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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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Wi tam z wa ka cyj nym 
nu me rem ga ze ty 
e -wy szo grod.pl
Od kry cie i wy do by cie wra ku sa mo lo tu roz sła wi ło Ka mion
i re gion Wy szo gro du. Pra wie wszyst kie me dia o tym mó -
wią. Rów nież BBC. Za pew ne nie bę dzie to ko niec me dial -
ne go ha ła su wo kół zna le zi ska, ha łas któ ry po win ni śmy
wy ko rzy stać do pro mo cji na sze go re gio nu.
Są róż ne po my sły co da lej z wra kiem. We dług roz mów
z Pa nem Lesz czyń skim pla ny są ta kie aby zro bić eks po -
zy cję czę ści wy po sa że nia i czę ści ka dłu ba w sa li w któ rej
znaj du je się ma kie ta drew nia ne go mo stu. Sa mo lot spadł
nie da le ko miej sca gdzie był kie dyś drew nia ny most
i na ma kie cie mo stu moż na za zna czyć miej sce upad ku.
Na dzień dzi siej szy naj bar dziej oka za ły z eks po na tów to
sil nik sa mo lot. Sil nik ma być prze ka za ny do Mu zeum Lot -
nic twa w Kra ko wie gdzie znaj du je się ka dłub sa mo lo tu
PE2 Mu zeum Lot nic twa nie po sia da sil ni ków do te go mo -
de lu. Aby za trzy mać sil nik w Wy szo gro dzie, Mu zeum Wi -
sły mu sia ło by mieć fun du sze na prze pro wa dze nie kon -
ser wa cji i od po wied nie miej sce do eks po zy cji. Ta ki eks -
po nat był by nie la da atrak cją dla Wy szo gro du na wie le
lat. Pó ki jesz cze wszyst ko jest w to ku być mo że ktoś
wpad nie na po mysł jak po zy skać od po wied nie fun du sze
aby choć je den z sil ni ków za trzy mać w Wy szo gro dzie.
Ład nie by się ta ki sil nik pre zen to wał np. w prze szklo nej
ga blo cie opo dal Szkut nik. To tyl ko je den z po my słów.
Po pierw sze fi nan se. Mo że bra cia Ro sja nie bę dą po moc -
ni w tej spra wie. Był by to cie ka wy po mnik -eks po nat.
Zna le zie nie sa mo lo tu przy ćmi ło in ne wy da rze nia. 
Za raz za cznie się Cam po Bo sco w Czer wiń ski spo tka nie
lu dzi mło dych, nie tyl ko z Pol ski.
W czwar tek o 22,00 na otwar cie im pre zy na pla cu
przed Ba zy li ka Czer wiń ska od bę dzie się po kaz świa tło
i dźwięk. Za pew ne nie wie cie że po kaz wy ma gał uzgod -
nie nia lot ni ska mi m. in ny mi z Mo dli nem, że sa mo lo ty nie
bę dą w go dzi nach po ka zu la ta ły nad Czer wiń skiem. Za -
po wia da ny po kaz la se rów mo że ośle pić pi lo tów co unie -
moż li wi po dej ście do lą do wa nia. 
W ostat nim ty go dniu po że gna li śmy ks Da riusz Sko czy -
la sa, tro chę to „że gna nie” strasz nie brzmi. Prze mknął
jak bu rza i od ci snął du ży ślad na na szym spo łe czeń -
stwie. Pew nie by so bie ży czył aby śmy kon ty nu owa li to
co za po cząt ko wał i do cze go was po bu dził ks. Sko czy -
las.Mmy ślę że o nas nie za po mni. Oso bi ście li czę
na nie go i Po zdra wiam

PA WEŁ KŁO BU KOW SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY.

Gazeta bezpłatna

Wydawca:
Boruta Motors P. Kłobukowski

Na podstawie umowy franchisowej
z Extra Media sp. z o. o.

Redakcja: 
09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 66

Tel 24�231 10 06
Mail: redakcja@e-wyszogrod.pl

Redaktor Naczelny:
Paweł Kłobukowski

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść zamieszczonych

ogłoszeń i zastrzega sobie prawo 
do skracania nadesłanych tekstów.

Druk: Agora S.A. ul. Daniszewska 27,
Warszawa

27 sierp nia w czwar tek od bę dzie
sę uro czy ste roz po czę cie Cam po Bo -
sco -Sa le zjań skie spo tka nia mło dych z
ca łej Pol ski. Jest to rów nież wy da rze -
nie wpi su ją ce się w 950 le cie ist nie -
nia Czer wiń ska nad Wi słą. Wszyst -
kich miesz kań ców za pra sza my na
godz.21,30 do czer wiń skie go sank tu -

arium ,gdzie po Ape lu Ja sno gór skim
od bę dzie się spe cjal ny po kaz świa tło
– dźwięk przy uży ciu la se rów. Bar -
dzo ser decz nie za pra sza my na to wy -
da rze nie!

Po kaz świa tło - dźwięk od bę dzie się
na te re nie Ba zy li ki w Czer wiń sku nad
Wi słą oko ło godz. 22,00

Po kaz Świa tło i Dźwięk - CAM PO BO SCO
w CZER WIŃ SKU 27.08 22,00

We wto rek 25,08,15 w go dzi nach
ran nych do ban ku przy ul. War -
szaw skiej w Ło mian kach we szło
dwóch męż czyzn w gar ni tu rach
i pe ru kach na gło wie. 

Przed mio tem któ ry przy po mi nał
broń ster ro ry zo wa li ka sjer kę, któ ra wy -
da ła im oko ło 200 tys. zł. Na ze wnątrz
trze ci męż czy zna praw do po dob nie stał
na cza tach. Ni ko mu z pra cow ni ków nic
się nie sta ło. Wy da wa ło się, że na pad za -
koń czy się suk ce sem ale za wia do mio -
na po li cja ru szy ła w po ścig za po dej rza -

ny mi wy sy ła jąc jed nost ki po li cji i śmi -
gło wiec. Ob ła wa trwa ła kil ka go dzin
i przy nio sła efek ty. Funk cjo na riu sze
z Czer wiń ska ak tyw nie uczest ni czy li
w po ści gu, w wy ni ku któ re go za trzy ma -
li czar ne Au di A4 a w nim 2 męż czyzn
oraz znacz ną ilość pie nię dzy. Dru gi sa -
mo chód za trzy ma no w No wym Dwo -
rze Ma zo wiec kim. Wszy scy męż czyź ni
zo sta li prze wie zie ni do Ko men dy Po li cji
w Sta rych Ba bi cach. Za trzy ma ni bę dą
praw do po dob nie od po wia dać za na pad
z uży ciem nie bez piecz ne go na rzę dzia.
Mo że im gro zić do 12 lat wię zie nia.

GDG KiA O/War sza wa Re jon
w Płoń sku in for mu je, iż w mie sią cu
wrze śniu wy stą pią utrud nie nia w ru -
chu na dro dze nr 50 od mo stu w miej -
sco wo ści Wy szo gród do gra ni cy miej -
sco wo ści Rę bo wo. Utrud nie nia spo wo -

do wa ne bę dą wy ko na niem re mon tu na -
wierzch ni. W ce lu zmi ni ma li zo wa nia
utrud nień dla kie row ców re ali zo wa ny
re mont bę dzie wstrzy ma ny w każ dy
week end tj. w pią tek od godz. 12:00
do po nie dział ku do godz. 10:00. 

