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No we
miesz ka nia

191 ro dzi n do sta ło klu cze do no -
wych miesz kań przy ul. Ar mii Kra jo -
wej i al. Ja na Pa wła II. Blo ki zo sta ły
wy bu do wa ne przez Miej skie To wa -
rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go. 

Ja ko pier wsi z no wych lo ka li cie -
szy li się lo ka to rzy blo ków przy ul. Ar -
mii Kra jo wej, któ rzy klu cze otrzy ma li
26 paź dzier ni ka. Ra tusz po krył 30
proc. kosz tów in we sty cji i dzię ki te mu
mógł  de cy do wać, kto do sta nie klu cze.
Wa run kiem otrzy ma nia no we go lo ka -
lu by ło zrze cze nie się wcześ niej zaj-
mo wa ne go miesz ka nia ko mu nal ne go.
Dzię ki te mu ro dzi ny prze pro wa dzi ły
się do 2-po ko jo wych lo ka li o po wierz -
chni od 44 do 56 me trów kwa dra to -
wych. War to do dać, że w każ dym
z czte rech blo ków w od po wied nio
przy go to wa nym lo ka lu na par te rze
mo że za miesz kać oso ba nie peł no -
spraw na. 

– Mam na dzie ję, że za kil ka lat bę dą
pań stwo za miesz ki wać we włas nych
m, czy li będą mie li moż li wość wy ku pu
zaj mo wa ne go lo ka lu – po wie dział wi -
ce pre zy dent Da riusz Za widz ki

Trzy dni póź niej, 29 paź dzier ni ka,
za sie dlo ne zo sta ły lo ka le w pię ciu
no wych blo kach przy al. Ja na Pa wła
II. Znaj du je się tam 127 miesz kań
o po wierz chni od 36 do 67 mkw.
Osie dle jest ogro dzo ne, mo ni to ro -
wa ne, ma w peł ni wy po sa żo ne pla ce
za baw. Aby tam za miesz kać, lo ka to -
rzy mu sie li w ra mach par ty cy pa cji
wpła cić po 30 proc. war to ści miesz -
ka nia. (a.m.)
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PREZYDENT 
ZARZĄDZIŁ

Dział ki na sprze daż
Z za so bu gmi ny Pre zy -

dent przez na czył do
sprze da ży nie ru cho mość
nie za bu do wa ną przy ul.
Dział ko wej (bocz na od
Wy szo grodz kiej). Dział -
ka o pow. 489 mkw. ma
kształt tra pe zu. W uli cy
jest sieć wo do cią go wa,
ener ge tycz na, ka na li za -
cyj na i ga zo wa. Ce nę
wy wo ław czą nie ru cho -
mo ści usta lo no na 80 tys.
zło tych.

Oso by, któ rym przy -
słu gu je pier wszeń stwo
w na by ciu tej nie ru cho -
mo ści po win ny zło żyć
wnio sek do 27 li sto pa da.
Po tym ter mi nie og ło szo -
ny zo sta nie ust ny prze-
targ nie o gra ni czo ny.

Dru ga dział ka o pow.
652 mkw. zlo ka li zo wa na
jest przy ul. Zio ło wej
(Pra do li na Wi sły).
W pla nie za gos po da ro -
wa nia prze strzen ne go te -
re ny te są przez na czo ne
pod za bu do wę jed no ro -
dzin ną, z ewen tu al ny mi
nie u ciąż li wy mi usłu ga mi
w czę ści bu dyn ku. Nie ru -
cho mość osza co wa no na
po nad 33 tys. zł.

Droż sza spół ka
Ka pi tał za kła do wy

spół ki Wo do cią gi Płoc -
kie pod wyż szo ny zo stał
o 103 tys. zło tych. Pie -
nią dze te przez na czo ne
są na za da nie in we sty cyj -
ne – prze pię cie do sie ci
miej skiej ka na li za cji sa -
ni tar nej z te re nu oczysz -
czal ni ście ków w Gó -
rach. Wszyst kie udzia ły
ob ję te zo sta ną przez
Gmi nę Płock.

Gmin ne za byt ki
Po ana li zie za so bu za -

byt ków nie ru cho mych
i wi zjach te re no wych
zak tu a li zo wa no ewi den -
cję za byt ków gmin nych.
Na li stę wpi sa no bu dyn -
ki: przy ul. Kwiat ka 11,
Ko le jo wej 32 (młyn mo -
to ro wo -e lek trycz ny),
Pie kar skiej 7, Tum skiej 7
i 13, Je ro zo lim skiej 5, 
1 Ma ja 4, Sta rym Ryn ku
25 i 27, Har cer skiej 91,
Sien kie wi cza 46.

Jed no cześ nie z re je stru
wy kre ślo nych zo sta ło
kil ka na ście in nych
obiek tów, któ re ro ze bra -
no, bądź znaj du ją się po -
za gra ni ca mi Płoc ka.

Ku pią cię ża rów kę
Pre zy dent wy ra ził

zgo dę na za kup przez
Mu ni ser wis (ze środ ków
włas nych za kła du) sa -
mo cho du cię ża ro we go
skrzy nio we go o ła dow -
no ści 1-2 to ny. Sa mo -
chód bę dzie wy ko rzy sta -
ny do utrzy ma nia czy s-
to ści i kon ser wa cji zie le -
ni w mie ście. (j)

Bu do wę no we go Zło te go Ro gu, czy li
kom plek su bu dyn ków u zbie gu ul. Sien -
kie wi cza, Kwiat ka i Biel skiej, po prze dza ją
pra ce ar che o lo gicz ne. Wy ko pa li ska pro -
wa dzo ne są na zle ce nie in we sto ra, czy li
Miej skie go To wa rzy stwa Bu dow nic twa
Spo łecz ne go.

W cza sie pro wa dzo nych prac zes pół ar -
che o lo gów od ko pał dwie sta re la try ny i fun -
da men ty dwu dzie sto wiecz nych ka mie nic,
zbu do wa nych na miej scu in nych, wcześ niej
wy bu rzo nych. Praw do po dob nie miesz ka li
w nich płoc cza nie po cho dze nia ży dow skie -
go, gdyż z zie mi wy grze ba no po zo sta ło ści ju -
da i ków, kaf le pie co we i po sadz ko we z cha -
rak te ry stycz ną gwia zdą Da wi da na spo dzie. 

– W daw nych piw ni cach uda ło nam się
zna leźć pos re brza ne ły że czki, a tak że frag-
ment drew nia nej ru ry ka na li za cyj nej,
praw do po dob nie z prze ło mu XVIII i XIX
wie ku – opo wia da ar che o log Woj ciech Bis.
– Do kład ny wiek ele men tu hi sto rycz nej ka -
na li za cji bę dzie moż na usta lić po ba da -
niach den dro lo gicz nych. 

Wy ko pa li ska nie dłu go zo sta ną za koń -
czo ne. Póź niej na pla cu zacz ną się pra ce
bu do wla ne. U zbie gu ul. Sien kie wi cza,
Kwiat ka i Biel skiej pow sta nie kom pleks
bu dyn ków. W no wym Zło tym Ro gu bę -
dzie 56 miesz kań i dzie więć lo ka li użyt ko -
wych. Pow sta nie też ga raż po dziem ny na
43 au ta. (a.m.)

Paź dzier ni ko we wy kop ki
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Zwra cam się po now nie z uprzej mą
proś bą do le ka rzy z re jo nów: Płoc ka, 
Cie cha no wa, Mła wy, Płoń ska, So cha cze -
wa, Ży rar do wa, Sier pca i Go sty ni na o
zgło sze nie się do Są du Okrę go we go
w Płoc ku (tel. 024 2697364, adres e-ma il:
so.plock.adm plock.so.gov.pl, 09-404
Płock, Plac Na ru to wi cza 4) do peł nie nia
czyn no ści le ka rza są do we go w wy bra nym
re jo nie, miej scu i cza sie.

Wa run ki niez będ ne do za war cia umo wy
cy wil no – praw nej ze stro ny le ka rza to: pra -
wo wy ko ny wa nia za wo du le ka rza na te ry to -
rium Rze czy pos po li tej Pol skiej, peł na zdol-
ność do czyn no ści praw nych, nie ka ral ność

za prze stęp stwo lub prze stęp stwo skar bo -
we. Za wy da nie za świad cze nia po twier dza -
ją ce go zdol ność al bo nie zdol ność do sta w-
ie nia się na wez wa nie or ga nu upraw nio ne -
go uczest ni ka po stę po wa nia z po wo du
cho ro by przy słu gu je wy na gro dze nie
w kwo cie 80 zło tych.

Szcze gó ły do ty czą ce in sty tu cji le ka rza
są do we go za war te są w usta wie
z 15.06.2007 ro ku o le ka rzu są do wym (Dz.
U. nr 123, poz. 849) oraz na stro nie in ter -
ne to wej Są du Okrę go we go w Płoc ku – so -
plock.bip.org.pl.

Ha li na MIESZ KO WICZ
Pre zes Są du Okrę go we go

A P E L
PRE ZE SA SĄ DU OKRĘ GO WE GO W PŁOC KU

do le ka rzy miesz ka ją cych, prak ty ku ją cych w płoc kim okrę gu są do wym

* Sto wa rzy sze nie Sil ni Ra zem ob cho dzi ło ju -
bi le usz 10-le cia swo jej dzia łal no ści. Pra wie
20 tys. zł z auk cji cha ry ta tyw nej przez na -
czo no na po moc cho rym dzie ciom.

* Tre ne ra fut bo li stów Wi sły – Da riu sza Ku -
bic kie go za stą pił Jan Zło mań czuk.

* Przy ul. Gą biń skiej pies zna lazł ludz ką cza-
sz kę. Zba da ją ją spe cja li ści z In sty tu tu Me -
dy cy ny Są do wej.

* Pro ku ra tu ra po sta wi ła za rzut kra dzie ży wła -
ści cie lo wi jed nej z po se sji na te re nie któ rej
zna lazł się an giel ski bruk (sprzed 1877 ro -
ku), któ ry zdję to z ul. Tum skiej przy jej
mo der ni za cji.

* Spe cjal ne ma ty przy wej ściach na od dzia ły
w Szpi ta lu św. Trój cy za stą pi ły fo lio we
kap cie, któ re nie zda ły eg za mi nu.

* Ogród zo o lo gicz ny otrzy mał z Poz na nia 3
pa ry pta ków: so wy ja rzę ba te, sy czki i tra -
go pa ny Tem min cka.

* PO KiS za pra sza na kon cert bal lad i ro man -
sów Żan ny Bi czew skiej. Zaś pie wa w sa li
kon cer to wej PSM 19 li sto pa da. Bi le ty po
30 zł u or ga ni za to ra.

* Płoc kie po go to wie ra tun ko we ku pi ło 2 no we
ka ret ki (85% kosz tów po kry to z fun du szy
unij nych). Am bu lan se są do brze wy po sa żo -
ne w sprzęt me dycz ny.

* W no cy (17.X) nie o po dal Mu rzy no wa, Ford
Mon deo z 3 na sto lat ka mi prze bił ba rier kę
i wpadł do Wi sły. Pa sa że rom uda ło się opu -
ścić to ną cy po jazd, 18-let ni kie row ca 
uto nął.

* Po prze gra nym me czu w Haf nar fjor dur
21:29 szczy pior ni ści Wi sły od pa dli z ro -
zgry wek w eu ro pej skich pu cha rach.

* Na dwor cu ko le jo wym Płock Trze po wo za -
marzł (16.X) 63-let ni be zdom ny.

* Ja ko ostat nia płoc ka uczel nia rok aka de mic -
ki za i na u gu ro wa ło Wyż sze Se mi na rium
Du chow ne. In dek sy ode bra ło 16 alum nów
pier wsze go ro ku.

* Pra cow ni cy służb skar bo wych na Ma zo wszu
ob cho dzi li 90-le cie ich po wo ła nia.

* Szpi tal św. Trój cy ja ko jed na z 21 pla có wek
w kra ju otrzy ma ła cer ty fi kat „Szpi tal bez
bó lu”.

* Kon cer to wy se zon w am fi te a trze zam knął
(24 października) wy stęp słyn ne go Chó ru
Alek san dro wa.

* Książ ni ca Płoc ka po pro si ła o po moc fir mę
win dy ka cyj ną, by odzy skać od 2 ty się cy
czy tel ni ków bli sko 4 tys. ksią żek, prze trzy -
my wa nych od lat.

* W jed nym ze zbior ni ków re ten cyj nych Or le -
nu za do mo wi ły się bo bry. Spe cja li ści z Pol -
skie go Związ ku Ło wiec kie go „prze pro wa -
dzą je do rze ki Oset ni cy.

(j)
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Pod czas ta kiej kon tro li re jo no wi
spraw dzą, czy np. wła ści cie le do mów
ma ją pod pi sa ne umo wy i ra chun ki na
wy wóz śmie ci i ście ków, czy pies zo stał
zasz cze pio ny oraz za czi po wa ny. Straż ni -
cy przyj rzą się tak że te re no wi wo kół po -
se sji, po któ rym pies po ru sza się swo-
bod nie pod ką tem jej za bez pie cze nia
oraz czy w wi docz nym miej scu umiesz -
czo na zo sta ła tab li czka ostrze gaw cza
z na pi sem „Uwa ga! Zły pies” lub o tre ści
rów noz nacz nej.

Nie wy wią za nie się przez wła ści cie li
po se sji z obo wiąz ków za war tych w Re -
gu la mi nie utrzy ma nia czy sto ści i po -
rząd ku na te re nie mia sta Płoc ka – skut -

ko wać mo że usta le niem ter mi nu w ja -
kim wła ści ciel mu si usu nąć nie pra wi -
dło wo ści, wy sta wie niem man da tu kar -
ne go lub skie ro wa niem wnio sku o uka -
ra nie do są du.

Obo wiąz kiem każ de go wła ści cie la
nie ru cho mo ści jest utrzy ma nie w czy sto -
ści i schlud nym sta nie te re nu bę dą ce go
je go włas no ścią. Zgod nie z art. 64 Ko -
dek su Wy kro czeń, każ dy wła ści ciel nie -
ru cho mo ści zo bo wią za ny jest do umiesz -
cze nia w od po wied nim miej scu tab li czki
z nu me rem po rząd ko wym po se sji, naz wą
uli cy lub pla cu. Prze strze ga nie te go prze -
pi su rów nież bę dzie przed mio tem kon-
tro li straż ni ków. JG

Re jo no wi Stra ży Miej skiej roz po czę li kon tro le po se sji na te re nie mia sta. Straż -
ni cy spraw dzą, czy wła ści cie le dom ków jed no ro dzin nych sto su ją się do „Re gu -
la mi nu utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści na te re nie mia sta”.

Kon tro le po se sji 



3Sygnały Płockie

Mia sto przy go to wu je się do wpro wa -
dze nia pro jek tu pn. „Płoc ka Plat for ma
Te le in for ma tycz na e-U rząd”. 

Ce lem pro jek tu jest uru cho mie nie
w Urzę dzie Mia sta oraz jed nost kach po -
dleg łych elek tro nicz nych usług pub licz -
nych, skie ro wa nych do miesz kań ców
i przed się bior ców. Cho dzi o to, aby
część spraw moż na by ło za ła twiać z do -
mu czy biu ra, bez ko niecz no ści przy-
cho dze nia do urzę du. 

Plat for ma e-U rząd skła dać się bę dzie
z pię ciu czę ści: Plat for my Tran sak cyj nej
(w skład któ rej wej dą m.in. por tal e-U sług
pub licz nych, sy stem elek tro nicz ne go
obie gu do ku men tów i elek tro nicz na
skrzyn ka po daw cza), Lo kal ne go Cen trum
Cer ty fi ka cji, Biu le ty nu In for ma cji Pub-
licz nej, Por ta lu In te gra cyj ne go oraz Sy ste -
mu Re je stra cji Cza su Wej ścia -Wyj ścia. 

Ko mu ni ka cja in te re san ta z urzę dem
od by wać się bę dzie przez skrzyn kę kon-
tak to wą. Do za lo go wa nia się bę dzie słu -
żył spe cjal ny iden ty fi ka tor oraz in dy wi -
du al ne ha sło. Dzię ki te mu klient bę dzie
mógł m.in. wy peł nić do stęp ny e-for mu -
larz, do łą czyć za łącz ni ki i wy słać je do
urzę du, otrzy mu jąc w od po wie dzi elek-
tro nicz ne po twier dze nie od bio ru. Moż -
li we bę dzie rów nież pod pi sy wa nie wy -
sy ła nych do ku men tów pod pi sem elek-
tro nicz nym. Klient bę dzie mógł śle dzić

prze bieg zło żo nych przez nie go do ku -
men tów oraz uzy skać in for ma cję o sta -
nie spraw i ko res pon den cji, któ rą zło żył
do urzę du, nie za leż nie od jej po sta ci
(do ku ment pa pie ro wy lub elek tro nicz -
ny) oraz spo so bu zło że nia (oso bi sty lub
przez e-U rząd). Je śli in te re sant za mó wi
so bie usłu gę po wia da mia nia, to na po -
da ny adres ma i lo wy otrzy ma za wia do -
mie nie o zmia nie sta tu su spra wy. 

W ra mach sy ste mu prze wi du je się
tak że wno sze nie op łat za po mo cą do -
wol ne go sy ste mu ban ko wo ści elek tro -
nicz nej lub mi krop łat no ści. 

Nie ste ty, zgod nie z pra wem, nie
wszyst kie spra wy bę dzie moż na za ła -
twić przez in ter net. Np. w przy pad ku
do ku men tów, ta kich jak np. pra wo ja -
zdy, bę dzie moż na po brać wnio sek ze
stro ny in ter ne to wej i wy peł nić go
w do mu. Ale zło żyć trze ba go oso bi -
ście. Udo god nie niem ma być moż li -
wość za re zer wo wa nia so bie przez in -
ter net do god ne go ter mi nu od wie dzin
w urzę dzie. 

Płoc ka Plat for ma Te le in for ma tycz na
ma zo stać zre a li zo wa na do koń ca ma ja
2010 ro ku, a wy ko naw cy, któ rzy chcą
pod jąć się te go za da nia ma ją czas do 18
li sto pa da na skła da nie ofert. W prze tar -
gu wy gra fir ma, któ ra za pro po nu je naj -
niż szą ce nę. (m.d.)

Do urzę du przez sieć

To sa mo po twier dzi li dy rek to rzy wy -
dzia łów: kul tu ry i spor tu oraz zdro wia
i spraw spo łecz nych. Z ana liz Cen trum
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Pozarzą -
do wy mi wynika, że płoc kie or ga ni za cje
po za rzą do we dzia ła ją co raz spraw niej,
choć bra ku je im rąk do pra cy. 

– Z jed nej stro ny ob ser wu je my, że są
pań stwo co raz bar dziej pro fe sjo nal ni
w dzia ła niach, co wy mu sza ją za pew ne fun-
du sze unij ne. Z dru giej stro ny li de rzy na -
rze ka ją, że ak tyw ność spo łecz na się zmniej -
sza, mło dzi lu dzie nie ma ją cza su i nie chcą
się an ga żo wać – mó wił Ka zi mierz Cie ślik,
peł no moc nik pre zy den ta ds. or ga ni za cji po -
za rzą do wych, któ ry 23 paź dzier ni ka w au li
ra tu sza otwo rzył IV fo rum. 

An drzej Ry bus – Toł ło czko – peł no -
moc nik wo je wo dy ds. or ga ni za cji po za -
rzą do wych chwa lił z ko lei płoc kie Cen-
trum przyz na jąc, że jest ono mo de lo -
wym przy kła dem współ pra cy sa mo rzą -
du z III sek to rem. 

Re wo lu cyj ne zmia ny w usta wie

Peł no moc nik Wo je wo dy mó wił rów -
nież o re wo lu cji zwią za nej z przy go to -
wa ną zmia ną usta wy o po żyt ku pub licz -
nym i wo lon ta ria cie. Za stę pu jąc Krzysz -
to fa Więc kie wi cza – dyr. De par ta men tu
Po żyt ku Pub licz ne go MPiPS, któ ry
w związ ku z pra ca mi nad usta wą mu siał
być w Sej mie, przyz nał, że głów nym za -
ło że niem pla no wa nej no we li za cji jest po -
pra wa i uprosz cze nie do dat ko wych prze -
pi sów. Prze de wszyst kim ma być do pre -
cy zo wa na de fi ni cja dzia łal no ści od płat -
nej i nie od płat nej. Do 3-krot no ści prze-
cięt ne go mie sięcz ne go wy na gro dze nia
w sek to rze przed się biorstw wzroś nie li -
mit wy na gro dzeń osób wy ko nu ją cych
za da nia w za kre sie od płat nej dzia łal no ści
sta tu to wej. Bę dą też no we, bar dziej przy-
jaz ne pro ce du ry kon kur so we. Prze de
wszyst kim ter min; nie 30 a 21 dni na
zgła sza nie ofert. No wa usta wa ma tak że
znieść obo wią zek pub li ko wa nia og ło -
szeń o kon kur sach w pra sie. Po nad to,
usta wa okre śli skład ko mi sji kon kur so -
wych, do pusz cza jąc mię dzy in ny mi moż -
li wość uczest nic twa w nich or ga ni za cji
po za rzą do wych. Trwa ją też pra ce nad
zmia ną for mu la rza ofer ty, któ ry ma być
zbli żo ny do te go skła da ne go w ra mach
Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel skich
MPiPS. No wo ścią bę dzie tzw. ofer ta
wspól na, czy li zło żo na przez kil ka or ga -
ni za cji bez ko niecz no ści za wie ra nia par t-

ner stwa. Ko lej nym cie ka wym po my słem
jest tzw. ini cja ty wa lo kal na. – Wyt łu ma -
czę ją na przy kła dzie, któ ry już miał miej -
sce. Otóż do bur mi strza Mła wy zgło si li
się miesz kań cy jed ne go z bu dyn ków ad -
mi ni stro wa nych przez mia sto, że klat ka
scho do wa wa li im się na gło wę. Bur-
mistrz po wie dział, że nie ma pie nię dzy na
re mont, ale mo że ku pić far by, pędz le i za -
pra wę je śli miesz kań cy sa mi so bie klat kę
wy re mon tu ją. Tak też się sta ło – opo wia -
dał Ry bus – Toł ło czko.

Trud niej zo stać OPP

Usta wa poz wo li rów nież or ga nom
wy ko naw czym sa mo rzą du te ry to rial ne -
go zle cić or ga ni za cji po za rzą do wej wy -
ko na nie za da nia po za ofi cjal nym kon -
kur sem. Bę dą to tzw. ma łe gran ty do 10
tys. zł na za da nie re a li zo wa ne w okre sie
nie prze kra cza ją cym 30 dni. Jed nak ta ka
sy tu a cja mo że mieć miej sce tyl ko dwa
ra zy w ro ku, a kwo ta na ma łe gran ty nie
mo że prze kro czyć 10 proc. do ta cji pla -
no wa nych w ro ku bu dże to wym na re a li -
za cję za dań pub licz nych przez or ga ni za -
cje po za rzą do we. W przy pad ku Płoc ka
przy za kła da nych 3,5 mln zł do ta cji bę -
dzie to su ma 350 tys. zł.

Nie ste ty, po wej ściu w ży cie no wej
usta wy trud niej bę dzie uzy skać sta tus or -
ga ni za cji po żyt ku pub licz ne go. Co praw-
da pod pew ny mi wa run ka mi bę dą ni mi
mog ły zo stać spół ki pra wa han dlo we go
i spół dziel nie so cjal ne, ale roz sze rzy się
li sta wy mo gów, któ re ma speł nić pod miot
sta ra ją cy się o OPP, np. obo wią zek pro -
wa dze nia dzia łal no ści w sfe rze po żyt ku
pub licz ne go co naj mniej przez 2 la ta.
OPP nie bę dą mog ły stać się rów nież sto-
wa rzy sze nia pro wa dzą ce dzia łal ność wy -
łącz nie na rzecz swo ich człon ków.

War to też na ko niec przy to czyć apel
Ro lan da Bu re go – dy rek to ra Wy dzia łu
Kul tu ry i Spor tu UM o tym, że by or ga -
ni za cje po za rzą do we – w związ ku ze
zbli ża ją cym się koń cem ro ku – skła da ły
jak naj szyb ciej roz li cze nia i ra por ty
koń co we do wy dzia łów. – Pro szę pa -
mię tać, urzęd nik i pa sjo nat, czy li or ga -
ni za cja po za rzą do wa są po tej sa mej
stro nie ba ry ka dy. Dla was trud no ści
z roz li cze niem to prob lem z nie roz li czo -
ną do ta cją dla nas. Pó ki za da nie trwa
za wsze moż na zro bić ko rek tę, ure al nia -
jąc kosz to rys czy har mo no gram. Ale
urzęd nik mu si mieć na to czas. Pro szę,
nie cze kaj cie do ostat niej chwi li. (rł)

– Mi mo kry zy su na sza po moc dla pań stwa w przy szłym ro ku nie
po win na być mniej sza – za pew nił prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
To masz Kor ga pod czas IV Fo rum Or ga ni za cji Po za rzą do wych.

O po żyt ku pub licz nym
w Płoc ku 

Mia sto chce za gos po da ro wać skwer
po mię dzy ul. Biel ską i Obroń ców We s-
ter plat te. Cho dzi o te ren w pob li żu pow-
sta ją cej Ga le rii Mo sty i za jezd ni PKS.
Od stro ny po łud nio wej gra ni czy z nie -
wiel kim par kin giem i par te ro wy mi bu -
dyn ka mi. W pob li żu mie ści się okrąg ły
bu dy nek kwia ciar ni. 

Obec nie plac po roś nię ty jest drze wa -
mi i krze wa mi bez żad nej kom po zy cji
prze strzen nej. Utwier dzo na na wierz -
chnia jest w bar dzo złym sta nie. Nie
ma tam żad nych ele men tów ma łej ar -
chi tek tu ry, czy li np. ła wek, śmiet ni -
czek itp. Te ren wy ko rzy stu ją – ja ko
„prze chod niak” – prze de wszyst kim
miesz kań cy pob li skich blo ków.

W przy szło ści ma tam pow stać
miej sce do krót kie go od po czyn ku.

Wy ko na ne zo sta ną alej ki z kost ki be -
to no wej dla pie szych o róż nej sze ro -
ko ści, plac z kost ki bru ko wej z wy -
dzie lo ny mi miej sca mi na na sa dze nia
oraz nie wiel kie wznie sie nie te re nu
po roś nię te tra wą. Drze wa, któ re ros ną
na tym te re nie zo sta ną pod da ne pie lę -
gna cji, bę dą też po sa dzo ne no we
drze wa i krze wy. Na skwe rze sta nie
osiem ła wek z opar cia mi oraz ko sze
na śmie ci. 

Wy ko naw cy, któ rzy chcą zmie nić
wy gląd te re nu w cen trum mia sta ma ją
czas do 6 li sto pa da na zło że nie ofert.
Fir ma, któ ra wy gra prze targ zre a li zu je
in we sty cję do koń ca lip ca 2010 ro ku.
Na stęp nie przez 36 mie się cy zaj mo -
wać się bę dzie pie lę gna cją zie le ni
w tym re jo nie. (m.d.)

Wię cej zie le ni
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Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy mo der ni zo wa ny obiekt pły wal ni
Po do lan ka do sto so wa ny zo sta nie do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych m.in.
nie do wi dzą cych?

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Dla cze go w ra mach pla no wa nej 
ge ne ral nej prze bu do wy ul. Oto liń skiej
nie uw zględ nio no bu do wy wia duk tu
nad prze ja zdem ko le jo wym? 2/ Do ty czy
bu do wy ka na li za cji w uli cach: Skraj nej
i Brzosk wi nio wej oraz na wierz chni ul.
Skraj nej.

