontroli sądowej Burmistrz rozpoczął
kolejne postępowanie w sprawie wyda-
nia kolejnej decyzji środowiskowej dla
Farmy Wiatrowej Wyszogród. Tym ra-
zem postępowanie trwało bliska dwa la-
ta. Mieszkańcy, stowarzyszenia ekolo-
giczne w toku postępowania złożyły sze-
reg uwag i wniosków wskazujących
na szkodliwy wpływ na środowisko
i zdrowie mieszkańców dla pomysłu zlo-
kalizowania tak potężnych turbin w bez-

pośrednim sąsiedztwie domów miesz-
kalnych. Mieszkańcy wskazywali iż gmi-
na powinna rozwijać zielona energię po-
przez włączenie się do Programu Prosu-
ment tj. poprzez przydomowe elektrow-
nie wiatrowe i fotowoltaiczne. Niestety
Burmistrz jak i SKO w Płocku nie
uwzględnili argumentów strony społecz-
nej, wydając w marcu oraz wrze-
śniu 2014r decyzje korzystna dla inwe-

stora. Czeka więc nas ponowna batalia
sądowa. Jakie będą orzeczenia sadowe
w tej sprawi? Przyszłość pokaże…..

Nie bez znaczenia dla tej sprawy są
wnioski płynące z ostatniego raportu
Najwyższej Izby Kontroli w sprawie lo-
kalizowania turbin wiatrowych. W zna-
czącej liczbie kontrolowanych gmin mie-
liśmy do czynienia z zachowaniami ko-
rupcyjnymi oraz całkowitą ignorancją
głosu społecznego. 

A jak było w sprawie Farmy Wiatro-
wej Wyszogród.

Stowarzyszenie Kocham Mazowsze

GGaazzeettaa  bbeezzppłłaattnnaa
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Ruszyły prace związane z ba-
daniem archeologiczno- ar-
chitektonicznym Góry Zamko-
wej w Wyszogrodzie. Działa-
nia terenowe realizowane są
przez łódzkie konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwa Arche-
ologiczno-konserwatorskiego
„KAIROS -PLUS” i pracowni

Archeologicznej Tercento we
współpracy z Centrum Kultu-
ry „Wisła”. Pracami badaw-
czymi kierują Tomasz Olszac-
ki Justyn Skowron, a w skład
stałej ekspedycji terenowej
wchodzą m.in. Michał Cichoc-
ki i Adam Rapiejko.

Warto przypomnieć, że w la-
tach 1960-61r w wyniku badań prze-
prowadzonych przez Aleksandra Gerla-
cha zweryfikowano pozostałości drew-
niano-ziemnej siedziby książęcej
z XIII wieku oraz potwierdzono obec-
ność murów średniowiecznego zamku. 

Tegoroczne badania obejmują identy-
fikacje reliktów dwóch domów zamko-
wych. Ponadto Wykopami archeologicz-
nymi zostaną rozpoznane dwa bunkry
niemieckie typu Tobruk. Wszystkie te
Działania badawcze zmierzają do wykre-
owania przestrzeni zamku tzw. Ekomu-
zeum, gdzie będzie można zobaczyć relik-
ty zamku oraz zabytki II wojny światowej. 

Do chwili obecnej wykonano wyko-
py w rejonie bunkrów, z których pozy-

skano bardzo dużą ilość materiałów za-
bytkowych m.in. fragmenty ceramiki
naczyniowej, szacowane na ponad 1000
egzemplarzy. 

Odkryto również ceglany narożnik
zbudowany z cegieł gotyckich układa-
nych bez użycia zaprawy. Prawdopodob-
nie jest to fragment budynków gospo-
darczych usytuowanych wzdłuż połu-
dniowej kurtyny zamku. W północno-
-wschodniej części Góry Zamkowej pro-
wadzone są poszukiwania murów domu
wschodniego, czyli jednej z dwóch ka-
mienic.