Utrud nie nia w ru chu

NA PAD NA BANK W ŁO MIAN KACH
– FI NAŁ W CZER WIŃ SKU

Program Campo Bosco – Czerwińsk nad Wisłą
Campo Bosco to cykliczne spotkania młodych ludzi, którzy przyjeżdżają
do Czerwińska, aby wspólnie się modlić, bawić i rozwijać, a wszystko to
w duchu św. Jana Bosko

27 sierpnia - czwartek
- rejestracja od godz. 13.00
18.00 – Kolacja
19.00 – UROCZYSTE OTWARCIE CAMPO BOSCO
20.00 - koncert zespou Strona B
22.00 - Apel w Sanktuarium – Słówko na dobranoc księdza Inspektora Andrzeja Wujka SDB
22.30 - Pokaz światło-dźwięk S.O.S. - Save our Souls
00.00 – Cisza Nocna
28 sierpnia - piątek
8.00 – pobudka
8.30 – modlitwy poranne – Lectio divina – ks. Przemek Kawecki SDB
9.00 - śniadanie
10.00 - I blok panelowy: Duch – Kultura – Muzyka
13.30 - Obiad
15.00 – I blok warsztatowy
17.00 – II blok warsztatowy
18.30 – Kolacja
20.00 - Wieczór uwielbienia - Inicjatywa Wieczór Chwały z Płocka - odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych
22.00 - Eucharystia z kazaniem pt. S.O.S – Save Our Souls – Ratujcie Nasze Dusze (ks. Piotr
Wyszyński SDB)
00.00 – Cisza nocna
29 sierpnia - sobota
8.00 – pobudka
8.30 – modlitwy poranne – Lectio divina – ks. Przemek Kawecki SDB
9.00 – śniadanie
10.00 - Blok panelowy:
Na poszczególne konferencje będzie można zapisać się w czwartek tuż po dokonaniu rejestracji na polu
Campo BOSCO
12.00 – Eucharystia – śluby wieczyste Salezjanów – Patryk Szostek SDB, Paweł Szczepański SDB
13.30 - Obiad
15.00 – III blok warsztatowy: BĄDŹ AKTYWNY KREATYWNY
18.30 Kolacja
19.30 - TAU
21.00 - BETHEL
22.30 - SOUDARION
00.00 – Cisza nocna
Strefa 18+
23.00 - Teatr In Vitro - spektakl ZŁY
30 sierpnia - niedziela
8.30 – pobudka
9.00 – śniadanie
10.00 - Festiwal talentów – podsumowanie warsztatów
11.30 – Eucharystia - kazanie ks. Przemek Kawecki SDB - śluby wieczyste składać będą Patryk
Szostkowski SDB, Paweł Szczepański SDB
13.00 – obiad, sprzątanie, rozjazd
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reklama

16 sierp nia 2015 r. pod czas Mszy
Świę tej w Czer wiń sku nad Wi słą
na stą pi ło prze ka za nie pa ra fii no -
we mu pro bosz czo wi.

De cy zją prze ło żo ne go Sa le zja nów
ks. An drze ja Wuj ka no wym pro bosz -
czem i ku sto szem Sank tu arium Ma ryj -
ne go w Czer wiń sku nad Wi słą zo stał
ksiądz Łu kasz Ma sta lerz.

Do tych cza so wy pro boszcz ks. Sła wo -
mir Go wo rek uda je się do pra cy dusz pa -
ster skiej do So ko ło wa Pod la skie go.

Pa ra fia Czer wińsk ma no we go pro bosz cza

Dro dzy Czy tel ni cy, roz po czy na my
cykl ar ty ku łów o cie ka wych i wy jąt -
ko wych lu dziach - o na szych bliż -
szych i dal szych są sia dach. Są to
oso by skrom ne, któ re nie za bie ga -
ją o roz głos. Wie rzę, że wo kół Pań -
stwa miesz ka ją ta cy lu dzie , któ -
rych trze ba po znać i po ka zać ich
osią gnię cia. Za pra szam do kon tak -
tu z re dak cją i zgła sza nia pro po zy -
cji do spo tka nia z in te re su ją cy mi
oso ba mi.

Mo im da le kim są sia dem jest pan
Wal de mar Ry piń ski, za miesz ka ły w
gmi nie Ma ła Wieś, pre zes Pol skie go
Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li -
dów w Ma łej Wsi. W roz mo wie ze mną
wy ra ził wła sne sta no wi sko wo bec pro -
ble mu bra ku zna jo mo ści mię dzy są sia -
da mi.

Na pi sał krót ki fe lie ton pt.” Kto jest
Two im są sia dem? I co o nim wiesz?.

To te mat rze ka dla te go, kto choć
tro chę in te re su je się pro ble ma mi in -
nych lu dzi. Kie dyś po mię dzy po se sja mi,
szcze gól nie na wsiach, by ła ca ła wstę ga
ste czek, dró żek wy ka sza nych, by się po
nich po ru szać swo bod nie. In te gra cja
mię dzy są sia da mi kwi tła ca ły rok. Lu -
dzie spo ty ka li się przy każ dej oka zji.
Dziś ten pięk ny zwy czaj za ni ka, spo tka -
nia wy eli mi no wa ła te le wi zja, kom pu te -
ry i brak są siedz kiej po mo cy. Go spo dar -
stwa za mie nia ją się w ran cza, rol ni cy
ma ją wy so kiej kla sy ma szy ny i sprzęt - są
sa mo wy star czal ni. Nic dziw ne go, że o
są sia dach nie raz nic się nie wie. War to i
trze ba roz ma wiać z ludź mi, nie z cie ka -
wo ści, ale po to, by nikt nie czuł się
opusz czo ny i sa mot ny. Tyl ko ta kich lu -
dzi otwar tych bra ku je, więk szość za -
mknię ta w swych śli ma czych dom kach
we ge tu je w sa mot no ści. Je dy ną roz ryw -
ką jest nie dziel na msza. Tu na su wa się
pew na su ge stia, by dusz pa ste rze udzie -
la li wię cej in for ma cji swym wier nym.

Są też przy osa dach, na wsiach róż -
ne klu by, zrze sze nia i tu po win na do ko -
ny wać się in te gra cja, spo tka nia i roz mo -
wy na róż ne te ma ty. Lu dzi cie ka wych,
god nych po zna nia nie bra ku je. To mo że
być nasz są siad: rzeź biarz, ko wal ,ma larz
lub po eta. Wie lu twór ców ro bi to dla

sie bie i ni ko mu się nie zwie rza. Mnie w
tym ro ku uda ło się zgro ma dzić twór -
ców z gmi ny Ma ła Wieś na wer ni sa żu
zor ga ni zo wa nym w Mul tiO sa dzie. Na
spo tka niu z ar ty sta mi by ło oko ło stu
osób. Cel zo stał osią gnię ty, twór cy zo -
sta li do ce nie ni, za uwa że ni. Szczę śli wi i
uśmiech nię ci nie czu li się osa mot nie ni i
opusz cze ni. Aby każ dy z nas zdał so bie
spra wę czym jest sa mot ność i jak się ją
prze ży wa, pro szę prze czy tać mój
wiersz.

„ Sa mot ność”
Sa mot ność!!!
Ci cha, spo koj na
Burz li wa jak woj na
Po mni kiem grzmią ca
Ci szą sto ją ca.

Sa mot ność sa ma!!!
Uciąż li wa w ży ciu
Sa mot na w by ciu
Cięż ka do znie sie nia
Po dob na do wię zie nia.
Sa mot ność sa ma!!!
Krót ko trwa ła - coś co oca la
Dłuż sza - jak wąż oka la

Dech za pie ra du si i sy czy
Dłu ga zaś sa ma krzy czy.
Dość!
Ni gdy wię cej! 
Li to ści!
Sa mej sa mot no ści.

Wal de mar Ry piń ski
pseu do nim Ry Wal

Mój są siad jest wy jąt ko wy, wraż li wy
spo łecz nik, wy traw ny lin gwi sta i otwar -
ty na świat i lu dzi są siad.

Dzię ku ję za peł ne re flek sji spo tka -
nie i za chę cam Pań stwa do lek tu ry ko -
lej nych ar ty ku łów.

IRE NA GRUSZ CZYŃ SKA

Po że gna nie ks. Da riu sza Sko czy la sa
23,08,2015 ks. Da riusz Sko czy las od pra wił ostat nią Mszę Św ja ko wi ka -
ry Pa ra fii Św.Trój cy w Wy szo gro dzie. Przez dwa la ta pra cy, oprócz po słu gi
ka płań skiej, an ga żo wał się w wie le cie ka wych wy da rzeń na te re nie na -
szej pa ra fii i gmi ny. Aż trud no uwie rzyć że by ło to tyl ko dwa la ta. Obec nie
bę dzie pro bosz czem pa ra fii Św.Ka zi mie rza w Lu cie niu. Dzię ku je my
za wspól ne dwa la ta i ży czy my du żo sił na no we obo wiąz ki. 