Grze gorz Le wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W ja kim try bie od by wa się wy bór
rad nych na wy ja zdy za gra nicz ne? Pro -
szę o ze sta wie nie wy ja zdów w okre sie
od 1 stycz nia 2007 do 22 paź dzier ni ka
2009 z uw zględ nie niem kosz tów.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o prze dłu że nie tra sy li nii au to -
bu so wych nr 15 i 24 o dwa przy stan ki.
2/ Pro szę o wy ko na nie ka na li za cji na
osie dlu Trze po wo. 3/ Pro szę o re mont
chod ni ka na ul. Ka zi mie rza Wiel kie go.
4/ Pro szę o wy ko na nie sy gna li za cji 
świet lnej na skrzy żo wa niu ul. Mo re lo -
wej z Wy szo grodz ką. 5/ Pro szę o wy bu -
do wa nie ka na li za cji w ul. Ma szew skiej.
6/ Pro szę o wy bu do wa nie ka na li za cji
sa ni tar nej na po mi nię tym od cin ku ul.
Szpi tal nej (od nr 9B do nr 17). 7/ Pro szę
o wy bu do wa nie chod ni ków na ul. Szpi-
tal nej do gra nic mia sta. 8/ Pro szę o wy -
ko na nie oświet le nia ul. Do brzy kow skiej
(od pęt li au to bu so wej do ul. To kar -
skiej). 9/ Pro szę o oczysz cze nie ro wów,
znaj du ją cych się na ul. Sier pec kiej. 10/
Pro szę o prze pro wa dze nie re mon tu ul.
Bar tni czej i ul. Wol skie go.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy i ja kie dzia ła nia pod jął za rząd
spół ki Płoc ki Za kład Opie ki Zdro wot nej
w związ ku z kon flik tem na li nii za rząd –
per so nel le kar ski? 2/ Pro szę o wy jaś nie -
nie, czy już za re je stro wa no spół kę In -
we sty cje Miej skie, czy usta lo no za kres
jej dzia ła nia. Opr. (j)

1. UCH WA ŁA NR 593/XLII/09
w spra wie okre śle nia licz by no wych
li cen cji na wy ko ny wa nie tran spor tu
dro go we go tak sów ka mi na te re nie
Mia sta Płoc ka przez na czo nych do
wy da nia w 2010 ro ku, 

2. UCH WA ŁA NR 594/XLII/09
w spra wie przy ję cia „Stu dium tran s-
por to we go i bez pie czeń stwa tran s-
por tu w mie ście Płoc ku”,

3. UCH WA ŁA NR 595/XLII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2009 rok,

4. UCH WA ŁA NR 596/XLII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za -
war cie umów na okres prze kra cza ją -
cy rok bu dże to wy, 

5. UCH WA ŁA NR 597/XLII/09 zmie -
nia ją ca uch wa łę w spra wie utwo rze -
nia ra chun ków do cho dów włas nych
przez jed nost ki bu dże to we mia sta
Płoc ka,

6. UCH WA ŁA NR 598/XLII/09
w spra wie poz ba wie nia uli cy Pocz to -
wa do tych cza so wej ka te go rii dro gi
po wia to wej i za li cze nia jej do ka te -
go rii dróg gmin nych,

7. UCH WA ŁA NR 599/XLII/09
w spra wie poz ba wie nia ulic Har cer -
ska i Ra czko wiz na do tych cza so wej

ka te go rii dro gi po wia to wej i za li cze -
nia jej do ka te go rii dróg gmin nych, 

8. UCH WA ŁA NR 600/XLII/09 w spra -
wie wy dzier ża wie nia grun tu sta no wią -
ce go włas ność Gmi ny- Mia sto Płock
przy ul. Nał kow skiej w Płoc ku,

9. UCH WA ŁA NR 601/XLII/09
w spra wie zmia ny do ku men tu pn.
„Lo kal ny Pro gram Re wi ta li za cji
Mia sta Płoc ka – Ak tu a li za cja na la ta
2007–2013”,

10. UCH WA ŁA NR 602/XLII/09
w spra wie usta le nia przed mio tu, za -
kre su oraz za sad udzie la nia do ta cji
ce lo wych na pra ce kon ser wa tor skie,
re sta u ra tor skie i ro bo ty bu do wla ne
przy za byt ku nie ru cho mym wpi sa -
nym do re je stru za byt ków, znaj du ją -
cym się na te re nie mia sta Płoc ka,

11. UCH WA ŁA NR 603/XLII/09
w spra wie try bu udzie la nia i roz li cza -
nia do ta cji dla przed szko li, szkół i pla -
có wek oświa to wych pro wa dzo nych
na te re nie mia sta Płock przez in ne niż
mia sto Płock oso by praw ne lub fi zycz -
ne oraz try bu i za kre su kon tro li pra wi -
dło wo ści ich wy ko rzy sta nia,

12. UCH WA ŁA NR 604/XLII/09
w spra wie okre śle nia wy so ko ści sta -
wek po dat ku od nie ru cho mo ści, 

13. UCH WA ŁA NR 605/XLII/09
w spra wie zwol nień od po dat ku od
nie ru cho mo ści, 

14. UCH WA ŁA NR 606/XLII/09 w spra -
wie skar gi Pa na Ja na Szał kow skie go
na uch wa łę Ra dy Mia sta Płoc ka. 

Rad ni usta li li wy so ko ści sta wek po -
dat ku od nie ru cho mo ści oraz za sa dy
zwol nień od te go po dat ku. Mak sy mal -
ne staw ki, okre ślo ne przez Mi ni stra Fi -
nan sów, wzra sta ją prze cięt nie o 3,5
proc. Pre zy dent Płoc ka za pro po no wał,
aby płoc kie staw ki pod wyż szyć rów -
nież o ty le. Je dy nie w trzech po zy cjach
staw ki zo sta ły zmniej szo ne: od po zo -
sta łych grun tów, w tym za ję tych na
pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pub licz ne go
przez or ga ni za cje po żyt ku pub licz ne go
(mniej o 0,15 zł/mkw. w po rów na niu
ze staw ką mak sy mal ną), od bu dyn ków
miesz kal nych (mniej 0,14 zł/mkw.)
oraz od bu dyn ków po zo sta łych o po -
wierz chni nie prze kra cza ją cej 12 mkw.
(mniej o 3,44 zł/mkw.).

Od 1 stycz nia 2010 ro ku po dat ni cy
zap ła cą na stę pu ją ce kwo ty po dat ku:

1. Od grun tów: 
a. zwią za nych z pro wa dze niem dzia -

łal no ści gos po dar czej, bez wzglę du na
spo sób zak wa li fi ko wa nia w ewi den cji
grun tów i bu dyn ków – 0,77 zł od 1
mkw. po wierz chni, 

b. pod je zio ra mi, za ję tych na zbior -
ni ki wod ne re ten cyj ne lub elek trow ni
wod nych – 4,04 zł od 1 ha po wierz -
chni, 

c. po zo sta łych, w tym za ję tych na
pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pub licz ne go
przez or ga ni za cje po żyt ku pub licz ne go
– 0,24 zł od 1 mkw. po wierz chni,

2. Od bu dyn ków lub ich czę ści:
a. miesz kal nych – 0,51 zł od 1 mkw.

po wierz chni użyt ko wej, 
b. zwią za nych z pro wa dze niem dzia -

łal no ści gos po dar czej oraz od bu dyn -
ków miesz kal nych lub ich czę ści za ję -
tych na pro wa dze nie dzia łal no ści gos -
po dar czej – 20,51 zł od 1 mkw. po -
wierz chni użyt ko wej, 

c. za ję tych na pro wa dze nie dzia łal -
no ści gos po dar czej w za kre sie obro tu
kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew nym

– 9,57 zł od 1 mkw. po wierz chni
użyt ko wej, 

d. za ję tych na pro wa dze nie dzia łal -
no ści gos po dar czej w za kre sie udzie la -
nia świad czeń zdro wot nych – 4,16 zł
od 1 mkw. po wierz chni użyt ko wej, 

e. po zo sta łych:
– o po wierz chni nie prze kra cza ją cej

12 mkw., w tym za ję tych na pro wa -
dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no -
ści po żyt ku pub licz ne go przez or ga ni -
za cje po żyt ku pub licz ne go – 3,44 zł od
1 mkw. po wierz chni użyt ko wej,

– o po wierz chni po wy żej 12 mkw.,
w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat -
nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku
pub licz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku
pub licz ne go – 6,88 zł od 1 mkw. po -
wierz chni użyt ko wej, 

3. Od bu do wli – 2 proc. ich 
war to ści.

Z po dat ku od nie ru cho mo ści zwal-
nia się:

– bu dyn ki lub ich czę ści za ję te na
po trze by pro wa dze nia przez spół dziel -
nie miesz ka nio we dzia łal no ści wśród
dzie ci i mło dzie ży w za kre sie oświa ty,
wy cho wa nia, na u ki i tech ni ki, kul tu ry
fi zycz nej i spor tu

– nie ru cho mo ści lub ich czę ści za ję -
te na po trze by ochot ni czych stra ży po -
żar nych 

– bu dyn ki lub ich czę ści za ję te na
po trze by pro wa dze nia szpi ta la 

– bu dyn ki i grun ty komunalne, o ile
nie są we wła da niu osób fi zycz nych,
osób praw nych lub jed no stek or ga ni -
za cyj nych nie ma ją cych oso bo wo ści
praw nej

– po wierz chnię użyt ko wą bu dyn ków
lub ich czę ści zwią za nych z fun kcjo -
no wa niem bo isk i sta dio nów spor to -
wych, po wierz chnię grun tów pod bo i -
ska mi i sta dio na mi spor to wy mi, bu do -
wle lub ich czę ści zwią za ne bez poś red -
nio z fun kcjo no wa niem bo isk i sta dio -
nów spor to wych. 

M.D.

Po da tek od nie ru cho mo ściz obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XLII 
se sji w dniu 27 października 2008 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi
Ra dy Mia sta Płocka
w październiku 2009 ro ku:

Rad ni zgo dzi li się, aby w 2010 ro ku
wy dać wię cej li cen cji, upraw nia ją cych
do pro wa dze nia tak só wek. – Przez kil ka
lat li mit ten się nie zmie niał – mó wi ła na
se sji Kry sty na Ko wa lew ska, se kre tarz
mia sta. – Uch wa łą Ra dy Mia sta uwol ni -
liś my ce ny tak só wek, te raz chce my móc
wy da wać wię cej li cen cji, aby ci, któ rzy
chcą wy ko ny wać za wód kie row cy tak-
sów ki mo gli to re a li zo wać i nie mu sie li
cze kać w dłu giej ko lej ce. 

Z ta kim roz wią za niem nie zga dza li
się tak sów ka rze, któ rzy na le żą do
Zrze sze nia Tran spor tu Pry wat ne go. 

– No wi kie row cy upraw nie ni do wy -
ko ny wa nia te go za wo du, oz na cza ją dla
nas mniej pra cy, czy li mniej pie nię dzy
– mó wił Ma ciej Ka miń ski z ZTP. –
Po za tym bra ku je miejsc po sto jo wych
dla tak só wek. W tej chwi li w ca łym
mie ście jest ich 114, a na szych po ja -
zdów jest 560. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski prze -
ko ny wał rad nych, że moż li wość wy da -
nia no wych li cen cji da je szan sę na zna -
le zie nie pra cy. – Nie chce my ogra ni czać
wy ko ny wa nia dzia łal no ści gos po dar czej
w Płoc ku – uza sad niał. Obie cał tak że, że
tak sów ka rze w naj bliż szym moż li wym
do zre a li zo wa nia cza sie, otrzy ma ją no -
we miej sca po sto jo we w oko li cach
dwor ca PKP/PKS. 

Do 14 paź dzier ni ka 2009 r. wy da no
560 li cen cji (li mit do tej po ry wy no sił
565). 24 oso by ukoń czy ły szko le nie
z za kre su tran spor tu dro go we go tak sów -
ką i cze ka ją na eg za min. 

Rad ni zde cy do wa li, że w 2010 r. licz -
bę li cen cji – w ra zie po trze by – bę dzie
moż na zwię kszyć o 100. Zag wa ran tu je
to wszyst kim oso bom, za mie rza ją cym
roz po cząć za wód tak sów ka rza, moż li -
wość szyb kie go i bez prob le mo we go
uzy ska nia li cen cji bez ko niecz no ści
ocze ki wa nia na zwol nie nie miej sca po
in nym prze woź ni ku. (m.d.)

Wię cej tak só wek
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Po nad 320 ty się cy zł to wy so kość
do ta cji ja ką otrzy ma ła z te go rocz ne go
bu dże tu mia sta Po li tech ni ka War szaw -
ska Szko ła Na uk Tech nicz nych i Spo -
łecz nych w Płoc ku z przez na cze niem
na mo der ni za cję in sta la cji c.o. w Gma -
chu Me cha ni ki przy al. Ja cho wi cza
oraz na re mont i mo der ni za cję po -
miesz czeń la bo ra to ryj nych i sal dy dak -
tycz nych.

Ba za i na u ka 

Mia sto wspar ło rów nież or ga ni zo wa -
ne w tym ro ku przez Po li tech ni kę na u -
ko we kon fe ren cje i sym po zja, da jąc: 10
tys. zł na „Szko ły wyż sze kre a to rem in -
no wa cji w gos po dar ce” i 22 tys. zł na
I Mię dzy na ro do we Sym po zjum In ży -
nie rii Sy ste mów Wy twa rza nia. 

Na or ga ni za cję kon fe ren cji na u ko -
wych środ ki, w wy so ko ści 40 tys. zł,
otrzy ma ła rów nież Pań stwo wa Wyż sza
Szko ła Za wo do wa w Płoc ku. 

Ko lej ne 160 tys. zł z mia sta PWSZ
przez na czy ła na la bo ra to ria ję zy ko we

i adap ta cję po miesz czeń w bu dyn ku
przy ul. Ko ściusz ki 20 – no wej sie dzi by
rek to ra tu. 150 tys. zł na za kup ksią żek
oraz do fi nan so wa nie uczel nia ne go wy -
daw nic twa otrzy ma ła rów nież bib lio te -
ka głów na tej uczel ni. Ko lej ne 30 tys. zł
mia sto do ło ży ło do ju bi le u szu 10-le cia
PWSZ.

Mia sto wspie ra rów nież roz wój kul tu -
ry, spor tu i tu ry sty ki śro do wisk aka de -
mic kich. W tym ro ku Wy dział Kul tu ry
i Spor tu prze ka zał kwo tę 10 tys. zł dla
Zes po łu Tań ca Lu do we go „Ma zo via”,
któ ry brał udział w Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Fol klo ry stycz nym na Ło twie.
20 tys. zł. z Wy dzia łu Edu ka cji tra fi ło
do chó ru Vox Ju ven tu tis na wa ka cyj ne
war szta ty mu zycz ne. Do fi nan so wa nie
otrzy ma li rów nież stu den ci na or ga ni za -
cję im prez, np. ju we na lia czy fe sti wal
„Ka tor ga”. 

In we sty cje w lu dzi

Waż nym ele men tem wspar cia roz wo -
ju szkol nic twa wyż sze go w Płoc ku jest

wspie ra nie ta len tów po przez ta kie pro-
jek ty jak „Del ta klub” czy pro wa dzo ny
w płoc kich przed szko lach i szko łach
pod sta wo wych pro gram sty mu lo wa nia
kre a tyw no ści ucz niów – „Na sza Szko ła
– Szko łą Wspie ra ją cą Uzdol nie nia”. 

Dzia łal ność ta pro wa dzo na jest we
współ pra cy z: Po li tech ni ką War szaw -
ską, Po li tech ni ką War szaw ską Szko łą
Na uk Tech nicz nych w Płoc ku, Uni wer -
sy te tem War szaw skim oraz z Pol ską
Aka de mią Na uk, a tak że z Ma zo wiec -
kim Sa mo rzą do wym Cen trum Do sko na -
le nia Na u czy cie li. 

Do udzia łu w te go rocz nej, V edy cji
pro jek tu edu ka cyj ne go DEL TA KLUB
zgło si ło się 144 ucz niów z V, VI klas
szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych
i szkół po nad gim na zjal nych. 

W tym ro ku DEL TA KLUB za i na u gu -
ro wa ły (4 wrześ nia w Cen trum Edu ka cji
Or len) po ka zy che micz ne Do mi ni ki Pa -
nek i Łu ka sza Spor ne go – pra cow ni ków
na u ko wych Wy dzia łu Che mii UMK
w To ru niu – „Che mia uczy, ba wi –

efek tow ne do świad cze nia”. W ro ku
szkol nym 2009/2010 za ję cia od by wa ją
się w 9 gru pach (ma te ma ty ka, fi zy ka,
che mia + gru pa in for ma tycz na). Ucz -
nio wie uczest ni czą w na stę pu ją cych for-
mach za jęć: wy kła dy in ter dy scy pli nar -
ne, wy kła dy przed mio to we, ćwi cze nia
gru po we, ćwi cze nia la bo ra to ryj ne, wy -
cie czki na u ko we, kon kur sy i in ne. In for -
ma cje o pro jek cie moż na zna leźć na
stro nie in ter ne to wej www.ta -
lent.plock.edu.pl.

Po raz czwar ty już zor ga ni zo wa ny zo -
stał kon kurs „Dy plom dla Płoc ka” na
naj lep sze pra ce ma gi ster skie, in ży nier -
skie i li cen cjac kie w ro ku aka de mic kim
2008/2009. Ideą jest pro mo cja naj lep -
szych prac o te ma ty ce na u ko wo – ba -
daw czej zwią za nej z roz wią zy wa niem
róż nych prob le mów gos po dar czych
i spo łecz nych oraz tech nicz nych mia sta.
Na IV edy cję kon kur su wpły nę ło 14
prac: 3 in ży nier skie, 5 ma gi ster skich, 6
li cen cjac kich. Au to ra mi prac są dy plo -
man ci zwią za ni z: Po li tech ni ką War sza-
w ską SNTiS (4 pra ce), PWSZ (5 prac)
i Szko łą Wyż szą im. Pa wła Włod ko wi -
ca (5 prac). Stu den ci mo gą li czyć na na -
gro dy w wy so ko ści 4 tys. zł (I stop nia),
3 tys. zł (II st.) i 2 tys. zł (III st.) oraz na
wy róż nie nia (1 tys. zł). (rł)

Na ostat niej se sji rad ni za poz na li się z in for ma cją do ty czą cą wspar cia, ja kie mia sto udzie li ło
w tym ro ku płoc kim szko łom wyż szym

Po moc dla śro do wi ska aka de mic kie go

Od 1997 ro ku o 90 proc. zwię kszy ła
się licz ba sa mo cho dów oso bo wych

w na szym mie ście. 
– W tej chwi li na 128 ty się cy miesz -

kań ców, ma my za re je stro wa nych 111
ty się cy po ja zdów, z cze go po nad 90 ty -
się cy to au ta oso bo we – mó wił Da riusz
Za widz ki, za stęp ca pre zy den ta. 

W paź dzier ni ku ubieg łe go ro ku rad ni
przy ję li uch wa łę w spra wie wy tycz nych
do Po li ty ki Par kin go wej Płoc ka. Za wie -
ra ona m.in. za sa dy i tryb dzia ła nia sa -
mo rzą du w za kre sie usta le nia wy ma gań
i obo wiąz ków urzą dza nia lub wy dzie la -
nia miejsc po sto jo wych, w tym rów nież
dla osób nie peł no spraw nych. Kwe stia
miejsc par kin go wych uw zględ nio na zo -
sta ła tak że w „Stu dium uwa run ko wań
i kie run ków za gos po da ro wa nia Płoc ka”.
Usta lo no, że cen trum mia sta po win no
być chro nio ne przed nad mier nym par -
ko wa niem i prze cią że niem ru chu. 

W związ ku z tym w Płoc ku pla no wa -
ne są in we sty cje, któ re uła twią po stój
po ja zdów. 

Mia sto za mie rza wy bu do wać par -
king przy ul. Ko ściusz ki. Bę dzie to
obiekt wie lo po zio mo wy z jed ną kon -
dy gna cją po dziem ną i czte re ma na -
dziem ny mi, przez na czo ny dla ok. 300
aut. W tej chwi li trwa opra co wa nie do -
ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so -
wej. Par king ma pow stać pod ko niec
2011 ro ku. Mia sto sta ra się po zy skać
środ ki zew nętrz ne na re a li za cję tej in -
we sty cji. Dla te go zo stał zło żo ny wnio -
sek o do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej -
skiej. Płock mo że otrzy mać na wet 85
proc. środ ków.

W pla nach jest tak że wy bu do wa nie
par kin gu przy ul. Sien kie wi cza, po -
mię dzy ul. Tum ską i Biel ską. Obiekt
ten rów nież bę dzie wie lo po zio mo wy.
Oprócz 110 miejsc po sto jo wych, znaj -

dą się tam lo ka le usłu go we i han dlo we.
Za da nie jest obec nie w fa zie pro jek to -
wa nia. In we sty cja pla no wa na jest do
re a li za cji przy wspó łu dzia le sek to ra
pry wat ne go.

Pod czas za gos po da ro wa nia Pla cu
Obroń ców War sza wy oraz frag men tu
pa sa dro go we go ul. Ko ściusz ki ma ją zo -
stać rów nież prze bu do wa ne miej sca po -
sto jo we. Po re mon cie bę dzie tam oko ło
100 miejsc dla sa mo cho dów oso bo wych
i sześć dla au to ka rów. W tej chwi li
przy go to wy wa na jest do ku men ta cja
tech nicz na tej in we sty cji.

Mia sto my śli tak że o pow sta niu tym-
cza so we go par kin gu przy al. Ko by liń -
skie go. Znaj dzie się tam miej sce dla 250
po ja zdów oso bo wych oraz pię ciu au to -
bu sów. 

Gdy skoń czy się bu do wa ha li spor to -
wo -wi do wi sko wej licz ba miejsc par kin -
go wych zwię kszy się o po nad 570. Na
dwóch po zio mach sta wać bę dzie mog ło
536 aut oso bo wych, 20 au to bu sów, trzy
wo zy TV i 17 sa mo cho dów uprzy wi le -
jo wa nych. Par king wy ko rzy sty wa ny bę -
dzie prze de wszyst kim pod czas im prez
or ga ni zo wa nych w ha li oraz pod czas
me czów pił ki noż nej, ro zgry wa nych na
pob li skim sta dio nie. 

Nad Wi słą mia sto prze wi du je bu do wę
par kin gu, z któ re go bę dzie mog ło sko-
rzy stać ok. 300 kie row ców. 

Wraz z prze bu do wą uli cy Me dycz nej
oraz no wym za gos po da ro wa niem te re nu
przed szpi ta lem wo je wódz kim, mia sto
chce wy gos po da ro wać 273 miej sca par -
kin go we. Po nad to przy bu do wie ul. Zu -

brzyc kie go, w pa sie dro go wym pow sta -
nie 26 miejsc po sto jo wych. 

– Tam gdzie bę dą re mon to wa ne dro gi
i bę dzie ist nia ła ta ka moż li wość, bę dzie -
my two rzyć miej sca par kin go we – za -
pew niał Da riusz Za widz ki. 

Miej ski Za rząd Dróg w ra mach re a li -
zo wa nych za dań wy bu do wał w la tach
2006-2009 za to ki po sto jo we w uli cach:
Mio do wa (10 miejsc), Sło necz na (chod-
nik z do pusz cze niem do par ko wa nia),
Czwar ta ków (20 miejsc), Wol skie go
(8), Jas na (10) i War szaw ska (36). 

Za rzą dza niem par kin ga mi zaj mu ją
się rów nież spół ki gmin ne. Ry nex pod
swo ją opie ką ma miej sca po sto jo we
przy uli cach.: 1 Ma ja 4a (40 miejsc),
M io do wej 1 (40), Rem bie liń skie go 8
(70-80) oraz Gwar dii Lu do wej (120).
Je śli za ist nie je po trze ba, to spół ka mo -
że zor ga ni zo wać par king dla ok. 100
po ja zdów u zbie gu ul. Biel ska/Gwar dii
Lu do wej na te re nie obec nej gieł dy sa -
mo cho do wej. 

Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki
w cią gu 2-3 lat za mie rza od dać do użyt -
ku ok. 88 miejsc par kin go wych przy
pro jek to wa nych bu dyn kach: Grodz ka 9,
Sy na go gal na, Sta ry Ry nek 5/ Pie rze ja
Biel ska, Ma ła chow skie go 4a, War szaw -
ska (par king po dziem ny). 

Miej skie To wa rzy stwo Bu dow nic twa
Spo łecz ne go po sia da obec nie par king
wie lo po zio mo wy na Po dol szy cach Po -
łud nie (286 miejsc po sto jo wych oraz 13
mi ni bok sów) oraz strze żo ny ca ło do bo -
wo par king na 80 miejsc. Po nad to, gdy
pow sta nie Zło ty Róg utwo rzo ne zo sta ną

43 miej sca po sto jo we z przez na cze niem
dla miesz kań ców, użyt kow ni ków i wła -
ści cie li lo ka li. 

Miej ski Za kład Gos po dar ki Miesz ka -
nio wej TBS po sia da w swo ich za so bach
par king przy ul. Żyz nej 39 na 
25 miejsc, par king przy ul. Ko cha now -
skie go 13 – 64 miej sca oraz przy al. Ko -
by liń skie go 32 o po wierz chni 697 mkw. 

O no wych miej scach par kin go wych
my ślą tak że spół dziel nie miesz ka nio we,
np. MSM „Che mik”, któ ra od da do
użyt ku dwa seg men ty blo ku przy ul.
Czwar ta ków 16, zor ga ni zu je 
tam 25 miejsc po sto jo wych w pod piw -
ni cze niu. 

Ma zo wiec ka Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa pla nu je wy bu do wać trzy blo ki na
Po do szy cach Pół noc. Bę dą tam czte ry
ga ra że po je dyn cze i dwa ga ra że wie lo -
sta no wi sko we po 31 miejsc każ dy.
Znaj dą się one na po zio mie piw nic. Po -
nad to wo kół tych bu dyn ków pow sta nie
48 miejsc par kin go wych, w tym pięć dla
osób nie peł no spraw nych. W przy szło ści
ma ją też pow stać dwa blo ki przy ul. Ar -
mii Kra jo wej, gdzie na po zio mie piw nic
wy bu do wa nych zo sta nie 10 ga ra ży po -
je dyn czych i 26 miejsc po sto jo wych
wo kół bu dyn ków. Na Mię dzy to rzu pla -
no wa nych jest sie dem sta no wisk przy
ul. Pia ska i na prze ciw ko bu dyn ku przy
ul. Gie rzyń skie go 19. Obec nie bu do wa -
ne są par kin gi, na któ re wy gos po da ro -
wa no część te re nu osie dlo wej zie le ni,
przy uli cach: Łącz ni czek 6 (23 sta no wi -
ska), Wa lecz nych 16 i 18 (9 i 6 miejsc)
oraz al. Pił sud skie go 38 (8). (m.d.)

Na ostat niej se sji rad ni za poz na li się z ma te ria łem nt. prob le mów par kin go wych w Płoc ku

Nad i pod zie mią
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7 paź dzier ni ka Gim na zjum nr 4 im.
Obroń ców Płoc ka 1920 ro ku go ści ło
ks. prof. dr hab. Mi cha ła Ma ria na
Grzy bow skie go – wi ce pre ze sa Płoc -
kie go To wa rzy stwa Na u ko we go. Ce -
lem spot ka nia by ło przyb li że nie ucz -
niom klas pier wszych in for ma cji o pa -
tro nie szko ły – Obroń cach Płoc ka
z 1920 ro ku. 

Ks. pro fe sor – au tor wie lu ksią żek
o hi sto rii na sze go mia sta – w cie ka wy
spo sób przed sta wił wy da rze nia, do ty -
czą ce obro ny Płoc ka w dniach 18-19
sier pnia 1920 r. pod czas woj ny pol sko -
-bol sze wic kiej. Za poz nał też z syl wet -
ka mi osób, któ re odz na czy ły się he ro i-
z mem i od wa gą w obro nie swo je go
mia sta. Wśród nich by li kil ku na sto let ni

chłop cy: An to lek Gra dow ski, Ta dzio
Je zio row ski, Jó zio Kacz mar ski, Ste fan
Za widz ki. Ucz nio wie z du żym za in te -
re so wa niem i uwa gą wy słu cha li tak że
opo wia da nia o wi zy cie Jó ze fa Pił sud -
skie go w Płoc ku, któ ra mia ła miej sce
na Pla cu Flo riań skim 21 kwiet nia
1921 r. Pod czas tej uro czy sto ści Na -
czel nik Pań stwa Pol skie go, za mę stwo
i od wa gę w bo ju, na dał mia stu i je go
miesz kań com Krzyż Wa lecz nych.

Mło dzież po dzię ko wa ła księ dzu pro-
fe so ro wi za pięk ną lek cję hi sto rii i na
pa miąt kę mi łe go spot ka nia wrę czy ła
wy ko na ny przez sie bie al bum o Płoc -
ku. Ucz nio wie klas pier wszych otrzy-
ma li ulot ki z in for ma cja mi o pa tro nie
szko ły. BŻB

Pa tron – waż na rzecz

W 2009 ro ku przypada 90 lat od po wo -
ła nia służb skar bo wych. Pra cow ni cy
urzę dów skar bo wych z pół noc ne go Ma -
zo wsza spot ka li się z tej oka zji 22 paź -
dzier ni ka w płoc kim te a trze. Sa la za peł ni -
ła się przed sta wi cie la mi urzę dów z Płoc -
ka, Cie cha no wa, Go sty ni na, Sier pca i Żu -
ro mi na. By ły prze mó wie nia, ży cze nia,
wy stę py ar ty stycz ne i odz na cze nia dla za -
słu żo nych pra cow ni ków i eme ry tów ad -
mi ni stra cji skar bo wej. 

