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Jak zaz na czył na wstę pie, nie jest to
by naj mniej plan na mia rę na szych am bi -
cji. To ra czej wy pad ko wa po trzeb
i moż li wo ści z uw zględ nie niem ewen tu -
al nych za gro żeń. To, moż na po wie -
dzieć, plan mi ni mum, w któ rym zo sta -
wio no fur tki na je go zdy na mi zo wa nie,
w przy pad ku po pra wy sy tu a cji gos po -
dar czej i otrzy ma nia środ ków z fun du -
szy eu ro pej skich, o któ re za bie ga my.

W 2010 ro ku mia sto spo dzie wa się do -
cho dów w wy so ko ści 603 mln zło tych,
w tym 379 mln zło tych do cho dów włas -
nych. Ko niecz ne wy dat ki to kwo ta 679,5
mln zło tych, w któ rych dwie naj bar dziej
kosz tow ne po zy cje to: wy dat ki na oświa -
tę (211 mln zło tych) i 156 mln na in we -
sty cje. W tych pier wszych miesz czą się
pła ce, utrzy ma nie pla có wek i ich re mon -
ty, w tych dru gich m.in. bu do wa ha li
spor to wo -wi do wi sko wej i dwóch przed-

szko li (w Ra dzi wiu i Cie cho mi cach) oraz
znacz nie wię cej pie nię dzy na bu do wę
i re mon ty ulic. To m.in. efekt spot kań
Pre zy den ta z miesz kań ca mi, któ rzy dziu -
ra we jezd nie i chod ni ki zgła sza li ja ko po -
trze bę nu mer je den. Stąd znacz nie zwię -
kszo ny bu dżet Miej skie go Zarządu Dróg
– z 18 do 41 mi lio nów. Ro bót dro go -
wych spo dzie wać się mo że my w tym ro -
ku m.in. na uli cach: Pop ła ciń skiej, Mi-
c kie wi cza, Oto liń skiej, Gie rzyń skie go,
Gra nicz nej, Sło do wej, Bar tni czej, Ar mii
Kra jo wej (chod ni ki), Me dycz nej (chod-
nik), Bło nie, Nor ber tań skiej (wia dukt),
od cin ku al. Ki liń skie go przy ZUS -ie,
gdzie bę dą do bu do wa ne 2 pa sy ru chu,
Tra u gut ta, 7 Czer wca i Ba ta lio nów
Chłop skich (do ja zdy do ha li spor to wo -
wi do wi sko wej). Kon ty nu o wa na bę dzie
prze bu do wa ale jek spa ce ro wych na
Wzgó rzu Tum skim, a 2 mln zł za re zer -

wo wa no na no we par ki i skwe ry, co rów -
nież by ło po stu la tem miesz kań ców. Je -
sie nią po win na też za cząć się bu do wa
ob wod ni cy pół noc no -za chod niej i bez -
ko li zyj ne go skrzy żo wa nia al. Pił sud skie -
go z prze ja zdem ko le jo wym. W su mie
w pla nie jest 81 in we sty cji, z cze go po -
nad 20 bę dzie za koń czo nych (m.in. ba za
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go
i III L.O.), a resz ta kon ty nu o wa na bądź
roz po czę ta.

72 mln zło tych za pla no wa no na opie -
kę spo łecz ną, kon ty nu o wa ne bę dą fi -
nan so wa ne przez mia sto pro gra my pro-
fi lak tycz ne (z nie wiel ki mi zmia na mi,
od po wia da ją cy mi za po trze bo wa niu).
Środ ki przez na czo ne na kul tu rę za pla -
no wa no na po dob nym po zio mie jak
w ro ku 2009, z tym, że naj praw do po -
dob niej nie bę dzie już fe sti wa lu Ci ne -
ma gic. Na im pre zę tę wy da no 800 tys.

zło tych, a efek ty i za in te re so wa nie płoc -
czan by ły znacz nie mniej sze od spo -
dzie wa nych. Stąd de cy zja o re zy gna cji
i za pro po no wa niu w za mian ja kiejś in -
nej im pre zy ma so wej.

Na te wszyst kie przed sięw zię cia mo -
że nie wy star czyć pie nię dzy – de fi cyt
sza cu je się na 76 mln zło tych. Po kry ty
zo sta nie z po ży czki i ob li ga cji wy e mi to -
wa nych przez mia sto. Mi mo wzro stu za -
dłu że nia sta bil ność fi nan so wa mia sta
zo sta nie utrzy ma na. Po twier dził to mię -
dzy na ro do wy ra ting prze pro wa dzo ny
przez Fitch Ra tings, któ ry 9 grud nia
2009 r. wy sta wił nam po zy tyw ną oce nę
BBB+, a w ra tin gu kra jo wym AA-(pol).
Fitch spo dzie wa się, że po mi mo pla no -
wa ne go wzro stu za dłu że nia wskaź ni ki
po zo sta ną bez piecz ne, je śli mia sto
utrzy ma do bre wy ni ki ope ra cyj ne.

E. Ja siń ska

Kry zys, choć w mniej szym stop niu, da je o so bie znać tak że w Płoc ku. Wpły wy z po dat ków by ły w 2009 ro ku mniej sze od pro gno zo -
wa nych, stąd ko niecz ne by ło wpro wa dza nie zmian do bu dże tu. Przed fi nan sa mi ro ku 2010 stoi wie le zna ków za py ta nia, dla te go za -
pro jek to wa nie te go rocz nych przy cho dów i wy dat ków jest bar dzo trud ne. Ale plan te go co naj waż niej sze trze ba przy go to wać i ta ki
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski przed sta wił rad nym 29 grud nia na ostat niej w 2009 ro ku se sji Ra dy Mia sta.

Nie bę dzie ła two, ale da my ra dę

To był bar dzo mroź ny, ale za ra zem
bar dzo ciep ły wie czór. 20 grud nia na
Sta rym Ryn ku, przy tem pe ra tu rze się ga -
ją cej mi nus 15 stop ni, kil ka set osób
świę to wa ło wi gi lię. By ło to już siód me
te go ty pu spot ka nie, któ re co ro ku od by -
wa się w ostat nią nie dzie lę przed Bo -
żym Na ro dze niem. I choć w tym ro ku
au ra nie za chę ca ła do wy cho dze nia
z do mu, płoc cza nie nie za wie dli. 

Na po czą tek, w Do mu Dar mstadt
otwar to wy sta wę pięk nych, ory gi nal -
nych szo pek kra kow skich. W mię dzy -
cza sie grzecz ne dzie cia ki mog ły so bie
za dar mo zro bić zdję cie z Mi ko ła jem,
któ ry za siadł na spe cjal nym tro nie, usta -
wio nym na ma łej sce nie. O godz. 18 ze
sce ny ode gra ny zo stał hej nał Płoc ka,
po ja wi li się har ce rze z po chod nia mi,
a pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski i bi skup
Piotr Li be ra ode bra li od har ce rzy Bet le -
jem skie Świa teł ko Po ko ju. – To sym bol
na ro dze nia Chry stu sa – mó wi li. – To
świat ło ży cia i zgo dy. Ży czy my płoc cza -
nom, aby wszyst kie dni w ro ku by ły

szczę śli we, a 2010 rok był cza sem re a li -
za cji za mie rzeń. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski obie -
cał, że Świa teł ko bę dzie wy sta wio ne

w jed nym z okien ra tu sza. – Cie szę się,
że płoc kim fir mom i in sty tu cjom uda ło
się przejść te go rocz ny kry zys z nie wiel -
kim usz czer bkiem – mó wił Pre zy dent. –

Ży czę wszyst kim płoc cza nom pięk nych,
po god nych i ra dos nych Świąt Bo że go
Na ro dze nia. 