Mój wy jąt ko wy są siad
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Od 1 stycz nia 2017 ro ku wej dą
w ży cie istot ne zmia ny do ty czą ce
or ga ni za cji pu blicz ne go trans por tu
zbio ro we go. Do te go cza su wszyst -
kie sa mo rzą dy te ry to rial ne są zo -
bo wią za ne do wpro wa dze nia no -
wych re gu la cji na swo im ob sza rze.

Naj istot niej sze zmia ny to:
– stra cą waż ność ze zwo le nia na wy -

ko ny wa nie prze wo zów re gu lar nych
w kra jo wym trans por cie dro go wym,
po tym cza sie prze wo zy ko mer cyj ne bę -
dą od by wać się na pod sta wie po twier -
dze nia zgło sze nia prze wo zu

– prze wo zy re gu lar ne bę dą mo gły
być re ali zo wa ne przez każ dy pod miot,
któ ry po sia da li cen cję oraz w od po wied -
nim urzę dzie przed ło ży: roz kład jaz dy,
in for ma cję o środ kach trans por tu, któ -

ry mi za mie rza wy ko ny wać prze wóz,
a tak że po twier dze nie za sad ko rzy sta nia
z przy stan ków i dwor ców

– bu do wa i utrzy my wa nie przy -
stan ków sta nie się za da niem gmi ny

– prze woź ni cy ko mer cyj ni bę dą zo -
bo wią za ni prze strze gać m.in. stan dar -
dów in for ma cji pa sa żer skiej i wa run -
ków po dró żo wa nia

– wo je wódz twa nie bę dą mo gły na -
wią zy wać ze so bą po ro zu mień w kwe -
stii wspól ne go trans por tu pu blicz ne go
mię dzy wo je wódz kie go, ta kie kom pe -
ten cje bę dą przy słu gi wa ły je dy nie po -
wia tom i gmi nom

– jed nost ki gmin ne i po wia to we bę -
dą mo gły na wią zy wać ze so bą po ro zu -
mie nia w za kre sie or ga ni za cji trans por -
tu zbio ro we go, po czym bę dą zo bo wią -
za ne wy zna czyć jed ne go or ga ni za to ra

trans por tu (np. jed ną gmi nę), któ ry bę -
dzie re pre zen to wał wszyst kie jed nost ki
ob ję te po ro zu mie niem. In ne sa mo rzą -
dy bę dą zo bo wią za ne re gu lo wać kwe -
stie fi nan so we z or ga ni za to rem w za kre -
sie za dań mu zle co nych.

W związ ku z po wyż szym, 17
sierp nia Sta ro stwo Po wia to we w Płoc -
ku wraz z PKS w Płoc ku S.A., zor ga ni -
zo wa ło szko le nie w za kre sie wdro że -
nia no wych ure gu lo wań, na któ re zo -
sta li za pro sze ni przed sta wi cie le są -
sied nich po wia tów oraz gmin. Go spo -
da rza mi szko le nia by li Sta ro sta Płoc ki
Ma riusz Bie niek, Wi ce sta ro sta Iwo -
na Sie roc ka oraz Pre zes Za rzą du PKS
w Płoc ku S.A. Bo gu sław Gał ka. Szko -
le nie prze pro wa dził Dy rek tor ds. Prze -
wo zów Spół ek Za leż nych Gru py Mo -
bi lis Pa weł Na tkow ski.  

Idą zmia ny w trans por cie pu blicz nym

Pa tro nat Ho no ro wy: Adam Stru zik – Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.
Part ner Stra te gicz ny: In we sty cje Miej skie Sp. z o.o.
Uczest nic two w wy da rze niu jest bez płat ne.
Kon fe ren cja „Wię cej no wych miejsc pra cy” to spo tka nie, któ re na sta łe wpi sa ło

się w ka len darz wy da rzeń w wo je wódz twie ma zo wiec kim. 
Wszyst ko za spra wą bar dzo waż nych dla re gio nu te ma tów, jak two rze nie no -

wych, atrak cyj nych miejsc pra cy, wy ko rzy sta nie no wych tech no lo gii oraz od na wial -
nych źró deł ener gii, po li ty ka se nio ral na czy go spo dar ka od pa da mi.

Wy cho dząc na prze ciw po trze bom uczest ni ków, pro gram tej edy cji zo stał wzbo -
ga co ny o wie dzę i do świad cze nie no wych eks per tów, a tak że o prak tycz ny aspekt po -
zy ska nia środ ków fi nan so wych na kon kret ne przed się wzię cia.

I tak w trak cie wy da rze nia zo sta ną omó wio ne m.in. na stę pu ją ce za gad nie nia:
Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2014-2020 – za ło że nia, ce le i for my

wspar cia
Dzia ła nia na rzecz roz po czę cia dzia łal no ści przez  mło dych rol ni ków
Roz po czę cie dzia łal no ści  go spo dar czej ze środ ków Po wia to wych Urzę dów Pra cy
Pro gram Ka pi tał Ludz ki – moż li wo ści do fi nan so wa nia na za ło że nie dzia łal no -

ści go spo dar czej
Zwrot ne for my fi nan so wa nia dzia łal no ści go spo dar czej – środ ki współ fi nan so -

wa ne przez Unię Eu ro pej ską
Pro gram Wie lo let ni „Se nior -Wi gor” na la ta 2015-2020 – for my do fi nan so wa -

nia JST dla roz wo ju na ich te re nie Do mów Se nio ra
Moż li wo ści do fi nan so wa nia pro jek tów OZE z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -

cyj ne go
Pro gra my wspie ra ją ce roz wój OZE w no wej per spek ty wie fi nan so wej UE
Pro gra my wspar cia na roz wój OZE Na ro do we go oraz Wo je wódz kie go Fun dusz

Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
Wy ce na in sta la cji fo to wol ta icz nej

Je śli za tem po szu ku ją Pań stwo in for ma cji na te mat moż li wo ści po zy ska nia
środ ków fi nan so wych na za ło że nie wła snej dzia łal no ści, pro gra mów wspie ra ją cych
wy ko rzy sta nie od na wial nych źró deł ener gii oraz chcie li by Pań stwo wziąć udział
w dys ku sji na te mat przy szło ści re gio nu i lo kal ne go ryn ku pra cy, kon fe ren cja bę dzie
ku te mu do sko na łą oka zją.

Ser decz nie za pra sza my:
Miesz kań ców po wia tu i gmi ny
Lo kal nych przed się bior ców
Or ga ni za cje bran żo we
Wła dze lo kal ne i re gio nal ne
Or ga ni za cje i in sty tu cje bran żo we
Wię cej in for ma cji oraz po twier dze nie uczest nic twa:
An na Wło dar ska
e -ma il: an na.wlo dar ska 85@gma il.com
Tel. 604 297 204

Dru ga od sło na kon fe ren cji
„Wię cej no wych miejsc pra cy w re gio nie”

10 wrze śnia 2015r.
Cen trum Kon fe ren cyj ne Dom Tech ni ka
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 41 w Płoc ku
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Po dzię ko wa nie dla OSP Wy szo gród
Spa da ją ce po zio my rzek i su sza
spra wia ją, że co kil ka dni sły szy my
o sen sa cyj nych od kry ciach ja kie
od kry wa ją wo dy rzek. Nie któ re
z nich są skar ba mi o ja kich moż -
na by ło tyl ko po ma rzyć.

W Wi śle na wy so ko ści War sza wy
od na le zio no w ostat nich dniach frag -
men ty luk su so we go przed wo jen ne go
stat ku Baj ka, oraz frag men ty stat ku
z Po wsta nia War szaw skie go „Ło kie tek”.

Jak rze ka dłu ga i sze ro ka gru py lu -
dzi in te re su ją cych się hi sto rią, prze szu -
ku ją ko ry ta rzek w po szu ki wa niu pa -
mią tek na szej hi sto rii. Tak też zda rzy ło
się w na szym re jo nie, w sta ro rze czu 

Bzu ry w oko li cach Wy szo gro du.
Kil ka na ście lat te mu, to miej sce przy -
kry wa ła pię cio me tro wa war stwa wo dy.
Obec nie wy glą da ono tro chę jak staw
lub oczko wod ne.