– 90 lat to szmat cza su – mó wi ła p.o.
na czel ni ka Urzę du Skar bo we go w Płoc ku
Hen ry ka Pie kar ska. – Jak wte dy by ło? Po
150 la tach za bo rów Pol ska odzy ska ła
nie po dleg łość. Po dat ki pod za bo rem ro -
syj skim, czy li na na szym te re nie opar te
by ły na tzw. pi ja nym bu dże cie, czy li –
moż na by po wie dzieć – na dzi siej szej ak -
cy zie. W in nych za bo rach by ło ina czej.
Dla te go trze ba by ło zbu do wać sy stem po -
dat ko wy jed no li ty dla wszyst kich. 

Na Ma zo wszu Pół noc nym hi sto ria
służb skar bo wych roz po czę ła się wcześ -
niej niż w 1919 ro ku. Z do ku men tów hi s-
to rycz nych wia do mo, że już w 1815 ro ku
pow sta ła w na szym mie ście ko mo ra cel na
i kon su mo wa. Po cząt ko wo ko mo ra cel na
zaj mo wa ła się tyl ko po bie ra niem na ro -
gat kach my ta za to wa ry przy wo żo ne do
Płoc ka i wy wo żo ne z mia sta. Póź niej zo -
sta ła przeksz tał co na w ko mo rę kon su mo -
wą i cel ną. Wte dy za czę to po bie rać po -
dat ki kon sum pcyj ne. 

Pier wsza sie dzi ba „skar bów ki”
(1842 r.) mie ści ła się przy ul. 1 Ma ja
w bu dyn ku obec nej Szko ły Pod sta wo wej
nr 6. Po II woj nie świa to wej Iz ba Skar bo -
wa mia ła swo ją sie dzi bę przy Pl. Na ru to -
wi cza, gdzie obec nie mie ści się Sąd Re jo -

no wy. Ów czes ny dy rek tor – Jó zef Ka wa
po sta no wił wy bu do wać dla po trzeb iz by
i urzę du skar bo we go bu dy nek przy al. Ja -
cho wi cza (dziś Ho tel Płock). Po lik wi da -
cji izb skar bo wych, Jó zef Ka wa zo stał
od wo ła ny z po wo dów po li tycz nych. Nie
uda ło mu się sfi na li zo wać spraw zwią za -
nych z włas no ścią bu dyn ku i po re ak ty -
wa cji izb skar bo wych, obiekt do fi sku sa
już nie wró cił. 

Wy dzia ły fi nan so we oraz Okrę go wy
Za rząd Do cho dów Pań stwa fun kcjo no -
wa ły m.in. w bu dyn ku ka me ry pru skiej
przy Ko le gial nej 15 oraz przy ul. Sło -
wac kie go (dziś sie dzi ba Ko men dy
Miej skiej Po li cji), a na wet w ra tu szu.
Od kil ku lat Urząd Skar bo wy ma swo -
ją sie dzi bę przy uli cy 1 Ma ja 10, czy li
na prze ciw daw nej ko mo ry cel nej i kon -
su mo wej. (m.d.)

Skar by skar bów ki
Dys po zy to rzy, ra tow ni cy, pie lę gniar -

ki, kie row cy i le ka rze – to od tych osób
czę sto za le ży na sze ży cie. Gdy do cho dzi
do wy pad ku, to od ich spraw nej pra cy
za le ży, czy ka ret ka po go to wia zja wi się
szyb ko na miej scu. 

Od po cząt ku 2009 ro ku ka ret ki Wo je -
wódz kiej Sta cji Po go to wia Ra tun ko we -
go i Tran spor tu Sa ni tar ne go w Płoc ku
wy jeż dża ły pra wie 18 tys. ra zy. W 2008
ro ku zle ceń wy ja zdu by ło pra wie 25,5
tys. Z ich po mo cy ko rzy sta ją miesz kań -
cy czte rech po wia tów: płoc kie go grodz -
kie go i ziem skie go, sier pec kie go oraz
go sty niń skie go. 

16 paź dzier ni ka ci, któ rzy na co
dzień cho dzą w czer wo nych uni for -
mach, wy glą da li zu peł nie ina czej.
Męż czyź ni w gar ni tu rach, ko bie ty
w ele gan ckich ko stiu mach spot ka li się
w płoc kim te a trze na uro czy sto ści
z oka zji Dnia Ra tow nic twa Me dycz ne -
go. – W Pol sce dzień ten zo stał usta no -
wio ny w 2006 ro ku – mó wi ła Lu cy na
Kę sic ka, dy rek tor WSPRiTS w Płoc -
ku. – W na szym mie ście ob cho dzi my
go po raz dru gi. Dzię ku ję ca łej za ło dze
za wspa nia łą pra cę, wy ko ny wa ną cza-
sa mi w bar dzo trud nych wa run kach. 

Ze bra ni wy słu cha li prze mó wień za -
pro szo nych go ści i obej rze li pre zen ta -

cję mul ti me dial ną nt. ra tow nic twa me -
dycz ne go. – To my pró bu je my prze -
chy trzyć i po ko nać śmierć – mó wił dr
Piotr Mrów czyń ski. – Za wsze po win -
niś my pa trzeć na jas ną stro nę ży cia. 

Naj waż niej szym pun ktem uro czy sto -
ści by ło wrę cze nie odz na czeń; od Pre -
zy den ta RP pięć osób otrzy ma ło zło te,
a czte ry – srebr ne me da le za dłu go let nią
służ bę. Na to miast Mi ni ster Zdro wia
wy róż nił 14 osób za za słu gi za och ro nę
zdro wia. 

Z oka zji swo je go świę ta, ra tow ni cy
do sta li dwie no we ka ret ki. – Za kup moż -
li wy był dzię ki środ kom z Unii Eu ro pej -
skiej, któ ra po kry ła 80 pro cent kosz tów
– cie szy ła się Lu cy na Kę sic ka. 

Mer ce de sy Sprin ter bę dą słu żyć
miesz kań com Płoc ka. Są no wo cześ nie
wy po sa żo ne. Znaj du ją się w nich m.in.
no sze na pod sta wie hy drop ne u ma tycz -
nej, krze seł ka kar dio lo gicz ne, de ski or -
to pe dycz ne, de fi bry la to ry tran spor to we
oraz pom py in fu zyj ne. 

WSPRiTS dys po nu je w su mie 11
ka ret ka mi ra tow nic twa me dycz ne go,
jed ną ka ret ką RN (no wo rod ko wą),
czte re ma ka ret ka mi tran spor to wy mi,
czte re ma noc nej i świą tecz nej po mo cy
le kar skiej oraz trze ma ka ret ka mi dia li -
zo wy mi. (m.d.)

Ra tu ją i świę tu ją

Wi ce wo je wo da ma zo wiec ki Da riusz Pią tek de ko ru je zło tym me da lem Ka je ta na Gó rzyń -
skie go – wie lo let nie go dy rek to ra WSPRiTS w Płoc ku
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Na wy sta wie w te a trze moż na by ło zo ba -
czyć sta re do ku men ty i przed mio ty zwią za -
ne z dzia łal no ścią „skar bó wek” na pół noc -
nym Ma zo wszu
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Ucz nio wie klas eko lo gicz nych Gim na -
zjum nr 6 za pro sze ni zo sta li do udzia łu
w Mło dzie żo wym Fo rum Eko lo gicz nym
pn. Z och ro ną śro do wi ska na co dzień.
Kon fe ren cja, któ rej or ga ni za to rem by ło
Re gio nal ne Cen trum Edu ka cji Eko lo -
gicz nej, od by ła się w Gmin nym Oś rod ku
Kul tu ry w Ra dza no wie. 

Ce lem by ło przed sta wie nie za dań pro-
jek tu Re gion płoc ki, Ku jaw i Zie mi Kut-
now skiej – re gio nem świa do mych eko lo -
gicz nie. Uczest ni cy mo gli za poz nać się
rów nież z pro jek tem no wej Po li ty ki eko-
lo gicz nej pań stwa na la ta 2009 – 2012
z per spek ty wą do ro ku 2016 w za kre sie
edu ka cji eko lo gicz nej, przyb li żyć so bie
cha rak ter dzia łań po dej mo wa nych w ob -
sza rze Pol ski cen tral nej na rzecz gos po -
dar ki od pa da mi, w tym od pa da mi nie bez -
piecz ny mi. Pod su mo wa no tak że kam pa -
nię Sprzą ta nie Świa ta 2009 – Zie mia
w Two ich rę kach, wy graj więc z az be -
stem, zu ży ty mi ba te ria mi i aku mu la to ra mi
oraz pro jekt Płoc ka aka de mia eko lo gii
dla zrów no wa żo ne go roz wo ju Ma zo wsza. 

Uczest ni cy spot ka nia wy słu cha li pre -
lek cji, do ty czą cych za gro żeń śro do wi -
ska. Jed nym z naj wię kszych – jak wska -
zy wa li or ga ni za to rzy – są od pa dy, ze
wzglę du na po wszech ność ich wy twa -
rza nia i nie ra cjo nal ne gos po da ro wa nie,
po wo du ją ce za nie czysz cze nie kra jo bra -
zu, po wie trza, gle by i wo dy. W związ ku

z tym ak cen to wa no ko niecz ność odzy -
ski wa nia od pa dów w spo sób, któ ry nie
za gra żał by śro do wi sku bądź ich uniesz -
ko dli wia nie. 

Ana li zu jąc do tych cza so we dzia ła nia
sa mo rzą dów oraz RCEE w za kre sie gos -
po da ro wa nia od pa da mi i pod no sze niu
świa do mo ści eko lo gicz nej spo łe czeń -
stwa, wska zy wa no tak że na zna czą ce
osią gnię cia: lik wi do wa ne są dzi kie wy sy -
pi ska, za my ka ne i re kul ty wo wa ne sta re
skła do wi ska, któ re nie speł nia ją wy mo -
gów eko lo gicz nych, roz wi ja się sy stem
se gre ga cji od pa dów, odzy sku je się su -
row ce z wra ków sa mo cho do wych, zu ży -
te go sprzę tu elek trycz ne go oraz in wen ta -
ry zo wa ne są wy ro by az be sto we. 

Pod czas kon fe ren cji przed sta wio no
efek ty zwia dów eko lo gicz nych, prze pro -
wa dzo nych przez mło dzież.

Pod su mo wa niem kam pa nii Wy graj
z az be stem oraz Jak po stę po wać ze zu ży -
ty mi ba te ria mi i aku mu la to ra mi by ło og -
ło sze nie wy ni ków kon kur sów eko lo gicz -
nych, wrę cze nie dy plo mów i na gród dla
na jak tyw niej szych szkół. Gim na zjum nr
6 za or ga ni za cję i prze pro wa dze nie kam-
pa nii w re gio nie płoc kim otrzy ma ło od
ko or dy na to ra pro jek tu – Iwo ny Mar czak
– dy plom i po dzię ko wa nia oraz na gro dę
rze czo wą, wrę czo ną przez przed sta wi cie -
la NFO ŚiGW w War sza wie An nę Chrza -
now ską.

Zes pół re dak cyj ny Gim na zjum nr 6
pod opie ką Ma gda le ny Mi chal skiej

Mło dzież na fo rum
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Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do -
wa w Płoc ku pod pi sa ła z płoc kim od d-
zia łem Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol s-
kich „Po ro zu mie nie o współ pra cy”.

Stro ny wy ra zi ły wo lę współ pra cy na
płasz czyź nie li te rac ko -na u ko wej,
w szcze gól no ści w za kre sie dzia łal no ści
In sty tu tu Au tor skie go – Oś rod ka Ba -
daw czo -Do ku men ta cyj ne go SAP.

W imie niu uczel ni do ku ment pod pi sał
J.M. rek tor prof. zw. dr hab. Ja cek Grzy -

wacz, ze stro ny Sto wa rzy sze nia Au to -
rów Pol skich Od dział Płock – pre zes
Krzysz tof Bień kow ski.

W ra mach pod ję tej współ pra cy stro ny
za de kla ro wa ły m.in. po dej mo wa nie
wspól nych przed sięw zięć wy daw ni -
czych o cha rak te rze na u ko wym, wza-
jem ne uczest nic two w or ga ni zo wa nych
przez stro ny przed sięw zię ciach kul tu ral -
no -na u ko wych, kon fe ren cjach i sym po -
zjach. MZ

Bę dą współ pra co wać

MA KRO Cen trum Ho Re Ca i Ogól no -
pol skie Sto wa rzy sze nie Sze fów Kuch ni
i Cu kier ni są or ga ni za to ra mi ogól no pol -
skie go kon kur su dla przy szłych mi strzów
ron dla i pa tel ni. Na je go
pier wszy etap osiem dzie -
siąt szkół ga stro no micz -
nych śred nie go i wyż sze go
szczeb la przy sła ło pro po -
zy cję dań kon kur so wych
z ryb. Do pół fi na łu ko mi sja
kon kur so wa wy bra ła dwa -
dzie ścia czte ry zes po ły.

W tym eta pie uczest ni cy kon kur su
zmie rzą się z za da niem przy go to wa nia za -
pro po no wa nej przez sie bie po tra wy z ryb.
Z Płoc ka do pół fi na łów zak wa li fi ko wa ła

się eki pa z Zes pół Szkół Usług i Przed się -
bior czo ści w skła dzie: Ma gda le na Skier s-
ka, Mał go rza ta Gar lej pod opie ką El wi ry
Wit kow skiej. 

Zes po ły, któ re zak wa li fi -
ku ją się do fi na łów spot ka
jesz cze wię ksze wyz wa nie:
Black Box z do bra ny mi
przez ju ry pro duk ta mi,
z któ rych we dług włas nej
fan ta zji i umie jęt no ści przy-
go to wać trze ba bę dzie do -
wol ną po tra wę. 

Wy ło nio na w fi na le Mło dzie żo wa Re -
pre zen ta cja Ku cha rzy OS SKIC bę dzie re -
pre zen to wa ła Pol skę na are nie mię dzy na -
ro do wej. (j)

Ryb ki pal ce li zać

Jak co ro ku, Dzień Edu ka cji Na ro -
do wej miał spe cjal ną opra wę. Płoccy
na u czy cie le ze bra li się 14 paź dzier ni ka
w sa li kon cer to wej Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej. Na uro czy sto ści nie za bra -
kło przed sta wi cie li ku ra to rium, ku rii,
rad nych, związ ków za wo do wych na u -
czy cie li, in sty tu cji współ pra cu ją cych
z pla ców ka mi oświa to wy mi, ro dzi ców
i ucz niów, a głów ny mi bo ha te ra mi by -
li pe da go dzy.

– Są na świe cie waż ne i po ży tecz ne
za wo dy – mó wi ła jed na z uczen nic. –
Ale tyl ko trzy za wo dy świę te: le karz,

du chow ny i na u czy ciel. Aby je wy ko -
ny wać po trzeb ne jest ser ce. Do bry na -
u czy ciel po pro wa dzi ucz nia do wie dzy
dro gą naj krót szą i naj lep szą. Praw -
dzi wy na u czy ciel zga ni za wa ga ry, ale
nie weź mie do od po wie dzi, gdy bo li
ząb. Ży czy my wszyst kim na u czy cie -
lom, aby w tru dzie ich pra cy sprzy ja ło
im zdro wie.

Za stęp ca pre zy den ta Piotr Ku be ra
przy pom niał ze bra nym, że Dzień Edu -
ka cji Na ro do wej usta no wio ny zo stał
przez Ko mi sję Edu ka cji Na ro do wej
w 1773 ro ku. – To świę to wszyst kich
pra cow ni ków oświa ty, nie tyl ko na u -
czy cie li, ale tak że tych, któ rzy pra cu ją
w ad mi ni stra cji – mó wił. – Chciał bym
po dzię ko wać na u czy cie lom za ser ce
i zro zu mie nie oraz ży czę uz na nia i sza -
cun ku ze stro ny wy cho wan ków.

Piotr Ku be ra przy pom niał, że 1/3
pie nię dzy z bu dże tu mia sta wy da wa na
jest na oświa tę; sa mo rząd dba o re -

mon ty pla có wek (w tym ro ku wy ko na -
no ich 14), sta ra się po lep szać wa run ki
na u ki ucz niów (no wy pa wi lon w Ja -
giel lon ce) oraz do fi nan so wu je naj zdol -
niej szych i tych, któ rzy zna le źli się
w trud nej sy tu a cji ży cio wej (sty pen dia
so cjal ne, mo ty wa cyj ne, a od stycz nia
2010 ro ku – sty pen dium miej skie, któ -
re przyz na wa ne bę dzie za do bre wy ni -
ki w na u ce tym ucz niom, któ rzy są
w trud nej sy tu a cji ma te rial nej). – Dba -
my też o na u czy cie li – mó wił za stęp ca
pre zy den ta. – Do da tek mo ty wa cyj ny
wy no si już dzie więć pro cent i mam na -
dzie ję, że bę dzie co raz wyż szy. 

Z oka zji świę ta 70 na u czy cie li otrzy-
ma ło na gro dy II stop nia Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka. Ko mi sja bra ła pod
uwa gę m.in.: do bre wy ni ki uzy ski wa -
ne na eg za mi nach zew nętrz nych, no -
wa tor skie me to dy na u cza nia, udział
ucz niów w kon kur sach, olim pia dach
i róż nych za wo dach, pra cę z ucz nia mi
zdol ny mi i ty mi, któ rzy ma ją kło po ty
z na u ką. Na gro dze ni pe da go dzy mu -
sie li wy ka zać się tak że np. or ga ni za cją
wy po czyn ku dzie ci i mło dzie ży w wa -
ka cje lub fe rie oraz dzia łal no ścią po za-
sz kol ną. Ko mi sja oce nia ła tak że chęć
do sko na le nia za wo do we go oraz po -
moc w adap ta cji za wo do wej na u czy -
cie li, któ rzy do pie ro za czy na ją pra cę. 

Opra wę ar ty stycz ną uro czy sto ści za -
pew ni li ucz nio wie III LO i Gim na zjum
nr 13 z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi
oraz Ogól noksz tał cą cej Szko ły Mu zy-
cz nej I stop nia. (m.d.)

Za ser ce i zro zu mie nie

Dzień wcześ niej, rów nież do szko ły
mu zycz nej, wy róż nio nych na u czy cie li
za pro si ło Ku ra to rium. Licz ni go ście
m.in. par la men ta rzy ści, sta ro sto wie
po wia tów (płoc kie go, go sty niń skie go
i sier pec kie go), przed sta wi cie le 
szkół wyż szych, skła da li na u czy cie -
lom ser decz ne ży cze nia, wy trwa-
ło ści i cier pli wo ści w ich nie ła twej
służ bie. 

Ma te rial nym wy ra zem po dzię ko wa -
nia dla naj lep szych by ły odz na cze nia
pań stwo we, któ re w imie niu re zy den ta
RP, wrę czył wo je wo da ma zo wiec ki Ja -
cek Koz łow ski (160), me da le Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej (50), na gro dy pie -
nięż ne Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej (4)
i Ma zo wiec kie go Ku ra to ra Oświa ty (6).

Uro czy stość uświet ni ła mło dzie żo wa
or kie stra dę ta. (j)

Odz na cze nia i me da le Wrze sień 2010 ro ku dla Zes po łu Szkół Bu -
do wla nych nr 1 w Płoc ku bę dzie mie sią cem
niez wy kłym. Szko ła bę dzie ob cho dzić swo je
50-le cie.

Ser decz nie za pra sza my Wszyst kich Na u -
czy cie li, Pra cow ni ków, Ucz niów oraz Ro dzi -
ców, Ab sol wen tów oraz przy ja ciół szko ły na
uro czy ste ob cho dy 50-le cia  któ re od bę dą się
18 wrześ nia 2010 ro ku.

Oso by chcą ce wziąć udział w uro czy sto ści
pro si my o kon takt z se kre ta ria tem szko ły
w ce lu uzy ska nia niez będ nych in for ma cji lub
dro gą e-m@il: bu do wlan ka@bu do wlan ka.net

Zes pół Szkół Bu do wla nych nr 1
w Płoc ku

ul. Pre zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go 4
tel. (024)366-03-80,fax (024) 366-03-81

Pla no wa ny 
pro gram uro czy sto ści:

10:00 Msza Świę ta w Ko ście le
Du cha Świę te go w Płoc ku.
12:00 Cześć ofi cjal na w au li
Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej
w Płoc ku. 
15:00 Zwie dza nie wy sta wy
i spot ka nia posz cze gól nych
rocz ni ków w kla sach.
20.00 Bal Ab sol wen tów
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Tech ni cy kry mi na li sty ki są przy każ -
dym po waż nym zda rze niu. Dzię ki ich fa -
cho wo ści prze stęp cy tra fia ją do aresz tów.
Na pod sta wie za bez pie czo nych przez nich
śla dów moż na od two rzyć prze bieg naj -
bar dziej za gad ko wych zbrod ni. 

– Na zda rze nia jeż dżą ja ko jed ni z pier -
wszych, za bez pie cza ją śla dy, do ku men tu ją
prze bieg oglę dzin – opo wia da Piotr Je le -
nie wicz, rzecz nik płoc kiej po li cji. – Są 
po li cjan ta mi, ale jak sa mi pod kre ślają, 
pi sto let czę sto im przesz ka dza. 

Tech ni cy za bez pie cza ją to, co zo sta wił
po so bie prze stęp ca. – Mu si my my śleć jak
prze stęp ca, wejść w je go skó rę – mó wi
szef tech ni ków asp. sztab Adam Łasz -
czew ski. – Tech nik czę sto na ko la nach i z
no sem przy zie mi szu ka cze goś, co mog ło
na le żeć do spraw cy.

Tech nik pro fe sjo na li sta nie tyl ko po tra -
fi zna leźć to cze go nie wi dzą in ni, ale rów -
nież udo ku men to wać i za bez pie czyć swo -
je zna le zi sko. – Nie każ dy na da je się do tej
ro bo ty – do da je Łasz czew ski. – Trze ba
mieć wie le cier pli wo ści, że by pra cu jąc

przy wła ma niu zna leźć ma ły włos na dy -
wa nie, czy go dzi na mi po pra wiać ja kość
na gra nia z mo ni to rin gu.

Naj wię kszym suk ce sem w ich pra cy
jest ujaw nie nie ta kie go śla du, któ ry wska -
zu je jed noz nacz nie na wi nę po dej rza ne go
i nie zo sta nie uchy lo ny przez sąd. – Ba ła -
gan po zo sta wio ny przez spraw cę na miej -
scu prze stęp stwa to po le do po pi su dla nas
– kon ty nu u je Adam Łasz czew ski. – Kie -
dyś pew na pa ni po wła ma niu wszyst ko do -
kład nie wy sprzą ta ła, bo wsty dzi ła się ”go -
ścić” nas wśród po roz rzu ca nych na zie mi
przed mio tów. Gdy zo ba czy łem to 
miesz ka nie, to wie dzia łem, że nie mam
tam cze go szu kać. 

Dla te go tech ni cy ra dzą, aby zgła sza ją cy
prze stęp stwa ni cze go na miej scu nie do ty -
ka li, nie prze sta wia li i nie sprzą ta li, bo w ten
spo sób nisz czą do wo dy i za cie ra ją śla dy. –
Lu dzie czę sto ocze ku ją, że w kwa drans zi -

den ty fi ku je my prze stęp cę, bo wi dzie li jak
pra cu ją po li cjan ci z kry mi nal nych se ria li,
ale to nie ste ty fil mo wa fik cja – mó wi szef
tech ni ków z płoc kiej ko men dy. (m.d.)

Nie za cie raj śla dów
*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Bi lon ma wy gląd, któ ry mo że zmy lić.
Jak był ma ły, to przy ow czar kach nie miec -
kich bar dziej przy po mi nał li ska niż psa po -
li cyj ne go. Te raz jed nak st. sierż. Piotr Żab -
ka za swo im czwo ro noż nym pu pi lem po -
szedł by w ogień. Tak jak Bi lon za nim.

Pies jest ma ły i ru dy, wła ści wie nie po -
zor ny, bo to ta ka ra sa – ow cza rek bel gij -
ski ma li no is. Za to Pio trek Żab ka to ka -
wał chło pa, gli na, któ ry już wy glą dem
bu dzi res pekt. W po li cji jest od 2003 ro -
ku, naj pierw dwa la ta w ru chu dro go -
wym, po tem – prze niósł się na włas ną
proś bę – w pa tro lów ce, gdzie jest do dziś. 

To na wet dla nie go tro chę nie jas ne,
dla cze go tak mu za le ża ło, by zo stać prze-
wod ni kiem psa po li cyj ne go – ni gdy nie
miał swo je go psia ka. Kie dy przy dzie lo no
mu nies peł na rocz ne go Bi lo na (imię na -
da no mu już w ho do wli, z któ rej zo stał
ku pio ny), naj pierw po czuł się oszu ka ny.
Ta ka wie wiór ka?! Ca ły dzień cho dził jak
stru ty, ko le dzy śmia li się, że on, ta ki du -
ży, ta kie go ma lu cha do stał. Żab ka roz po -
czął za przy jaź nia nie się od po czy ta nia
o tej ra sie, po tem „po ga da li” so bie z Bi lo -
nem i szyb ko do nie go do tar ło, że tra fił
mu się su per pies. Zresz tą już dru gie go
dnia Bi lon po ka zał, co po tra fi – na te ście
z agre syw no ści po bił wszyst kie ow czar ki
nie miec kie.

Te raz to nie roz łącz na pa ra, a w ko men -
dzie na ha sło: Żab ka, każ dy od po wia da:
Bi lon. Są ra zem już kil ka lat i gdy by te raz
ktoś za pro po no wał Pio tro wi in ne go psa,
za nic by się nie zgo dził. Bi lon na co
dzień miesz ka w koj cu po li cyj nej psiar ni,
ale opie kun czę sto za bie ra go do do mu.

Prze pi sy mó wią, że pies przy naj mniej
raz w ty god niu po wi nien mieć szko le nie,
że by do sko na lił swo je umie jęt no ści. Oni
tre nu ją i ba wią się co dzien nie przez ok.
pół to rej go dzi ny. Bo ow cza rek bel gij ski
nie lu bi nu dy, uwiel bia ruch i uroz ma i ce -
nie za dań. Dla te go wciąż trze ba uczyć go
cze goś no we go, jest zdol ny, in te li gen tny,
agre syw ny, ale przy tym bar dzo kar ny.
Brał udział w ak cjach, tro pie niach i za -
trzy ma niach; w prze stęp cach wzbu dza
strach i res pekt, ale nie zda rzy ło się, że by
w któ rymś za to pił kły. Pan nie poz wa la,
więc on słu cha. Ni by mil czek, ale ca łym
so bą wy ra ża ta ką si łę, ta ką dy na mi kę
i wo lę wal ki, że to już wy star cza, by za sto -
po wać ucie ka ją ce go rze zi miesz ka.

Kie dy na Ma zo wiec kim Świę cie Po li cji,
któ re w lip cu ob cho dzo ne by ło w Płoc ku,
Bi lon za pre zen to wał się pub licz no ści pod-
czas po ka zu in ter wen cji, lu dzie bi li Bi lo -
no wi bra wa. Szcze gól ne wra że nie zro bi ła
sce na, gdy Piotr spu ścił go ze smy czy
w kie run ku sa mo cho du „ban dy tów”, któ -
rzy z sa mo cho du przez uchy lo ne bocz ne
ok no strze la li do za ma sko wa nych po li -
cjan tów. Pies mi mo hu ku bro ni pal nej jak
bły ska wi ca ru szył w kie run ku au ta „prze -
stęp ców”, wsko czył przez ok no do środ ka
i szaj ka w pop ło chu rzu ci ła się do ucie cz-
ki, wprost w rę ce fun kcjo na riu szy. Dla Bi -
lo na to nie by ła za ba wa, on na praw dę był
w ak cji i co do jo ty wy peł nił po le ce nie
swo je go prze wod ni ka. Dla te go obaj
wzbu dzi li ta ki zach wyt pub licz no ści.