Bi skup Piotr li be ra na wią zał do kon-
cer tu, któ ry od był się kil ka mie się cy te -
mu pt. „Płock mia stem anio łów. – Ży czę
wam, aby Płock z Bo żą po mo cą stał się
mia stem anio łów – mó wił ze sce ny. 
– Ży czę wie le ciep ła oraz wza jem nej
życz li wo ści i abyś my za pom nie li
o wszel kich ura zach. 

Każ dy, kto przy szedł na ry nek miał
oka zję po dzie lić się op łat kiem z Pre zy -
den tem i bi sku pem. Ze sce ny roz -
brzmie wa ły ko lę dy w wy ko na niu gru -
py Bo sco Band. Do wspól nych śpie -
wów przy łą czy li się płoc cza nie, a tym
któ rzy nie zna li słów ko lęd po ma gał
wiel ki te le bim, na któ rym wy świet la no
tek sty. 

Jak co ro ku nie za bra kło wi gi lij nych
po traw, har ce rze i anioł ki ro zda wali 
sło dy cze, a spra gnie ni gó ral skiej at mos -
fe ry mo gli ku pić na stra ga nach ciep łe
ko żusz ki, kap cie lub oscyp ki. (m.d.)

Jest tyl ko je den ta ki wie czór
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PREZYDENT 
ZARZĄDZIŁ

Dy plom dla Płoc ka
Og ło szo no V edy cję

kon kur su „Dy plom dla
Płoc ka” na naj lep sze pra ce
ma gi ster skie, in ży nier skie
i li cen cjac kie na pi sa ne
przez płoc kich stu den tów,
o te ma ty ce na u ko wo -ba -
daw czej zwią za nej z roz -
wią zy wa niem prob le mów
gos po dar czych, spo łecz -
nych i tech nicz nych na sze -
go mia sta. Pra ce do kon -
kur su zgła sza ją uczel nie,
a zwy cięz cy otrzy mu ją na -
gro dy pie nięż ne od 1 do 5
tys. zł.

Dział ka na sprze daż
Do sprze da ży w prze tar -

gu nie o gra ni czo nym przez-
na czo no nie ru cho mość nie -
za bu do wa ną przy ul. Ko le -
jo wej w dziel ni cy Ra dzi -
wie. Dział ka o po wierz chni
0,134 ha ma kształt pro sto -
ką ta, dłuż szym bo kiem
przy le ga ją ce go do uli cy.
Prze targ zo sta nie og ło szo -
ny po up ły wie ter mi nu
w ja kim oso by upraw nio ne
mo gą zgła szać swo je pier-
wszeń stwo w na by ciu nie -
ru cho mo ści.

Kon kur sy na sport...
Og ło szo ny zo stał otwar ty

kon kurs ofert na re a li za cję
za dań pub licz nych z za kre su
kul tu ry fi zycz nej i spo rtu
w 2010 ro ku. W je go ra mach
or ga ni za cje po za rzą do we
mo gą pod jąć się m.in. szko -
le nia za wod ni ków, or ga ni za -
cji za wo dów spor to wych
i za jęć re kre a cyj no -spor to -
wych dla dzie ci i mło dzie ży
w cza sie wa ka cji. Na ten cel
przez na czo no w su mie 2 mln
zło tych. Ofer ty na le ży skła -
dać do 15 stycz nia. 

...kul tu rę i sztu kę...
Dru gi kon kurs do ty czy

za dań z za kre su kul tu ry
i sztu ki, któ re mo gą być re -
a li zo wa ne w cią gu ca łe go
ro ku 2010. Ofer ty przyj mo -
wa ne bę dą rów nież do 15
stycz nia br. Przy oce nie
pre fe ro wa ne bę dą za da nia
zgod ne z za po trze bo wa -
niem spo łecz nym, upo -
wszech nia ją ce tra dy cję 
na ro do wą i kul tu rę lu do wą,
pro mu ją ce po sta wy oby wa-
tel skie i dba łość o kul tu rę
ję zy ka. Na za da nia te za re -
zer wo wa no 600 tys. zł.

...i po moc spo łecz ną
Na ten cel przez na czo no

oko ło 485 ty się cy zło tych.
Or ga ni za cje, któ re wez mą
udział w kon kur sie na fi -
nan so we wspar cie re a li za -
cji za dań w za kre sie po mo -
cy spo łecz nej w 2010 ro ku,
mu szą zło żyć ofer ty w Biu -
rze Ob słu gi Klien ta do 12
stycz nia. Za da nia do ty czyć
po win ny dzia łań so cjal no -
po mo co wych na rzecz
dzie ci, mło dzie ży osób nie -
peł no spraw nych, do ro słych
i se nio rów. (j)

Mo ty le, pszczół ki, lu dzie, pa ra so le, jabł -
ka, śliw ki, wi sien ki – to tyl ko niek tó re
z form wi tra ży, któ re zo sta ły za pre zen to -
wa ne na wy sta wie w ra tu szu. Po nad 70
prac pow sta ło w ra mach pro jek tu do fi nan -
so wa ne go kwo tą 7 tys. 620 zł przez Fun da -
cję „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”.
Przed sięw zię cie pn. „Pra cow nia wi tra żu
ja ko me to da w pro fi lak ty ce za cho wań
agre syw nych wśród dzie ci i mło dzie ży”
zre a li zo wa ła Fun da cja Fa mi lia ris. 

Pra ce wy ko ny wa ne by ły dwie ma me to -
da mi; jed na z nich to na kle ja nie szkła za
po mo cą si li ko nu, a dru ga to obra bia nie
szkła taś mą mie dzia ną i łą cze nie za po mo -
cą cy ny. Au to ra mi wi tra ży by ły oso by
w wie ku 9-20 lat. Za ję cia – po 10 go dzin –
od by wa ły się w świet li cach śro do wi sko -

wych nr: 3, 4, 5, 13, w świet li cach miej s-
kich nr: 7, 2, 10, 11 oraz w Oś rod ku
Wspar cia dla Dzie ci, Mło dzie ży i Do ro -

słych „Pro my czek” i w Klu bie Pro fi lak ty ki
Śro do wi sko wej, miesz czą cym się przy ul.
Ko ściusz ki. 

– Przy wy ko ny wa niu wi tra żu trze ba uru-
cho mić wy o braź nię, być wy trwa łym i uważ -
nym – mó wi ła na otwar ciu wy sta wy (8
grud nia) in struk tor ka Ali cja Wie czor kie -
wicz -Wiś niew ska z Fun da cji Fa mi lia ris. 

Jak przyz na ła in struk tor ka, cza sa mi sa ma
pro po no wa ła te mat wi tra żu, ale czę sto 
dzie cia ki pod su wa ły po my sły. – Kie dyś roz -
sy pa łam ka wał ki szkła i po pro si łam uczest-
ni ków, aby coś z nich wy cza ro wa ły, naj le piej
to, co wi dzą ocza mi wy o braź ni – mó wi ła. 