Ca ła hi sto ria za czę ła się od pa -
na Mi cha ła Ant cza ka, in ży nie ra miesz -
ka ją ce go i pra cu ją ce go w War sza wie ale
po cho dzą ce go z oko lic Wy szo gro du.
Na le ży on do gru py lu dzi za fa scy no wa -
nych hi sto rią i po szu ku ją cych jej śla -
dów. Gru pa ta sku pia lu dzi z ca łej Pol -
ski, są oni w róż nym wie ku i róż nych za -
wo dów. Na zy wa ją się „Sa kwa” -Sto wa -
rzy sze nie Eks plo ra cyj ne na rzecz Ra to -
wa nia 

Za byt ków. Po cho dząc z tych te re -
nów pan Mi chał wie dział, że są to te re -
ny bar dzo cie ka we ar che olo gicz nie. To
tu krzy żo wa ły się szla ki han dlo we co
przy czy ni ło się do roz wo ju oko li cy, ry -
ce rze wę dro wa li na po la bi tew oraz od -
by wa ły się wal ki pod czas II Woj ny Świa -
to wej.

Na nie daw no od by wa ją cych się
Dniach Wi sły pan Mi chał po ka zy wał
na sce nie zna le zi ska z na sze go te re nu.
Gro ty oszcze pów, ży dow skie bę ben ki,
śre dnio wiecz ny to pór, któ re prze ka zał
na rzecz wy szo grodz kie go mu zeum.

A po tem wszyst ko po to czy ło się
bar dzo szyb ko.

Zna lazł się pan Bog dan miesz ka -
niec Ka mio na, któ ry opo wie dział o kil -
ku cie ka wych hi sto riach za sły sza nych
od swo je go ta ty. Jed na z nich mó wi ła
o sa mo lo cie ze strze lo nym nad ty mi te -
re na mi w cza sie II Woj ny Świa to wej. Ja -
kiś czas frag men ty te go sa mo lo tu wi -
docz ne by ły nad wo dą, po tem przy ro da

zro bił swo je. Za pa dła więc szyb ka de cy -
zja o po szu ki wa niu wra ku. Za wia do -
mio ny zo stał kon ser wa tor za byt ków
i przy stą pio no do wstęp nych ba dań. Te -
ren zo stał zba da ny de tek to rem ra mo -
wym a po tem czymś w ro dza ju dru tów
za koń czo nych szpil ką, co po zwa la okre -
ślić ro dzaj ma te ria łu da ne go zna le zi ska.
We wska za nej lo ka li za cji na po wierzch -
ni ni cze go nie stwier dzo no, ale ba da nie
de tek to rem i szpil ki po twier dzi ły przy -
pusz cze nia, że pod ma są bło ta znaj du je
się du ży obiekt. Pan Ant czak skon tak -
to wał się z Wy szo grodz kim Mu zeum
Wi sły i jej dy rek to rem Zdzi sła wem
Lesz czyń skim. Uzgod nio no, że je że li
na stą pi od kry cie ja kie goś cen ne go
obiek tu, mu zeum przej mie je pod opie -
kę. Bar dzo ak tyw nie zgo dzi li się po móc
stra ża cy z wy szo grodz kie go OSP.

W nie dzie lę 23,08,15 za czę to pra ce
po szu ki waw cze. Stra ża cy wy płu ki wa li
te ren pom pa mi,.po ma gał wła ści ciel ko -
par ki.W bar dzo trud nych wa run kach
z bło ta wy do by to po zo sta ło ści sa mo lo tu
oraz szcząt ki pi lo tów. Oka za ło się, że jest
to praw do po dob nie ra dziec ki sa mo lot
ty pu PE -2, któ ry zo stał ze strze lo ny
pod ko niec woj ny na prze ło mie lat 1944
i 1945.Obec nie wy do by to oko ło jed nej
pią tej ca ło ści; sil nik, de skę roz dziel czą,
spa do chron, ko ło, do brze za cho wa ną ra -
dio sta cję a na wet za baw kę praw do po -
dob nie na le żą cą do dziec ka jed ne go z pi -
lo tów oraz gru by płaszcz woj sko wy z car -
ski mi gu zi ka mi.

Po szu ki wa nia bę dą kon ty nu owa ne
w naj bliż szy week end. Tak sen sa cyj ne
zna le zi sko przy cią ga ba da czy z ca łej Pol -
ski, któ rzy de kla ru ją swo ją po moc
w wy do by ciu resz ty zna le zi ska.

Pan Ant czak ma na dzie ję, że uda
się wy do być dru gi sil nik i ka dłub co
po zwo li ło by na re kon struk cję sa mo -
lo tu. Ma my na dzie ję, że sa mo lot po -
zo sta nie na na szym te re nie tak jak
chcia ła hi sto ria i znaj dą się fun du sze
na ten cel.

Nie ste ty do tej po ry nie uda ło się
od na lęzć nie śmier tel ni ków pi lo tów
któ rzy tu zgi nę li. 

Pan Zdzi sław Lesz czyń ski mó wi
o na wią za niu współ pra cy w tym te ma -
cie z am ba sa dą ro syj ską.

Mo że po przez ar chi wa wo jen ne,
nu me ry sa mo lo tu lub in ne da ne uda się
od na lężć ro dzi ny za gi nio nych. 

Zna le zi sko z Ka mio na

Ko par ka Po trzeb na
W naj bliż szą so bo tę

29 sierp nia pla no wa ne są
dal sze pra ce wy ko pa li sko -
we przy wy do by ciu resz -
tek sa mo lo tu. PE2

Do po mo cy po trzeb -
na jest ko par ka oraz la we -
ta do trans por tu.

Mu zeum Wi sły oraz
Sto wa rzy sze nie SA KWA
zwra ca się z proś bą o nie -
od płat ną po moc, bądź
za sym bo licz ną opła tą po -
moc przy od ko py wa niu
z bło ta wra ku sa mo lo tu.
Kon takt Mi chał Ant czak

tel.: 512 343 404

We dług re la cji świat ków naj bar dziej praw do po dob -
na wer sja upad ku sa mo lo tu. Dzia ło się to w stycz niu
1945 ro ku. Ra dziec kie woj ska sta ły na Pra dze w War -
sza wie. War sza wa po po wsta niu i póź niej po trzy mie -
sięcz nej gra bie ży i bu rze niu przez Niem ców by ła wiel kim
gru zo wi skiem.

Ra dziec ki sa mo lot PE2 praw do po dob nie wy ko ny wał lot
zwia dow czy. Spraw dzał ru chy wojsk nie miec kich w re jo nie Wi -
sły. Ra czej nie spo dzie wał się że by ja kieś więk sze jed nost ki by ły
w tym te re nie. Niem cy się od daw na wy co fy wa li. W tym cza sie
most na Wi śle w Wy szo gro dzie był znisz czo ny. Nie by ło cze go
bro nić. Woj ska nie miec kie o ile się prze pra wia ły przez Wi słę, kie -
ro wa ły się na in ną prze pra wę mo sto wą zbu do wa ną bli żej Płoc ka
w re jo nie Bia ło brzeg. 

Sa mo lot le ciał ni sko ok. 100 m nad wo dą. Za ło ga sa mo lo tu
to by li mło dzi pi lo ci być mo że nie mie li du że go do świad cze nia.

Nie miec kie dział ka prze ciw lot ni cze sta ły na wzgó rzu ko ło
ko ścio ła w Ka mio nie. Sa mo lot le ciał pro stym lo tem pra wie
na nich, Był bar dzo ła twym ce lem. Po krót kiej se rii z ma lej od le -
gło ści sa mo lot spadł do za mar z nię tej Bzu ry któ ra w tym miej scu
wpa da do Wi sły. Dzio bem wbił się w lód. Być mo że pi lo ci zgi nał
już od strza łów w lo cie. Sa mo lot był w peł ni uzbro jo ny. Ka ra bi ny
i dział ka prze ła do wa ne i w peł ni za ła do wa ne amu ni cją. Wy glą da -
ło jak by nie od był wal ki.