Piotr mó wi, że je go pies nie ma żad -
nych sła bych stron, za to on sam mu si po -
pra co wać tro chę nad emo cja mi. Bo w tym
ro ku ner wy właś nie je go, a nie Bi lo na za -
wio dły, kie dy star to wa li w fi na le XII Ky -
no lo gicz nych Mi strzo stwach Po li cji Suł -
ko wi ce 2009 r. Ja ko dru ży na wy stą pi li
z mi strza mi – sierż. szt. Ar ka diu szem
Kaź mier cza kiem i je go Ti ną z ko men dy
po wia to wej w Go sty ni nie. Dru ży na za ję ła
II miej sce, a in dy wi du al nie Żab ka i Bi lon
upla so wa li się na 12. po zy cji (ich par tne -
rzy z dru ży ny wy gra li te za wo dy). No
i Żab ka plu je so bie w bro dę, bo w kon ku -
ren cji tro pie nie nie za u fał swo je mu psu,
pu ści ły mu ner wy i od cią gnął Bi lo na od
śla du! Stra ci li na tym du żo pun któw. Za to
w spraw dzia nie po słu szeń stwa ze bra li
mak si mum, tyl ko oni i pa ra z Go sty ni na!

Plan na ten rok ma ją ta ki: zro bić z Bi -
lo na lep sze go tro pi cie la. I wziąć od wet
w przy szło rocz nych za wo dach. (p.j.)

Bi lon ska cze, jak Żab ka za gra

Wszyst kich Świę tych to wzmo żo ny
czas pra cy po li cjan tów. Fun kcjo na riu sze
już 31 paź dzier ni ka o godz. 6 ra no wy łą -
czą z ru chu część ulic w pob li żu cmen ta -
rzy. Ak cja po trwa do go dzin wie czor nych
2 li sto pa da.

Cmen tarz Ko mu nal ny przy ul. Biel skiej

Od godz. 6 na ul. Biel skiej obo wią zy -
wać bę dzie za kaz za trzy my wa nia się na
jezd ni i po bo czach do ul. Ję drze je wo.
Część uli cy zo sta nie wy gro dzo na bia ło -
czer wo ną taś mą. Na par kin gach przy
cmen ta rzu obo wią zy wać bę dzie ruch jed-
no kie run ko wy. Po ja zdy wra ca ją ce
z cmen ta rza bę dą kie ro wa ne w ul. Wia -
dukt. Dla od wie dza ją cych gro by bę dzie
wy dzie lo ny par king na te re nie sta cji pa liw
przy ul. Biel skiej (za cmen ta rzem). Wjazd
bę dzie przez te ren sta cji, wy jazd przy sa -
lo nie re na ult.

Cmen tarz przy al. Ko by liń skie go

Al. Ko by liń skie go bę dzie zam knię ta na
od cin ku od ul. Łu ka sie wi cza do To po lo -
wej. Na ul. To po lo wej bę dzie obo wią zy -
wać obu stron ny za kaz za trzy my wa nia się.

Kie row cy bę dą mie li do dys po zy cji po łud -
nio wą jezd nię al. Ko by liń skie go mię dzy
ul. Łu ka sie wi cza i Biel ską oraz par kin gi
przy skle pach w oko li cy cmen ta rza. Doz-
wo lo ne bę dzie par ko wa nie na traw ni kach
mię dzy cmen ta rzem a ul. Bar tni czą i na ul.
Łu ka sie wi cza po stro nie cmen ta rza.

Cmen tarz w Ra dzi wiu 

Zmia na w or ga ni za cji ru chu obo wią zy -
wać bę dzie na ul. Spo koj nej, któ ra bę dzie
jed no kie run ko wą w stro nę Ko le jo wej.
Wzdłuż ul. Kra ków ka kie ru ją cy bę dą mo -
gli par ko wać swo je po ja zdy, ale tyl ko po
stro nie prze ciw nej do cmen ta rza. Wyz na -
czo ny bę dzie do dat ko wy par king przy ko -
ście le.

Cmen tarz w Imiel ni cy

Tu po ja zdy bę dzie moż na par ko wać na
bocz nych uli cach i po bo czu Har cer skiej
po stro nie cmen ta rza. Za kaz par ko wa nia
bę dzie usta wio ny po prze ciw nej stro nie
uli cy na od cin ku od Ła ma nej do Siel skiej.

Cmen tarz przy ul. Nor ber tań skiej

Kie ru ją cy bę dą mie li do dys po zy cji par -
king przy zes po le szkół. Par ko wać bę dzie
moż na na jed no kie run ko wych Dę bo wej
i Klo no wej. (m.d.)

Ak cja „Znicz”

Po szu ki wa ny
Sąd Re jo no wy w Płoc ku i po li cjan ci z po ste run ku w Biel -

sku pro wa dzą na te re nie ca łe go kra ju po szu ki wa nia To ma -
sza Wie sła wa Dud kie wi cza sy na Hen ry ka i Ka ta rzy ny z d.
Kar piń ska, ur. 29.12.1966 r. w Biel sku, ostat nio za miesz -
ka łe go Bielsk, ul. Sier pec ka 17.

Po szu ki wa ny jest li stem goń czym wy da nym przez Sąd
Re jo no wy w Płoc ku ja ko po dej rza ny z art. 209 par. 1 KK.

Wzy wa się każ de go, kto zna miej sce po by tu oso by po -
szu ki wa nej do za wia do mie nia o tym naj bliż szą jed nost kę
po li cji lub pro ku ra tu rę. Ostrze ga się, że za ukry wa nie oso -
by po szu ki wa nej lub do po ma ga nie jej w uciecz ce gro zi ka -
ra poz ba wie nia wol no ści do lat 5.

Edy ta Sza fa ryn
Prze wod ni czą ca IX Wy dzia łu Wy ko ny wa nia Orze czeń Kar nych SSR
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17-18 paź dzier ni ka w Poz na niu na to -
rze re ga to wym Mal ta od by ły się ostat-
nie w tym ro ku cen tral ne re ga ty wio ślar -
skie, któ re mia ły na ce lu m.in. oce nę po -
zio mu wysz ko le nia czo ło wych za wod -
ni ków w ka te go rii se nio rów i ju nio rów
przez tre ne rów ka dry na ro do wej. Za wo -
dy pn. „Cen tral ne Kon trol ne Re ga ty Je -
sien ne” – zgod nie z wy tycz ny mi pio nu
szko le nia PZTW – tra dy cyj nie od by wa -
ją się na ma łych ty pach ło dzi, tzn. je -
dyn kach i dwój kach. 

Wszy scy z nie cier pli wo ścią ocze ki wa li
star tu Ka mi la Zaj kow skie go na je dyn ce,
ale tu taj w Poz na niu star to wał już w ka te -
go rii se nio rów w gru pie 26 je dyn ka rzy.
Na za koń cze nie se zo nu Ka mil Zaj kow ski
swo im do sko na łym star tem do star czył
wszyst kim du żo ra do ści, zaj mu jąc I miej -
sce na je dyn ce z prze wa gą pra wie 2 sek.
w gru pie se nio rów. Na stęp nie o swo ją
wy so ką po zy cję w świat ku wio ślar skim
roz po czę li bój Piotr Bu chal ski i Do mi -
nik Ku biak (na zdję ciu) w kon ku ren cji
dwó jek bez ster ni ka se nio rów, któ rych 18
osad sta nę ło do spor to wej ry wa li za cji.
Płoc ka osa da po pi sa ła się prze pięk nym fi -
ni szem, któ re go prze ciw ni cy nie by li
w sta nie do trzy mać i wio śla rze PTW bar -
dzo pew nie za ję li I miej sce. 

Na stęp nie do ry wa li za cji przy stą pi li
ju nio rzy, któ rzy nie chcie li być gor si od
swo ich star szych i uty tu ło wa nych ko le -
gów. Ju nio rzy PTW zu peł nie zdo mi no -

wa li kon ku ren cję dwó jek bez ster ni ków,
w któ rej wy star to wa ło 20 osad. Wy ścig
zde cy do wa nie wy gra li Da mian Sa lak
i Da mian Ple wiń ski, uzy sku jąc po nad 5
sek. prze wa gi nad dru gą osa dą. Na III
miej scu dop ły nę ła na stęp na płoc ka osa -
da w skła dzie: Ga briel Fel bór i Da wid
Przed peł ski, na to miast na VIII miej s-
cu – Łu kasz Le wan dow ski, Da mian
Kru szyń ski. Nie źle wy pa dli tak że ju -
nio rzy młod si, któ rzy rów nież wy star to -
wa li w tym gro nie star szych ko le gów
i za ję li do bre X m. (Bar tło miej Lud wi -
kow ski, Mar cin Śnie goc ki) oraz XV m.
(Kon rad Pu dlik, Da wid Fio dor). 

Dla wio śla rzy PTW ja ko ostat ni po zo -
stał start w naj licz niej ob sa dzo nej kon -
ku ren cji je dy nek ju nio rów, któ rych na
star cie sta nę ło 45. Tu taj rów nież nie źle
wy pa dli płoc cy je dyn ka rze; Mi chał Mi -
ko ła jew ski w fi na le „A” za jął VI miej -
sce, na to miast Ra fał Zaj kow ski (brat
Ka mi la) jesz cze ja ko ju nior młod szy za -
jął do sko na łe V m. w fi na le „B”. 

Suk ce sy spor to we i po zy cja spor to wa
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go
jest wy ni kiem fa cho wej i kon sek wen tnej
pra cy ka dry tre ner skiej (G.Stel lak, J.Ka ro -
lak, J.Pod sę dek, P.Sał kow ski, A.Pe try -
kow ski, K.Ka liń ski oraz A. Lep czak).
Płoc cy wio śla rze to by li lub obec ni ucz -
nio wie Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go
przy ZST. Wal de mar Ro gowski

se kre tarz za rzą du PTW

Me dal za me da lem

Za wod ni cy Płoc kie go To wa rzy stwa
Triath lo nu „Del ta” za koń czy li te go rocz -
ny se zon star to wy sil nym ak cen tem. Na
naj dłuż szym triath lo no wym dy stan sie
tzw. Iron ma nie w Bo rów nie k/Byd gosz -
czy zdo by li 2 me da le: zło ty i brą zo wy.
Zwy cięz cą w kat. M50 zo stał Sta ni sław
Dy mek, uzy sku jąc czas 11 godz. 42’ 23”,
po przep ły nię ciu dy stan su 3,8 km, prze je -
cha niu ro we rem 180 km i prze bie gnię ciu
ma ra to nu czy li 42 km 195 m. O 22 mi nu -
ty wy prze dził za wod ni ka z Wro cła wia i o
41 mi nut klu bo we go ko le gę Ire ne u sza
Be dy ka, któ ry otrzy mał brą zo wy me dal.
Trze ci z płoc kich za wod ni ków – Wal de -
mar Gie res za jął 8. miej sce.

Ty dzień wcześ niej płoc cza nie star to -
wa li w Ostrzy cach na krót kim dy stan sie
(1 km + 30 km + 7 km) w VII mię dzy -
na ro do wych za wo dach „Tyl ko dla Or -
łów”. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej S. Dy -

mek za jął 33. miej sce (III w kat. M50),
a Wal de mar Gie res 35. ((M40 – VI).

W koń co wej kla sy fi ka cji Pu cha ru
Pol ski Wal de mar Gie res upla so wał się
na III miej scu (M40) oraz zdo był brą zo -
wy me dal ma Mi strzo stwach Pol ski
w du ath lo nie kla sycz nym (10 km + 40
km + 5 km). Na Mi strzo stwach Eu ro py
w du ath lo nie w Bu da pesz cie za jął 26.
miej sce.

Na to miast Sta ni sław Dy mek zo stał
wi ce mi strzem Pol ski w trath lo nie na
dłu gim dy stan sie (1/2 Iron ma na) w kat.
M55, zło tym me da li stą w Iron ma nie
w wy mie nio nym na po cząt ku Bo rów nie
i za jął V miej sce na Mi strzo stwach Eu -
ro py w Pra dze w triath lo nie na dłu gim
dy stan sie. Po nad to za wod nik ten zdo był
w tym ro ku brą zo wy me dal Mi strzostw
Pol ski we te ra nów w bie gu ulicz nym na
10 km, a w Pu cha rze Pol ski był V. (j)

Do bry se zon 
triath lo ni stów

Mi mo sil ne go wia tru, desz czu i prze ra -
źli we go zim na w XVIII Bie gu Tum skim
wzię ło udział po nad 650 za wod ni ków. 

Od by ło się 15 bie gów na róż nych tra -
sach. Pier wsze 10 bie gów po ko ny wa li
naj młod si (chłop cy i dziew czę ta z rocz ni -
ków od 1990 do 1999 i młod si). Mie li oni
do po ko na nia ok. 1250 me trów na tra sie:
Sta ry Ry nek – Zduń ska – Okrzei – Ka zi -
mie rza Wiel kie go – Pie kar ska – Te a tral na
– Ma ła chow skie go – Sta ry Ry nek. 

Dla dziew cząt z rocz ni ków 1990 -1993
przy go to wa no tra sę o dłu go ści ok. 1400
me trów, a dla chłop ców z tych sa mych
rocz ni ków – ok. 2800 me trów. Mło dzież
ści ga ła się uli ca mi: Sta ry Ry nek – Zduń -
ska – Okrzei – Ka zi mie rza Wiel kie go –
Pie kar ska – Te a tral na – Grodz ka – Sta ry

Ry nek. W ostat nim, pięt na stym bie gu
(open) wzię li udział do ro śli. Męż czyź ni
do po ko na nia mie li ok. 5600 me trów,
a ko bie ty dy stans o po ło wę krót szy. Swo -

ją szan sę mie li rów nież nie peł no spraw ni,
któ rzy mu sie li po ko nać 2800 m.

Wśród naj młod szych na me tę ja ko pier-
wsi przy bie gli: Ju lia So plak ze Szko ły Pod-
sta wo wej nr 1 i Da niel Go lot z SP nr 6.
Z rocz ni ka 1998 wy gra li: We ro ni ka Ku -
czyń ska z SP nr 6 oraz Do rian Brą gal ski
z SP nr 22. Wśród za wod ni ków o rok od
nich star szych pier wsze miej sce wy wal czy -
li: Krzysz to fa War da (SP Bul ko wo) i Woj -

ciech Men dra la (SP nr 22). Z rocz ni ka 1996
wy gra li: Ka ro li na Chęt ka (Gim na zjum nr
1) i Bar tosz Fel bór z G nr 12. Wśród 14-
i 15-lat ków naj szyb si oka za li się: Do mi ni ka
Mu ra szew ska z G nr 1 oraz To masz Za sa -
da z Gim na zjum w Słup nie. Mar ce li na Ka -
wec ka (Ma ła cho wian ka) i Łu kasz Wiś -
niew ski (I LO PUL) trium fo wa li na me cie
wśród za wod ni ków z rocz ni ków 1992 - 93.
Ja ko pier wsi wśród naj star szych ze szkół

po nad gim na zjal nych do me ty do tar li: Ela
Ste fań ska z I LO PUL i Ma te usz Jan kow -
ski, re pre zen tu ją cy ZSCE Płock. 

W rocz ni kach 1974 - 89 pier wsze miej -
sce zdo by li: Ewa Czaj kow ska i Ma riusz
Gi żyń ski, a z rocz ni ków 1959 - 73 – i Sła -
wo mir Ką piń ski. Wśród naj star szych za -
wod ni ków, czy li uro dzo nych w 1958 ro ku
i wcześ niej pier wsi na me cie za mel do wa li
się: Da nu ta Koz łow ska i Sta ni sław Dy mek.

W ka te go rii open wy gra li: Ewa Czaj -
kow ska i Ma riusz Gi żyń ski. Wśród nie -
peł no spraw nych trium fo wa li: Pa u li na Ga -
wiń ska i Piotr Kacz ma rek. 

Z każ de go bie gu na gro dzo no sze ściu
pier wszych za wod ni ków, któ rzy otrzy ma -
li dy plo my, a trzem pier wszym do dat ko -
wo wrę czo no me da le i na gro dy rze czo we.
Na każ de go uczest ni ka cze ka ła go rą ca zu -
pa oraz słod ko ści.

Or ga ni za to ra mi XVIII Bie gu Tum skie -
go by li: Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych, Wy dział Kul tu ry i Spor tu Urzę du
Mia sta Płoc ka oraz Miej ski Ucz niow ski
Klub Spor to wy Płock. (m.d.)

Płock bie ga

Wszyst kich mi łoś ni ków pił ki ręcz nej
za pra sza my w dniu 8 li sto pa da o godz.
18 do ha li MZOS-u w Bo ro wi czkach na
mecz ina u gu ru ją cy ro zgryw ki II li gi ko -
biet w Płoc ku. AZS PWSZ JU TRZEN -
KA PŁOCK go ścić bę dzie eki pę Uni w-
er sy te tu War szaw skie go.

W hi sto rii płoc kiej żeń skiej pił ki ręcz -
nej bę dzie to pier wszy se nior ski wy stęp
za wod ni czek Ju trzen ki w II li dze. Dru -
ży nę pro wa dzi Ja ro sław Sta wic ki, II tre -
ne rem jest Ma rek Przy by szew ski a kie -
row ni kiem Ed ward Piąt kie wicz. Od no -

we go se zo nu ro zgry wek zes pół bę dzie
wy stę po wał pod naz wą AZS PWSZ JU -
TRZEN KA PŁOCK.

Naj wię kszym suk ce sem w do tych cza -
so wej ka rie rze zes po łu by ło za ję cie VIII
miej sca w fi na łach Mi strzostw Pol ski
Ju nio rek w 2008 r.

W pier wszym me czu II li gi (24 paź -
dzier ni ka) na wy jeź dzie zes pół po ko nał
AZS War sza wa 22:16 (10:11). Suk ces se -
nio rek pow tó rzy ły dzień póź niej ju nior ki,
wy gry wa jąc w li dze ju nio rek, rów nież
z AZS War sza wa 24:23 (11:11) MW

Pa nie na par kie cie 
(pił kar skim)
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Te sło wa wy po wie dział w pią tek, 23
paź dzier ni ka, w Mu ze um Ma zo wiec kim
Ta de usz Sko czek – wi ce dy rek tor Mu ze -
um Na ro do we go w War sza wie i prze -
wod ni czą cy ka pi tu ły kon kur so wej. 

Rze czy wi ście Płock ucz cił 10. rocz ni cę
śmier ci ar ty sty pięk ną wy sta wą. Jed nak
prze nie sie nie uro czy sto ści z Za ko pa ne go
do Płoc ka by ło wiel kim za sko cze niem. 

Na gro dę Ars Po pu li im. Wła dy sła wa
Ha sio ra mo gą otrzy mać twór cy za wy bit -
ne osią gnię cia ar ty stycz ne oraz oso by
kul ty wu ją ce tra dy cje re gio nu lub ma ją ce
wy bit ne osią gnię cia w upo wszech nia niu
do rob ku re gio nal ne go i pro mo wa niu uni -
kal nych form twór czo ści. 

Przez kil ka lat na gro dę przyz na wa ło
Sto wa rzy sze nie ARS PO PU LI, któ re
roz pa dło się w 2007 r., ale zo sta li lu -
dzie, któ rzy je two rzy li i chcie li kon ty -
nu o wać dzia łal ność zwią za ną z or ga ni -
za cją kon kur su. Tu po moc ne oka za ło się
Mu ze um Ma zo wiec kie, któ re przy go to -
wy wa ło się do wy sta wy prac za ko piań -
skie go mi strza i zgo dzi ło się na or ga ni -
za cję fi na łu kon kur su. 

Te go rocz ne na gro dy zo sta ły przyz na ne
ak to rom: Ali cji Ja chie wicz i Ste fa no wi
Szmid to wi, twór com Fun da cji Kre sy
2000 – za ca łoksz tałt dzia łal no ści in te lek -
tu al nej i ar ty stycz nej, osią gnię cia w po pu -

la ry za cji kul tu ry i sztu ki w śro do wi skach
lo kal nych i re gio nal nych oraz Sta ni sła -
wo wi Ja skuł ce za sztu kę sło wa.

La u da cje na cześć na gro dzo nych wyg -
ło si li człon ko wie ka pi tu ły: ma larz An to ni
Fa łat i Sta ni sław Kol busz – nie gdy siej szy
ini cja tor i or ga ni za tor Te a tral nych Spot -
kań Obrze ży w za ko piań skiej ga le rii Ha -

sio ra, a obec nie dy rek tor Cen tral nej Bib-
lio te ki Rol ni czej. – Nie by ło przy pad kiem,
że Wła dy sław Ha sior da rzył Stasz ka (Ja -

skuł kę) ogrom ną sym pa tią, a chy ba na wet
przy jaź nią. Za pew nie wi dział w nim czło -
wie ka szcze re go, otwar te go, wraż li we go
na uni wer sum pol skich tra dy cji, któ re mu
ob ce jest wszyst ko co trą ci hi po kry zją –
mó wił Kol busz o la u re a cie. 

– Od trzy na stu lat wspól nie bu du ją
pro gram po wo ła ne go przez nich do ży cia
Do mu Słu żeb ne go Pol skiej Sztu ce Sło wa
Mu zy ki i Obra zu w ma łej wio sce Na drze -
cze ko ło Bił go ra ja. Każ de zda rze nia
twór cze ufor mo wa ne przez obraz, sło wo
i mu zy kę, od by wa ją ce się tam kil ka krot -
nie w cią gu ro ku, sta je się zda rze niem
waż nym i me dial nym – tłu ma czył de cy zje
ka pi tu ły do ty czą cą mał żeń stwa Szmid -
tów An to ni Fa łat. 

Sa mi la u re a ci, wzru sze ni, dzię ko wa li za
na gro dę. – Te atr któ ry two rzy my jest te a -
trem pro win cjo nal nym. Kie dyś by ło to sło -
wo ko ja rzą ce mi się ze wszyst kim co naj-
gor sze. Dziś je steś my z nie go dum ni – mó -
wił Sta ni sław Szmidt pod kre śla jąc, że na -
gro da im. Ha sio ra jest mu rów nie bli ska
co je go twór czość. – Dla mnie Ha sior jest
czło wie kiem te a tru. Każ dy je go obraz jest
osob nym te a trem bu du ją cym dra ma tur gię
rek wi zy ta mi, tak jak nasz te atr obrzę do wy. 

Na ko niec Sta ni sław Ja skuł ka – mistrz
sło wa – po ka zał swo je mi strzo stwo m.in.
w tek stach Ka ro la Woj ty ły i Cy pria na
Ka mi la Nor wi da. (rł)

Dla cze go ro zda je my na gro dy im. Wła dy sła wa Ha sio ra w Płoc ku? Choć by dla te go, że jest to je dy -
ne miej sce w Pol sce, któ re pa mię ta ło o 10. rocz ni cy je go śmier ci.

Ha sio ry w Płoc ku

W ma ju 1942 ro ku w po wie cie Świę-
cia ny na Li twie do szło do wiel kiej zbrod-
ni. W ak cji „od we to wej” za za bi cie trzech
mun du ro wych Niem ców przez so wiec -
kich par ty zan tów li tew skie od dzia ły po li -
cji, a prze de wszyst kim sza u li si z Wil na
za mor do wa li kil ku set Po la ków, w wię -
kszo ści pol skich in te li gen tów. Aresz to -
wań do ko na no na pod sta wie tzw. list pro -
skryp cyj nych, przy go to wa nych przez li -
tew ską lo kal ną ad mi ni stra cje.

Do tych dra ma tycz nych wy da rzeń po -
wra ca, uro dzo ny w Świę cia nach, ks.
Zdzi sław Chle wiń ski w książ ce „Gro za
i prze śla do wa nie Po la ków i Ży dów na
Wi leń szczyź nie”, któ ra uka za ła się
właś nie na kła dem płoc kie go wy daw nic -
twa „Sa mi zdat Zo fii Łoś”. 

Zo sta liś my spo lo ni zo wa ni 

– By ło to przed 64 la ty. Obra zy tych
okrut nych zda rzeń są w mo jej pa mię ci
wciąż obec ne, choć zo sta ły ja koś mo ral -
nie, a tak że emo cjo nal nie prze two rzo ne i,
jak są dzę, au ten tycz nie prze ba czo ne. Nie
moż na ob wi niać ca łe go na ro du. Spraw cy
tych mor derstw naj praw do po dob niej już
w wię kszo ści nie ży ją, a ich po tom ko wie są
naj wy żej win ni ne go wa nia praw dy, jej
ukry wa nia czy znieksz tał ca nia. A mo że
niek tó rzy nie wie dzą o wy czy nach swo ich
oj ców czy dziad ków?– pi sze Chle wiń ski.
„Gro za i prze śla do wa nie” za wie ra nie tyl -
ko szcze gó ło wy opis wszyst kich miejsc
zbrod ni na Wi leń szczyź nie (Świę cia ny,

Po na ry, Ha du cisz ki) i jej ofiar (ks. B. Ba -
ze wicz i ks. J. Na u mo wicz), ale rów nież
ob szer ną bio gra fię au to ra za ma chu (F. F.
Ma ka ro wa) i au to ra ak cji od we to wej (J.
Ma ciu le vi ciu sa). Ana li zu je też sy tu a cję

ko ścio ła ka to lic kie go na Li twie w tym
cza sie, jak i po sta wę li tew skich du chow -
nych, a w szcze gól no ści dwuz nacz ną ro lę
abp Re i ny sa. Cen ne są rów nież opi sy dnia
co dzien ne go. 

W kla sie wsia ły por tret Hit le ra i Po goń
– go dło li tew skie. (...) Ofi cjal nie na u czy -
cie le prze ko ny wa li nas, że tak na praw dę
to je steś my Li twi na mi, tyl ko zo sta liś my

spo lo ni zo wa ni. Na le ży nam przy wró cić li -
tew ską toż sa mość. W ten spo sób mo ty wo -
wa li nas do ucze nia się ję zy ka li tew skie -
go. Mo że tak wie rzy li. (...) 

Chle wiń ski po ru sza rów nież te mat
mar ty ro lo gii Ży dów, sta no wią cych 30
proc. miesz kań ców wczesnej Wi leń -
szczyz ny. 

Nie ży wię nie chę ci

Gdy w paź dzier ni ku 1941 ro ku nie da le -
ko Świę cian (12 km) roz strze la no ok. 8 tys.
Ży dów po cho dzą cych z po wia tu świę ciań -
skie go, w mie ście wszy scy o tym mó wi li,
ale ża den z na szych na u czy cie li nie
wspom niał o tym ani sło wem. To by ło ta -
bu. (parz. rów nież ram ka). Prze ra ża ją cy
opis zbrod ni sprzed kil ku dzie się ciu lat po -
tę gu je smut ny opis cza sów współ czes -
nych, gdzie na tab li cach z miejsc roz strze -
la nia nie tyl ko nie jest wska zy wa na for ma -
cja woj sko wa czy na ro do wość za bój ców,
ale na ro do wo ści poz ba wio ne zo sta ły rów -
nież ofia ry. – Zna laz łem tam (w 1976 r.
w Świę cia nach) tab li cę z na pi sa mi w ję zy -
ku ro syj skim i li tew skim, gło szą cy mi, że 20
ma ja 1942 ro ku zo sta ło za mor do wa nych
40 oby wa te li mia sta Świę cia ny. In for ma -
cja ta jest zbyt ogól na i nie wie le mó wi.

Au tor wie lo krot nie pod kre śla, 
że książ ka nie słu ży an ta go ni zo wa niu
spo łe czeń stwa.

Nie ży wię nie chę ci do Li twi nów ja ko
na ro du ani do posz cze gól nych osób, o któ -
rych pi szę. Pod kre ślam je dy nie zja wi sko,
że jed nost ki zaj mu ją ce wy so kie sta no wi -
ska, w efek cie róż nych ste re o ty pów, uprze -
dzeń, na cjo na li stycz nych idei mo gą – tak -
że w Ko ście le – tra cić pod sta wo we praw -
dy Ewan ge lii: mi łość bliź nie go, mi łość
nie przy ja ciół, umie jęt ność prze ba cza nia.

Książ ka ma oca lić „od za pom nie nia”
i słu żyć po jed na niu, po nie waż – jak pisze

ks. Chlewiński – po czu cie krzyw dy two -
rzy moc ny, pa to lo gicz ny zwią zek po mię -
dzy dwie ma stro na mi: krzyw dzi cie la mi
i skrzyw dzo ny mi. Do pó ki krzyw da nie zo -
sta nie na pra wio na i wy ba czo na jest w każ -
dej ze stron sta le de struk cyj nie obec na.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Uro dzo ny w 1929 r. na Wi leń szczyź nie
ks. prof. Zdzi sław Chle wiń ski od 1972
do 1999 ro ku był kie row ni kiem Ka te dry
Psy cho lo gii Ek spe ry men tal nej KUL
w Lub li nie (dziś na emeryturze). Zaj mu je
się m.in. psy cho lo gicz ną prob le ma ty ką
po staw i oso bo wo ści. Jest au to rem bli sko
300 pub li ka cji na u ko wych. La u re at na -
gród MEN i PAN.