Badania oraz prace nad powstaniem
Ekomuzeum są relacjonowane na bieżą-
co w raportach zamieszczanych w Inter-
necie na portalu e-wyszogrod. pl 

Wyszogród 

Odkrycia na górze zamkowej

reklama
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Gmina Bodzanów, to My
mieszkańcy 37 wsi, zebra-
nych w 34 sołectwa, ośrodek
administracyjno–usługowy to
zespół wsi Bodzanów – Chod-
kowo. Druga dynamiczna
aglomeracja to Nowe Misze-
wo – Miszewo Murowane
i Kłaczkowo. Gmina stanowi
obszar atrakcyjny inwestycyj-
nie i turystycznie. Na tę oce-
nę wpływa m.in. zrealizowany
w kadencji 2010-2014, sze-
reg strategicznych inwestycji: 

Ulepszenie nawierzchni dróg żwi-
rowych na terenie Gminy Bodzanów,
rekultywacja składowiska odpadów
na terenie gmin członków Związku
Gmin Regionu Płockiego, budowa
wiejskiego centrum tradycji i kultury
w Gąsewie wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, modernizacja i przebudowa
dróg w Gminach regionu Płockiego
szansą ich dynamicznego rozwoju (Wi-
ciejewo, Reczyn, Kłaczkowo, Nowe Mi-
szewo, Borowice), kompleksowe upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie gminy Bodzanów, za-
gospodarowanie parku w centrum
miejscowości Chodkowo, indywiduali-
zacja procesu nauczania i wychowania

uczniów klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Bodzanów, projekt aktywna
integracja osób korzystających ze
wsparcia GOPS w Bodzanowie – szan-
są na powrót na rynek pracy oraz sa-
motna matka równe prawa równe szan-
se, współrealizacja budowy przegrody
dolinowej na rzece Mołtawie w m. Sta-
nowo wraz z WZMiUW, budowa
chodnika w pasie drogi powiatowej
nr 2956W Bodzanów-
- Kępa Polska w m. Chodkowo. Realizo-
wane inwestycje to budowa kompleksu
sportowo–oświatowego wraz z infra-
strukturą towarzyszącą i zagospodaro-
waniem terenu w miejscowości Chod-
kowo – etap I” oraz uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Bodzanów (budowa brakują-
cych nitek wodociągowych oraz re-
mont stacji uzdatniania wody w Stano-
wie). Jestem dumna z tego, że udało się
oddłużyć gminę i obecny wskaźnik za-
dłużenia wynosi 15%, to zadowalająca
cyfra również w związku ze zmienioną
ustawą o finansach publicznych a do-
kładnie art. 243 tej ustawy, który to
obowiązuje od stycznia 2014 r. W po-
wyższym artykule ustalono nowy
wskaźnik, zwany potocznie indywidu-
alnym wskaźnikiem, który ogranicza
spłatę i obsługę zadłużenia i tym sposo-
bem radykalnie ogranicza zdolność
gmin do zadłużania się. Wskaźnik ten
nie przewiduje zastosowania nadwyżki
z lat ubiegłych do finansowania deficy-

tu budżetu lub ujemnej nadwyżki ope-
racyjnej, co stanowi nieuzasadnione
obniżenie zdolności kredytowej gminy.
Dlatego staraliśmy się obniżyć zadłuże-
nie, żebyśmy mogli dalej inwestować.
Podwyższyliśmy budżet. Kiedy obej-
mowałam funkcję wójta budżet
na rok 2011 wynosił 21,95 mln zł, a te-
raz 27,977 mln zł. Dlatego w tym mo-
mencie możemy inwestycje już nie tyl-
ko dokończyć, ale rozpocząć planowa-
nie na przyszłość dla dobra Naszej ma-

łej Ojczyzny, jaką jest Gmina Bodza-
nów.

Mimo wielu osiągnięć i szeregu
zmian, jakie dokonały się w lokalnej spo-
łeczności za sprawą zdobytych dotacji,
nie ustajemy w staraniach o dalszą po-
prawę warunków życia i możliwości roz-
woju Gminy.