Au to rzy prac, któ rzy przy by li na wy sta -
wę by li bar dzo dum ni, że ich pra ce po ka -
zy wa ne są szer szej pub licz no ści. Po za -
koń cze niu ek spo zy cji (15 grud nia) wi tra że
z po wro tem tra fi ły do dzie ci. Choć niek tó -
rzy – jak np. 13-let ni Da niel – zde cy do wa -
li, że bę dą zdo bić ich świet li ce. (m.d.)

Ma gia kształ tu i ko lo ru
Na wy sta wie moż na by ło tak że zo ba czyć (na zdję ciach), jak pow sta wa ły wi tra że

* PKN Or len pod pi sał z So uz Pe tro lium kon trakt
na do sta wy 4,8 mln ton ro py ru ro cią giem Przy jaźń.
Umo wa, obo wią zu ją ca do koń ca 2012 ro ku, za bez -
pie cza za po trze bo wa nie kon cer nu w ok. 60%.

* Oli ver Jen sen zre zy gno wał z tre no wa nia szczy-
pior ni stów Wi sły.

* W zoo nie ma my już sło nia; Thi siam prze pro wa -
dził się do Cho rzo wa, gdzie ma za ło żyć ro dzi nę.

* Ra da na dzor cza Wi sły Płock S.A. od wo ła ła Bo -
gda na Za ją czkow skie go z fun kcji wi ce pre ze sa ds.
spor to wych.

* Na Mi ko łaj ki te atr przy go to wał in sce ni za cję
„Pi no kia” w re ży se rii Wal de ma ra Ma tu szew skie go.

* Ja giel lon ka otrzy ma ła z Mi ni ster stwa Fi nan sów
240 tys. zł na wy po sa że nie szko ły m.in. w kom pu te -
ry i ze sta wy mul ti me dial ne.

* Na ul. Grodz kiej (1 grud nia) w po łud nie za słabł
męż czyz na. Le karz z wez wa ne go po go to wia pod jął
re a ni ma cję, nie ste ty, bez po wo dze nia.

* PKN Or len zdo był La ur Klien ta i sta tu et kę Bu -
dow ni cze go Ryn ku Flo to we go w VIII edy cji 
Fle et&Bu si ness Day 2009.

* Pra cow ni cy Oś rod ka Ba daw czo -Roz wo jo we go
Prze my słu Ra fi ne ryj ne go chcą wziąć udział w prze -
tar gu i ku pić ak cje swo jej fir my.

* Odro bi nę zmie nił się roz kład ja zdy po cią gów;
z Płoc ka „Ma zo via” do War sza wy wy jeż dża o godz.
5.02, a wra ca z dwor ca wschod nie go o 17.38.

* W dru gim kon kur sie na pom nik Bo le sła wa
Krzy wo u ste go rów nież nie wy bra no żad nej ze zgło -
szo nych pro po zy cji.

* Og ło szo ny zo stał VII ple bi scyt na naj po pu lar -
niej sze go spor tow ca, tre ne ra i wy da rze nie ro ku
2009.

* Pły wak Piotr Przy bo row ski zo stał po wo ła ny do
ka dry na ro do wej ju nio rów na mię dzy na ro do wy mi -
tyng pły wac ki kra jów Eu ro py Wschod niej.

* Pin gwi nia ro dzi na w zoo po wię kszy ła się o 2 ma -
lu chy – ma my już 45 przed sta wi cie li te go ga tun ku.

* Przy ul. Tum skiej 13 (w pod wó rzu) otwar te zo -
sta ło Biu ro (bez płat nych) Po rad Oby wa tel skich.
Przyj mu je in te re san tów we wtor ki i piąt ki w godz.
12 – 16.

* Ga le ria Mo sty za po wia da otwar cie na II 
kwar tał br.

* Od stycznia MZD uruchomiło w czwartki do
godz. 17.30 dyżury dla interesantów. (j)
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Tra dy cyj nie już, 6 grud nia, Fi lia nr 5
Książ ni cy Płoc kiej (ul. Tum ska 11. DTC
wej ście od ul. Sien kie wi cza) og ło si ła
kon kurs świą tecz ny. Bib lio tecz ną cho in -
kę ozdo bio no cy ta ta mi z pew ne go bar -

dzo zna ne go dzie ła li te rac kie go. Wy star -
czy od gad nąć au to ra oraz ty tuł, wy peł nić
ku pon (do stęp ny w sie dzi bie bib lio te ki)
i cze kać do 20 stycz nia 2010. W tym
dniu, wśród uczest ni ków któ rzy roz poz -
na li skąd po cho dzą cy ta ty, roz lo so wa ne
zo sta ną na gro dy książ ko we. (j)

CHO IN KA LI TE RAC KA

W 2010 ro ku miesz kań cy, chcą cy za -
ła twić spra wę w ra tu szu, bę dą mo gli sko-
rzy stać z no we go, do dat ko we go pun ktu
Biu ra Ob słu gi Klien ta.

W stycz niu bo wiem pla no wa ne jest uru-
cho mie nie Pun ktu Ob słu gi Klien ta Urzę du
Mia sta Płoc ka w Cen trum Han dlo wym –
Ga le ria WI SŁA przy ul. Wy szo grodz kiej

144 w lo ka lu nr 0.75 na par te rze. Punkt bę -

dzie otwar ty od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 11 – 19.

W Pun kcie Ob słu gi Klien ta moż na bę -
dzie za ła twić spra wy do ty czą ce re je stra cji
po ja zdów, do wo dów oso bi stych, dzia łal -
no ści gos po dar czej, od bio ru urzę do wej ko -
res pon den cji z ra tu szem (do ty czy osie dli
Po dol szy ce Po łud nie, Po dol szy ce Pół noc,
Zie lo ny Jar, Bo ro wi czki i Imiel ni ca). seb

Za łatw spra wę w Wi śle

Od stycz nia w no wych go dzi nach
Miej ska Ko mi sja Roz wią zy wa nia Prob le mów Al -

ko ho lo wych zmie nia go dzi ny pra cy.
Od 4 stycz nia ko mi sja przyj mo wać bę dzie 

w na stę pu ją cych go dzi nach: po nie dział ki, wtor ki
i śro dy od. 15.30 do 18.30 oraz w czwar tki od 
9 do 12.

Przy po mi na my, że sie dzi ba Miej skie go Cen trum
Roz wią zy wa nia Prob le mów Spo łecz nych znaj du je
się przy ul. Mi sjo nar skiej 22, pok. 1, tel. 024 364-
76-15. seb
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W cią gu ro ku pow sta nie do ku men ta -
cja pro jek to wo -kosz to ry so wa ulic na
osie dlu dom ków jed no ro dzin nych w są -
siedz twie ul. Cho pi na i Oto liń skiej. Wy -
bra na w prze tar gu fir ma zaj mie się pro-
jek tem prze bu do wy – wraz z in fra struk -
tu rą – ulic: Sta szi ca, He we liu sza, Koł łą -
ta ja, Ko per ni ka, Sto dół kie wi cza, Krzy-
wic kie go, Kol ber ga i Ro ze go. 

Dłu gość wszyst kich ulic, któ re
w przy szło ści zo sta ną prze bu do wa ne
wy nie sie 1900 me trów. 

Do ku men ta cja obej mo wać bę dzie ka -
na li za cję desz czo wą, ist nie ją cą ka na li -
za cję sa ni tar ną (wraz z od cin ka mi od
ko lek to ra głów ne go do gra ni cy włas no -
ści nie ru cho mo ści) oraz prze bu do wę na -
wierz chni ulic wraz z oświet le niem. 