Na płoc kim ryn ku wy daw ni czym uka za ła się książ ka przy wra ca -
ją ca pa mięć o tra gicz nej kar cie sto sun ków pol sko – li tew skich
w cza sie II woj ny świa to wej.

Gro za i prze śla do wa nie
A
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Pa no wie, co ro bi cie?
Szyl kin opi su je nie sa mo wi te do świad -

cze nie; W ro wie [...] le ża ła si wa ko bie ta,
skrwa wio ne jej pier si wy sta wa ły spod od -
wi nię tej ko szu li. Jed no oko mia ła zam -
knię te. Dru gie spo glą da ło groź nie, ob ser-
wu jąc jak by każ dy mój ruch. Wzdry gną -
łem się mi mo wo li. Poś piesz nie wy sy pa -
łem kil ka ło pat wap na na le żą ce obok
cia ła. Od wró ci łem gło wę. Oczy mo je po -
now nie spot ka ły się z Ży dów ką. Dłu żej
nie mog łem pa trzeć na tru pa. Ło pa tą
wap na syp ną łem na twarz. Na gle sta -
rusz ka opar ła się na rę kach i usia dła.

– Pa no wie, co ro bi cie? – za py ta ła, od -
gar nia jąc wap no z oczu. Uj rza wszy to,
po li cjant pod biegł i krzyk nął po li tew sku: 

– Bij, bij ło pa tą w mor dę!
Ale ja, wle pi wszy w Ży dów kę wy stra -

szo ne oczy, chwia łem się, opar ty na ło pa -
cie. Wów czas po li cjant wy cią gnął pi sto -
let i strze lił.

(fragm. książki)
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To głów ne te ma ty czwar te go nu me ru
ogól no pol skie go kwar tal ni ka li te rac ko –
na u ko we go ZNAJ, wy da wa ne go przez
płoc ki od dział SAP.

Znaj dzie my w nim m.in. roz wa ża nia
o „Tryp ty ku Rzym skim” To ma sza Le bio -
dy, Bo gu mi ła Du mow skie go i Wal de ma ra
Smasz cza. Ta deusz Pe ter opro wa dzi czy -
tel ni ka po pa pie skim szla ku ka ja ko wym
na Ma zu rach, a o swo ich spot ka niach z pa -
pie żem opo wie ks. An drzej Gret kow ski.

Obok licz nych tek stów poe tyc kich
zwią za nych z te ma tem nu me ru znaj dzie -
my też bo ga ty zbiór opo wia dań, a w nim
jed no z cie ka wszych pt. „Czar na wstą że -
czka” Ma riu sza Se pio ło. To de li kat nie,
z wdzię kiem i bez sztam py po pro wa dzo na
opo wieść o sta rej ko bie cie i jej re ak cji na
śmierć pa pie ża. God ny po le ce nia jest rów -
nież ref lek syj ny tekst Chri stia na M. Man-
te uf fe la „Obu rącz wspar ty na krzy żu”
i wy bór wier szy poe tów z Czech. 

W su mie w 4. ZNA Ju cze ka na nas 168
au to rów; pro za i ków i poe tów, tłu ma czy
i fo to gra fów, z Pol ski i zza gra ni cy. Nu mer
do stęp ny jest już w sie ci EM PiK. Ce na: 12
zł. Wię cej na www.znaj -sap.pl (rł)

Wia ra 
i Jan Pa weł II 

Fe sti wal Fil mów Stu den ckich Mło de
Ka dry – Yo ung Ci ne ma Art za wi tał w tym
ro ku do Płoc ku (trzy, po przed nie edy cje
od by ły się w War sza wie). Przez trzy dni
(22 – 24 paź dzier ni ka) w sa li wi do wi sko -
wej PO KiS moż na by ło, bez płat nie, obej -
rzeć po nad 70. fil mów z ca łe go świa ta. Fil -
my oce nia ło i na gro dzi ło Ju ry w skła dzie:
Pa weł Łę ski (ak tor i re ży ser), Pa weł Sit kie -
wicz (fil mo wiec) i Mi chał Sten zel (nie za -
leż ny twór ca fil mo wy) przyz na jąc pięć na -
gród głów nych. Zdo by ły je: „Pas sa ges”
w reż. Jo hann van Ger wen (Bel gia), „My

na me is pi ty” Ta e yi Hong (Ko rea), „Scha -
u tag” w reż. Mar vi na Kren Ham bur ga
(Niem cy) oraz „Mar ti na y la lu na” Ja vie ra
Lo ar te’a (Hisz pa nia) i „Pus sy fo o ting” Li sy
Ja mes -Lar sson (Szwe cja). Ju ry wy róż ni ło
rów nież 3 fil my: „Drawn to you” (reż.
Emil G. Ry de rup, Szwe cja), „Ti me to le a -
ve” (reż. Mi gu el Sal ga do, Hisz pa nia)
i „Ar gen ti na. The in ter view with a de ad
drug -de a ler” (reż. Mi ha il Ma re skin, Ro sja).

9 rów no rzęd nych na gród przyz na ło
rów nież ju ry stu den ckie (szcze gó ły na
www.yo un gci ne ma art.pl) (rł)

4. Mło de Ka dry w Płoc ku

W XI edy cji Kon kur su Pio sen ki Dzie -
cię cej i Mło dzie żo wej „Szu ka my Mło dych
Ta len tów”, zor ga ni zo wa nym w Spół dziel -
czym Do mu Kul tu ry Płoc kiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej Lo ka tor sko – Włas no ścio -
wej, wzię ło udział 36 uczest ni ków ze szkół
pod sta wo wych: nr 6, 11, 13, 16, 18, 21, 23
z Płoc ka, Szko ły Pod sta wo wej w So czew -

ce, gim na zjów nr: 2, 4, 5, 8 z Płoc ka, Gim-
na zjum w Bru dze niu Du żym oraz dzie ci
i mło dzież uczęsz cza ją cy na za ję cia grup
wo kal nych dzia ła ją cych w SDK. 

Uczest ni cy śpie wa li je den pol ski
utwór do pół play bac ku lub akom pa nia -
men tu włas ne go. W każ dej ka te go rii ju -
ry przyz na ło 3 głów ne miej sca i wy róż -
nie nia. Wszy scy otrzy ma li rów nież pa -
miąt ko we dy plo my i upo min ki. MK 

Mło de Ta len ty 

Syl we ster z Or kie strą 
Od 2 li sto pa da 2009 r. roz pocz nie się sprze daż bi le tów na kon cer ty za ty tu ło wa ne

,,Syl we ster z Or kie strą”. Od bę dą się one 31 grud nia 2009 r. o godz. 18 i 21. Gwia zdą
wie czo ru bę dzie Ma rek To rzew ski (te nor) oraz Aga ta To rzew ska (so pran). Płoc ką Or -
kie strę Sym fo nicz ną po pro wa dzi Ta de usz Wi che rek. W pro gra mie usły szy my pieś ni
ne a po li tań skie, mu zy kę po pu lar ną, fil mo wą i mu si ca lo wą.

Bi le ty w ce nie 70 zł i 80 zł moż na na być w ka sie POS ul. Biel ska 9/11 lub za re zer -
wo wać te le fo nicz nie 024 364 10 85. (j)

Pro gram Eras mus zo stał uru cho mio -
ny w 1987 ro ku. Je go pod sta wo wym za -
da niem jest wspie ra nie mo bil no ści po -
mię dzy szko ła mi wyż szy mi z ca łej Eu ro -
py oraz pod no sze nie ich po zio mu edu ka -
cji. Naz wa pro gra mu zwią za na jest z ho -
len der skim fi lo zo fem, Eraz mem z Rot ter -
da mu, któ ry ja ko wy bit ny hu ma ni sta edu -
ko wał się w wie lu oś rod kach na u ko wych
w ca łej Eu ro pie i fun do wał swo im naj lep -
szym stu den tom po dró że po sta rym kon-
ty nen cie. Pro gram Eras mus przez na czo -
ny jest dla stu den tów i pra cow ni ków
uczel ni wyż szych. Uczel nie te mu szą jed-
nak uzy skać od Ko mi sji Eu ro pej skiej

tzw. Kar tę Uczel ni Eras mu sa. W ro ku
aka de mic kim 2008/2009 aż 239 uczel ni
z ca łej Pol ski otrzy ma ło ta kie kar ty, dzię-
ki cze mu ich stu den ci mo gli część swo ich
stu diów od być w in nym pań stwie eu ro -
pej skim. W la tach 1995-2006 pro gram
ten wcho dził w skład unij ne go pro gra mu
So kra tes, lecz od ro ku 2007 stał się czę ś-
cią pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe ży -
cie”. Nasz kraj uczest ni czy w nim od
1998 ro ku.

Gdzie moż na kon ty nu o wać stu dia w ra -
mach pro gra mu Eras mus? Moż li wo ści są
na praw dę ogrom ne. Stu den ci i pra cow ni -
cy uczel ni mo gą wy je chać do jed ne go

z 27 kra jów człon kow skich UE, jak rów -
nież do kra jów na le żą cych do Eu ro pej -
skie go Ob sza ru Gos po dar cze go, a więc do
Nor we gii, Is lan dii czy Lich ten ste i nu oraz
do jed ne go z państw kan dy du ją cych – do
Tur cji. Jest to uza leż nio ne je dy nie od te go,
z ja ki mi eu ro pej ski mi uczel nia mi, na sza
szko ła ma za war te umo wy.

Co mo że my zy skać bio rąc udział
w tym pro gra mie? Za le ży to w du żym
stop niu od nas sa mych. Z pew no ścią
poz na my wie lu lu dzi, re pre zen tu ją cych
róż ne kul tu ry, pod szko li my swo ją zna-
jo mość ję zy ków ob cych, zdo bę dzie my
cen ną wie dzą zwią za ną z na szym kie -
run kiem stu diów, ale zo ba czy my rów -
nież jak się stu diu je w in nym pań stwie,
prze ko na my się jak wy glą da ją tam za li -
cze nia, eg za mi ny i sy stem oce nia nia.
Oprócz na u ki bę dzie my mo gli zas ma ko -
wać wie lu mul ti kul tu ro wych im prez
oraz po dró żo wać po ca łej Eu ro pie.

Jak zgło sić się do pro gra mu? Pier-
wszy krok to zna le zie nie na swo jej

uczel ni od po wied nie go or ga nu, któ ry
zaj mu je się współ pra cą mię dzy na ro do -
wą. Tam do wie my się kie dy roz po czy na
się i na czym po le ga pro ces re kru ta cji,
jak wy glą da ca ła ścież ka biu ro kra tycz na
oraz na jak wy so ki grant mo gą li czyć
no wo zak wa li fi ko wa ni stu den ci.

Po byt na Eras mu sie jest okre sem bez-
cen nym. Ze bra ne do świad cze nie, umie jęt -
ność ra dze nia so bie w zu peł nie no wym
miej scu i z no wym to wa rzy stwem z pew -
no ścią za o wo cu ją w przy szło ści. Dla te go
nie war to zwle kać, tyl ko wziąć udział
w zbli ża ją cej się re kru ta cji. T. Szczęs ny

Chciał byś stu dio wać lub od być prak ty ki w in nym kra ju? Chcesz na wią zy wać
kon tak ty z ludź mi z ca łej Eu ro py i pod szko lić swo je zdol no ści ję zy ko we? To
właś nie mo żesz osią gnąć dzię ki eu ro pej skie mu pro gra mo wi Eras mus.

Unij ne dy le ma ty (16)

Znasz Eras mu sa?

Płoc ki od dział PTTK po my ślał już
o przed świą tecz nych za ku pach i or ga ni zu -
je 5 grud nia wy pra wę do Gniez na. Bę -
dzie tam moż li wość nie tyl ko zwie dza nia
ka te dry i obej rze nia Drzwi Gnieź nień -
skich ale prze de wszyst kim wi zy ta w fa -
bry ce cho in ko wych bom bek. Każ dy
uczest nik wy cie czki ob da ro wa ny zo sta nie
bom bką z włas nym imie niem, a do dat ko -
wo bę dzie moż na zro bić ko lo ro we za ku py
w przy fa brycz nym skle pi ku.

Wy jazd w so bo tę o godz. 8.30 sprzed
te a tru, koszt 60 zł od oso by. Za pi sy
w biu rze PTTK przy ul. Tum skiej 4, tel.
024/262 26 00.

Na to miast dzień wcześ niej – 4
grud nia – moż na wy brać się z PTTK
do Te a tru Po wszech ne go w Ło dzi na
spek takl Fran ci sa Ve be ra pt. Plot ka”.
Koszt wy ja zdu, łącz nie z bi le tem
wstę pu na przed sta wie nie, to 85 zł od
oso by. (j)

Świę ta za pa sem

Eu ro -słow nik

Grant – jest to for ma sty pen dium
ja kie otrzy ma stu dent, któ ry wy je -
dzie stu dio wać w ra mach pro gra mu
Eras mus, zwy kle nie po kry wa ono
ca łych kosz tów po by tu, ale jest bar -
dzo dla stu den ta po moc ne.

Ta e yi Hong z Ko rei, au tor ka „My na me is pi ty”, od bie ra na gro dę za – jak to okre śli ło 
ju ry – umie jęt ną kon struk cję wie lo pla no wej hi sto rii
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Płoc ka Ba zy li ka Ka te dral na zna na jest w Pol sce
m.in. dzię ki Ka pli cy Kró lew skiej, gdzie spo czy wa ją
pro chy Wła dy sła wa Her ma na i Bo le sła wa Krzy wo u -
ste go, oraz dzię ki or ga nom, w ślad za Gu il la u mem de
Ma cha ut’em, słyn nym śred nio wiecz nym kom po zy to -
rem fran cu skim czę sto okre śla nych mia nem „kró la in -
stru men tów mu zycz nych, a zbu do wa nych, w da nym
wy pad ku, na prze ło mie XIX i XX wie lu przez nie -
miec kie go mi strza Wil hel ma Sa u e ra. 16 paź dzier ni ka
br., w 31. rocz ni cę pa pie skiej elek cji Ka ro la Woj ty ły,
zabrz mia ły one po raz ko lej ny, pod czas dru giej im pre -
zy z cy klu Płoc kich Kon cer tów Or ga no wych.

Otwo rzył ją
cze ski or ga ni sta
Pa vel Svo bo da
(na zdj.), któ ry
w iście wir tu o -
zow ski spo sób
wy ko nał Toc ca tę
i Fu gę d-moll
BWV 565, jed no
z naj słyn niej -
szych dzieł Ja na
S e  b a  s t i a  n a .
W obu czę ściach
utwo ru Svo bo da
świet nie ope ro wał
re je strem. Je go
zdy scy pli now na

in ter pre ta cja odz na cza ła się też war tkim tem pem i pre -
cy zyj ną ar ty ku la cją. Dru gą po zy cją pro gra mu był cykl
wa ria cji Fran cisz ka Lisz ta „We i nen, Kla gen, Sor gen,
Za gen” na te mat z pier wszej czę ści kan ta ty nr 12
i Cru ci fi xus z Mszy b-moll J. S. Ba cha. Cze ski wir tu -
oz wy raź nie zróż ni co wał dy na mi kę te go utwo ru i „po -
szar pał” nie co je go fak tu rę, pro po nu jąc w efek cie in -
ter pre ta cję nie co uw spół cześ nio ną.

Na stęp nym pun ktem wie czo ru by ło sło wo pro wa -
dzą ce go o Pa pie żu -Po la ku i róż nych ko le jach je go ży -
cia. Na stęp nie chór mie sza ny KÁCOV z miej sco wo ści
Nové Město w Cze chach pod dy rek cją Ja ros la va Ry -
bačka wy ko nał krót ki pro gram a cap pel la: „Ale Ve rum
Cor pus” W. A. Mo zar ta, dwie kom po zy cje współ czes -
nych kom po zy to rów cze skich i kil ka utwo rów czte rog -
ło so wych śpie wa nych po ła ci nie (nie za bra kło tak że
chó ral nej aran ża cji pieś ni ży dow skiej „Sza lom”). Mi łą
nies po dzian ką by ło wy ko na nie przez go ści zza po łud -
nio wej gra ni cy współ czes ne go utwo ru pol skie go kom-
po zy to ra Nor ber ta Bla chy „Mo dli twa o po kój”. Pod
wzglę dem in to na cji, spo i sto ści i kul tu ry brzmie nia ich
pro duk cję moż na za li czyć do naj lep szych, ja kich płoc -
cy ama to rzy śpie wu chó ral ne go mie li oka zję wy słu -
chać pod czas ostat nich kil ku na stu lat.

Na za koń cze nie usły sze liś my Pav la Svo bo dę w cie ka -
wej in ter pre ta cji dwóch ostat nich czę ści „V Sym fo nii or -
ga no wej f-moll” fran cu skie go mi strza Char le sa Ma rie
Wi do ra oraz słyn ną „Bar kę” w wy ko na niu chó ru KÁCO
i Pu e ri Can to res Plo cen ses i Pu el lae Can tan tes Plo cen -
ses. Gdy już wybrz mia ły ostat nie dźwię ki tej pieś ni,
zgro ma dze ni wysz li z ka te dry pod pom nik Ja na Pa wła II,
aby wspól nie od mó wić krót ką mo dli twę w in ten cji rych -
łej be a ty fi ka cji na sze go wiel kie go ro da ka i wy słu chać re -
cy ta cji kil ku wier szy z Je go „Tryp ty ku Rzym skie go”
w wy ko na niu ak to rów Te a tru Dra ma tycz ne go w Płoc ku.

Płoc kie Kon cer ty Or ga no we to swo i sta re ak ty wa cja
Płoc kie go Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Or ga no we go,
któ ry dwa la ta te mu miał, nie ste ty, swo ją ostat nią edy cję.
Po zo sta je mieć na dzie ję, że no wy cykl kon cer tów
z „Kró lem in stru men tów” w ro li głów nej bę dzie god nym
na stęp cą te go nie o dża ło wa ne go fe sti wa lu, cze go ni żej
pod pi sa ni ser decz nie ży czą or ga ni za to rom – Płoc kie mu
Oś rod ko wi Kul tu ry i Sztu ki, pa ra fii ka te dral nej i Sto wa -
rzy sze niu Przy ja ciół Chó ru Ka te dral ne go.

An drzej Do ro bek
Mi chał Pan kow ski

„Kró lew skie” kon cer ty 
na Wzgó rzu Tum skim 

To wy sta wa zbio ro wa, pre zen tu ją cą dzie ła i syl wet ki
twór ców róż nych po ko leń, któ rym bli ska by ła sztu ka
o wy raź nym kli ma cie sur re a li stycz nym i me ta fo rycz -
nym. Na ek spo zy cji przed sta wio no pra ce Ka zi mie rza
Mi kul skie go, Er ny Ro sen ste in po cho dzą ce ze zbio rów
Mu ze um Na ro do we go w Kra ko wie oraz dzie ła Ja na Le -
ben ste i na, głów nie z pry wat nej ko lek cji To ma Po dla.
Po nad to za pre zen to wa no obra zy au tor stwa: An drze ja
Koł pa no wi cza oraz Hen ry ka Wań ka – ży ją cych kla sy -
ków ga tun ku. Po zo sta łą część ek spo zy cji sta no wią pra -
ce współ czes nych mło dych ar ty stów: Mar ci na Koł pa -
no wi cza, Ja ro sła wa Ku kow skie go, Wło dzi mie rza
Kwiat kow skie go, Hen ry ka La skow skie go, Pio tra Na li -
waj ki czy Jac ka Yer ki.

– W za pre zen to wa nych dzie łach wy o braź nia prze pla ta
się z re a liz mem, wi dzial ne z nie wi dzial nym – pod kre śla Ali -
cja Wa si lew ska z Płoc kiej Ga le rii Sztu ki. – Wszyst kie obra -
zy zgro ma dzo ne na wy sta wie to „fi lo zo ficz ne po stu la ty”
w od wiecz nej dy sku sji na te mat nie skoń czo no ści, ta jem ni cy
i tran scen den cji. Za pra szam wszyst kich Pań stwa do wspó -
łu dzia łu w tym ar ty stycz no – fi lo zo ficz nym pro jek cie.

Wy sta wa „Wi dzial ne Nie wi dzial ne – ma lar stwo Ja na
Le ben ste i na w 10 rocz ni cę śmier ci oraz in nych ma la rzy
nur tu sur re a liz mu i me ta fo ry (Ka zi mierz Mi kul ski, Hen-

ryk Wa niek, Ja cek Yer ke Hen ryk La skow ski i in ni)”
czyn na bę dzie do 29 li sto pa da. (op. rł)

Płoc ka Ga le ria Sztu ki za pra sza na wy sta wę ma lar stwa sur re a li stycz ne go i me ta fo rycz ne go

WI DZIAL NE NIE WI DZIAL NE 

Po wie lu wy sta wach ab strak cji na tej oko od po czy wa.
Nie trze ba się do my ślać co au tor miał na my śli, bo to co
miał prze lał na płót no. Z obra zów ema nu je spo kój, pięk -
ne pej za że w któ rych du żą ro lę gra świat ło, drze wa rzu-

ca ją ce cień, chcia ło by się za trzy mać na dłu żej. Spo ro jest
czer ni, kon tra stu ją cej ze świat łem.

Wy sta wa ma lar stwa Jac ka i To ma sza Bar szczów
z War sza wy zor ga ni zo wa na zo sta ła w Mu ze um Die ce -
zjal nym w ra mach Ty god nia Kul tu ry Chrze ści jań skiej,
ale oglą dać ją bę dzie moż na do grud nia. Obaj mło dzi
ma la rze ma ją w swym do rob ku spo ro wy staw – czę sto
wspól nych, jak ta w Płoc ku. To masz Barszcz ukoń czył
Aka de mię Sztuk Pięk nych w 1993 ro ku, je go brat Ja -
cek dy plom z ma lar stwa uzy skał w 2000 ro ku. Ich pra -
ce ek spo no wa ne by ły m.in. na wy sta wie sztu ki sa kral -
nej w Kiel cach, war szaw skiej ga le rii Bra ma, Ga le rii
Mło dych Twór ców, Bie lań skim Oś rod ku Kul tu ry, 
V Bien na le Ma łych Form w To ru niu.

Wer ni saż wy sta wy po prze dził kon cert kwin te tu dę -
te go z Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki. Za pre zen -
to wał utwo ry Ha en dla i stan dar dy jaz zo we. (j)

Pej za że i mar twa na tu ra
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*HISTORIA NAJNOWSZA*HISTORIA NAJNOWSZA*HISTORIA NAJNOWSZA*HISTORIA NAJNOWSZA*HISTORIA NAJNOWSZA*HISTORIA NAJNOWSZA*

16 paź dzier ni ka, oko ło go dzi ny 22,
Da riusz Sto lar ski od wie dził na Po dol -
szy cach za przy jaź nio ne mał żeń stwo.
W cza sie ko la cji na sto le zna lazło się też
pół li tra wód ki. Pan T., po nie waż pił al -
ko hol, nie od wa żył się po tem od wieźć
go ścia.

W Pro ku ra tu rze Wo je wódz kiej w
Siedl cach, któ ra prze ję ła pro wa dze nie
śledz twa od Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Płoc ku, otrzy mu ję zdję cie, na któ rym
w bocz nym uję ciu wi dać cia ło zmar łe -
go, le żą ce na wznak z roz rzu co ny mi rę -
ka mi. Skó rza na kur tka i ko szu la pod cią -
gnię te ku gó rze od sła nia ją czę ścio wo
na gi tors. Na pra wej no dze nie ma bu ta.
Na zdję ciu nie wi dać nie wiel kiej ra ny
z ty łu gło wy.

W kon flik cie z po li cją

Wnio sek o ode bra nie płoc kiej pro ku -
ra tu rze spra wy Da riu sza Sto lar skie go
zło ży ło kie row nic two KPN na rę ce ów -
czes ne go wi ce mi ni stra spra wie dli wo ści
Krzysz to fa Iwa nic kie go

– Da riusz Sto lar ski, ja ko dzia łacz
KPN, po dej mo wał wie le in ter wen cji
w ce lu wy jaś nie nia sy gna łów o zja wi -
skach pa to lo gicz nych w wy mia rze spra -
wie dli wo ści i w or ga nach ści ga nia wo -
je wódz twa płoc kie go – oświad czył na
kon fe ren cji pra so wej w Płoc ku po seł
Krzysz tof Ka miń ski z KPN, wi ce prze -
wod ni czą cy Sej mo wej Ko mi sji Spra-
wie dli wo ści. – W związ ku z tym uz na liś -
my, że dla do bra śledz twa spra wę 
po win na pro wa dzić in na pro ku ra tu ra.

12 1at w 28-let nim ży ciu Da riu sza
wy peł ni ły: kon spi ra cja w po dzie miu,
pra ca nie po dleg ło ścio wa oraz dzia łal -
ność spo łecz no -po li tycz na w ro dzin nym
mie ście. W 1981 ro ku zor ga ni zo wał
strajk So li dar no ści Ucz niow skiej w Za -
sad ni czej Szko le Za wo do wej przy płoc -
kim Tran sbu dzie. Miał wów czas 16 lat.
Wkrót ce po tem zo stał aresz to wa ny po
raz pier wszy. Je sie nią 1985 ro ku,
wspól nie z Krzysz to fem Ko wal skim
i Krzysz to fem Mi chal skim, od twa rza ją
w Płoc ku ko mór kę Fe de ra cji Mło dzie ży
Wal czą cej.

Wios ną 1986 ro ku, gdy je go ko le dzy
z Tech ni kum Me cha nicz ne go za sie dli
do ma tur, po mie sią cu ukry wa nia się
przed nie u stan ną po go nią SB po ca łej
Pol sce, Da rek za trzy ma ny zo sta je
w aresz cie śled czym przy ul. Ra ko wiec -
kiej w War sza wie pod za rzu tem dzia łal -
no ści po dziem nej. Po opusz cze niu wię -
zie nia, we wrześ niu 1986 ro ku wy da je
pier wszy nu mer „Or ląt” – kon spi ra cyj -
ne go mie sięcz ni ka FMW, któ ry pod je -
go re dak cją wy cho dzi do 1990 ro ku.

O płoc kiej FMW, któ rej był li de rem,
sta ło się głoś no pod ko niec 1986 ro ku za

spra wą nie ludz kie go ska to wa nia
w RUSW w Płoc ku dwóch człon ków tej
or ga ni za cji: Krzysz to fa Ko wal skie go
i Ro ber ta Ka lo ty. W mar cu na stęp ne go
ro ku ofia rą płoc kich opraw ców
z RUSW stał się sam Da rek i – po raz
dru gi – Krzysz tof Ko wal ski. W 1988 ro -
ku Da rek jest jed nym z or ga ni za to rów
nie za leż nej ma ni fe sta cji pier wszo ma jo -
wej, za co zo sta je uka ra ny przez ko le -
gium ds. wy kro czeń.

W 1989 ro ku bie rze udział w od twa -
rza niu struk tur So li dar no ści. Przez pe -
wien czas peł ni fun kcję sze fa biu ra
związ ko we go w Płoc ku. W po cząt kach
lip ca, na znak pro te stu prze ciw ko po li ty -
ce Le cha Wa łę sy, opusz cza NSZZ So li -
dar ność. Włą cza się ak tyw nie w dzia łal -

ność KPN. W stycz niu 1992 ro ku zo sta je
dy rek to rem biu ra po sel skie go po sła Mi -
cha ła To ka rzew skie go, a w 1993 r. – sze -
fem płoc kie go okrę gu KPN. 

Już w wol nej Pol sce, wraz z Krzysz -
to fem Ko wal skim (dzia ła ją cym w Po ro -
zu mie niu Cen trum) i Ro ber tem Ka lo tą,
pró bu ją roz li czyć by łych fun kcjo na riu -
szy SB i MO za krzyw dy doz na ne
w okre sie wal ki po dziem nej. Spra wa
cią gnie się la ta mi i sta wia Dar ka w
sy tu a cji chro nicz ne go kon flik tu z po li -
cją i pro ku ra tu rą. Wo je wódz ki ko men -
dant po li cji Ma ciej Książ kie wicz po wie -
dział na kon fe ren cji pra so wej, że na 11
skarg na dzia łal ność po li cjan tów, 10 po -
cho dzi ło od Da riu sza Sto lar skie go.