WÓJT GMINY – GRAŻYNA PIETRZAK

Gmina Bodzanów – czwarta Gmina w województwie
i 27 w kraju, w X jubileuszowym rankingu 
samorządów „Rzeczpospolitej” – edycja 2014r.

reklama
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Tegoroczny XVI Burak Rally zasko-
czył frekwencją organizatorów jak
i publiczność zgromadzoną na placu
pod szkołą w Małej Wsi. W wydarze-
niu wzięło udział 317 motocykli oraz
kilkanaście aut (zabytkowe, jeep'y,
sportowe, wóz strażacki, buggy) ra-
zem jakieś 20 pojazdów! Pogoda by-
ła doskonała a humor dopisywał
wszystkim uczestnikom zlotu. 

Liczne konkursy cieszyły się zaintere-
sowaniem zlotowiczów, wspaniałe nagro-
dy oraz koncert The Grandfather z Płocka
dodawały klimatu temu niespotykanemu
wydarzeniu jakim jest jest Burak Rally. Naj-
jaśniejszym punktem imprezy była parada,
która rozciągneła się na długość 2 km!! Pod-
czas Buraka każdy znalazł coś dla siebie, by-
ły przejazdy dla off-roadowców, dla moto-

cyklistów konkursy sprawnościowe, loso-
wanie nagród z worka dla każdego, gry ze-
społowe (chodzenie na nartach), żarcie
z grilla (Szkutnia Wyszogród) i ognisko....
oprawione rockendrolowym klimatem
oraz pokazem Capoeiry. Kolejna edycja
Burak Rally w przyszłym roku... zaprasza-
my już dziś!!!!! Ogromne podziękowania
należą się sponsorom, są to: Boruta Motors,

Vistula Bank (Wyszogród), Ryszard Ksie-
niewicz Sklep Wielobranżowy (Mała
Wieś), EMKA-części samochodowe (Mała
Wieś/Wyszogród), Stacja Diagnostyczna
Rafał Kasztelan, SUR Mała Wieś Pan
Edward Piątkowski, Cameleon Reklama
i Maduro Design oraz Unigraf (Płock), Ra-
fał Nurzyński (BYŚ), przychodnia wetery-
naryjna w Chodkowie

Rekordowy Burak Rally 

reklama
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Kobylniki Okazały Się wspaniałym
gospodarzem gminnych dożynek
w 2014r

Niedziela dla Kobylnik w gminie
Wyszogród, była wielkim świętem, ma-
ła wioska gościła na swym terenie so-

łectwa z całej gminy Wyszogród, wyka-
zała się niesamowitą gościnnością co
było miłym zaskoczeniem dla przyby-
łych tam Gości. Uroczystości dożynko-
we zaplanowane były na godz. 13 miej-
scem obchodów był plac przy remizie
Osp. Uroczystość rozpoczęła się mszą

świętą celebrowaną przez ks marka Ję-
drzejewskiego Proboszcza Parafii Ko-
bylniki Następnie był koncert Zespołu
orkiestry dętej pod batutą Waldemara
Kidziuna. Po Koncercie orkiestry dętej
oficjalnie powitano gości. Wielkim za-
skoczeniem dla zgromadzonej publicz-

ności był występ zespoły „Promyk”
z klubu Seniora w Wyszogrodzie Cen-
trum Kultury Wisła w Wyszogrodzie
zapewniło występ zespołu Vistulki
pod kierownictwem Antoniego Dą-
browskiego. Godzina 17 była ogromną
atrakcją dla miłośników Disco Polo za-

planowany był Występ zespołu Voyager
wykonawców takich Piosenek jak „Pol-
skie Dziewczyny oraz „A my lubimy
Dziewczyny” Rozbawiona Publiczność
mogła liczyć na atrakcje do późnych go-
dzin następną atrakcją był zespół
MAXX DANCE.