Pro jek tan ci po win ni wska zać trwa -
łe, este tycz ne oraz od por ne na dzia ła -
nia at mos fe rycz ne i me cha nicz ne ma -
te ria ły. Mu szą tak że za pro jek to wać:

bez piecz ne zja zdy dla użyt kow ni ków
ru chu i doj ścia na pry wat ne po se sje
(do gra ni cy włas no ści), ewen tu al ne
par kin gi, miej sca po sto jo we i śmiet ni -
ki. Oprócz pro jek tów bu do wla nych
prze pro wa dzo na zo sta nie in wen ta ry -
za cja drzew i krze wów prze wi dzia -
nych do wy cin ki oraz pow sta nie pro-
jekt no wych na sa dzeń. We dług za le -
ceń pod czas prze bu do wy usta wio ne
bę dzie no we ni skie oświet le nie, tzw.
par ko we z opra wa mi so do wy mi o mo -
cy do 100 W. 

Zwy cię ska fir ma uzy ska tak że poz-
wo le nie na wy ko na nie ro bót.

Roz wią za nia pro jek to we ma ją po pra -
wić wa run ki ko mu ni ka cyj ne oraz umoż -
li wić od pro wa dza nie wód desz czo wych
z prze bu do wa nych ulic przez no wą ka -
na li za cję desz czo wą. Re mont ulic spo -
wo du je znacz ne zmniej sze nie na kła dów
na bie żą ce utrzy ma nie. (m.d.)

Wszyst ko od no wa
Do bra wia do mość dla tych, któ rzy ko -

rzy sta li z Po do lan ki: ba sen jest już czyn-
ny. Za koń czył się re mont obiek tu, któ ry
pow stał w la tach 1997-98. Re mont trwał
od stycz nia 2009 ro ku. Wy ko naw cą prac
by ło Ka to wic kie Przed się bior stwo Bu -
dow nic twa Prze my sło we go „Bu dus”. 

Po do lan ka skła da się z trzech zbior ni -
ków: niec ki spor to wej, czy li du że go ba se -
nu, niec ki re kre a cyj nej, czy li tej do któ rej
wpa da się po zjeź dzie ru rą oraz z wan ny
z hy dro ma sa żem. Do obiek tu na le ży tak że
pla ża, czy li to wszyst ko co znaj du je się
wo kół zbior ni ków. Pra cow ni cy Bu du sa
wy re mon to wa li dach, ro zdzie li li in sta la cję
elek trycz ną (do tej po ry by ła ona wspól na
dla ba se nu oraz dla znaj du ją cej się obok
szko ły) oraz uzdat nia nia wo dy dla niec ki
i ja cuz zi. Po nad to pod czas re mon tu zre pe -
ro wa no sy stem od pro wa dze nia wód opa d-
o wych, wen ty la cję, ocie plo no i od no wa
otyn ko wa no ścia ny. Wy mie nio no tak że
ca łą gla zu rę i te ra ko tę. Wy re mon to wa no
po miesz cze nia dla ra tow ni ków, na try ski
i sa u ny. Ścia ny wie ży zo sta ły wy ło żo ne
gre sem, a jej przesz kle nia wy mie nio ne.
Przep ły wo mie rze tur bi no we uży wa ne do
pod grze wa nia wo dy ba se no wej za stą pio -
no ul tradź wię ko wy mi. Po re mon cie na ba -
se nie jest znacz nie przy jem niej, gdyż
wen ty lo wa na jest tak że wi dow nia. 

Nie zmie ni ły się go dzi ny otwar cia ani
ce ny bi le tów wstę pu. Ba sen czyn ny jest
w dni po wszed nie w godz. 6.30-21.30,
a w nie dzie lę w godz. 10-21. 

Ko rzy sta nie z pły wal ni przez go dzi nę
przez jed ną oso bę (tak że z dzieć mi w wie -
ku do 3 lat) kosz tu je 6 zł. Za na stęp ną roz -
po czę tą go dzi nę na li cza na jest op ła ta
w wy so ko ści 0,08 zł/mi nu tę. Dzie ci
w wie ku od 3 do 7 lat, ucz nio wie, stu den -
ci do 26. ro ku ży cia oraz eme ry ci mu szą
zap ła cić 4 zł za pier wszą go dzi nę. Każ da
na stęp na mi nu ta kosz tu je 0,05 zł. 

Po nad to z ko rzyst nych cen mo gą ko -
rzy stać dwie oso by do ro słe z dwój ką lub
wię kszą licz bą dzie ci oraz gru py zor ga ni -
zo wa ne. Do stęp ne są rów nież kar ne ty
o war to ści usług 40, 70 i 120 zł; za ich wy -
ku pie nie klient pła ci od po wied nio: 35, 57
i 95 zł. Oso by nie peł no spraw ne pła cą je -
dy nie 1 zł. Wszyst kie ce ny, go dzi ny
otwar cia oraz re gu la min ba se nu do stęp ne
są na stro nie www.mzos.ump.pl. (m.d.) 

Idź pop ły wać

Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wie-
c kie go ku pu je dla Ko lei Ma zo wiec kich 20
ni sko po dło go wych po cią gów. 

1 grud nia w Urzę dzie Mar szał kow skim
pod pi sa na zo sta ła z wy ko naw cą umo wa,
do ty czą ca re a li za cji za mó wie nia. Pier-
wszych 15 po cią gów ty pu ELF tra fi na
ma zo wiec kie to ry do ma ja 2011 r., po zo -
sta łe 5 – do koń ca 2011 r. Cał ko wi ta war -
tość pro jek tu to po nad 460 mln zł.

Za kup no we go ta bo ru zo stał do fi nan so -
wa ny z fun du szy unij nych. W lip cu
2009 r. w ra mach pro wa dzo ne go przez
Ko le je Ma zo wiec kie prze tar gu wy ło nie ni
zo sta li wy ko naw cy: Po ja zdy Szy no we
PE SA Byd goszcz Hol ding oraz Za kła dy
Na praw cze Ta bo ru Ko le jo we go „Mińsk
Ma zo wiec ki” S.A. 

Ni sko po dło go wy, kli ma ty zo wa ny,
wy po sa żo ny w mo ni to ring, do sto so wa -
ny do po trzeb osób nie peł no spraw nych
i roz wi ja ją cy pręd kość 160 km/h – to
naj krót sza cha rak te ry sty ka no wych po -
cią gów ty pu ELF, któ re tra fią do Ko lei
Ma zo wiec kich. Po jazd jed no prze strzen -
ny, czte ro czło no wy, o dłu go ści 75 m.
jed no ra zo wo bę dzie mógł za brać na po -
kład co naj mniej 430 osób (w tym co
naj mniej 200 na miej scach sie dzą cych).
Po nad to po jazd wy po sa żo ny bę dzie
w win dy ob słu gi wa ne przez per so nel,
uła twia ją ce wsia da nie i wy sia da nie pa -
sa że rom po ru sza ją cym się na wóz kach
in wa lidz kich. mm

20 no wych po cią gów
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W przy szło ści w na szym mie ście pow-
sta nie ko lej ny kom pleks spor to wy „Or lik
2012”. Aby tak się sta ło naj pierw mu si
pow stać do ku men ta cja pro jek to wo -kosz -
to ry so wa.