Jak się nie zam kniesz...

Kie dy po ja wi ły się pier wsze groź by,
te le fo ny z ostrze że nia mi i pró by szan ta -
żu nikt z przy ja ciół i współ pra cow ni -
ków do kład nie nie pa mię ta. Ale mu sia ło
być te go rze czy wi ście spo ro, sko ro zde-
cy do wał się na po wia do mie nie pro ku ra -
to ra re jo no we go. Pro sił, by ob jąć go
och ro ną. 10 sier pnia Pro ku ra tu ra Re jo -

no wa w Płoc ku uma rza do cho dze nie,
z po wo du nie moż li wo ści usta le nia
spraw ców gróźb.

– W grud niu 1992 ro ku – mó wi
Krzysz tof Ko wal ski – na dru gi dzień po
tym, jak pro ku ra tor skie ro wał oskar że -
nie prze ciw ko trzem fun kcjo na riu szom
o po bi cie nas w cza sie kon spi ra cji, sie -
dzia łem w biu rze Dar ka. Zadz wo nił te -
le fon, Da rek ode brał i kie dy zo rien to wał
się, o co cho dzi, pod su nął mi słu chaw kę
do ucha, tak abym sły szał roz mo wę. Ja -
kiś niez na jo my męż czyz na mó wił: „Je śli
nie zo sta wisz nas w spo ko ju, to sta nie
się z to bą to sa mo co z Po pie łusz ką, tyl -
ko ta kie go błę du jak oni nie po peł ni my
i nic się ni gdy nie wy da.” Skwi to wa liś -
my to śmie chem.

Te go sa me go dnia wie czo rem przed
mo im blo kiem do sta łem w łeb tak, że
wy lą do wa łem na sto le ope ra cyj nym. Zo -
sta ły mi trzy bliz ny po szwach nad pra -
wym okiem. Te le fo ny za czę ły co raz czę -
ściej do ty czyć Re na ty, żo ny Dar ka – mó -
wi da lej Krzysz tof Ko wal ski. – Sta wa ły
się co raz bar dziej na tar czy we, a groź by
po waż niej sze.

Wie czo rem Krzysz tof Ko wal ski od bie -
ra te le fon. Niez na jo my głos: ze ro ar ty ku -
łów w pra sie! Za cho waj to dla sie bie. 

Że laz na sza fa

– Wpadł w mo je rę ce do ku ment niez wy -
kły – mó wi Krzysz tof Ko wal ski – kil ku -
dzie się cio stro ni co wy list eme ry to wa ne go
ofi ce ra płoc kiej MO. „Zde cy do wa łem się
na pi sać prze de wszyst kim dla te go – wyz -
na je au tor li stu – aby uka zać je den z naj -
wię kszych skan da li w po wo jen nej Pol sce.
Aby uka zać sko rum po wa nie i bez kar ność
lo kal nych ka cy ków, któ rzy do pro wa dzi li
Pol skę na skraj prze pa ści”.

Treść wy peł nia ły opi sy roz pa sa ne go
bez pra wia, ja kie sze rzy ło się w płoc kiej
mi li cji na prze ło mie lat 70. i 80. Do ku ment

ten był pod pi sa ny imie niem i naz wi skiem,
za o pa trzo ny w adres na daw cy. Kie dy Da -
rek prze czy tał list, po wie dział mi na ucho:
– Oj, Krzy siu! My to chy ba swo ją śmier cią
nie um rze my – wspo mi na Ko wal ski. 

Po tem Da rek wy krył po tęż ną afe rę
pa li wo wą w Pe tro che mii, w któ rą za -
mie sza ny był in ny wy so ki fun kcjo na -
riusz po li cji w Płoc ku. Nie zdą ży łem
obej rzeć wszyst kich do ku men tów, zgro-
ma dzo nych w tej spra wie przez Dar ka.
Część z nich czy ta łem w ca ło ści. Do ty -
czy ły fik cyj nej – jak się zda je – fir my,
któ ra zaj mo wa ła się roz pro wa dza niem
pa li wa w „le wym obro cie”. Pod pi sa ne
by ły przez sa me go fun kcjo na riu sza po -
li cji. W obec no ści jed ne go ko le gi z PC,
Da rek po wie dział, że fi na li zu je spra wę
i za kil ka dni do star czy pro ku ra tu rze
i pra sie do ku men ty nad we ry fi ka cją któ -
rych usil nie pra co wał.

– Ty dzień przed śmier cią szep nął mi,
że otrzy mał dal szą część ma te ria łów
afe ry pa li wo wej i pro sił, abym wpadł do
je go biu ra. Nie ste ty, mia łem du żo pra cy
i nie mog łem go od wie dzić. No, a póź -
niej... tych do ku men tów już nie by ło
w że laz nej sza fie, gdzie Da rek je prze-
cho wy wał.

O go dzi nie 2.15 le karz po go to wia ra -
tun ko we go stwier dził zgon Da riu sza Sto-
lar skie go. Pro wa dze nie śledz twa ob jął
Wy dział Do cho dze nio wo-Śled czy Ko -
men dy Re jo no wej w Płoc ku. Oko ło go -
dzi ny 3 pro to ko lar nie prze ję te zo sta ły rze -
czy zna le zio ne przy zmar łym m.in. klu cze
od ka wa ler ki, któ rą zaj mo wał. O tra gicz -
nym zda rze niu ro dzi na po wia do mio na zo -
sta ła do pie ro o 7.30, a o go dzi nie 10 po li -
cja w obec no ści żo ny i mat ki zmar łe go za -
pie czę to wa ła je go miesz ka nie.

Na stęp ne go dnia, w po nie dzia łek,
oko ło go dzi ny 17 eki pa do cho dze nio wa
otwo rzy ła opie czę to wa ne miesz ka nie,
skąd za bra ne zo sta ły klu cze od biu ra
KPN przy ul. Ko ściusz ki 9. Wraz z ni mi
klucz do że laz nej sza fy z ar chi wum. 

– Biu ro otwo rzył po seł Mi chał To ka -
rzew ski w to wa rzy stwie pro ku ra to ra
i dwóch fun kcjo na riu szy z eki py śled czej
– mó wi Sła wo mir Lub czyń ski, szef
Okrę gu Płoc kie go KPN, w tam tym cza-
sie za stęp ca Da riu sza Sto lar skie go. 
Zdej mo wa nie od ci sków pal ców roz po -
czę to od klam ki drzwi wej ścio wych.
Ale oka za ło się, że tak na zew nętrz nej,
jak i na wew nętrz nej stro nie klam ki żad -
nych od ci sków nie ma. Wy wo ła ło to
zdzi wie nie pro ku ra to ra. Klam ka zo sta ła
wy mon to wa na i jesz cze raz pod da na do -
kład nym ba da niom, lecz i tym ra zem
śla dów na niej nie zna le zio no, co w mo -
jej obec no ści za pro to ko ło wał pro ku ra -
tor. Wy glą da ło, jak by by ła wy czysz czo -
na. Rów nież na ni klo wa nym uch wy cie
sza fy me ta lo wej, co dzien nie otwie ra nej
przez Dar ka, żad nych śla dów nie zna le -
zio no. Na czel nik Wy dzia łu Kry mi na li -
sty ki Ko men dy Wo je wódz kiej in for mu -
je mnie, że śla dy pew nie star ła sprzą ta -
czka... Pro ku ra tor Ta de usz War dziak
z Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Siedl -
cach, po zer knię ciu w pro to kół po twier -
dza, że na klam kach i uch wy cie że laz nej
sza fy od ci sków pal ców nie zna le zio no.

dokończenie na str. 14

W sa mo cho dzie, któ rym wra ca li do Płoc ka: szef I Ob sza ru KPN, Ze non Ba rej ko, by ły po seł –
Mi chał To ka rzew ski, dy rek tor Biu ra Po sel skie go KPN – Bo że na Ko siń ska, peł nią cy ro lę gos po da -
rza Da riusz Sto lar ski (szef Okrę gu Płoc kie go KPN) po wie dział, że nie daw no od krył w Pe tro che mii
afe rę pa li wo wą, któ rej tro py pro wa dzą do Gdań ska. Nie ukry wał, że oba wia się o włas ne ży cie. 
Ty dzień póź niej, 17 paź dzier ni ka 1993 ro ku, o go dzi nie 1.55 zwło ki 28-let nie go Da riu sza Sto lar -
skie go zna lazł pa trol po li cji na przy stan ku au to bu so wym przy ul. Sza rych Sze re gów.

Po wrót de mo nów
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Z hi sto rii roc ka jas no wy ni ka, że ni -
gdy nie był on ho łu bio ny przez ad mi -
ni stra to rów kul tu ry – ka pi ta li stycz -
nych czy, tym bar dziej, so cja li stycz -
nych – w naj lep szym zaś ra zie to le ro -
wa ny ja ko źró dło ko mer cyj nych do -
cho dów al bo swo i sty wen tyl bez pie -
czeń stwa spo łecz ne go. Płock jest wy -
jąt kiem od tej re gu ły – od kąd od 7 lat
ra tu szo we mu Wy dzia ło wi Kul tu ry
i Spor tu dy rek to ru je Ro land Bu ry –
nie u le czal ny fan bry tyj skie go zes po łu

hard roc ko we go De ep Pur ple.
We współ pra cy z Bar ba rą Szaf ra niec

i Ry szar dem Wol ba chem, in ny mi po -
my sło wy mi a sku tecz ny mi ani ma to ra -
mi lo kal ne go ży cia mu zycz ne go, do -
pro wa dził do przy ja zdu do na płoc ki
Co ver Fe sti val dwa la ta te mu zes po łu
Uriah He ep, in ne go kla sy ka hard roc k-
o wo -pro gre syw ne go brzmie nia z Al -
bio nu. On też wy my ślił so bie w ubieg -
łym ro ku, że ko lej ne edy cje Let nie go
Fe sti wa lu Mu zycz ne go w na szym mie -
ście bę dą się za czy na ły od wy stę pu
wir tu o za roc ko we go świa to wej re no my
– jak pia ni sta Rick Wa ke man, któ ry na
po cząt ku lip ca br. dał uda ny kon cert
z to wa rzy sze niem miej sco wej or kie stry
i chó ru PWSZ. U źró deł tych wszyst -
kich po my słów tkwi ła jed nak od po -
cząt ku głę bo ka fa scy na cja „głę bo ką
pur pu rą” (jak wy kła da się po pol sku
naz wa „De ep Pur ple”).

Tak więc w ma ju ubieg łe go ro ku Dni
Hi sto rii Płoc ka uświet nił słyn ny ex -gi ta -
rzy sta tej gru py, Rit chie Blac kmo re ze
swym obec nym fol ko wym zes po łem
Blac kmo re’ Night (się ga jąc wszak że do
„pur pu ro wej” kla sy ki w ro dza ju „Sol-

dier of For tu ne” al bo „Black Night”).
Nie wie le póź niej na tym że ryn ku sta ro -
miej skim od był się nie za pom nia ny
kon cert z pier wot nym li de rem De ep
Pur ple, pia ni stą Jo nem Lor dem, w ro li
głów nej. Na to miast 10 paź dzier ni ka ro -
ku bie żą ce go De ep Pur ple Fan club Po -
land, czy li de fac to Ro land Bu ry, po zy -
ska wszy do współ pra cy mię dzy in ny mi
kon cern Or len i dru kar nię Ryt ter In -

vest ment, zor ga ni zo wał w Do mu Tech-
ni ka wy stęp au striac kie go zes po łu Na -
sty Ha bits, kie ro wa ne go przez Nic ka
Sim pe ra, ba si stę pier wsze go skła du
„Głę bo kiej Pur pu ry”.

W hi sto rii roc ka jest to po stać znacz -
nie mniej ek spo no wa na niż Lord czy
Blac kmo re – choć po odej ściu od ma -
cie rzy stej gru py za ło żył względ nie in te -
re su ją cy zes pół War hor se. Przez na cze -
niem obec ne go wy da je się w pier wszym

rzę dzie przy po mi na nie utwo rów De ep
Pur ple z pier wszych trzech al bu mów
z udzia łem Sim pe ra (choć gru pa ma też
po dob no włas ny re per tu ar). Kie dy więc,
po mor der czych 45 mi nu tach pó ła ma -
tor skich (w naj lep szym ra zie) pro duk cji
war szaw skie go zes po łu Lo ve De vi ce
o am bi cjach he a vy me ta lo wo – pro gre -
syw nych, za czę ła się wła ści wa część
wie czo ru, z estra dy pop ły nę ły mię dzy

in ny mi „Hush”, pier wszy prze bój De ep
Pur ple, „Wring That Neck”, one gdaj nu -
mer po pi so wy dla dwóch głów nych in -
stru men ta li stów gru py, oraz wię kszość
al bu mu trze cie go, jed ne go z naj lep szych
w jej dłu giej ka rie rze. 

Wszyst kie te kom po zy cje w świa do -
mo ści tzw. prze cięt ne go od bior cy zo -
sta ły nie uch ron nie przyć mio ne przez
naj bar dziej zna ne utwo ry póź niej sze
w ro dza ju „Child in Ti me” czy „Smo ke

on the Wa ter” – dla pub licz no ści płoc -
kie go kon cer tu Na sty Ha bits, skła da ją -
cej się w du żej mie rze z człon ków
ogól no pol skie go fan clu bu De ep Pur-
ple, nie mia ło to jed nak zna cze nia. Nie
miał go rów nież fakt, że wy łącz ny mi
atu ta mi wo ka li sty oka za ły się spraw -
ność ru cho wa i dar na wią zy wa nia kon-
tak tu z pub licz no ścią, gi ta rzy sta bo daj
ani ra zu nie od wa żył się na dłuż szą so -
lów kę, a pia ni sta Hel mut Pusc ha cher
w im pro wi zo wa nej ka den cji a ca pel la
w „Wring That Neck” za pre zen to wał
tech ni kę mniej wię cej na po zio mie po -
cząt ku ją ce go ucz nia śred niej szko ły
mu zycz nej. Na estra dzie sta nął prze-
cież – po raz pier wszy w Pol sce – czło -
nek hi sto rycz ne go skła du le gen dar nej
gru py, roz brzmie wa ły utwo ry z sze ro -
ko po ję tej kla sy ki roc ko wej, a ra dos na
ener gia, ja ką pul so wał ca ły wy stęp, by -
ła tym bar dziej im po nu ją ca w kon tek -
ście za a wan so wa ne go wie ku głów ne go
bo ha te ra wie czo ru.

Je śli war tość kon cer tu mie rzyć tem-
pe ra tu rą re ak cji pub licz no ści, był on
z pew no ścią jed nym z bar dziej uda nych,
ja kie wy da rzy ły się w mie ście lan so wa -
nym od nie daw na ja ko ogól no pol skie
cen trum fe sti wa lo we. Sam zaś fakt, że
mi mo mar gi nal nej po zy cji Sim pe ra we
współ czes nych hie rar chiach roc ko wych
je go przy jazd przy cią gnął do Płoc ka kil -
ku przed sta wi cie li sto łecz nych me diów
(mię dzy in ny mi zna ne go ma ga zy nu
„Te raz Rock”), świad czy, że na kon cer -
to wej ma pie Pol ski po ja wił się ko lej ny
punkt o zna cze niu ogól no kra jo wym.
Re al na w tym za słu ga „Bu re go Od cie -
nia Pur pu ry”. A.D.

BU RY OD CIEŃ PUR PU RY

dokończenie ze str. 13

– We wto rek, 19 paź dzier ni ka, za poz -
na wa łem się z za war to ścią że laz nej sza fy
– mó wi Sła wo mir Lub czyń ski. – Szu ka -
łem prze de wszyst kim te czki, w któ rej Da -
rek gro ma dził wszyst kie skar gi, tak że ano -
ni mo we, któ re dość licz nie nap ły wa ły do
biu ra. Był to spo ry plik pa pie rów. Te czkę
zna laz łem, ale bez za war to ści. Z sza fy zgi -
nę ły rów nież nie wy peł nio ne le gi ty ma cje
i de kla ra cje par tyj ne. W pier wszych dni-
ach po tra ge dii zgło si ło się do biu ra kil ka
osób z py ta niem o pa pie ry zde po no wa ne
u Dar ka. By ły to naj czę ściej ma te ria ły do -
ty czą ce spraw bli skich, po li cyj nych. Tych
do ku men tów rów nież w sza fie nie by ło.

Dla cze go nie ży je?

Sek cję zwłok prze pro wa dził Za kład
Me dy cy ny Są do wej Aka de mii Me dycz nej
w War sza wie 19 paź dzier ni ka 1993 ro ku
w obec no ści pro ku ra to ra re jo no we go
w Płoc ku – Wi tol da Grze gor czy ka.
W „Pro to ko le są do wo-le kar skich oglę dzin
zwłok” czy ta my: (...) przy czy ną śmier ci
Da riu sza Sto lar skie go by ła ostra nie wy -
dol ność krą że nio wo-od de cho wa prze bie -
gu nie dot le nie nia mięś nia ser ca u oso by
znaj du ją cej się pod dzia ła niem al ko ho lu.

W krwi zmar łe go stwier dzo no 1,6
pro mi la al ko ho lu.

– Sek cja nie wy jaś ni ła przy czyn śmier ci
– stwier dza dr To ka rzew ski, któ ry asy sto -
wał przy sek cji. – U Dar ka zna le zio ne zo -
sta ły drob ne zmia ny nie do krwien ne w ser -
cu. Miał za led wie po cząt ki zmian miaż dży -
co wych, a te ma my chy ba wszy scy na sku -
tek złe go odży wia nia. Zmia ny w blasz ce
środ ko wej ścia ny aor ty mo gą ist nieć, moż -
na o nich nie wie dzieć i żyć bar dzo dłu go.
Wy da je mi się, że zbyt du żą ran gę na da no
zmia nom nie do krwien nym w ser cu. Opi -
sa no je tak, jak by by ły bar dzo znacz ne
i sil nie wy ra żo ne, co jest niew spół mier ne
do ich roz mia rów w rze czy wi sto ści. Każ da
z tych zmian z osob na i wszyst kie ra zem
nie mog ły być przy czy ną śmier ci. 

Na dal twier dzę, że wszel kie zmia ny,
któ re za u wa ży łem w cie le Dar ka, nie
tłu ma czą śmier ci 28-let nie go, wys por -
to wa ne go chło pa ka. Był płe two nur -
kiem; prze wod ni kiem ta trzań skim, na -
le żał do czo łów ki ka ja ka rzy, koń czył
kurs pi lo tów. Nie wiem, dla cze go Da r-
iusz Sto lar ski nie ży je.

Uod por ni łem się na groź by

Krzysz tof Ko wal ski wspo mi na wy da -
rze nia, po prze dza ją ce dzień 25 lu te go

kie dy to ra zem z oj cem Dar ka 
i Jac kiem Pa wło wi czem je chać mie li do
Sie dlec aby zło żyć zez na nia w pro ku ra -
tu rze.

– Zgło sił się do mnie pe wien ko le ga
z kar te czką w gar ści, na któ rej miał wy -
pi sa ne ja kieś bred nie na mój te mat.
Mia ło to mnie prze stra szyć. Po wie dział
mi wprost, że je śli ju tro nie prze ka żę
pro ku ra to ro wi do ku men tów o „prze wa -
łach” w płoc kiej MO i prze sta nę się zaj-
mo wać za mie sza nym w to wy so kim fun -
kcjo na riu szem po li cji, to ja bę dę miał
spo kój i on bę dzie miał spo kój.

Oczy wi ście po wie dzia łem: nie!
Wów czas on za czął się skar żyć, że ma
po waż ne kło po ty z po wo du nie le gal nie
po sta wio ne go do mu i skle pu. Wa ru nek
był ta ki, że je śli ja od pusz czę po li cji, to
i je mu od pusz czą. 

Na pre sje i szan ta że uod por ni łem się
jesz cze w po dzie miu. Ka pi tan SB Ja cek
Świ der ski, któ ry mnie, Dar ka i Ka lo tę
wie lo krot nie za trzy my wał, re wi do wał
i oskar żał przed ko le ga mi, stra szył kie -
dyś, że wy pad nie my z po cią gu, któ rym
jeź dzi my po bi bu łę, je śli nie za prze sta -
nie my kon spi ra cji i nie ujaw ni my kon-
tak tów. Opo wie dzia łem o tym pro ku ra -
to ro wi w Siedl cach. 

Nie my dia log

Go dzi nę przed po grze bem spod sie dz-
i by KPN w Płoc ku wy ru szy ła ma ni fe sta -
cja ża łob na ze sztan da ra mi. Mi ja jąc
gmach Wo je wódz kiej Ko men dy Po li cji,
idą cy ku cmen ta rzo wi, pod nie śli do gó ry
ude ko ro wa ne ża ło bą pla ka ty wy bor cze
ze zdję cia mi Da riu sza Sto lar skie go. Sta -
li w mil cze niu przez mi nu tę i w mil cze -
niu odesz li.

– Zro zu mia łem do brze wy mo wę te go
ge stu – mó wi po din spek tor Jan Le -
wan dow ski. – Nie pier wszy raz oczer -
nia się i po ma wia po li cję. W przy pad -
ku tej śmier ci jest mi tak sa mo przy -
kro, jak w przy pad ku śmier ci każ de go
oby wa te la.

– Był jed nym z tych, któ rzy Pol sce
przy nie śli wol ność – po wie dział nad
trum ną Da riu sza Sto lar skie go Le szek
Mo czul ski.

Nad gro bem Da riu sza Sto lar skie go
dziw nie ci cho. 

Ma riusz A. Wie czor kow ski

PS. Prezydent Lech Kaczyński 
odznaczył pośmiertnie Dariusza 
Stolarskiego Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Po wrót de mo nów
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KINO

„GALERIANKI”

Film, któ ry wzbu dzał
emo cje za nim po ja wił się na
ekra nach kin. W cią gu nie-
s peł na 90 mi nut, Ka ta rzy na
Ro sła niec po ka zu je prob lem

po mi ja ny do tąd w me diach. Mło de dziew czy ny sprze da -
ją swo je cia ło w za mian za mod ne ciu chy i ga dże ty,
a miej sce pro ce de ru – ga le ria han dlo wa – sta je się dla
na sto la tek dru gim do mem. W tle wą tek mło dzień czej
mi ło ści i trud nych re la cji ro dzi ców z dzieć mi. Do te go
mu zy ka, stwo rzo na przez czo ło we go pol skie go ra pe ra
i pro du cen ta – O.S.T.R. War to.

Kino He lios (Ga le ria Wi sła) 
godz. 10.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30

Mgła za ka te drą

Poz na li ście oso bę, któ rą chce cie za brać w wy jąt ko -
we miej sce, ale nie wie cie gdzie moż na je zna leźć?
Chce cie za pla no wać ran dkę ma rzeń, ale je ste ście zbyt
le ni wi? Zro bi my to za was. W ko lej nych od sło nach
„Mło dych Sy gna łów” bę dzie my pre zen to wać wy jąt ko -
we, na stro jo we, ma gicz ne miej sca.

Na po czą tek… oko li ce ka te dry. Je śli wy da wa ło
wam się, że te te re ny zna cie jak włas ną kie szeń, spró -
buj cie poz nać je na no wo. Je sien na po ra sprzy ja spa -
ce rom, któ re roz po czy na ją się za dnia, a koń czą
o zmro ku. Je śli bę dzie wam sprzy jać szczę ście i pół -
noc ne Ma zo wsze spo wi je gę sta mgła, prze nie sie cie
się do in ne go świa ta.

Na wet je śli wpad nie cie w me lan cho lij ny na strój, nie
siedź cie na tam tej szych ła we czkach zbyt dłu go. Po
chłod nym spa ce rze, war to ogrzać się go rą cą, aro ma -
tycz ną her ba tą w ka wiar ni przy sie dzi bie To wa rzy stwa
Na u ko we go Płoc kie go. Je śli zgłod nie je cie, nie mu si -
cie od cho dzić zbyt da le ko. Naj lep szą piz zę w Pol sce
do sta nie cie kil ka dzie siąt me trów da lej – w piz ze rii
„10,5”.

Na tym koń czy my na szą wy cie czkę – jej ko lej ny
etap za dwa ty god nie. (ms)

* Je śli znasz miej sce war te opi sa nia na na szych ła -
mach, na pisz: mse pio lo@gma il.com

G D Z I E  S I Ę  W Y B R A Ć ?

Kul to wa ka pe la w kul to wym klu bie. Tynk na
wy słu żo nych mu rach pu bu „Rock ’69” bę dzie
mu siał wy trzy mać ko lej ną por cję moc nych
dźwię ków. 8 li sto pa da, o godz. 19 kon cert Far-
ben Leh re.

Ich hi sto ria za czę ła się w 1986 r., kie dy to od -
no to wa no pier wszy kon cert ka pe li pod naz wą,
za po ży czo ną z twór czo ści Ju lia na Tu wi ma – Far-
ben Leh re. Punk roc ko we dźwię ki wy peł ni ły wte -
dy au lę płoc kiej Ja giel lon ki. Mu zycz na la wi na ru -
szy ła z im pe tem, na bie ra jąc roz pę du w 1990 r.
w Ja ro ci nie. „Far be ni” zo sta li la u re a ta mi le gen -
dar ne go fe sti wa lu i już rok póź niej wy da li pier-
wszą pły tę. Do tąd na gra li ich sie dem.

„Fe raj na” to naj no wszy krą żek płoc kiej ka pe li. We dług kry ty ków i fa nów – jed na z naj lep szych pro duk cji zes po łu
od lat. Dra pież na, dy na micz na i do sko na le brzmią ca na ży wo. To ostat nie bę dzie moż na spraw dzić już nie dłu go
w Płoc ku. Kon cert w „Rock ’69” jest ko lej nym przy stan kiem w tra sie pro mu ją cej „Fe raj nę”.

Bi le ty moż na ku pić w skle pie mu zycz nym „Har fa” za 15 zł. W dniu kon cer tu ce na wzroś nie o 5 zł. (ms)

D O  Z O B A C Z E N I A ,  D O  U S Ł Y S Z E N I A . . .

KONCERT

RYTMY ULICY

So lid na daw ka czar nej
mu zy ki oraz wy stę py re pre -
zen tan tów płoc kiej kul tu ry
hip -ho po wej. W klu bie „Ve -
gas” za pre zen tu ją się przed-

sta wi cie le wszyst kich ele men tów „kul tu ry uli cy”. Im pre zę
roz krę ci dj z war szaw skie go klu bu „The Fresh” – Dj Krzy-
we Pal ce. Na sce nie za pre zen tu ją się płoc kie zes po ły: Od -
dech mia sta, Kar ti Braz, Lil Em, Jas ny, West Po int G, a tak -
że Be er Be er z Gro dzi ska Ma zo wiec kie go. Po nad to, za tań -
czą gru py: Mind of Flo or (bre ak dan ce) i La Lu na (hip -hop). 

Klub „Ve gas” (ul. Grodz ka 4), 
6 li sto pa da, godz. 19

Bi le ty: 10 zł w przed sprze daży (do nabycia w skle-
pie „Har fa” ul. Ko le gial na 1 – wej ście od ul. Tum skiej)
15 zł w dniu kon cer tu

WYSTAWA

WIDZIALNE
NIEWIDZIALNE

Płoc ka Ga le ria
Sztu ki po wra ca
do do brej for my.
Wy sta wa „Wi -
dzial ne Nie wi -

dzial ne” to pre zen ta cja dzieł twór ców, któ rym bli ska jest
sztu ka o wy raź nym kli ma cie sur re a li stycz nym i me ta fo -
rycz nym. Chcesz zna leźć się na gra ni cy re a liz mu 
i wy o braź ni? Skon fron to wać twór czość Sal va do ra Da li
z dzie ła mi mło dych, niez na nych ar ty stów? Sien kie wi cza
36 to do bry adres.

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36) 
do 30 li sto pa da

Re ży se ria: Ka ta rzy na Ro sła niec
Pro duk cja: Pol ska
Czas: 82 min

Po le ca my:

wis la.plock.pl/art,Blog,111.htm
Blog jed nej z naj wię kszych gwiazd w dru ży nie

płoc kich szczy pior ni stów – tre ne ra Fle min ga Oli ve -
ra Jen se na. Szko le nio wiec Wi sły Płock ko men tu je
ro ze gra ne me cze, ana li zu je błę dy, chwa li i ga ni
swo ich za wod ni ków. Bądź na bie żą co w dro dze
płoc kich pił ka rzy ręcz nych po ko lej ne mi strzo stwo
Pol ski.