Dożynki Kobylniki 2014 

RRaannddssttaadd  PPoollsskkaa  
dla swojego klienta poszukuje osób na 

stanowisko:

OPERATOR MONTAŻYSTA
(KOBIETY I MĘŻCZYŹNI)

Oferujemy:
- umowę o pracę tymczasową
- pracę na pełen etat w 3 zmianach
- stabilne zatrudnienie
- 12 zł/h brutto
- oferujemy również pracę dla osób z ORZECZONYM

STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- oferujemy dowóz pracowników z Wyszogrodu i okolic do

Pruszkowa
Miejsce zatrudnienia: Pruszków
Kontakt: ris.pruszkow@randstad.pl
Telefon: (22) 456- 74-32

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.

Agencja zatrudnienia nr 47. 

reklama
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28 września 2014 roku jed-
nostka OSP w Pilichówku ob-
chodziła jubileuszowe stule-
cie, któremu przewodniczył
druh Marek Dominiak. 

Pierwsze zorganizowane jednostki
będące prekursorami obecnej OSP po-
wstały w drugiej połowie XIX wieku.
Tworzyli je z zaangażowaniem sami
mieszkańcy. Strażacy-Ochotnicy podej-
mują się trudnych i ryzykownych zadań
narażając swoje życie. Ich bohaterstwo,
skuteczne działania oraz poświęcenie
spotykają się zawsze z wielkim uzna-
niem i szacunkiem. 

Uroczystość w Pilichówku rozpo-
częła się mszą świętą w Kościele Parafial-
nym w Daniszewie, koncelebrowaną
przez kapelana płockich strażaków księ-
dza kanonika Romana Bagińskiego oraz
proboszcza Jana Żółtowskiego. Powiat
Płocki reprezentował Starosta Płocki Mi-
chał Boszko. Wśród gości znaleźli się
m.in. Członek Zarządu Powiatu w Płoc-
ku Lech Dąbrowski, Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Poseł na Sejm Piotr Zgorzelski, Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor
Szmulewicz, Kierownik Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Rado-
sław Lewandowski, druh Hilary Janusz-

czyk.
„Ceniąc zaangażowanie, z jakim słu-

życie Rzeczpospolitej Polskiej oraz oby-
watelom, przekazuję Wam Drodzy
Druhny i Druhowie najwyższe wyrazy
podziwu i uznania. Dziękuję za empatię
i wrażliwość na drugiego człowieka,
za pełną gotowość do niesienia pomocy
oraz upór i konsekwencję w działaniu
na rzecz innych, a przede wszystkim
za rycerska odwagę, z jaką stajecie
do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi”
– mówił podczas wystąpienia Starosta

Płocki Michał Boszko. List okoliczno-
ściowy z gratulacjami przekazał także
Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
druh Waldemar Pawlak. 

OSP w Pilichówka za wybitne zasłu-
gi oraz długoletnią działalność na rzecz
województwa mazowieckiego została
uhonorowana przez Marszałka Adama
Struzika Medalem Pamiątkowym „Pro
Masovia”.

Po oficjalnych uroczystościach roz-
poczęło się świętowanie znamienitego
jubileuszu.

STULECIE OSP W PILICHÓWKU

reklama

Tegoroczne ceny skupu czarnych po-
rzeczek i wiśni były w tym roku bar-
dzo niskie i nie pokrywały nawet
kosztów ich produkcji. Aby zrekom-

pensować straty producentów tych
owoców wynikające z tej sytuacji
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa będzie wypłacała im

wsparcie. Jego wysokość wynie-
sie 410 zł za 1 hektar takich upraw
i będzie realizowane w formie tzw.
pomocy de minimis. Oznacza to, że
maksymalna kwota wsparcia wypła-
conego w tej formie w ciągu trzech
ostatnich lat nie może być wyższa
niż równowartość 15 tys. euro.