Kom pleks ma pow stać na te re nie Ogro-
du Jor da now skie go, znaj du ją ce go się mię -
dzy ul. Sien kie wi cza, Wy szo grodz ką i al.
Ki liń skie go. Oprócz bo isk spor to wych na
te re nie bę dzie za ple cze, plac za baw oraz
ścież ka ro we ro wa. Jed no z bo isk przez na -
czo ne zo sta nie do ro zgry wek pił kar skich,

a dru gie bę dzie wie lo fun kcyj ne. Pier wsze
bę dzie mieć 30x62 m, po kry te zo sta nie tra -
wą syn te tycz ną i ogro dzo ne siat ką. Dru gie
bo i sko (o wy mia rach 19,1x32,1 m) słu żyć
bę dzie do gry w ko szy ków kę i siat ków kę.
Ono tak że zo sta nie ogro dzo ne.

Za ple cze bę dzie mia ło 60 mkw. i znaj dą
się w nim po miesz cze nia gos po dar cze, tre -
ne ra śro do wi sko we go, ma ga zyn sprzę tu,
zes pół hi ge nicz no -sa ni tar ny oraz dwie
szat nie. 

Do ku men ta cja pow sta nie w cią gu sze ś-
ciu mie się cy od da ty pod pi sa nia umo wy
z wy bra ną w prze tar gu fir mą. (m.d.)

Or lik w ogród ku
Ofer ta ga stro no micz na płoc kiej Ga le -

rii Ma zo via wzbo ga ci ła się o ko lej ny
szyld – KFC. Lo kal tej sie ci zaj mie 128
mkw. po wierz chni i usy tu o wa ny zo sta -
nie w ogród ku re sta u ra cyj nym.

Re sta u ra cja KFC w Ga le rii Ma zo via
bę dzie pier wszym lo ka lem tej mar ki
w Płoc ku i 90. w Pol sce. Mar ką za rzą dza
fir ma Am Rest, któ ra ma po nad to w Pol -
sce 46 re sta u ra cji Piz za Hut. Przy cho dy
Am Re stu w tym ro ku wy nio sły 1 529,9
mln zł i wzro sły o 62,7% w po rów na niu
do te go sa me go okre su ze szłe go ro ku.

W Ga le rii Ma zo via znaj dzie się po -
nad to je dy ny w płoc kim re gio nie sa lon
Me dia Markt, pier wszy w Płoc ku sa lon
H&M, a tak że: su per mar ket de li ka te so -
wy Piotr i Pa weł, Em pik, Sep ho ra, Re -
ser ved, Cropp, Car ry, wiel ko po wierz -
chnio wy Del ta Sport, De ich mann, CCC,
Dro ge rie Na tu ra, Vo bis, Apart, Vi sion
Ex press. W cen trum bę dzie zlo ka li zo -
wa ny po nad to naj wię kszy w Płoc ku
klub fit ness oraz kids play.

Otwar cie pla no wa ne jest przed 
Wiel ka no cą. AG

KFC w Ga le rii Ma zo via 

Uwa żaj: ron do!
W Płoc ku po ja wi ło się no we skrzy żo wa nie na ul. Mic kie wi cza. W związ ku z tym

obo wią zu je tam no wa or ga ni za cja ru chu. Tym sa mym za koń czył się pier wszy etap
prze bu do wy. Ko lej ne pra ce roz pocz ną się po zi mie. 

Ro bo ty wy ko ny wa ło Przed się bior stwo Ro bót Dro go wych z Płoc ka. Ron do pow-
sta ło u zbie gu ul. Mic kie wi cza i 11 Li sto pa da. PRD wy ko na ło tak że prze bi cie ul.
Pół noc nej do Mic kie wi cza oraz od ci nka ul. La soc kie go do 11 Li sto pa da. Po nad to,
w ul. Mic kie wi cza usu nię to drze wa, usta wio no no we la tar nie oraz zro bio no chod-
ni ki w obrę bie ron da. 

W 2010 ro ku do koń czo na zo sta nie bu do wa chod ni ków, czte rech za to czek au to -
bu so wych oraz po sa dzo ne zo sta ną drze wa od ul. Biel skiej do Szo pe na. 

Ca łość prac kosz to wać bę dzie oko ło 3,7 mln zł. 85 proc. środków na bu do wę
Mic kie wi cza mia sto po zy ska ło z funduszy unij nych. (m.d.)
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*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*XLIII SESJA RADY MIASTA*

Spra wo zda nie obej mu je szko ły pod-
sta wo we, gim na zja oraz szko ły po nad -
gim na zjal ne. 

Naj młod si

W pier wszej ka te go rii szkół w po rów -
na niu z ubieg łym ro kiem (2007/2008)
zna czą co wzrósł pro cent pla có wek, któ -
re otrzy ma ły wy nik po wy żej śred nie go
(z 50 na 81,25 proc.). Ta kie wy ni ki od -
no to wa ły SP nr: 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16,
18, 20, 21, 22, 23 i Ogól noksz tał cą ca
Szko ła Mu zycz na. Zma lał rów nież pro-
cent szkół, któ re otrzy ma ły wy nik po ni -
żej śred nie go (z 31,25 na 6,25 proc.). 

– Za u wa żal na jest zde cy do wa na po -
pra wa wy ni ku spraw dzia nu zew nętrz ne -
go w szko łach pod sta wo wych nr 1, 6, 17
i 20 – mó wił Piotr Ku be ra, za stęp ca Pre -
zy den ta. – W szko le nr 1 wpro wa dzi liś -
my pro gram na praw czy, któ ry przy niósł
spo dzie wa ne efek ty. Zo sta ły prze pro wa -
dzo ne szko le nia dla na u czy cie li oraz do -
dat ko we za ję cia dla ucz niów. W tym ro -
ku szkol nym po dob ny pro gram re a li zo -
wa ny jest w Gim na zjum nr 2. 

W po rów na niu z pla ców ka mi z Ma zo -
wsza, płoc kie szko ły pod sta wo we wy -
pa dły bar dzo do brze: uzy ska ły one
24,33 pun kty, śred nia wo je wódz twa
ma zo wiec kie go wy nio sła 23,85, a śred -
nia kra jo wa 22,64 pun kty. 

Gim na zja

W ro ku szkol nym 2008/2009 śred nia
wy ni ków eg za mi nów czę ści hu ma ni -
stycz nej, uzy ska nych przez gim na zja li -
stów płoc kich szkół, w sto sun ku do śred-
niej wo je wódz kiej i kra jo wej znaj du je się
na zbli żo nym po zio mie. Po rów nu jąc

z wy ni ka mi z ro ku ubieg łe go za no to wa no
wzrost śred niej pun któw dla Płoc ka o 0,53
pun kta, dla wo je wódz twa o 1,09 pkt.,
a dla kra ju o 0,92 pkt. – Po rów nu jąc wy -
ni ki płoc kich gim na zjów moż na stwier -
dzić, że naj le piej wy pa dło Gim na zjum nr
10, osią ga jąc 37,19 pun któw – mó wił Ku -
be ra. – Naj niż szy wy nik uzy ska ło Gim na -
zjum dla Do ro słych w Cen trum Kształ ce -
nia Usta wicz ne go z 16,38 pun kta mi. 

Śred nia wy ni ków eg za mi nu z czę ści
ma te ma tycz no -przy rod ni czej, uzy ska -
nych przez gim na zja li stów płoc kich
szkół znaj du je się po wy żej śred niej kra-
jo wej. Po rów nu jąc z wy ni ka mi w ro ku
szkol nym 2007/2008 za no to wa no spa -
dek śred niej pun któw dla Płoc ka o 0,91
pkt., dla wo je wódz twa o 1,05, a dla kra -
ju o 1,04 pkt. Po dob nie jak w przy pad -
ku czę ści hu ma ni stycz nej, naj le piej wy -
pa dło Gim na zjum nr 10 (32,08 pkt.),
a naj go rzej Gim na zjum dla Do ro słych
nr 11 – 12,69 pkt. 