Hi sto ria PE2 jak to mo gło być To 3 miej sco wy bom bo wiec nur ku ją cy,
dwu sil ni ko wy.  Uczest ni czył w wal kach
na wszyst kich fron tach, wy peł nia jąc za -
da nia bom bo we, roz po znaw cze, a na wet
my śliw skie. Je den z naj licz niej pro du ko -
wa nych sa mo lo tów w cza sie dru giej woj -
ny świa to wej. Wy pro du ko wa no 11427
egz.  PE2 zo stał za pro jek to wa ny przez
więź niów w Cen tral nym Biu rze Kon struk -
cyj nym 29 pod nad zo rem NKWD. Je go
głów nym kon struk to rem był Wła di mir
Pe tla kow. Ozna cze nie PE od na zwi ska
kon struk to ra.

Wy po sa żo ny w dwa 12cy lin dro we wi -
dla ste sil ni ki każ dy o mo cy 1100KM. By ły
to sa mo lo ty o du żym stop niu ze lek try fi ko -
wa nia na pę dów. Wy chy le nia lo tek, klap, ha -
mul ców ae ro dy na micz nych, kla pek wy wa -
ża ją cych, ste rów wy so ko ści i kie run ku,
opusz cza nie za słon chłod nic, wy pusz cza nie
i cho wa nie pod wo zia, na pęd drzwi od ko -
mór bom bo wych, uru cha mia nie wy rzut ni -
ków bom bo wych, au to ma ty ka sprę ża rek i
pomp oraz in sta la cji hy drau licz nej do ko ny -
wa ne by ły za po mo cą 18 sil ni ków elek trycz -
nych. Po dru giej woj nie świa to wej sa mo lo ty
PE2 prze szły na wy po sa że nie eskadr bom -
bo wych Lu do we go Woj ska Pol skie go. Ostat -
ni eg zem plarz zo stał wy co fa ny ze służ by w
1954 ro ku.

Da ne tech nicz ne Pe -2 
Roz pię tość - 17,16 m, dłu gość - 12,66 m,

wy so kość - 4,0 m, po wierzch nia no śna - 40,5
m2.

Ma sa wła sna - 5870 kg, ma sa cał ko wi ta -
7680 kg.

Pręd kość max - 540 km/h, pręd kość prze -
lo to wa - 428 km/h, pu łap - 8800 m, za sięg -
1500 km

Uzbro je nie - obej mo wa ło trzy wa rian ty
wy po sa że nia strze lec kie go i bom bo we go:

- wa riant I pod sta wo wy - 3 naj cięż sze ka ra -
bi ny ma szy no we UBT kal. 12,7 mm, 2 ka ra bi -
ny ma szy no we SzKAS kal. 7.62 mm. Udźwig
bomb - 600-1200 kg,

- wa riant II - 1 dział ko WJa -23W kal. 23
mm. 1 dział ko SzWAK kal. 20 mm, 2 naj cięż -
sze ka ra bi ny ma szy no we UBT kal. 12,7 mm.
Udźwig bomb - 600-1000 kg,

- wa riant III (sa mo lot z sil ni kiem WK -
-107A)- 2 dział ka SzWAK kal. 20 mm, 2 naj -
cięż sze ka ra bi ny ma szy no we UBT kal. 12,7
mm. Udźwig bomb - 650-1200 kg.

Wy po sa że nie - ra dio sta cja po kła do wa
RSI -4 lub RSI -10, ra dio pół kom pas RPK -10,

ra dio na mier nik ARPL, au to mat do sa mo -
czyn ne go wy pro wa dza nia z lo tu nur ko we go
pod stro mym ką tem do gó ry. Wer sja roz po -
znaw cza mia ła do dat ko wo au to mat kur su

AK -1 i 3 apa ra ty fo to gra ficz ne, ro bią ce zdję -
cia pio no we i sko śne za rów no w dzień, jak i
w no cy, przy uży ciu pro mie nio wa nia pod -
czer wo ne go.
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To 3 miej sco wy bom bo wiec nur ku ją cy,
dwu sil ni ko wy.  Uczest ni czył w wal kach
na wszyst kich fron tach, wy peł nia jąc za -
da nia bom bo we, roz po znaw cze, a na wet
my śliw skie. Je den z naj licz niej pro du ko -
wa nych sa mo lo tów w cza sie dru giej woj -
ny świa to wej. Wy pro du ko wa no 11427
egz.  PE2 zo stał za pro jek to wa ny przez
więź niów w Cen tral nym Biu rze Kon struk -
cyj nym 29 pod nad zo rem NKWD. Je go
głów nym kon struk to rem był Wła di mir
Pe tla kow. Ozna cze nie PE od na zwi ska
kon struk to ra.

Wy po sa żo ny w dwa 12cy lin dro we wi -
dla ste sil ni ki każ dy o mo cy 1100KM. By ły
to sa mo lo ty o du żym stop niu ze lek try fi ko -
wa nia na pę dów. Wy chy le nia lo tek, klap, ha -
mul ców ae ro dy na micz nych, kla pek wy wa -
ża ją cych, ste rów wy so ko ści i kie run ku,
opusz cza nie za słon chłod nic, wy pusz cza nie
i cho wa nie pod wo zia, na pęd drzwi od ko -
mór bom bo wych, uru cha mia nie wy rzut ni -
ków bom bo wych, au to ma ty ka sprę ża rek i
pomp oraz in sta la cji hy drau licz nej do ko ny -
wa ne by ły za po mo cą 18 sil ni ków elek trycz -
nych. Po dru giej woj nie świa to wej sa mo lo ty
PE2 prze szły na wy po sa że nie eskadr bom -
bo wych Lu do we go Woj ska Pol skie go. Ostat -
ni eg zem plarz zo stał wy co fa ny ze służ by w
1954 ro ku.

Da ne tech nicz ne Pe -2 
Roz pię tość - 17,16 m, dłu gość - 12,66 m,

wy so kość - 4,0 m, po wierzch nia no śna - 40,5
m2.

Ma sa wła sna - 5870 kg, ma sa cał ko wi ta -
7680 kg.

Pręd kość max - 540 km/h, pręd kość prze -
lo to wa - 428 km/h, pu łap - 8800 m, za sięg -
1500 km

Uzbro je nie - obej mo wa ło trzy wa rian ty
wy po sa że nia strze lec kie go i bom bo we go:

- wa riant I pod sta wo wy - 3 naj cięż sze ka ra -
bi ny ma szy no we UBT kal. 12,7 mm, 2 ka ra bi -
ny ma szy no we SzKAS kal. 7.62 mm. Udźwig
bomb - 600-1200 kg,

- wa riant II - 1 dział ko WJa -23W kal. 23
mm. 1 dział ko SzWAK kal. 20 mm, 2 naj cięż -
sze ka ra bi ny ma szy no we UBT kal. 12,7 mm.
Udźwig bomb - 600-1000 kg,

- wa riant III (sa mo lot z sil ni kiem WK -
-107A)- 2 dział ka SzWAK kal. 20 mm, 2 naj -
cięż sze ka ra bi ny ma szy no we UBT kal. 12,7
mm. Udźwig bomb - 650-1200 kg.

Wy po sa że nie - ra dio sta cja po kła do wa
RSI -4 lub RSI -10, ra dio pół kom pas RPK -10,

ra dio na mier nik ARPL, au to mat do sa mo -
czyn ne go wy pro wa dza nia z lo tu nur ko we go
pod stro mym ką tem do gó ry. Wer sja roz po -
znaw cza mia ła do dat ko wo au to mat kur su

AK -1 i 3 apa ra ty fo to gra ficz ne, ro bią ce zdję -
cia pio no we i sko śne za rów no w dzień, jak i
w no cy, przy uży ciu pro mie nio wa nia pod -
czer wo ne go.

Sa mo lot PE2

Przy wy do by wa niu wra ku sa mo lo tu
PE2 z Bzu ry nie sa mo wi ta pra ce wy -
ko na li stra ża cy z OSP Wy szo gród. 