Aby otrzymać taką pomoc, trzeba
wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć
go do 15 października 2014 r. we właści-
wym biurze powiatowym Agencji ze
względu na miejsce zamieszkania bądź
siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku należy dołączyć za-
świadczenia o otrzymanej pomocy de
minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub
oświadczenie, że nie korzystało się z ta-

kiego wsparcia. Ponadto, trzeba również
przedstawić oświadczenie o powierzch-
ni, jaką zajmowały w 2014 roku owocu-
jące uprawy czarnej porzeczki i wiśni.

ARiMR pomoże również rolnikom,
którzy ze względu na wprowadzenie ogra-
niczeń handlowych, nie są w stanie spłacać
zaciągniętych preferencyjnych kredytów
inwestycyjnych bądź klęskowych. Chodzi
o kredyty, w których spłacie pomaga Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, regulując za rolnika część należnego
bankowi oprocentowania. Teraz rolnik bę-
dzie mógł wystąpić do banku, w którym
wziął taki kredyt o zawieszenie jego spłaty
nawet na dwa lata. W tym czasie ARiMR
będzie regulowała za rolnika należne ban-
kowi oprocentowanie takiego kredytu. Nie

jest to pomoc bezzwrotna i rolnicy, którzy
skorzystają z tej możliwości będą musieli
zwrócić środki zapłacone za nich przez
ARiMR w okresie zawieszenie spłaty kre-
dytu. Forma zwrotu będzie zależała od te-
go, kiedy taki kredyt został udzielony. I tak,
rolnicy którzy zaciągnęli preferencyjne kre-
dyty z dopłatami ARiMR do ich oprocen-
towania do 30 kwietnia 2007 roku, będą
musieli zwrócić zapłacone za nich przez
Agencję odsetki, po zakończeniu okresu za-
wieszenia spłaty kredytu. Natomiast
w przypadku rolników, którzy zaciągnęli
takie kredyty po 30 kwietnia 2007 r., bę-
dzie zastosowane rozwiązanie polegające
na pomniejszeniu kwoty dopłat określo-
nych w zawartych z bankami umowach,
o wartość spłaty jakiej dokonała ARiMR
w okresie zawieszenia kredytu.

Wzory druków do pobrania ze stro-
ny Urzędu Gminy Czerwińsk 

Wsparcie dla producentów porzeczek i wiśni
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W dniu 12 września 2014 roku

na terenie Fortu Nr 1 w Zakroczmiu od-
był się III Turniej Miast na Szlaku Książąt
Mazowieckich. Do rywalizacji o tytuł
Honorowej Stolicy Księstwa Mazowiec-
kiego wystartowały reprezentacje: Bodza-
nów, Czerwińsk, Góra Kalwaria, Łomża,
Maków Mazowiecki, Ostrów Mazowiec-
ka, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Warka,
Zakroczym. Walkę wygrał Zakroczym. 3
osobowe drużyny zmierzyły się w konku-
rencjach zespołowych: „Taniej Okowi-
cie”, wyścigu na „Nartach Bolimowskich”
oraz w „Ataku na smoka”. Następnie
przeprowadzono konkurencje technicz-
ne: strzelanie z łuku, rycerski tor prze-
szkód,, rzut siekierą do celu, a następnie
zawodnicy zmierzyli swoje siły w przecią-
ganiu liny oraz na równoważni.

Szlak Książąt Mazowieckich został stworzony, by rozpowszechniać spu-

ściznę Książąt Mazowieckich, przeka-
zywać o nich wiedzę i przywrócić im
niezależne miejsce w świadomości dzi-
siejszych mieszkańców Mazowsza.
Turniej Miast na Szlaku Książąt Mazo-

wieckich to pomysł na cykliczne wy-

darzenie, które łączy miejscowości,
przypomina o wspólnych korzeniach,
wspólne historii, tradycji i dziedzic-
twie historycznym.