Pra wie do ro śli

W ma te ria le se syj nym przed sta wio no
tak że zda wal ność eg za mi nu ma tu ral ne -
go. W ro ku szkol nym 2008/2009 naj le -
piej wy pa dli ucz nio wie III LO: na 254
ab sol wen tów przy stę pu ją cych do ma tu -
ry, wy nik po zy tyw ny uzy ska ło 252
(99,21 proc.). Po dob ne wy ni ki – 98,95
i 98,90 proc. – uzy ska li ab sol wen ci LO
im. Ma ła chow skie go i LO im. Ja gieł ły.
Naj go rzej – 35 proc. zda wal no ści – wy -
pa dli ucz nio wie Li ce um Pro fi lo wa ne go
nr 5 w Zes po le Szkół Bu do wla nych nr
1. W su mie w Płoc ku, na 1581 przy stę -
pu ją cych do eg za mi nów ma tu ral nych,
zda ło 1332 ucz niów. (m.d.)

Zgod nie ze zno we li zo wa ną usta wą o sy ste mie oświa ty, rad nym przed sta wio na
zo sta ła in for ma cja o sta nie re a li za cji za dań oświa to wych: wy ni kach eg za mi nów
zew nętrz nych płoc kich szkół w ro ku szkol nym 2008/2009.

Tak wy pa da ją na zew nątrz
Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o uw zględ nie nie proś by miesz -
kań ców Ra dzi wia dot. kur so wa nia li nii nr
8 z uw zględ nie niem kur sów prze jeż dża ją -
cych przez ul. Ci chą. 2/ Pro szę o prze a na -
li zo wa nie moż li wo ści wja zdu au to bu su li -
nii nr 7 do Szko ły Pod sta wo wej nr 15
w godz. do wo zu do szko ły.

An drzej Łach mań ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o usta le nie przyb li żo ne go ter-
mi nu bu do wy ul. Czer wo nych Ko sy nie -
rów wraz z in fra struk tu rą.

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się z proś bą o wyz na cze nie
przej ścia dla pie szych do przy stan ku na
ul. Oto liń skiej na wy so ko ści blo ku nr
23. 2/ Ja kie re mon ty zo sta ły prze pro wa -
dzo ne w sa li gim na stycz nej w SP nr 11,
ja ki jest jej obec ny stan tech nicz ny i ja -

kie są pla ny jej dal sze go fun kcjo no wa -
nia? 3/ Zwra cam się z proś bą o na pra wę
prze ja zdu ko le jo we go na ul. Oto liń skiej.

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie przy wró ce nia moż li wo ści ja -
zdy na wprost z pra we go pa sa ul. Wy szo -
grodz kiej przez ron do Woj ska Pol skie go.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się do Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka o wyz na cze nie miej sca na Sta -
rym Mie ście, na któ rym mog ła by sta nąć
ła we czka z Mi rą Zi miń ską -Sy gie tyń ską
oraz za bez pie cze nie środ ków na wy ko -
na nie wstęp ne go pro jek tu.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o usto sun ko wa nie się do

proś by by łych pra cow ni ków Ko mu ni -
ka cji Miej skiej (eme ry ci, ren ci ści), do -
ty czą cej przy wró ce nia bez płat nych bi -
le tów. 2/ Pro szę o prze ka za nie opi nii
i ana liz oraz stu dium wy ko nal no ści 
za miesz czo nych w od po wie dzi na 
in ter pe la cję oraz za miesz cze nie ich
w BIP -ie. 3/ Czy i ja kie go ro dza ju kon-
sul ta cje spo łecz ne zo sta ły prze pro wa -
dzo ne w te ma cie prze bu do wy ul. Me -
dycz nej ze skrzy żo wa nia mi z ul. Do -
brzyń ską i Szpi tal ną włącz nie. 

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o umoż li wie nie wja zdu na ul.
Pie kar ską tak sów kom przy jeż dża ją cym
po pa sa że rów – miesz kań ców tej uli cy.
2/ Pro szę o wy bu do wa nie krat ki ście ko -
wej, od bie ra ją cej wo dy opa do we w ul.
Krzy wic kie go.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Po now nie pro szę o pil ną bu do wę
chod ni ka wzdłuż ul. Ar mii Kra jo wej od
nr 70 do 76.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy przed sięw zię cie Wo do cią gów
Płoc kich, po le ga ją ce na do da wa niu
bar wni ka do wo dy grzew czej jest re a -

li zo wa ne pod kon tro lą Sa ne pi du? 2/
Miesz kań cy osie dla Gó ry pro szą o po -
moc w roz wią za niu prob le mu bra ku
w skle pach osie dlo wych bi le tów KMP.
3/ Pro szę o od no wie nie wia ty przy -
stan ko wej przy ul. Kut now skiej oraz
uzu peł nie nie szyb. 4/ Pro szę o za mon -
to wa nie wia ty przy stan ko wej na przy -
stan ku przy ul. Kut now skiej (kie ru nek
Go sty nin).

Piotr No wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o przed sta wie nie na stę pu ją -
cych in for ma cji do ty czą cych 13 za dań
in we sty cyj nych: ter mi nu wpro wa dze nia
do bu dże tu, za kre sów rze czo wych (pla -
no wa nych i zre a li zo wa nych), wy ka zu
za war tych umów i anek sów do nich,
wy so ko ści środ ków na nie przez na czo -
nych w uch wa łach Ra dy Mia sta i fak -
tycz nie wy dat ko wa nych. Opr.(j)

Od 1 stycz nia 2010 ro ku zmie nia ją się
niek tó re staw ki po dat ku od środ ków
tran spor to wych.

Po da tek na le ży uisz czać bez wez wa nia
w ka sie Urzę du Mia sta, pla ców kach pocz-
to wych lub w ban kach na kon to UMP. Po -
da je my te pun kty, któ rych do ty czy zmia -
na. Po zo sta łe staw ki po dat ku po zo sta ją ta -
kie sa me jak w 2008 i 2009 ro ku. 

1. od sa mo cho dów cię ża ro wych
z in nym sy ste mem za wie sze nia osi
jezd nych w za leż no ści od do pusz czal -
nej ma sy cał ko wi tej:

– rów nej 29 ton lub wyż szej niż 31
ton – 2480 zł 

2. od cią gni ków sio dło wych i ba la -
sto wych przy sto so wa nych do uży wa -
nia łącz nie z na cze pą lub przy cze pą,
z in nym sy ste mem za wie sze nia osi
jezd nych, w za leż no ści od do pusz czal -
nej ma sy po ja zdu:

a) o licz bie osi dwie i ma sie rów nej
lub wyż szej niż 31 ton – 1.960 zł

b) o licz bie osi trzy i ma sie:
– rów nej lub wyż szej niż 12 ton do 36

ton włącz nie – 1750 zł

– rów nej lub wyż szej niż 40 ton –
2580 zł

3. od przy czep lub na czep z za wie sze -
niem pne u ma tycz nym lub z za wie sze -
niem uz na nym za rów no waż ne z wy jąt -
kiem zwią za nych wy łącz nie z dzia łal no -
ścią rol ni czą pro wa dzo ną przez po dat -
ni ka po dat ku rol ne go o do pusz czal nej
ma sie cał ko wi tej zes po łu po ja zdów:

– o licz bie osi dwie o ma sie rów nej
lub wyż szej niż 38 ton – 1170 zł

4. od przy czep i na czep z in nym sy -
ste mem za wie sze nia osi jezd nych
z wy jąt kiem zwią za nych wy łącz nie
z dzia łal no ścią rol ni czą pro wa dzo ną
przez po dat ni ka po dat ku rol ne go
o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej zes -
po łu po ja zdów:

a) o licz bie osi dwie:
– rów nej lub wyż szej niż 33 to ny do

36 ton włącz nie – 1310 zł
– po wy żej 36 ton i mniej szej niż 38

ton – 1310 zł
– rów nej lub wyż szej niż 38 ton – 1720 zł
b) o licz bie osi trzy i ma sie po wy żej

38 ton – 1300 zł. (m.d.)