Przy wy ko rzy sta niu pom py szla -
mo wej osu szy li zbior nik w któ rym
ukry te by ły szcząt ki sa mo lo tu oraz
dru ga pom pą po bie ra jąc świe żą wo dę z
Bzu ry ob my wa li zna le zi ska i prze płu -
ki wa li te ren. Uży cie sprzę tu dla stra ża -
ka to nic trud ne go. Stra ża cy ochot ni cy
ca ły dzień ko pa li w cuch ną cym bło cie,
nie któ rzy mo cząc się po szy je aby zna -
leźć i wy do być szcząt ki sa mo lo tu. Pan
Mi chał Ant czak ze sto wa rzy sze nia Sa -
kwa ma do świad cze nie przy roż nych
pra cach wy ko pa li sko wych. Wi dząc
stra ża ków z  OSP Wy szo gród w ak cji
był pe łen po dzi wu za za an ga żo wa nie i
od por ność na trud ne wa run ki pra cy. 
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Od 1 stycz nia 2015 ro ku Po wia to -
wy Urząd Pra cy w Płoc ku roz po czął
re ali za cję pro jek tu po za kon kur so -
we go pn. „AK TY WI ZA CJA OSÓB
W WIE KU 30 LAT I PO WY ŻEJ PO -
ZO STA JĄ CYCH BEZ PRA CY W PO -
WIE CIE PŁOC KIM (I)” w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go 2014-2020 – Oś prio ry te to wa
VIII – Roz wój ryn ku pra cy, Dzia ła -
nie 8.1 – Ak ty wi za cja za wo do wa
osób bez ro bot nych przez PUP –
pro jek ty po za kon kur so we. Re ali za -
cja pro jek tu za koń czy się 31 grud -
nia 2016r.

Ce lem głów nym pro jek tu jest
zwięk sze nie moż li wo ści za trud nie nia
osób w wie ku 30 lat i po wy żej po zo sta -
ją cych bez pra cy w po wie cie płoc kim. 

Gru pę do ce lo wą sta no wią oso by
w wie ku 30 lat i po wy żej, za re je stro wa -
ne w PUP Płoc ku ja ko bez ro bot ne (na le -
żą ce do I lub II pro fi lu po mo cy), bę dą ce
w szcze gól nie trud nej sy tu acji na ryn ku
pra cy, zwa ne gru pa mi de fa wo ry zo wa -
ny mi – tj.: oso by po wy żej 50 ro ku ży cia,
oso by z nie peł no spraw no ścia mi, oso by
dłu go trwa le bez ro bot ne, oso by o ni -
skich kwa li fi ka cjach, ko bie ty. 

Zgod nie z de fi ni cją przy ję tą na po -
trze by re ali za cji pro jek tów współ fi nan -
so wa nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej,
za oso bę dłu go trwa le bez ro bot ną
w ra mach przed mio to we go na bo ru
uzna je się oso bę bez ro bot ną (tj. oso bę
po zo sta ją cą bez pra cy, go to wą do pod ję -

cia pra cy i ak tyw nie po szu ku ją cą za -
trud nie nia) nie prze rwa nie przez okres
po nad 12 mie się cy.

W ra mach pro jek tu ofe ro wa ne
są na stę pu ją ce ro dza je wspar cia:

Po rad nic two za wo do we/ Po śred nic -
two pra cy 

Sta że
Szko le nia
Jed no ra zo we środ ki na pod ję cie

dzia łal no ści go spo dar czej

Ak tu al nie Po wia to wy Urząd Pra -
cy w Płoc ku pro wa dzi na bór wnio -
sków o zor ga ni zo wa nie o przy zna -
nie jed no ra zo wo środ ków na pod ję -
cie dzia łal no ści go spo dar czej.

O przy zna nie jed no ra zo wo środ -
ków na pod ję cie dzia łal no ści go spo -
dar czej mo gą ubie gać się oso by
w wie ku 30 lat i po wy żej, za re je stro -
wa ne w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (z usta lo -
nym II pro fi lem po mo cy) na le żą ce
do jed nej z n/w grup de fa wo ry zo wa -
nych: 

oso by po wy żej 50 ro ku ży cia 
oso by z nie peł no spraw no ścia mi,
oso by dłu go trwa le bez ro bot ne.
Wspar cie zo sta nie udzie lo ne

w okre sie 4 mie się cy od przy stą pie nia
do pro jek tu. Licz ba uczest ni ków jest
ogra ni czo na i wy no si: 

9 osób po 50r. ży cia (6 K, 3 M)
1 oso ba nie peł no spraw na - ko bie ta
63 oso by dłu go trwa le bez ro bot -

ne (24 K, 39 M)

Wy so kość środ ków na pod ję cie
dzia łal no ści go spo dar czej dla każ de go
uczest ni ka pro gra mu zgod nie z za ło że -

nia mi pro jek tu nie mo że prze kro czyć
22000,00 zło tych.

Wa run kiem ubie ga nia się
o przy zna nie jed no ra zo wo środ ków
na pod ję cie dzia łal no ści go spo dar -
czej jest zło że nie przez oso bę ubie -
ga ją cą się o wspar cie: – wnio sku
wraz z kom ple tem wy ma ga nych za -
łącz ni ków w sie dzi bie PUP w Płoc -
ku, ul. Ko stro gaj 1, po kój nr 22
(I pię tro), se kre ta riat Urzę du po kój
nr 26 (I pię tro) oraz za po śred nic -
twem pocz ty, z wy łą cze niem pocz ty
elek tro nicz nej.

Szcze gó ło we in for ma cje moż -
na uzy skać w Po wia to wym Urzę -
dzie Pra cy w Płoc ku, ul. Ko stro gaj 1
OSO BY BEZ RO BOT NE:

– w po ko ju nr 24 (szko le nia) – tel.
24/267-46-69,

– w po ko ju 22 (wnio ski o przy zna -
nie jed no ra zo wo środ ków na pod ję cie
dzia łal no ści go spo dar czej) – tel.
24/267-46-65

oraz na stro nie in ter ne to wej
www.pup plock.pl

Po wia to wy Urząd Pra cy w Płoc ku in for mu je…
– jak wziąć udział w pro jek cie unij nym.

Pik nik In te gra cyj ny Przed sie bior ców
Izba Go spo dar cza Re gio nu Płoc kie go

ser decz nie za pra sza do wspól nej za ba wy
18 wrze śnia 2015 (pią tek), godz. 18:00

Cen trum Kon fe ren cyj ne „Dom Tech ni ka”, Płock
Ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 41

Ten piąt ko wy wie czór to być mo że jed na z ostat nich oka zji w tym ro ku do wspól nej za ba wy przy do brej mu zy ce, gril lo -
wa nych przy sma kach i in nych atrak cjach!

Gwa ran tu je my do sko na łą za ba wę, któ ra na dłu go po zo sta nie w pa mię ci!

Pik nik IGRP to rów nież do sko na ła oka zji
do pro mo cji Pań stwa fir my, więc za chę ca my
do za po zna nia się z pa kie ta mi spon sor ski mi,
któ re prze sy ła my w za łą cze niu.

Koszt udzia łu w pik ni ku:
Człon ko wie IGRP: 65,00 zł
Go ście: 75,00 zł

Ze wzglę du na ogra ni czo ną ilość
miejsc bar dzo pro si my o po twier dze nie
przy by cia do 15 wrze śnia na ad res e -ma ilo -
wy: alek san dra.klys@igrp.com.pl lub te le fo nicz -
nie (24) 364 99 89

No wy sta tek bocz no ko ło wy Glo ria
Me cha ni ca w so bo tę  wy ru szył
w swój pierw szy rejs. 16 sierp nia
w so bo tę wy pły nął z Płoc ka
i po po łu dniu do tarł do War sza wy.
Wy jąt ko wo ni ski stan wo dy w Wi -
sle nie był prze szko dą. Pierw sze go
od 42 lat bocz no ko ło wiec, któ ry
przy pły nął do War sza wy prze pły wał
rów nież przez Wy szo gród i Czer -
wińsk jak stat ki przed la ty.