III Turnieju Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich

reklama
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� Suzuki Burgman 400 ccm Maxi Skuter Duży maxi skuter silnik 400ccm Skrzynia
automatyczna prędkośc max ok 155km/h średnie zużycie paliwa ok 3,5l/100km.
Boruta Motors Wyszogród ul.Rębowska 66 tel 24 2311006

� Sprzedam działkę rolną o pow 6,40 ha, położoną w Gm Wyszogród. Dobry
dojazd, Melioracja, Doprawiona Tel:663-236-598

� Zapraszamy na spływy kajakowe do Wyszogrodu i okolic. Spływy kajakowe Bzurą
i Wisłą Niskie ceny i profesjonalny sprzęt i fachowa obsługa www.pm-sport.pl
kajaki@pm-sport.pl tel. 535 00 88 47

� Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Węgrzynowo koło Wyszogrodu o
powierzchni 725 m2 . Istnieje możliwość dokupienia 184 m2 od gminy. Media w
drodze. Działka położona w cichej, spokojnej, malowniczej okolicy, 500m od lasu.
Cena do uzgodnienia 517917111

� Jawa Travel 125 , Możliwość jazdy na prawo jazdy kat. A1 lub B1 (samochodowe)
Najnowszy model 2014 produkcja Czechy. Pojazd nowy z gwarancją i kompletem
dokumentów do rejestracji. Przyjmujemy zamówienia na nowe pojazdy prosto s
fabryki Jawy Czechy. dostępne kolory : srebrny lub czarny .Boruta Motors 09-450
Wyszogród ul.Rębowska 66 tel 242311006

� pomoc drogowa 24h 7 dni w tygodniu, popsulo Ci sie auto dzwon!! jednorazowo
mozemy zabrac 6 osob do naszej klimatyzowanej autolawety. usługi autoholowania
oferujemy na terenie calej Polski.autostrada a2 tel 604 727 640

� Witam, oferuje wszelkiego rodzaju wykopy za pomocą minikoparki JCB , komplet
7szt łyżek, wszystko w atrakcyjnych cenach zapraszam na nasza strone internetową
www.mini-koparka.eu tel503 383 172

� KOREPETYCJE – JĘZYK POLSKI Jestem studentką V roku filologii polskiej. Udzielę
korepetycji z języka polskiego na każdym poziomie kształcenia, tj. szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia. Pomogę w pisaniu wypracowań, w
analizie i interpretacji tekstów literackich, w przygotowaniu do sprawdzianu
szóstoklasisty, testu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego. Lekcji udzielam w
weekendy u siebie w domu (Przęsławice, gmina Brochów). Cena: 30 zł / 1 godz.
Kontakt: 664 881 937

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA DDRROOBBNNEE �  OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA DDRROOBBNNEE � OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA DDRROOBBNNEE � OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA DDRROOBBNNEE � OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA DDRROOBBNNEE � OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA DDRROOBBNNEE � OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA

W niedzielne przedpołudnie 5 października
o godzinie 11-tej. W Wyszogrodzie przy ulicy
Klasztornej 9 na stadionie lokalnej drużyny, odby-
ło się emocjonujące spotkanie drużyn płockiej kla-
sy A: Stegny Wyszogród – Start Proboszczewice.
Drużyny rywalizujące ze sobą walczą o awans
do ligi okręgowej. Gospodarze do spotkania przy-
stąpili w osłabieniu na skutek kontuzji jakie prze-
śladują drużynę. Krzysztof Jamka, w jednym
z wcześniejszych meczów uległ poważnej kontuzji
oraz Jarosław Iwanowski, który złamał ręki pod-

czas ostatniego meczu, co w znacznym stopniu
osłabiło drużynę gospodarzy. Mimo to Stegna Wy-
szogród wygrała niedzielne spotkanie 2: 1. Oby-
dwie bramki strzelił Michał Popiołek. Wygrana
pozwoliła na znaczny awans w tabeli na wyższą lo-
katę. W chwili obecnej Stegny Wyszogród zajmu-
je 5 miejsce z dorobkiem 10 punktów po 6 kolej-
kach. Następny mecz odbędzie się z Drużyną
Spójni Mała Wieś która w chwili obecnej zajmu-
je 1 miejsce w tabeli

LKS STEGNY Wyszogród

5 października 2014 r. ZJEDNO-
CZENI wygrali niezwykle emo-
cjonujący Turniej Piłki Nożnej w
Bielsku. Zajmując drugie miej-
sce w grupie (2 wygrane, 1 prze-
grana; łącznie 6pkt) awansowali
do półfinału pokonując na kar-
ne faworytów całego turnieju.