Odra dza my:

www.wi  de  lec.pl
Nies macz ne i ma ło za baw ne cie ka wost ki z ca łe -

go świa ta. Twór cy por ta lu sta wia ją na po łą cze nie
ser wi su in for ma cyj ne go z in ter ne to wym tab lo i dem
i ma glem to wa rzy skim. W jed nej z ostat nich sond,
prze pro wa dza nych na stro nie, in ter na u ci od po wia -
da li na py ta nie: „Czy w ten we e kend bę dzie ko niec
świa ta?”. Nie war to.

opr. Mariusz Sepioło

WEB PEŁEN POMYSŁÓW

PŁOC KA FE RAJ NA –  FAR BEN LEH RE
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Uro dził się w 1909 ro ku w Płoc ku
w ro dzi nie in te li gen ckiej, zwią za -

nej z mia stem od kil ku set lat. Tu ukoń -
czył Ja giel lon kę, po tem stu dio wał pra -
wo na UW. W 1927 zo stał człon kiem
TNP. Dzia łał też w Klu bie Ar ty stycz -
nym Płoc czan. W cza sie woj ny, cu dem
unik nął wy wóz ki do obo zu kon cen tra -
cyj ne go. Wstą pił do AK. Po woj nie był
za ło ży cie lem i wie lo let nim sze fem płoc -
kie go zes po łu ad wo kac kie go, jed ne go
z pier wszych w kra ju.

Pra co wał w ko mi te cie ba dań re jo -
nów uprze my sła wia nych PAN. Był
jed nym z za ło ży cie li „No ta tek Płoc -
kich”. Na pi sał po nad sto prac na u ko -
wych i po pu lar no na u ko wych z dzie -
dzi ny pra wa, kry mi no lo gii i hi sto rii
oraz po nad 800-stro ni co wą „Sztu kę
Płoc ka”. Zmarł 15 lat te mu. Ks. Mi -
chał Grzy bow ski – jak wie lu – pa mię -
ta go ja ko do sko na łe go mów cę, ora to -
ra. – Bra ku je nam go tro chę tu taj. Pa -
mię tam, że czę sto był pro szo ny o wyg -
ło sze nie ja kiejś la u da cji. Nie od ma -
wiał. Ro bił to zna ko mi cie, po słu gu jąc
się po praw ną pol szczyz ną i do sko na łą
dyk cją – wspo mi nał ks. Grzy bow ski,
któ ry w czwar tek 8 paź dzier ni ka pro -
wa dził spot ka nie w TNP.– Na tu rę
miał cho le rycz ną, tak że w mó wie niu.
Ro bił wszyst ko z du żą ek spre sją, wkła -
dał ca łe go sie bie. 

Dok tor An na Sto gow ska, któ ra Ka zi -
mie rza Aska na sa rów nież zna ła oso bi -
ście mó wi ła: był to szyb ki męż czyz na,
cho dził bar dzo szyb ko. Pa mię ta jak, nie -
mal bie gał uli ca mi Płoc ka. Sto gow ska
ubo le wa ła, że bo ga ty ży cio rys i do ro bek
spo łecz ny i na u ko wy wi ce pre ze sa TNP
nie jest po wszech nie zna ny.

Me ce nas Je rzy Kej na, któ ry prze -
pra co wał z Aska na sem po nad 20 lat,
a po je go przej ściu na eme ry tu rę przy-
jaź nił się z nim aż do śmier ci, wspo m-
i nał za baw ną hi sto rię z co dzien nej
pra cy kan ce la rii. Aska nas do pie ro za -
czy nał prak ty kę, kie dy Ja kub Sztern –
drob ny skle pi karz, z wie rzy cie la mi na
kar ku, po pro sił go o po moc. – Pa nie
Sztern co pan ode mnie chce? – za py -
tał mło dy ad wo kat. – Chce, że by Pan
mi po mógł – od po wie dział Sztern. – A
dla cze go przy szedł pan z tym do
mnie? Przy sze dłem do pa na – od po -
wie dział bez wa ha nia – bo pan wy glą -
da na naj lep sze go ad wo ka ta. A mnie
sąd po wie dział, że tyl ko naj lep szy mo -
że mi po móc.

Już po pier wszej roz pra wie za dłu żo ny
skle pi karz był wnie bow zię ty: Wie Pan
co? Jak ja cho dzi łem sam do są du to sąd
na mnie krzy czał: „Pa nie Sztern! Pa nie
Sztern! Jak się wzię ło pie nią dze to trze-
ba pła cić!” A jak pan po szedł ze mną, to
już nie krzy czał.

Kej na wspo mi nał rów nież, że kie dy
me ce nas szyb kim kro kiem prze mie -
rzał Tum ską swój ka pe lusz trzy mał
prak tycz nie ca ły czas nad gło wą, od -
wza jem nia jąc nie u stan ne ukło ny i po -
zdro wie nia. 

Jan Szy mań ski przy pom niał, jak pod-
czas pro te stu ro bot ni ków w czer wcu
1976 ro ku stał na bal ko nie i bił bra wo,
gdy ci mar sze ro wa li pod Ko mi tet Wo je -
wódz ki.

Ma rek Gra la, któ ry 1993 r. w ra -
mach cy klu „Por tre ty Płoc czan” przy-
go to wał po ru sza ją cy wy wiad (pe łen
dy gre sji i wąt ków po bocz nych) z Ka -
zi mie rzem Aska na sem po wie dział:
Mo je wspom nie nia są zu peł nie in ne
niż pań stwa. Poz na łem go po sło necz -
nej stro nie ży cia, kie dy otwo rzył się na
ro dzi nę, śro do wi sko ar ty stycz ne i li te -
rac kie.

Ża ło wał, że pod czas spot ka nia nie
zo stał po ka za ny film z pro mo cji I czę -
ści „Por tre tów Płoc czan” w 1994 r., na
któ rej Aska nas miał dłu gie i cie ka we
prze mó wie nie oraz film z po grze bu, na
któ ry przy szedł sta ry przy ja ciel me ce -
na sa Sta ni sław Ko sta nec ki. – Za pew -
niam Pań stwa, że sło wa, któ re wów-
czas po wie dział wie lu z was do pro wa -
dził by do łez.

An drzej Mil ke ape lo wał, aby jed na
z ulic no si ła je go imię. (rł)

Wie czór wspom nień o praw ni ku, hi sto ry ku sztu ki, eru dy cie, ale prze de wszyst kim niez rów na nym mów cy i ga wę dzia rzu przy go to wa ło
TNP, któ re go przez wie le lat był wi ce pre ze sem

Ka zi mierz Aska nas – pa mięć czy nie pa mięć?

K. Askanas ze Stanisławem Kostaneckim
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Nie da się po rów nać wy mor do -
wa nia przez hit le row ców nie -
mal ca łej po pu la cji płoc kich
Ży dów z za mie rzo ną lub nie,
nied ba ło ścią po wo jen nych
władz mia sta o ma te rial ne pa -
miąt ki ich obec no ści. Jed nak
pew ne ana lo gie na su wa ją się
sa me. 

Po nich ja
pła czę

Nie ma sta rej Sy na go gi, nie ist nie je
dom Jó ze fa Kwiat ka. Pa mią tek ma te -
rial nej obec no ści 9 tys. miesz kań ców
przed wo jen ne go Płoc ka (25 proc.
ogól nej licz by miesz kań ców) jest co -
raz mniej, a część z tych któ re po zo -
sta ły nie jest w naj lep szym sta nie.
Choć re wi ta li za cja ka mie nic przy daw -
nej ul. Kwiat ka (daw na ul. Sze ro ka) to
nie wąt pli wy suk ces władz mia sta. Tak
uwa ża Jan Przed peł ski, któ ry był jed-
nym z go ści „Dnia kul tu ry ży dow -
skiej” zor ga ni zo wa ne go 22 paź dzier ni -
ka w Ar chi wum Pań stwo wym.

– Po mysł wy szedł od ucz niów płoc -
kie go Eko no mi ka, któ rzy zwró ci li się
do Ar chi wum o udo stęp nie nie po miesz -
cze nia na pre zen ta cje pro jek tu do ku -

men tu ją ce go obec ność Ży dów w Płoc -
ku – tłu ma czył pod czas otwar cia Le -
szek Fran cisz kie wicz, dy rek tor pla -
ców ki. – Ucz nio wie przy go to wa li ma -
te ria ły plan szo we, a pra cow ni cy ar chi -
wum ory gi nal ne do ku men ty umiesz czo -
ne w gab lo tach, aby za chę cić do szer-
sze go ko rzy sta nia z na szych za so bów
hi sto ry ków pro fe sjo na li stów i ama to -
rów. Moż na by ło m.in. zo ba czyć XIX -
-wiecz ny pro jekt prze bu do wy ma łej
sy na go gi. Ar chi wum za pro si ło rów -
nież go ści, któ rzy zaj mu ją się te ma ty -
ką ży dow ską. 

Jan Przed peł ski au tor lub wspó ła u tor
ta kich pub li ka cji jak „Ży dzi płoc cy:
dzie je i mar ty ro lo gia 1939 – 1945” czy
„Dzie je Płoc ka” mó wił o za byt kach
kul tu ry ży dow skiej, m.in. o wiel kiej
sta rej sy na go dze, wy bu do wa nej
w 1810 r. u zbie gu ulic Sy na go gal nej
i Tyl nej (obec nie Plac 13 Stra co nych),
któ ra był do mem mo dli twy do 1939 r.
Po tem Niem cy urzą dzi li tam za kład
na praw czy sa mo cho dów, a ko mu ni ści
po 1945 r. skład zło mu. Po woj nie re li -
gij ni ży dzi przy cho dzi li pod mu ry sta -
rej sy na go gi mo dlić się. Chęt nych do
ro bie nia zdjęć po pa da ją cej w ru i nę bu -
do wli za trzy my wa ła mi li cja. Wła dza
ba ła się, że bę dą chcie li wy słać zdję cia
na Za chód ja ko do wód za nied bań
władz w sto sun ku do za byt ków kul tu ry
ży dow skiej. W 1951 r. wła dze nie mia -
ły już ta kich skru pu łów po dej mu jąc
de cy zję o ro ze bra niu świą ty ni.

Przed peł ski przy pom niał rów nież,

że 23 paź dzier ni ka mi nę ła 60. rocz ni -
ca od sło nię cia pier wsze go pom ni ka
po świę co ne go po mor do wa nym Ży -
dom. Wznie sio ny ze skła dek, z bia łe -
go ka mie nia stał fron tem do uli cy
Mic kie wi cza z na pi sem w ję zy ku he -
braj skim „Po nich ja pła cze”. Au to -
rem mo nu men tu był oże nio ny z płoc -
czan ką Arie Lejb Per lmu ter. – Mia łem
12 lat, kie dy by łem przy od sło nię ciu
pom ni ka. Znaj do wa ły się na nim pły ty
z naz wi ska mi wszyst kich płoc kich ży -
dów za mor do wa nych w Treb lin ce.
Ten pom nik po dzie lił los sta rej 
sy na go gi. W 1967 r. do do zor cy 
Sta ni sła wa Chmu rzyń skie go przy je -
cha li ta jem ni czy pa no wie, któ rzy po -
wie dzie li, że ze wzglę du na pęk nię cia
pom nik mu si być ro ze bra ny. Przy je -
chał spych i zwa lił mo nu ment – 
wspo mi na Jan Przed peł ski. – Pa weł
No wak – ży dow skie go po cho dze nia
dy rek tor ów czes nych Ma zo wiec kich
Za kła dów Ra fi ne ryj nych i Pe tro che -
micz nych po ru szo ny tym co się sta ło,
z włas nej ini cja ty wy ufun do wał obec-
ny pom nik. 

Przed peł ski ubo le wał rów nież nad
ro ze bra niem do mu (ul. Kwiat ka
w 1934) Jó ze fa Kwiat ka, słyn ne go
człon ka PPS, bli skie go współ pra cow -
ni ka Jó ze fa Pił sud skie go, re dak to ra
„Ro bot ni ka”, któ ry za sły nął zor ga ni -
zo wa niem 13 li sto pa da 1904 r. słyn -
ne go wie cu pro te sta cyj ne go na Pla cu
Grzy bow skim w War sza wie prze ciw -
ko wcie la niu Ży dów do ar mii ro syj -

skiej. 
Ko lej ny gość – Je rzy Ste fań ski za -

po wie dział wy da nie III edy cji „Płoc -
ka od A do Z”, któ re opra co wał
wspól nie z An drze jem Pa pie row skim
pod egi dą TNP. Ostat nie uka za ło się
15 lat te mu. Obok bio gra mów bi sku -
pów płoc kich znaj dą się w nim rów -
nież bio gra my wszyst kich ra bi nów,
a tak że Ży dów: le ka rzy, pi sa rzy, prze-
my słow ców i ar ty stów. „Ma ła en cy -
klo pe dia o Płoc ku” – jak ją okre śla ją
au to rzy – uka że się już w li sto pa dzie.
Ca łość zo sta ła zi lu stro wa na ry sun ka -
mi Eu ge niu sza Sze lą gow skie go. –
Sta ra my się rów nież o upa mięt nie nie

sta rej Sy na go gi i Ży dów płoc kich –
do dał na ko niec Pa pie row ski mó wiąc
o przy go to wy wa nej tab li cy z na pi sem
w ję zy ku he braj skim, pol skim i ji -
dysz. Ma być umiesz czo na na ka mie -
niu lub na ścia nie planowanego Sy na -
go ga Of fi ce Cen ter.

Głos za bra ła rów nież We ro ni ka Li -
twin z Fun da cji Och ro ny Dzie dzic twa
Ży dow skie go, któ ra opo wie dzia ła
o świę tach ży dow skich. Na ko niec
ucz nio wie Eko no mi ka przed sta wi li
pro gram słow no -mu zycz ny opar ty
m.in. na książ ce „Kar tki z po żo gi”
Sym chy Gu ter ma na. Mło dzież przy-
go to wa ła rów nież po tra wy kuch ni ży -
dow skiej, m.in. sza ba so wą sa łat kę
śle dzio wą czy Pe sach Cha ro set – da -
nie z ja błek, mi gda łów i ro dzy nek. 

(rł)
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Wie czór, 16 paź dzier ni ka. Z brze gu
chod ni ka jed na z Ro ga tek Do brzyń skich
wy glą da jak ma u zo le um. W uchy lo nych
drzwiach wi dać ko lej ne, tym ra zem szkla -
ne drzwi z na pi sem „Wyj ście bez pie czeń -
stwa”, w któ rych od bi ja się mo ni tor te le -
wi zo ra. Na nim su ro wy obraz jak re lief,
któ ry two rzą zsza rza łe strzę py sta rych,
nie czy tel nych ne kro lo gów. Wi dać też lu -
dzi mi ja ją cych je obo jęt nie, po dob nie jak
sa mo cho dy, któ re jak za wsze pę dzą ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go. Ich roz świet lo ne
błysz czą ce ka ro se rie mi ga ją w szkla nych
drzwiach in sta la cji Pa wła My se ry.

Ko go in te re su je 43-la tek, od lat
miesz ka ją cy w de pe e sie, któ ry po sta na -
wia um rzeć? 

Ko go in te re su je dra mat czło wie ka,
któ re go pra gnie nie wol no ści sil niej sze
jest być mo że od wo li ży cia? 

Pa weł My se ra py ta, nie tyl ko o to
czym jest dla nas śmierć, ale rów nież ja -
ka jest kon dy cja współ czes ne go czło -
wie ka. Dzię ki środ kom ma so we go prze -
ka zu śmierć jest dziś ba na li zo wa na, sta -
je się ko lej nym pro duk tem wy sta wio -
nym na sprze daż. I je śli nie da się jej

opa ko wać w wie lo ty god nio wy spek takl
me dial ne go unie sie nia (np. śmierć Ja na
Pa wła II czy Mi cha e la Jac kso na), to
ska zy wa na jest na po ra ża ją cą obo jęt -
ność. Niez wy kłość opo wie ści, któ rą
snu je Pa weł My se ry to właś nie jej
„zwy kłość”, chęć zwró ce nia uwa gi na
dra mat zwy kłe go czło wie ka, któ re mu za
ży cia od mó wio no pra wa do wol no ści.

Mi rek J. był ta ki jak my, do pó ki nie
zo stał na pad nię ty i dot kli wie po bi ty, co
by ło przy czy ną trwa łych zmian w je go
mó zgu. Tra fił do de pe e su. Cier piał na
afa zję mo to rycz ną, czy li po u ra zo we za -
bu rze nie mo wy z za cho wa niem zdol no -
ści ro zu mie nia mo wy cu dzej. Świa dom
swej ułom no ści roz pacz li wie szu kał
kon tak tu, zwłasz cza z ludź mi, któ rzy
pro wa dzi li w pla ców ce, w któ rej miesz-
kał, ple ne ry ar ty stycz ne „Oto ja”, ta ki mi
jak Pa weł My se ra. 

– Od trą co ny, ska za ny na sa mot ność
zna lazł in ny spo sób wy ra ża nia swo ich
my śli. Pi sał li sty do mat ki (je den z nich
jest czę ścią in sta la cji pre zen to wa nej
w dru giej ro gat ce). Wol ną prze strzeń
mię dzy wier sza mi jed ne go, pow ta rza ne -
go sło wa – „Ma mo”, wy peł nia ła tęsk -
no ta, cier pie nie oraz nie u stan ne bła ga -
nie o ra tu nek – pi sze au tor in sta la cji
w ka ta lo gu do wy sta wy, któ ry jest tak
na praw dę pięk nie wy da ną opo wie ścią.

Na jed nej ze szkla nych tab lic wi szą -
cych w ga le rii a.r.t., obok tek stu Mir ka
wid nie je krót ka not ka pra so wa „43-let ni
miesz ka nie Do mu Po mo cy Spo łecz nej
w Za krze wie uto pił się w po nie dzia łek
w Wi śle. Wszyst ko wska zu je na to, że
był to wy pa dek.” Tyl ko ty le i aż ty le.

Od 1994 r. Pa weł My se ra współ pra -
co wał z Pra cow nią Sztuk Wi zu al nych
„Far biar nia” w Płoc ku. Był in struk to -
rem pod czas ple ne rów ar ty stycz nych
w Za krze wie, w 2006 ro ku za kła dał sto-
wa rzy sze nie „Oto ja”. Ukoń czył war -
szaw ską ASP, gdzie obec nie jest asy s-
ten tem w pra cow ni prof. Ro ma na Woź-
nia ka. (rł)

Ga le ria a.r.t. Jac ka Mar kie wi cza po ka za ła po ru sza ją cą in sta la -
cję Pa wła My se ry – epi log do ży cia i śmier ci czło wie ka pro ste go

Roz pacz li we pra gnie nie wol no ści,
czy li Przy pa dek Mir ka J. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza do Do mu Dar mstadt 14 li sto pa da na
spek takl mu zycz ny pt. „Mu za Po myśl no -
ści, czy li pio sen ki Mar ka Gre chu ty”. 

Zna ne i niez na ne pio sen ki z re per tu a ru
Mar ka Gre chu ty śpie wać bę dą la u re a ci
na gro dy pub licz no ści kon kur su „Pa mię -
taj my o Osiec kiej” oraz zdo byw cy III na -
gro dy za spek takl mu zycz ny na pod sta wie
tek stów pio se nek Agniesz ki Osiec kiej pt.
„Mia ste czko Cud” na XII Kon kur sie Te a -
trów Ogród ko wych – War sza wa 2003,
oraz twór cy spek ta klu „pa mię ta…MY
o Osiec kiej” na ma łej sce nie Te a tru Sy re -
na: M. Śli zow ska, M. Ko ła czkow ski, M.
Pie la, U. Bor kow ska / M. Par ty ka. 

Spek takl opo wia da hi sto rię pew nej
dam sko -mę skiej zna jo mo ści w prze -
dzia le po cią gu poś piesz ne go. Nar ra to -
rem opo wie ści jest... kon duk tor.

Tek sty Mar ka Gre chu ty oraz utwo ry
wy bit nych poe tów (m.in.: A. Mic kie -
wi cza, K. Przer wy -Tet ma je ra, Mo lie -
ra, Wit ka ce go) ema nu ją ciep łem
i ener gią po zy tyw nych uczuć. Ca ły
spek takl utrzy ma ny jest w ciep łym, ra -
dos nym na stro ju, choć nie poz ba wio -
nym emo cji oraz chwil za du my i wzru -
sze nia…

Po czą tek spek ta klu o godz. 18, bi le ty
w ce nie 20 zł do na by cia w Do mu Dar -
mstadt. (j)

Co się mo że zda rzyć w po cią gu

Je śli ko chasz te atr i za wsze ma rzy łeś,
aby na pi sać sce na riusz – te raz masz ta ką
moż li wość. Ko men da Głów na Po li cji og -
ło si ła właś nie kon kurs na sce na riusz
spek ta klu edu ka cyj no -pro fi lak tycz ne go
o te ma ty ce bez pie czeń stwa w ru chu dro-
go wym pn. „Ucz my się Pa Trzeć”. Ter-
min skła da nia prac up ły wa 15 li sto pa da. 

Jest to już dru ga edy cja Ogól no pol skie -
go Kon kur su Dra ma tur gicz ne go, od by -
wa ją ce go się pod pa tro na tem Mi ni stra
Spraw Wew nętrz nych i Ad mi ni stra cji.

Or ga ni za to rzy prze wi du ją dla zwy cięz -
ców cen ne na gro dy rze czo we oraz na gro -
dę spe cjal ną: re a li za cję wy bra ne go sce na -
riu sza w te a trze „Sce na 07” i włą cze nie
go do ogól no pol skie go pro gra mu „Pro fi -
lak ty ka a Te atr”. Pre mie ra przed sta wie nia
od bę dzie się wios ną 2010 ro ku. 

Wię cej in for ma cji o or ga ni za to rach,
re gu la min kon kur su oraz kar tę zgło sze -
nio wą zna leźć moż na na stro nie:
http://pat.po li cja.gov.pl/kon kurs4.html.

(m.d.)

Na pisz i wy graj

24 wrześ nia, już po raz siód my, Dom
Po mo cy Spo łecz nej przy uli cy Krót kiej go -
ścił uczest ni ków Dnia Przy jaz nych Serc.

W im pre zie, któ rej głów nym ce lem
jest in te gra cja osób nie peł no spraw nych
ze śro do wi skiem lo kal nym, wzię li
udział przed sta wi cie le 34 pla có wek spo -
łecz nych, nie tyl ko z Ma zo wsza, ale i z
Ło dzi i Ślą ska.

Każ dy mógł wziąć udział w kon kur -
sach i za ba wach. Wśród wie lu atrak cji
by ło spot ka nie z kla u na mi z war szaw -

skiej Fun da cji Dr Clown, prze jazd bry -
czką, ma lo wa nie twa rzy, prze gląd pio -
sen ki czy wspól ne gril lo wa nie. W prze -
glą dzie pio sen ki na sce nie wy stą pi li
uczest ni cy Dnia Przy jaz nych Serc. 

Im pre za zo sta ła do fi nan so wa na przez
Ma zo wiec kie Cen trum Po li ty ki Spo -
łecz nej w War sza wie, ze środ ków
PFRON w ra mach pro jek tu Fun da cji
Pa na ce um. Ho no ro wy pa tro nat spra wo -
wał Pre zy dent Mia sta Płoc ka – Mi ro -
sław Mi lew ski. (rł)

Im pre za na Krót kiej

Z cy klu „Ki no
nie miec kie w Do mu
Dar mstadt” 4 li sto -
pa da przy Sta rym
Ryn ku 8 wy świet lo -
ny zo sta nie o godz.
17 film pt. „Wah -
rhe it oder Pflicht”
(Praw da czy obo -
wią zek) w re ży se rii
Ja na Mar ti na Schar-
fa. Wstęp wol ny.

Jest to hi sto ria
o do ra sta niu: osiem na sto let nia An ni ka od nio sła w szko le po raz dru gi po raż -
kę; mu si opu ścić szko łę i nie ma już szans na zda nie ma tu ry. Nie ma od wa gi
po wie dzieć praw dy ro dzi com i przez rok uda je, że da lej uczy się. W tym cza-
sie poz na je swo ją pier wszą mi łość. MW
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Pier wsze spot ka nie ro ze gra ne 10 paź -
dzier ni ka w łąc kiej ha li spor to wej –
zgod nie z za po wie dzia mi szta bu szko -

le nio we go – mia ło być tym, któ re roz -
strzy gnie lo sy ry wa li za cji na ko rzyść
po do piecz nych Fle min ga Oli ve ra Jen se -
na. Re wanż na te re nie ry wa la móg łby
wte dy być już tyl ko for mal no ścią. Nie -
ste ty, już na kil ka dni przed tym spot ka -
niem wia do mo by ło, że co raz bar dziej
po wię ksza się gro no gra czy kon tu zjo -
wa nych i na rze ka ją cych na drob ne ura -
zy. Ra fał Kup tel, Dmi trij Ku ze lev i Mi -
chał Zo ło teń ko od dłuż sze go cza su le -
czą kon tu zje. Mi mo wzno wi enia tre nin -
gów ich wy stęp w tym me czu był nie -
moż li wy. W skła dzie me czo wym zna le -
źli się za to Bar tosz Wusz ter i Lars Mad-
sen, któ rzy zdą ży li za le czyć ura zy, ale
wi dać by ło, że nie są w peł ni dys po zy -
cji. Z ban da żem na dło ni po ja wił się na
przed me czo wej ro zgrzew ce bram karz
Mor ten Se ier. Miał być ra czej zmien ni -
kiem Mar ci na Wi cha re go w trud nych
mo men tach, gdy by ten miał słab szy
dzień. Mi mo wszyst ko przed me czo wa
pre zen ta cja obu dru żyn mog ła na pa wać
ki bi ców du żym op ty miz mem, gdyż go ś-
cie z Is lan dii nie im po no wa li wa run ka -
mi fi zycz nym. Na tle ro słych za wod ni -
ków z Płoc ka wy glą da li jak ju nio rzy. 

Pier wsze mi nu ty me czu zwe ry fi ko wa -
ły jed nak te po glą dy, gdyż Ha u kar oka zał
się zes po łem zdy scy pli no wa nym tak ty-
cz nie, nie sły cha nie szyb kim i dy na micz -
nym oraz do sko na le współ pra cu ją cym ze
swo im ko ło wym. Wy nik oscy lu ją cy wo -
kół re mi su z każ dą mi nu tą wpro wa dzał
co raz wię ksze zde ner wo wa nie w po czy -
na nia płoc czan. Go ście wy ko rzy sty wa li
wszyst kie błę dy i po mył ki, co przy dość
sła bej dys po zy cji te go dnia Mar ci na Wi -
cha re go koń czy ło się zdo by cza mi bram -
ko wy mi. Na przer wę za wod ni cy z Płoc -
ka scho dzi li z trzy bram ko wą prze wa gą
(15:12). 

Prze ło mo wa dla ca łe go me czu by ła
jed nak dru ga od sło na spot ka nia. Is lan -
dczy cy bły ska wicz nie za czę li odra biać
stra ty i na wet wysz li na pro wa dze nie. Na
ta ki stan rze czy mia ła na pew no wpływ
sy tu a cja z 35. mi nu ty, kie dy na bo i sku
zwi jał się z bó lu środ ko wy ro zgry wa ją cy
Wi sły Ve gard Sam dah. Skan dy naw ski

za wod nik zo stał znie sio ny na no szach
i bły ska wicz nie prze wie zio ny do szpi ta -
la. Tam zdia gno zo wa no u niego prob le -
my z wią za dła mi ko la no wy mi, któ re wy -
klu czą go z gry przy naj mniej do koń ca
ro ku. Od te go mo men tu cię żar ro ze gra nia
wziął na sie bie Adam Twar do. To dość
ek spe ry men tal ne usta wie nie nie prze tr-
wa ło do koń ca spot ka nia, gdyż i ten za -
wod nik pod ko niec meczu scho dził z par -
kie tu sy gna li zu jąc prob le my z no gą.
W tym sa mym cza sie moż na by ło się zo -
rien to wać, że zdo byw ca pię ciu bra mek
Lars Mad sen tak że ma prob le my z no gą.
To wszyst ko zło ży ło się na dość cha o -
tycz ną grę płoc czan. Na środ ku ro ze gra -
nia po ja wił się – po wra ca ją cy do zdro wia
po kon tu zji – Bar tosz Wusz ter, któ ry no -
mi nal nie wy stę pu je na po zy cji ko ło we -
go. Mi mo tych wszyst kich prob le mów
Wi sła zdo ła ła wy wal czyć w tym spot ka -
niu zwy cię stwo, ale róż ni cą tyl ko dwóch
bra mek (30:28). Po stro nie strat na le ża ło
na to miast od no to wać ko lej ne kon tu zje
pod sta wo wych za wod ni ków, któ rzy nie
mo gli wy stą pić w me czu re wan żo wym. 