Bocz no ko ło wiec to ro dzaj stat ku
o na pę dzie bocz no ko ło wym, tzn. ta -
kim, w któ rym dwa ko ła ło pat ko we
umiesz czo ne się po obu bur tach stat ku.
Na pęd bocz no ko ło wy po zwa la na pę -
dzać jed nost ki eks plo ato wa ne na bar dzo
płyt kich akwe nach, gdzie kla sycz na śru -
ba nie ma ra cji by tu. 

Sta tek „Glo ria Me cha ni ca” zbu -
do wa ny przez Pa na Zbi gnie wa Se fe -
ro wi cza to no wa tor ska kon struk cja.
Jed nost ka jest pła sko den na co po zwa -
la prze pły wać przy bar dzo ni skich
sta nach wo dy. Na pęd z sil ni ka spa li -
no we go jest prze ka zy wa ny przez
układ hy drau licz ny. Sil ni ki hy drau -
licz ne umoż li wia ją płyn na zmia nę
ob ro tów każ de go z kół   oraz zmia nę

kie run ku ich ob ra ca nia się.. „Glo ria
Me cha ni ca” to jed nost ka no wa tor ska
któ ra mo że za po cząt ku je bu do wę po -
dob nych jed no stek tu ry stycz nych
do pły wa nia po Wi śle. 

Za pra sza my na por tal e -wy szo -
grod.pl na któ rym udo stęp ni li śmy fil my
pre zen tu ją cy jed nost kę na wo dzie.

Po 42 la tach pierw szy rejs 

Ce za ry Wit kow ski ,
nasz syn przy szedł na
świat ja ko zdro we
dziec ko. Pierw sze nie -
po ko ją ce sy gna ły za -
uwa ży li śmy oko ło ro ku
póź niej.

Cza ruś cho ru je na ta -
jem ni cza cho ro bę, któ rej
nikt w Pol sce ani za gra ni cą
nie po tra fi zdia gno zo wać. 

Ob ja wi ła się de for ma -
cja ukła du kost no -sta wo -
we go. Do te go do cho dzą
po głę bia ją ce się pro ble my z
od dy cha niem i po ru sza -
niem się . 

Cza rek po mi mo swo -
ich ogrom nych pro ble mów
zdro wot nych (cią głe po da -
wa nie tle nu , in ha la cje, od -
sy sa nie zbie ra ją cych się pły -
nów w ukła dzie od de cho -
wym) jest dziec kiem bar -
dzo we so łym i cie szą cym się z ży cia. 

Pra gnie my jed nak na sze mu dziec ku za pew nić , jak naj lep sze wa run ki i jak naj -
pięk niej sze dzie ciń stwo. Kosz ty, ja kie wią żą się z cho ro bą dziec ka oraz za kup le -
ków i za pew nie nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia po sia da nych urzą dzeń są bar -
dzo du że , dla te go zwra ca my się z uprzej mą proś bą o po moc i wspar cie fi nan so we
.

Da ne ad re so we oraz kon to ban ku:
Bank Spół dziel czy w Sta ro źre bach

Pl. Bo jow ni ków 3 
09-440 Sta ro źre by 

Kon to:
Nr.:63 9008 0005 0268 5687 3000 0020

Z do pi skiem : Po moc dla Czar ka

SER DECZ NIE DZIĘ KU JE MY 

ZA OKA ZA NĄ PO MOC

RE NA TA I GRZE GORZ WIT KOW SCY 

Po moc dla Czar ka
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Dnia 09.08.2005r  w bu dyn ku  Wy -
szo grodz kiej Stra ży Po żar nej od by ło
się Nad zwy czaj ne Wal ne Spra woz -
daw czo -Wy bor cze  Ze bra nie LKS „Ste -
gny” Wy szo gród. Po rzą dek ob rad
od przed sta wio ne go przez jesz cze
obec nie urzę du ją ce go  pre ze sa klu bu
Mie czy sła wa Ma jew skie go  przy jął
nie ocze ki wa ny ob rót. 

Je den z człon ków na sze go sto wa rzy sze -
nia wsz czął dys ku sję o dwóch „obo zach” rzą -
dzą cym i opo zy cji, któ ra mia ła by do pro wa -
dzić do roz ła mu w sze re gach struk tur klu -
bo wych.Wy ło ni ła sie dys ku sja nad za sad no -
ścią re zy gna cji Za rzą du klu bu i prze pro wa -
dze niu no wych wy bo rów.W burz li wej dys -
ku sji, któ ra w kon se kwen cji do pro wa dzi ła

do kil ku na sto mi nu to wej prze rwy, pod czas
któ rej   człon ko wie sto wa rzy sze nia   mie li
chwi le cza su, aby osta tecz nie za sta no wić się
czy zmia ny, któ re za chwi le mo gą na stą pić
ma ją sens. Mi mo kil ku gło sów o nie re zy gno -
wa niu i ura to wa niu ak tu al ne go za rzą du po -
przez kan dy do wa nie po wtór ne obec ne -
go Wło da rza na sta no wi sko pre ze sa. To mo -
gło się udać i by ła szan sa, aby do roz wią za nia
się władz klu bo wych nie do szło, ale Pre zes
sta now czo po wie dział nie. Po tym spra wy
po to czy ły się bły ska wicz nie. Do kan dy da tu -
ry na sta no wi sko pre ze sa za pro po no wa no
tyl ko jed ną oso bę, obec ne go tre ne ra i ustę -
pu ją ce go  człon ka  za rzą du  Hu ber ta Sa dec -
kie go. In nych kan dy da tur nie zgło szo no.
Ukon sty tu ował się no wy za rząd klu bu.

SZCZE GÓ ŁY NIE BA WEM.

JA KUB SI DOR

Zmia ny w LKS Wy szo gród

De cy zja o Zmia nie za rzą du nie sie
za so bą zmia ny na obiek cie Klu bu
spor to we go Ste gny Wy szo gród

Zmia ny w Za rzą dzie po wo du ją
rów nież zmia ny w wy glą dzie obiek -
tu klu bu spor to we go Ste gny Wy szo -

gród. Obec ny Za rząd ma nie la da
pro blem do po ko na nia obiekt wy -
ma ga so lid nych prac po rząd ko wych
i za an ga żo wa nia wie lu osób oraz od -
po wied nie go sprzę tu. W chwi li
obec nej wi dać na obiek cie pra ce któ -
re zmie rza ją do po pra wy wy glą du
obiek tu z in for ma cji ja kie uzy ska li -
śmy od człon ków za rzą du, w naj bliż -
szym cza sie jest pla no wa ne: do pro -
wa dze nie do po rząd ku bież ni i in -
nych czę ści obiek tu któ re na po cząt -

ku ist nie nia sta dio nu by ły wy ko rzy -
sty wa ne do or ga ni zo wa nia za wo dów
lek ko atle tycz nych min: Me mo riał
Grze go rzew skie go oraz za wo dy or -
ga ni zo wa ne przez szko ły pod sta wo -
we z te re nu po wia tu. Z in for ma cji
ja ka uzy ska li śmy za rząd mi mo pro -
ble mów Ja kie za stał pla nu je dzia łal -
ność klu bu roz sze rzyć i do ko nać
zmian w sta tu cie, któ re po zwo lą
na swo bod ną dzia łal ność klu bu.  

H.W.

Zmia na za rzą du zmia na wy glą du!!!

Dnia 8 sierp nia 2015 ro ku od był
się I Tur niej Te ni sa Sto ło we go
w Świe tli cy Wiej skiej w Bul ko -
wie. Emo cji nie bra ko wa ło,
na roz strzy gnię cia ki bi ce zmu -
sze ni by li cze kać do sa me go
koń ca. Tur niej cie szył się du żym
za in te re so wa niem, a wszyst kim
uczest ni kom dzię ku je my
za obec ność i ofiar ną wal kę!

Oto wy ni ki wszyst kich ka te go rii
wie ko wych:

Szko ła Pod sta wo wa:
I miej sce – Adam Ma zur kie wicz
II miej sce – Zu zan na Ski biń ska
III miej sce – Ju lian Gra czyk

Gim na zjum:
I miej sce – Da mian Pe sel
II miej sce – Szy mon Ple wiń ski
III miej sce – Mi ko łaj Ski biń ski
Do ro śli:
I miej sce – Mar cin Przed peł ski
II miej sce – Pa weł Mał kie wicz
III miej sce – Adam Wój cik
Na gro dę fa ir play jed no gło śnie

otrzy ma li Ma te usz Ła ciń ski oraz Ka mil
Ma zur kie wicz! 