Od środ ków tran spor tu

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
pod czas XLIII se sji
Ra dy Mia sta Płocka
w dniu 24 listopada i między sesjami
w grudniu 2009 ro ku:
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Czy Wzgó rze Tum skie mo że ład nie
wy glą dać zi mą? Prze ko naj się o tym
sam, tym bar dziej, że ko lej ny od ci nek
par ku zo stał właś nie wy re mon to wa ny.
Na od cin ku od Wie ży Szla chec kiej do
pl. Na ru to wi cza (z bo ku są dów) są no we
alej ki, la tar nie, ław ki i śmiet ni czki.
Zmie ni ło się tak że oto cze nie pom ni ka
Lud wi ka Krzy wic kie go. Zlik wi do wa no
schod ki, któ re za stą pił ła god ny na syp.
Usta wio no tak że per go lę, któ rą przy o -
zdo bią wios ną ro śli ny. Po sa dzo ne zo sta -
ły drze wa li ścia ste, a po zi mie przy bę -
dzie drzew igla stych, bę dzie tak że no wa

tra wa, a ros ną ce do tej po ry ci sy zo sta ną
przy cię te. Pra ce, któ re trwa ły od lip ca
2009 ro ku wy ko ny wał Mu ni ser wis. 

Je śli po go da poz wo li, to już w stycz -
niu roz pocz nie się ko lej ny etap re mon -
tu: od pl. Na ru to wi cza do ul. Te a tral nej.
Szcze gól nym ele men tem tej czę ści par -
ku bę dzie oświet le nie ilu mi na cyj ne są -
dów. Wy ek spo no wa ny zo sta nie rów nież
dąb, ros ną cy przy ul. Te a tral nej. Jest to
pom nik przy ro dy, któ ry w przy szło ści
ozdo bi zie lo na ilu mi na cja. Pra ce wraz
z wszyst ki mi na sa dze nia mi po win ny za -
koń czyć się w li sto pa dzie. (m.d.) 

Tak sa mo, a jed nak ina czej

Piotr Ku be ra – za stęp ca Pre zy den ta
Mia sta wrę czył do rocz ne na gro dy naj -
lep szym płoc kim za wod ni kom i dzia ła -
czom.

Tra dy cyj ne spot ka nie op łat ko we od -
by ło się 10 grud nia w Zes po le Szkół
Tech nicz nych „Sie dem dzie siąt ka”.
Spot ka nie wi gi lij ne po łą czo no z uro czy -
sto ścią wrę cze nia wy róż nień i na gród
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka za osią gnię -
cie bar dzo do brych wy ni ków we współ -
za wod nic twie mię dzy na ro do wym lub
kra jo wym. 

Uho no ro wa no 222 spor tow ców, tre ne -
rów i dzia ła czy, któ rzy re pre zen tu ją kil ka -
na ście dy scy plin m.in. (wio ślar stwo, pły -
wa nie, ju do, lek ka at le ty ka, bad min ton, te -
ak won do, pił ka ręcz na, kic kbo xing, wu -
shu, triath lon oraz te nis na wóz kach).
Wśród la u re a tów zna le źli się fi na li ści mi s-
trzostw świa ta i Eu ro py, me da li ści uni wer -
sjad, Pu cha rów Świa ta i Pu cha rów Eu ro py.
Za wy ni ki we współ za wod nic twie kra jo -
wym wy róż nio no me da li stów mi strzostw
Pol ski i zdo byw ców Pu cha ru Pol ski. Pu la
na gród wy nio sła 304 200 zł. seb

Za spor to we osią gnię cia

To wa rzy stwo, zaj mu ją ce się naj pierw
sie ro ta mi po ofia rach I woj ny świa to wej
za czę ło kształ to wać się w Pol sce
w 1919 ro ku. Po cząt ko wo fun kcjo no -
wa ło ja ko Ro bot ni cze To wa rzy stwo
Przy ja ciół Dzie ci. Po II woj nie świa to -
wej na wsi pow stał je go od po wied nik –
Chłop skie To wa rzy stwo Przy ja ciół
Dzie ci, a w 1949 ro ku obie or ga ni za cje
po łą czy ły się, two rząc TPD.

W Płoc ku pier wsze wzmian ki o sto -
wa rzy sze niu zaj mu ją cym się, jak dziś
po wie dzie li byś my, dzieć mi uli cy, po -
cho dzą z 1927 ro ku. Naj bar wniej szą
po sta cią z tam te go okre su (być mo że
dzię ki za cho wa nym li stom) by ła Ka zi -
mie ra Sko po wicz, ko cha na wy cho wa-
w czy ni bied nych sie rot, któ ra po po wro -
cie z ze sła nia na Sy be rię za miesz ka ła
przy ul. Grodz kiej i przy gar nia ła dzie ci
z uli cy. Na zy wa no ją mat ką stu dzie ci.
Przy pom niał o tym pod czas uro czy sto -
ści ju bi le u szo wych TPD, wie lo let ni wi -
ce pre zes płoc kich struk tur tej or ga ni za -
cji Zyg munt Bu ra czyń ski. Na to miast
pre zes Jo an na Ol czak przed sta wi ła do -
ko na nia lat póź niej szych m.in. or ga ni -
za cję pla ców za baw, ko lo nii zdro wo-
t no -wy po czyn ko wych, tur nu sy re ha bi -
li ta cyj ne, wy cie czki, igrzy ska spor to -
we, kon cer ty cha ry ta tyw ne. To wa rzy -
stwo ufun do wa ło rów nież 64 ksią że czki
miesz ka nio we (z czę ścio wym wkła -
dem) dla sie rot, zor ga ni zo wa ło oś ro dek
adop cyj ny, pro wa dzi świet li ce śro do wi -
sko we i war sztat te ra pii za ję cio wej.
Ostat nio naj wię kszą du mą płoc kie go
TPD jest oś ro dek re ha bi li ta cyj ny,
w któ rym kil ka na ścio ro dzie ci nie peł -

n o  s p r a w  n y c h
odzy sku je zdro wie
i wia rę we włas ne
si ły.

Ju bi le u szo we gra tu la cje i ży cze nia skła -
da li licz nie za pro sze ni go ście m.in. pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski, sta ro sta Mi chał
Bosz ko, a wi ce pre zes Za rzą du Głów ne go
TPD – Mi ro sław Kę dzier ski 15 oso bom
wrę czył odz na ki „Przy ja ciel Dziec ka”.
Wójt gmi ny Go zdo wo, w któ rej ko ło TPD
dzia ła od 1958 ro ku wy róż nio ny zo stał
odz na ką Za słu żo ny Dzia łacz.