Prezentujący fenomenalne
parady bramkarskie – Kamil Ma-
zurkiewicz oraz niezwykle pewni
„egzekutorzy” rzutów karnych dla
ZKS Bulkowo-Praga: Marcin
Przedpełski, Przemek Bandych
oraz Mateusz Łaciński, wprowa-
dzili Zjednoczonych do finału.
Główny mecz turnieju również
był emocjonujący, gdyż Zjedno-
czeni mieli szansę zrewanżować
się drużynie Galaktico Bielsk, którzy wygrali z ZKS Bulkowo-Praga w fazie grupowej. W regulaminowym
czasie gry finału było 1-1 (bramkę na wagę złota dla Zjednoczonych zdobył Dawid Plewiński) i zwycięzcę
znów musiały wyłonić rzuty karne. Zjednoczeni powtórzyli serię 100% strzelonych karnych, a ponow-
nie 15-letni bramkarz Kamil Mazurkiewicz popisał się przepięknymi interwencjami bramkarskimi, dzięki
czemu ZWYCIĘSTWO w turnieju należy do ZKS Bulkowo-Praga. KRZYSZTOF JAKUBIAK

Zwycięstwo ZKS Bulkowo-Praga w Turnieju Piłki Nożnej.

Emocje w Bielsku

Żyjemy w małych miejscowościach
w większości znamy się od lat a ile
razy zdarza nam się że szukamy
gdzieś daleko firm lub osób które
wykonały by nam jakąś usługę. 

Goście przyjeżdżający w nasze strony
np. turyści w ogóle nie maja orientacji ko-
go i gdzie szukać umieszczając informację
o sobie pomożecie dotrze im do siebie.

Jedną z funkcji dostępnej dla wszyst-
kich bezpłatnie na portalu e-wyszogrod.
pl jest katalog firm. Na stronie u góry do-
stępna jest zakładka Firmy. Po rozwinię-
ciu jej ukazuje się katalog kategorii.

Dodając działalność do katalogu po-
dajemy informacje na temat nazwy
przedsiębiorstwa opisu działalności i da-

nych kontaktowych.
Umieszczając firmę w katalogu ma-

cie możliwość umieszczenia zdjęć firmy
lub produktów które oferujecie. Bardzo
przyjazną funkcją katalogu jest umiesz-
czanie na mapie lokalizacji przedsiębior-
stwa, znakomicie to umożliwia dotarcie
do was klientom jak.

Ważna zakładka w katalogu firm to
zaznaczenie gmin dla jakich głównie
działacie bądź jest lokalizacja.

Ta funkcja pozwala ograniczyć ilość
wyświetlanych firm do konkretnych
gmin.

Jak to działa. Osoba przeglądająca
strony portalu wchodząc na stronę głów-
ną widzi wszystkie wiadomości, ogłosze-

nia i wszystkie firmy. Jeśli w zakładce
„Gminy” u góry obok zakładki „Firmy”
zaznaczy którąś z gmin będzie widział

tylko wiadomości i firmy przyporządko-
wane dla danej gminy. 

Zapraszam do korzystania z katalo-

gu firm na portalu www.e-wyszogrod.pl
jak i innych bezpłatnych usług: ogłoszeń
lokalnych, bloga, lokalne forum.

Wspierajmy firmy swoich sąsiadów
Katalog Firm na e-wyszogrod. pl 
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