Wszyst kim za wod ni kom gra tu lu je -
my i li czy my na obec ność w ko lej nej
edy cji tur nie ju w przy szłym ro ku!

Opra co wał: 
Mar cin Przed peł ski 
Wi ce pre zes Za rzą du 
Klu bu Spor to we go „ZJED NO CZE -

NI” Bul ko wo

I Tur niej Te ni sa Sto ło we go w Świe tli cy Wiej skiej w Bul ko wie
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Ostat ni mecz spa rin go wy za koń czył
się pew nym zwy cię stwem bo dza -
now skie go ze spo łu. Mo że zbyt du żo
stra co nych go li, jed nak wy nik
świad czy o do brej dys po zy cji strze -
lec kiej. Hu bert Ko zioł – naj lep szy
w tym okre sie snaj per Hu ra ga nu
strze la go le na za wo ła nie.
W dwóch ostat nich me czach kon -
tro l nych, w So cha cze wie i te raz
w Mi sze wie ustrze lił hat -tric ka. Oby
ta for ma po zo sta ła na zbli ża ją ce
się me cze mi strzow skie w A Kla sie.

Pierw sza od sło na na le ża ła zde cy do -
wa nie dla Hu ra ga nu i za koń czy ła się
pro wa dze niem 2:0, a go le strze lał wspo -
mnia ny wcze śniej Hu bert. W dru giej
od sło nie wkra dło się nie co wię cej roz -

luź nie nia. Mi mo to Hu ra gan zde cy do -
wa nie czę ściej ata ko wał i stwa rzał po -
waż ne za gro że nie pod bram ką Re la xu.

Wpro wa dzo ne licz ne zmia ny zmie -
ni ły nie co ob li cze li nii de fen syw nej,
w efek cie trzy zdo by te go le przez Re lax.
Mi mo wszyst ko ani przez chwi lę wy nik
spo tka nia nie był za gro żo ny, a przy nie -
co więk szej sku tecz no ści mógł być
o wie le wyż szy.

Cie szy zdo by te sześć go li i wal ka
przez ca łe 90 mi nut. Przed no wym se -
zo nem jesz cze ostat ni spraw dzian. Nie
bę dzie to już ty po wy mecz kon tro l ny,
ale spo tka nie w pu cha ro wej przy go dzie.
Hu ra gan wy stą pi w pierw szej run dzie
Okrę go we go Pu cha ru Pol ski w Sta ro źre -
bach, a ry wa lem bę dzie be nia mi nek
Płoc kiej Kla sy A – GKS Gó ra. Mecz już
w śro dę 26 sierp nia.

KS HU RA GAN

SPÓJ NIA MA ŁA WIEŚ 
– SKRA DRO BIN 2: 1 (0:0)

BRAM KI:
16 min – N.Skrzyń ski (T.Gó rec ki)
90+3min -T.Gó rec ki (K.Lip ski)

Po czą tek me czu wy rów na ny. Bez
optycz nej prze wa gi jed nych bądź
dru gich.

W 16min wy pro wa dza my ka pi tal -
ny szyb ki atak. Prze chwyt w środ ku bo -
iska, dwa po da nia w tym jed no pro sto -
pa dłe do To mu sia, któ ry w sy tu acji 1x1
z bram ka rzem wy kła da pu sta ka

do Skrzy ni, a ten na wśli zgu strze la
na 0:1.

Po zdo by ciu go la cof nę li śmy się
i cze ka li śmy na swo je oka zję
po szyb kich ata kach. By ły ta ki co
naj mniej dwie ale za bra kło sku tecz -
no ści (ko lej no To muś na spółę ze
Skrzy nią i Ko kos)

Skra dłu żej utrzy my wa ła się
przy pił ce, ale nam to od po wia da ło.
Cof nię ci do brze gra my w de fen sy wie
i ka su je my prak tycz nie wszyst ko w bez -
piecz nej od le gło ści od bram ki.

41min i ku mu la cja błę dów w na -
szym ze spo le. Gru by nie po trzeb nie za -
gry wa z pią te go me tra do Ada ma, ten
się gu bi i tra ci pił kę, Sto per spóź nio ny

w kry ciu i ma my wy rów na nie po strza le
gło wą.

Dru ga po ło wa to ko pia pierw szej,
Ze wska za niem na Skrę w utrzy ma niu
się przy pił ce i ze wska za niem na nas
za grę w de fen sy wie i wy pro wa dza nie
szyb ki ata ków (ale bar dzo nie sku tecz -
nych).

Ma my swo je szan se, ale gu bi my się
w mo men cie fi nal ne go po da nia. Skra
mo że wyjść na pro wa dze nie w ok 80
min. Gru by świet nie spi su je się w swo jej
ulu bio nej chwi li na bo isku i nie da je się
po ko nać w syt 1x1.

90+3 – rzut roż ny (bram karz miej -
sco wych w na szym po lu kar nym
WTF?), pił kę prze ci na Mi chał usta -
wio ny na bliż szym słup ku, ta tra fia
do Ar ka. Aro bez na my słu uru cha -
mia na le wej stro nie Ko ko sa, któ ry
po mi mo pod po wie dzi („strze laj,
nie ma bram ka rza”) ho lu je pił kę
pod sa me po le kar ne Skry. Gdy
wszy scy już zwąt pi li w po wo dze nie
tej ak cji, (bram karz wró cił już mię -
dzy słup ki) Ko kos ide al nie po da je
do w tem po na bie ga ją ce go To mu sia,
a on z zim ną krwią strze la obok bez -
rad ne go go al ke epe ra go spo da rzy.

Póź niej w ca łym Dro bi nie by ło
sły chać tyl ko ra dość za wod ni ków na -
sze go klu bu i ma ło wiej skich ki bi ców,
któ rzy po ja wi li się wes przeć nas
na me czu z IV li go wym spad ko wi -
czem

GKS Spój nia Ma ła Wieś Mi chał
Grze lak

RE LAX MI SZE WO – HU RA GAN BO DZA NÓW 3:6 (0:2)

21 czerw ca 2015 r. dru ży na żeń -
ska Zjed no czo nych Bul ko wo wzię ła
udział w tur nie ju pił ki noż nej w No -
wej Gó rze. „Ama zon ki”
tur niej roz po czę ły od wy -
gra nej z re no mo wa ną dru -
ży ną Kró lew scy Płock. 

W tym me czu pierw -
sze go go la zdo by ła Ewe li -
na Kraw czyk, na to miast
dru gą bram kę Ama zon ki
zdo by ły po bram ce sa mo -
bój czej wy wie ra jąc nie sa -
mo wi ty pres sing na ry wal -
kach, a mecz za koń czył się
wy ni kiem 2:1. Ko lej ny za -
cię ty mecz „Ama zon ki” zre -

mi so wa ły 1-1 ze Spar tą Mo cho wo.
W tym me czu go la zdo by ła Pa try cja
Go łę biew ska, po pięk nej współ pra cy

z Zu zią Strzał kow ską. Trze ci mecz
po mi mo prze gra nej 2-1 z go spo da rza -
mi tur nie ju – GKS Gó ra – był bar -
dzo wy rów na ny, a bram kę dla Zjed -
no czo nych strze li ła nie za wod na Zu -
zia Strzał kow ska. Ostat ni mecz po ka -

zał, jak wy czer pu ją cy był dla
Ama zo nek tur niej i choć prze -
gra ły mecz 0-2 z Gim na zjum
Ba bo sze wo, to po ka za ły do brą
wal kę na bo isku. Pod su mo wu -
jąc, dziew czy ny spi sa ły się dziel -
nie i po ka za ły, że są bar dzo wa -
lecz ne.

Ogól na kla sy fi ka cja 
dru żyn:
1. Gim na zjum Ba bo sze wo
2. GKS Gó ra
3. Spar ta Mo cho wo
4. Zjed no cze ni Bul ko wo
5. Kró lew scy Płock

Tur niej Pił ki Noż nej w No wej Gó rze
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