Roz wią za nia tej trud nej ka dro wej sy -
tu a cji tre ner Jen sen po sta no wił po szu kać
w dru gim zes po le Wi sły. W eki pie wy la -
tu ją cej na re wanż do Is lan dii zna lazł się
18-let ni ro zgry wa ją cy Ka mil Mokrz ki.
Za wod nik ten wy róż nia się wśród re zerw
płoc kie go zes po łu niez wy kłą sku tecz no -
ścią i we dług Jen se na jest ogrom nie uta l-
en to wa nym i per spek ty wicz nym ro zgry -
wa ją cym. Ale to co wy star cza na za ple -
czu ek stra kla sy w sze re gach Wi sły II, nie
wy star czy ło – nie ste ty – na is lan dzki Ha -
u kar. Już pier wsze mi nu ty spro wa dzi ły
płoc czan na zie mię i wia do mo by ło, że
z awan su ra czej nic nie bę dzie, a uzy ska -
nie wy ni ku, któ ry w Eu ro pie nie zo sta nie
ode bra ny ja ko bla maż będzie wymagało
sporo wysiłku. Po pier wszej po ło wie
było 17:6 dla gos po da rzy i nic nie wska -
zy wa ło, aby ten stan rze czy miał się
zmie nić w dru giej od sło nie me czu.
Wpraw dzie po przer wie płoc cza nie 
sta ra li się odrobić stra ty bram ko we, co
czę ściowo im się uda ło. By ła to ra czej
za słu ga roz luź nio nej gry gos po da rzy,
spo koj nie kon tro lujących wy nik meczu
(29:21), który dał im awans do ko lej nej
run dy pu cha ru EHF. P.N.

W po ło wie paź dzier ni ka od by ły się
czwar te już Mię dzy na ro do we Mi strzo -
stwa Płoc ka w Ju do, or ga ni zo wa ne
przez klub UKS JU DO KA NO Płock,
a współ fi nan so wa ne przez Urząd Mia sta
Płoc ka.

I tym ra zem na frek wen cję nie moż na
by ło na rze kać; star to wa ło 215 za wod ni -
ków i za wod ni czek z 12 klu bów pol s-
kich, w tym czte rech płoc kich i 20-oso -
bo wa re pre zen ta cja Czech. 

– Chęt nych by ło wię cej, po nie waż
zgła sza ły się jesz cze klu by z War sza wy,
Lub li na, Świd ni ka i Ra do mia, lecz trze ba
by ło im od mó wić. Ro zgry wa jąc tur niej
na trzech ma tach moż na przy jąć tyl ko do
200 za wod ni ków – stwier dził pre zes klu -
bu Le szek Ja ro siń ski. – Ca łe mi strzo stwa
prze bieg ły pod dyk tan do wzo ro wej or ga -
ni za cji i w mi łej at mos fe rze zdro wej ry -
wa li za cji. Pier wszy raz zda rzy ło się przy
ro ze gra niu ty lu walk, że nikt nie miał
żad nych pre ten sji do sę dziów (Płock re -
pre zen to wa ła Do ro ta Smo rzew ska), a le -
karz za wo dów po zo stał ,,bez ro bot ny” 
i z przy jem no ścią oglą dał za wo dy. 

Sło wa uz na nia na le żą się An drze jo wi
Ber ne ro wi, Pa wło wi Pia now skie mu
i Ma cie jo wi Wro now skie mu za ob słu gę
se kre ta ria tu za wo dów i bez błęd ne pro -
wa dze nie walk. Mar cin Ba ran, Mi chał
Ber ner oraz Kin ga Ja ro siń ska czu wa li
nad ca te rin giem, ro zdzia łem na gród
oraz nad naj młod szy mi adep ta mi ju do,
któ rzy przysz li obej rzeć za wo dy, ale za
rok bę dą już wal czyć o me da le.

Mi strza mi Płoc ka na rok 2009/2010
zo sta li: z MMKS Ju trzen ka – 27 kg
Cie chom ska Ka ri na, 33 kg Jan kow ska
Ewe li na, 51 kg Ko za kie wicz Ja kub, 63
kg Wój cik Ju sty na, 63 kg Cie chom ska
Da ria, 70 kg Bro choc ka Iga, z UKS
,,Eliot” – 30 kg Dy mek Ma te usz, 36 kg

Mas lan ka Mar ty na, 42 kg Ko strzew ski
Szy mon, 45 kg Sa dec ki Adam, 48 kg
Zie liń ski Ma te usz, 48 kg Adam ska Ol -
ga, 52 kg Bem be ni sta Alek san dra, 54 kg
Li czkow ski Ma te usz, +57 kg Sta chu la

Da wid, +70 kg Dziem bow ska Mo ni ka,
z UKS ,,Ju do Sen sei” – 33 kg Bu gaj
Ma te usz, 39 kg Mło dzie jew ski Krzysz -
tof, 42 kg Mil czar ski Hu bert, 46 kg Koł -
tu no wicz Jan, 50 kg Ka miń ski Jan, 52
kg Wa cho wicz Do ro ta, 57 kg Smo rzew -
ska Do ro ta, 70 kg Dzie niak Adrian na,
z UKS ,,JU DO KA NO” – 30 kg Giersz
An dże li ka, 54 kg Ka ro lak Arek, 55 kg
Woj cie chow ski Ja kub, + 57 kg Ja nu -
szew ska Oli wia.

Za ję cia ju do od by wa ją się w ha li
przy ul. Rem bie liń skie go 10, tel. 604 –
551 – 937 LJ

Mi strzo stwa Płoc ka w Ju do

Na II run dzie za koń czy li swo ją przy go dę z eu ro pej ski mi 
ro zgryw ka mi pił ka rze ręcz ni płoc kiej Wi sły. Is lan dzki Ha u kar
Haf narfjördur oka zał się za po rą nie do przej ścia dla płoc czan
i uzy skał ko rzyst niej szy bi lans bram ko wy w dwu me czu. 

Pu char EHF nie dla Wi sły
Dla płoc kie go sko czka – we te ra na

Da riu sza Bed nar skie go ten rok był ła -
ska wy. Mię dzy na ro do we star ty za koń -
czył w au stra lij skim Syd ney srebr nym
me da lem.

Na otwar cie Syd ney Olim pic Ma sters
przy by ło na sta dion 40 tys. wi dzów.
W im pre zie uczest ni czy ło 28.282 spor -
tow ców z 95 kra jów. Ob słu gi wa ło
igrzy ska 5000 wo lon ta riu szy, 2,5 tys.
sę dziów oraz ofi cje le świa to wych or ga -

ni za cji spor to wych. Za wo dy ro zgry wa -
ne by ły w 28 dy scy pli nach olim pij skich
na te re nie ca łe go Syd ney, na are nach na
któ rych w 2000 r. by ły Igrzy ska Olim pi-
j skie. Oczy wi ście, nie nog ło za brak nąć
kró lo wej spor tu – lek kiej at le ty ki.

– Swój start mia łem 18 paź dzier ni ka
o go dzi nie 12 – opo wia da wi ce mistrz
sko ku wzwyż. – Do kon kur su zak wa li fi -
ko wa ło się 14 za wod ni ków. Sko czy łem
173 cm i za ją łem dru gie miej sce. Prze-
gra łem ze swo im od wiecz nym ry wa lem
z któ rym ma my spor to we po ra chun ki –
raz ja wy gry wam, raz on. Tym ra zem

po ko nał mnie w czy stej spor to wej ry wa -
li za cji. Spe cjal nie przy go to wy wał się do
Igrzysk nie star tu jąc – w prze ci wień -
stwie do mnie – w te go rocz nych Mi st-
rzo stwach Świa ta w Lah ti. Zwy cięz ca –
Oleg Fie dor ko z Ukra i ny po ko nał po -

prze czkę na wy so ko ści 180 cm, usta na -
wia jąc swój re kord ży cio wy. Brą zo wy
me dal zdo był Clay Tom pkins z Au stra lii,
sko kiem na wy so kość 164 cm.

Naj wię ksze te go rocz ne suk ce sy D.
Bed nar skie go to: w mar cu – An co na
(Mi strzo stwa Ha lo we Eu ro py) brąz,
Lah ti – li piec (Mi strzo stwa Świa ta) brąz
i sre bro w Syd ney. (j)

Sre bro na an ty po dach

Czas dla trenera Jensena
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An dże li ka So li wo da (wi ce mi strzy ni Płoc -
ka) i Ilo na Po cho daj (brą zo wa me da list ka
Mi strzostw Płoc ka) z UKS ,,Ju do Ka no”
Płock pod czas ro zgrzew ki
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XXXII Bieg Le chi tów na dy stan sie
pół ma ra to nu jest naj star szym ma so wym
bie giem dłu go dy stan so wym w Pol sce.
Ro zgry wa ny jest na tra sie z gro du
Miesz ka I w Ostro wie Led nic kim do
pier wszej sto li cy Pol ski – Gniez na. 

Do zma gań spor to wych w tym ro ku
przy stą pi ło 521 bie ga czy z ca łej Pol ski,
co by ło no wym re kor dem frek wen cji.
Wśród fa wo ry tów do strzec moż na by ło
m.in. Grze go rza Dor szyń skie go –
Mi strza Eu ro py w Bie gach Gór skich
i Mi cha ła Bar to sza ka – wie lo krot ne go
Mi strza Pol ski i uczest ni ka Igrzysk
Olim pij skich z Aten w 2004 ro ku. 

Płoc ki klub BOP TKKF Płock w pier -
wszej sto li cy Pol ski re pre zen to wał Prze-
my sław Gi żyń ski od sa me go po cząt ku
na wią zu jąc wal kę z uty tu ło wa ny mi za -
wod ni ka mi. W tym ro ku bie ga czom
w osią gnię ciu do brych re zul ta tów
przesz ka dzał sil ny prze ciw ny wiatr, co
jed nak gwa ran to wa ło wię cej emo cji

w koń ców ce gdyż utrud nia ło sa mot ne
ucie czki.. Już od 4 ki lo me tra utwo rzy ły
się dwie gru py za wod ni ków wal czą cych
o czo ło we lo ka ty. W pier wszej z nich
bie gli: Do ro szyń ski, Bar to szak i gnieź -
nia nin Koz łow ski. Kil ka dzie siąt me trów
za ni mi gru pa Gi żyń ski, Ci cho rek i Wa -
lew ski..

Na sie dem na stym ki lo me trze na stą pi -
ła de cy du ją ca dla bie gu ak cja. Kla u -
diusz Koz łow ski za a ta ko wał, a w po goń
za nim ru szył tyl ko Grze gorz Dor szyń -
ski zo sta wia jąc z ty łu Mi cha ła Bar to sza -
ka. Wi dząc słab ną ce go ry wa la za wod ni -
cy z gru py po ści go wej moc no przys pie -
szy li do ostat nich me trów wal cząc
o miej sce na po dium. Prze mek Gi żyń ski
mi nął li nię me ty na 3. miej scu w ka te go -
rii M30 i 4. miej scu w ka te go rii ge ne ral -
nej, wy prze dza jąc na ostat nim ki lo me -
trze olim pij czy ka Mi cha ła Bar to sza ka,
co jest bez wąt pie nia du żym suk ce sem
płoc cza ni na. pg

Płoc cza nin na po dium

Bieg Le chi tów

W Ja strzę biu od był się fi nał Pu cha ru
Pol ski Ju nio rek i Ju nio rów w ju do. Jest
to od po wied nik Mi strzostw Pol ski w tej
ka te go rii wie ko wej.

Re pre zen tu ją cy płoc ką Ju trzen kę Pa -
tryk Cie chom ski, star tu ją cy w wa dze 81
kg, zdo był srebr ny me dal, po ko nu jąc 3
za wod ni ków przez ip pon (10 pkt), a w
fi na le po re mi so wej wal ce (we wła ści -
wym i do dat ko wym cza sie), sę dzio wie
po przez wska zów ki przyz na li zło ty me -
dal prze ciw ni ko wi – Ro ma niu ko wi
z Kra ko wa. Swo im wy stę pem Pa tryk
po twier dził przy na leż ność do czo łów ki
kra jo wej w ka te go rii 81 kg w ju nio rach
młod szych. 

Pier wszy zło ty me dal mło dzi ków
zdo był 3 la ta te mu i od tam te go suk ce su
co ro ku sta je na po dium. Jest ucz niem
I kla sy spor to wej Li ce um Zes po łu Szkół
Tech nicz nych w Płoc ku. Od po cząt ku
tre ne rem Pa try ka jest Woj ciech Pu dlik.

W za wo dach star to wa ła rów nież Da -
ria Czer wiń ska, uczen ni ca Gim na zjum

Nr 8. Skla sy fi ko wa na zo sta ła na VII
miej scu. Był to ko lej ny wy stęp Da rii
w fi na łach Mi strzostw Pol ski. Tre ne rem
Da rii jest Ra fał Wrób lew ski. mw

Sre bro na mi strzo stwach

Na sta dio nie miej skim ro ze gra ne
zo sta ły ju bi le u szo we V Otwar te Mi s-
trzo stwa Płoc ka LZS w lek kiej at le ty -
ce, któ re zgro ma dzi ły re kor do wą licz -
bę uczest ni ków – 479. Za wo dy ro ze -
gra no w dwóch ka te go riach wie ko -
wych: mło dzi cy oraz ju nio rzy. W za -
wo dach star to wa ła mło dzież z Płoc ka,
War sza wy, Otwoc ka, Bło nia, Ra dza -
no wa, Sier pca, Pro bosz cze wic, Słup -
na, Ma łej Wsi. Udział wzię li rów nież
me da li ści i fi na li ści Mi strzostw Pol ski
Ju nio rów, Ju nio rów Młod szych i Mło -
dzi ków.

Po ziom za wo dów był na wy so kim
po zio mie, a naj war to ścio wszy wy nik
uzy ska ła ju nior ka Mo ni ka Peł ka/
ZSCE Płock/, któ ra w pchnię ciu ku lą
– 4kg uzy ska ła 14,65m. Jest to jej no -
wy re kord ży cio wy. 

W kla sy fi ka cji me da lo wej szkół po -
nad gim na zjal nych zwy cię żył Zes pół
Szkół Cen trum Edu ka cji w Płoc ku
zdo by wa jąc 6 zło tych, 3 srebr ne i 3

brą zo we me da le. Tre ne ra mi, któ rzy
tak do brze przy go to wa li mło dzież by -
li: Mi ro sław Nisz tor oraz Ma rek Ko -
siń ski.

Na to miast w kla sy fi ka cji szkół gim-
na zjal nych bez kon ku ren cyj ne by ło
Gim na zjum Nr 1 z Płoc ka zdo by wa -
jąc 9 zło tych, 8 srebr nych 5 brą zo -
wych me da li. Tre ne rzy, któ rzy przy-
go to wa li mło dzież to Piotr Miesz kow -
ski i Ja ro sław Do brze niak. 

Głów nym or ga ni za to rem był Miej -
sko -Lu do wy Klub Lek ko at le tycz ny
Płock, a wspó łor ga ni za to ra mi: Urząd
Mia sta Płoc ka, MZOS Płock, Płoc ki
Szkol ny Zwią zek Spor to wy, MZ LZS
War sza wa oraz MUKS Płock.

Za wod ni ków de ko ro wał me da la mi
i pu cha ra mi pre zes MLKL Płock –

An drzej Ju re wicz, se kre tarz MLKL
Płock – Mi ro sław Nisz tor oraz pre zes
ZNP w Płoc ku – Sta ni sław Nisz tor. 

Poniżej zwy cięz cy posz cze gól nych
kon ku ren cji. M. Nisz tor

V Otwar te Mi strzo stwa Płoc ka LZS

W lek kiej at le ty ce

GIM NA ZJA

Ko bie ty: 100m Cie siel ska Ka ro li na – G1 Płock- 13,70, 300m Mu ra szew ska
Do mi ni ka – G1 Płock- 44,61, 600m Bud nic ka Ju sty na – G Pro bosz cze wi ce
1:47,38min, pchnię cie ku lą 3kg Zie liń ska Da ria – G2 Płock 10,56m, rzut dy -
skiem 0,75kg Sza mel Syl wia – G2 Płock 29,27m, rzut osz cze pem 600g Sza-
mel Syl wia – G2 Płock 31m, skok w dal Mie lew czyk Ka ta rzy na – G1 Płock
4,44m, skok wzwyż Bo gdan Do mi ni ka – G1 Płock 148cm, szta fe ta 4x100m
G1 Płock 54,47.

Męż czyź ni: 100m Wi nia rek Mi chał – G1 Płock 12,49, 300m Ciar kow ski
Mi chał – G1 Płock 38,14, 1000m Za sa da To masz – Słup no 2:53,53min, pch-
nię cie ku lą 4kg Wą sik To masz – Olymp Bło nie 15,20m, rzut dy skiem 1kg
Wą sik To masz – Olymp Bło nie 51,20m, rzut osz cze pem 700g Wą sik To masz
– Olymp Bło nie 34,71m, skok w dal No wak Pa weł – G1 Płock 5,41m, skok
wzwyż Pa włow ski Ja kub – G Ma ła Wieś 175cm, szta fe ta 4x100m G1 Płock
48,70.

KLA SY FI KA CJA ME DA LO WA

1. G 1 Płock: 9 zło tych, 8 srebr nych, 5 brą zo wych
2. OLYMP Bło nie: 3 zło te, 2 srebr ne, 
3. G 2 Płock: 3 zło te, 2 srebr ne.

SZKO ŁY PO NAD GIM NA ZJAL NE

Ko bie ty: 100m Wło dar czyk Ewe li na – AZS -AWF War sza wa 13,21, 400m
Ka li now ska Do mi ni ka – Otwock 58,04, 800m Wit kow ska Ju sty na – Po lo nia
War sza wa 2:22,98 min, 

skok w dal Wło dar czyk Ewe li na – AZS -AWF War sza wa 5,44m, skok
wzwyż Bryl ska An ge li ka – ZSCE Płock 135cm, pchnię cie ku lą 4kg Peł ka
Mo ni ka – ZSCE Płock 14,65m, 

rzut dy skiem 1kg Peł ka Mo ni ka – ZSCE Płock 35,10m, rzut osz cze pem
600g Peł ka Mo ni ka – ZSCE Płock 27,85m, szta fe ta 4x100m AZS -AWF War -
sza wa 50,77.

Męż czyź ni: 100m Kac ner Se ba stian – MUKS Płock 11,33, 400m Dom żal -
ski Ma ciej – LO Sierpc 52,69, 1500m Wiś niew ski Łu kasz – PUL Płock
4:28,10, pchnię cie ku lą 5kg Rut kow ski Prze my sław – ZSCE Płock 16,04m,
rzut dy skiem 1,5kg Rut kow ski Prze my sław – ZSCE Płock 48,84m, rzut osz -
cze pem 700g Cy ran ka Prze my sław – AZS -AWF War sza wa 58,94m, skok
w dal Chmu ra Łu kasz – IV LO Płock 6,53m, skok wzwyż No wak Krzysz tof
– LO Ma ła chow skie go Płock 185cm, szta fe ta 4x100m IV LO Płock 46,25.

KLA SY FI KA CJA ME DA LO WA

1. ZSCE PŁOCK: 6 zło tych, 3 srebr ne, 3 brą zo we
2. AZS -AWF War sza wa: 4 zło te, 3 srebr ne, 3 brą zo we
3. IV LO Płock: 2 zło te, 4 srebr ne,2 brą zo we.



Na ra dziw skim cmen ta rzu, na prze ciw
zbio ro we go Gro bu Żoł nier skie go znaj -
du je się po je dyn cza mo gi ła niez na ne go
żoł nie rza. Me ta lo wy so lid ny krzyż, pły -
ta la stry ko wa, czer wo na tab li czka z or -
łem i na pi sem: N. żoł nierz 1939. 

Pod ko niec wrześ nia, Ali cja Cy bul -
ska z Urzę du Mia sta, fo to gra fu ją ca
miej sca pa mię ci na ro do wej, zwró ci ła
uwa gę na ten sa mot ny grób, za u wa ża -

jąc ko ro zję krzy ża. Za pro po no wa łem,
że ten krzyż po ma lu ję. Na stęp ne go
dnia uda łem się na cmen tarz, ale te go
gro bu nie mog łem od na leźć, bo znik nę -
ła cha rak te ry stycz na tab li czka. 

Ja kież by ło mo je zdu mie nie, gdy po
kil ku dniach za u wa ży łem świe żo po -
ma lo wa ną tab li czkę za mo co wa ną do
rów nież po ma lo wa ne go krzy ża. 

Niez na ny żoł nierz, niez na ny opie kun.
Bo gu sław Osiec ki

Niez na ny żoł nierz

Pięć osób do sta ło w nie dzie lę (11 paź -
dzier ni ka) sta tu et ki ,,Je steś przy ja cie -
lem”. Szó stym wy róż nio nym przez ka -
pi tu łę jest 14-let ni Ma te usz Ra kow ski.

Po raz ko lej ny lu dzie nie peł no -
spraw ni spot ka li się w koście le św. Ja -
ku ba w Imiel ni cy pod ha słem „Wspól-
nie mo że my wię cej”. Naj waż niej szy -
mi bo ha te ra mi te go dnia by li wy róż -
nie ni sta tu et ka mi „Je steś przy ja cie -
lem”. Ka pi tu ła, skła da ją ca się z la u re -
a tów na gro dy z po przed nich lat,
w tym ro ku po sta no wi ła na gro dzić: le -
ka rza ne u ro lo ga Jo an nę Obręb ską,
wo lon ta riu sza Ar tu ra Jóź wia ka, wła -
ści cie la biu ra ra chun ko we go Ka ro la
Kraw ca i dy rek to ra Mu ni ser wi su Ire -
ne u sza Dro zdow skie go. Sta tu et ka ho -
no ro wa przy pa dła w udzia le ks. Ry -
szar do wi Pa ra dow skie mu, pro bosz -
czo wi pa ra fii w Imiel ni cy. List gra tu -
la cyj ny i książ ki do stał uczeń Gim na -
zjum nr 4 Ma riusz Ra kow ski, któ ry od
kil ku lat po ma ga swo je mu nie peł no -

spraw ne mu przy ja cie lo wi Łu ka szo wi
Fer szto wi.

Sta tu et ki „Je steś przy ja cie lem” są
przyz na wa ne od 2001 r. Jej po my sło -
daw cy to ów czes ny wi ka riusz w Imiel -
ni cy ks. Wło dzi mierz Czar nom ski i za -
ło ży ciel war szta tu te ra pii za ję cio wej
w Bo ro wi czkach oraz Han na Ma ków ka,
sze fo wa Sto wa rzy sze nia Ko lo ry Ży cia.
W tym ro ku do wy róż nie nia za pra cę dla
lu dzi nie peł no spraw nych ,,bez for mal -
ne go obo wiąz ku, lecz z po trze by ser ca”,
zgło szo nych zo sta ło 11 osób. Na gro da
jest cen na tym bar dziej, że no mi nu ją do
niej m.in. sa mi nie peł no spraw ni. 

Sta tu et ka skła da się z trzech gra ni to -
wych trój ką tów. Naj wię kszy sym bo li -
zu je Opatrz ność Bo żą, mniej szy – lu dzi
po ma ga ją cych nie peł no spraw nym,
a naj mniej szy – tych wszyst kich, któ rzy
po mo cy po trze bu ją. 

Po uro czy stej mszy św. wszy scy
przy ja cie le, wraz ze swy mi po do piecz -
ny mi i ich opie ku na mi, ba wi li się na
pik ni ku in te gra cyj nym w ha li w Bo ro -
wi czkach. Był po czę stu nek, a po tem
mnó stwo śmie chu przy wspól nych
grach i za ba wach. ag

Przy ja cie le

Na pią te tu ry stycz ne „spot ka nie po -
ko leń” Szkol ny Klub Tu ry stycz ny
PTTK Mech kon przy Zes po le Szkół
Tech nicz nych za pro sił w koń cu wrześ-
nia ucz niów, pe da go gów, ab sol wen tów,
a tak że ich zna jo mych i przy ja ciół. Ze -
bra ło się oko ło 120 osób. Część wy bra -
ła 10-ki lo me tro wą tra sę pie szą z Lu cie -
nia do So czew ki, ama to rzy dwóch kó łek
mie li do wy bo ru dwie tra sy ko lar skie:
krót szą (50 km) z So czew ki przez Łąck,
Lu cień, No wy Du ni nów do So czew ki
i dłuż szą (100 km) z Płoc ka przez So -
czew kę, Mostk, Go sty nin do So czew ki.
W tej miej sco wo ści bo wiem, w oś rod ku
wy po czyn ko wym „Nad Skrwą”, na stą -
pi ło za koń cze nie zlo tu.

Tam szkol na świet li ca za pew ni ła go -
rą cy po si łek, uczest ni cy otrzy ma li oko -

licz no ścio we zna czki i ma py tu ry stycz -
ne oko lic Płoc ka. Wszy scy wzię li tak że
udział w lo te rii fan to wej.

Trzy na gro dy w po sta ci pu cha rów ro z-
dzie lo no mię dzy: naj star sze go uczest ni -
ka zlo tu Al fre da Gor goń skie go, naj -
młod szą tu ryst kę Pa try cję Cho le wiń ską
i naj młod sze go ro we rzy stę Mi cha ła
Dłu dziń skie go.

Ko man do rem zlo tu był Zbi gniew
So ko łow ski, któ ry po pro wa dził też
rajd pie szy. Nad tu ry sta mi ro we ro wy -
mi czu wa li: Zyg munt Kar daś i Jó zef
Bie lec ki.

Ju bi le u szo wy zlot „70” po prze dził
kon kurs ge o gra ficz ny dla klas I i II.

Or ga ni za to rzy zlo tu dzię ku ją fir mie
SPEC -TECH za po moc w or ga ni za cji
im pre zy. (j)

Tu ry stycz ny zlot „70”

Je sien ny rajd po ko leń

Z nie peł no spraw ny mi na pik ni ku ba wił się m.in. bp Ro man Mar cin kow ski
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Po li ty ka, któ ra uz na je
tyl ko i wy łącz nie 
włas ne dog ma ty, 
zdra dza wol ność 
i ha mu je po stęp.

Sa ka gu chi An go (1905 – 1955) 
no we li sta i ese i sta

Za koń czył się kon kurs fo to gra ficz ny
,,Płock mia stem prze my słu i no wych
tech no lo gii”. Ju ry w skła dzie: Ar tur
Kras (prze wod ni -
czą cy), Ha li na
P ł u  c i e n  n i k ,
Krzysz tof Ka liń -
ski, To masz Nie -
słu chow ski, An -
drzej Kan sy wy -
bra ło naj lep sze
pra ce. Au to ra mi
na gro dzo nych fo -
to gra fii są: 1.
miej sce – Jan
Wać kow ski, 2.
miej sce – Zbi -
gniew No wak, 3.
miej sce (na zdję-
ciu) – Ja kub Ny -
kiel, 4. miej sce –
Bo gu sław Ba fia,

5. miej sce – Piotr
Hej ke.

N a  g r o  d z o  n e
pra ce, a tak że in ne wy bra ne spoś ród
zgło szo nych do kon kur su, zo sta ną wy -
dru ko wa ne w po sta ci pocz tó wek. Na

po cząt ku grud nia w To wa rzy stwie Na -
u ko wym Płoc kim otwar ta zo sta nie wy -
sta wa po kon kur so wa. Za pre zen to wa ne

zo sta ną na niej
wszyst kie pra ce –
58 fo to gra fii.
Pod czas wer ni sa -
żu zo sta ną wrę -
czo ne na gro dy.
Oprócz na gród re -
gu  la  mi  no  wych,
p r z e  w i  d z i a  n o
drob ne upo min ki
dla wszyst kich
uczest ni ków kon -
kur su. O do kład -
nym ter mi nie
otwar cia wy sta wy
po in  for  mu je  my
póź niej. Jak oce -
ni ło ju ry, zgło szo -
ne pra ce re pre -
zen to wa ły wy so ki
po ziom. 

Kon kurs ”Płock
mia stem prze my słu...” zo stał do fi nan so -
wa ny przez Urząd Mia sta Płoc ka oraz
fir my Pe tro Re mont i Bud mat. MW

Prze mysł mo że być pięk ny

Naj star szy i naj młod szy uczest nik zlo tu wy róż nie ni pu cha ra mi pre ze sa O/M PTTK Ja na
Nat kow skie go i dy rek to ra szko ły Ber nar da Szy mań skie go