Dla zgro ma dzo nych w Cen trum Edu -
ka cji uczest ni ków ju bi le u szo wych uro -
czy sto ści śpie wa ły i tań czy ły dzie ci
z za przy jaź nio nych z tą or ga ni za cją zes -
po łów ar ty stycz nych. (j)

Po ma ga ją już 90 lat W nie dzie lę, 14 lu te go płoc ki od dział
Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no -
Kra joz naw cze go za pra sza na au to ka ro wą
wy cie czkę do Cheł mna. Mia sto to na zy -
wa ne jest pol ską sto li cą za ko cha nych, bo
od kil ku lat Wa len tyn ki świę tu je w wy jąt -
ko wy spo sób.

Wy jazd pla no wa ny jest na godz. 8
sprzed Te a tru Dra ma tycz ne go. Od godz.
11 do 15 uczest ni cy wy cie czki zwie dzać
bę dą mia sto m.in. prze pięk ny ra tusz z Prę -
tem Cheł miń skim, Fa rę – gdzie o godz. 12
wy sta wia na jest sły ną ca z cu dów re lik wia
św. Wa len te go, sta re mia sto, mu ry obron -
ne i Bra mę Gru dziądz ką, ła we czkę za ko -
cha nych. Po wra że niach chwi la wy po -
czyn ku przy obie dzie z wa len tyn ko wą
nies po dzian ką i lub czy kiem.

Po zo sta ły czas wol ny bę dzie moż na po -
świę cić np. na po dzi wia nie ukła da nych na
Sta rym Ryn ku ser ca z lam pio nów

i udział w wa len tyn ko wych im pre zach
kul tu ral nych. 

Po wrót do Płoc ka pla no wa ny jest
w go dzi nach wie czor nych. Ce na wy cie -
czki (prze jazd, obiad, prze wod nik, ubez-
pie cze nie) 90 zł od oso by. Za pi sy i wpła -
ty przyj mo wa ne są do 20 stycz nia 2010
w biu rze PTTK, ul Tum ska 4, tel.024 262
26 00, pttk-plock@wp.pl (j)

Co ro ku przed na dej ściem mro zów
po ja wia się ten sam prob lem – jak po -
móc be zdom nym, któ rzy tej po mo cy nie
chcą? Od zi mo wa nia w dziw nych, przy-
pad ko wych miej scach nie od stra sza ją
ich na wet przy pad ki za marz nię cia. Straż
Miej ska wraz z pra cow ni ka mi MOPS co
ro ku póź ną je sie nią wi zy tu je ta kie, zna -
ne już so bie miej sca i na ma wia „lo ka to -
rów” do cza so wej choć by prze pro wadz -
ki do noc le gow ni.

W po ło wie grud nia straż ni cy od wie -
dzi li ogród dział ko wy „Goź dzik” przy
ul. Trak to wej. Zna le źli tam kil ko ro be z-
dom nych, ko czu ją cych w al tan kach.
Wszy scy od mó wi li po mo cy ze stro ny

pra cow ni ków Miej skie go Oś rod ka Po -
mo cy Spo łecz nej oraz Stra ży Miej skiej,
pro po nu ją cych im noc le g w od po wied -
nich pla ców kach, odzież i ciep łe po sił ki.
Za pew nia li, iż po ra dzą so bie bez prob le -
mu w okre sie zi mo wym, na wet gdy na
dwo rze bę dą tem pe ra tu ry mi nu so we. Bo
to nie bę dzie ich pier wsza zi ma spę dzo -
na w te go ty pu wa run kach. 

– Na ra zie po go da nam sprzy ja i aby
by ło tak jak naj dłu żej, nam jest tu do -
brze – usły sze li straż ni cy.

Od mo wa nie oz na cza, że bę dą po zo -
sta wie ni sa mi so bie. Na dział kach i w
in nych miej scach prze by wa nia be z-
dom nych bę dą po ja wiać się pa tro le
Stra ży Miej skiej. Mo że ktoś zmie ni
zda nie... JG

Zi ma be zdom nych

PTTK za pra sza 

Do mia sta za ko cha nych
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Uro czy sto ści to wa rzy szył kier masz wy ro -
bów przy go to wa nych przez uczest ni ków
war szta tów te ra pii za ję cio wej
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1 grud nia 2009 ro ku ob cho dzi liś my
Świa to wy Dzień Wal ki z AIDS. W tym
dniu na ca łym świe cie od by wa ły się
kon fe ren cje, kam pa nie, ak cje edu ka -
cyj ne do ty czą ce pro fi lak ty ki HIV/
A IDS. W Gim na zjum nr 5 od 23 li sto -
pa da do 3 grud nia trwały kon kur sy
zwią za ne z tą te ma ty ką:

– kon kurs pla stycz ny prze pro wa dzi ła
J. Go stom ska

– kon kurs wie dzy o uza leż nie niach
„Wol ność” przy go to wa ła O. Za lew ska

– nad kon kur sem z j. an giel skie go
„AIDS – how to ex press it in En glish”
czu wa ła Z. Ma zuś -Ka li szew ska

– kon kurs li te rac ki ”Kar tka z pa mięt -
ni ka” opra co wa ła B. Ko wal ska

– kon kur sem mul ti me dial nym „AIDS
– mo ja pre zen ta cja” za jął się R. Gą sio -
row ski.

Szko ła uczest ni czy ła rów nież w VII
edy cji mię dzysz kol ne go kon kur su pt.
„AIDS to tak że twój prob lem” zaj mu jąc
I miej sce w kon kur sie pla stycz nym oraz
II miej sce w kon kur sie wie dzy
o HIV/A IDS. Po nad to ucz nio wie kla sy
II Ic, pod opie ką Jo lan ty Ma lec kiej,

uczest ni czy li w war szta tach pro fi lak -
tycz nych w Po wia to wej Sta cji Sa ni tar -
no -E pi de mio lo gicz nej. Szkol ne ko ło
oby wa tel skie za pre zen to wa ło na ko niec
przed sta wie nie pro fi lak tycz ne, pro mu -
ją ce wła ści we za cho wa nia, sku tecz nie
chro nią ce przed HIV/A IDS.

Dru gi pro jekt, któ re go ko or dy na to -
rem by ła Ol ga Za lew ska, to część ogól -
no pol skie go kon kur su „Usu wa my az -
best!”, któ re go or ga ni za to rem jest Mi ni -
ster stwo Gos po dar ki. Ce lem kon kur su
jest bu do wa nie wśród dzie ci i mło dzie -
ży świa do mo ści kon sek wen cji, wy ni ka -
ją cych z ob co wa nia z wy ro ba mi za wie -
ra ją cy mi az best i poz na nie obo wiąz -
ków, ja kie na kła da ją na oby wa te li
w tym za kre sie prze pi sy pra wa.

W ra mach te go kon kur su prze pro wa -
dzo no an kie tę wśród miesz kań ców
Płoc ka na te mat „Co wie my o wy ro bach
az be sto wych?”, ro zda no an kie ty do ty -
czą ce szko dli we go dzia ła nia wy ro bów
az be sto wych na zdro wie czło wie ka, zor-
ga ni zo wa no wy sta wę dla ro dzi ców i na -
u czy cie li. Przed sta wio no na niej „az be -
sto we pla ka ty” wy ko na ne przez ucz -
niów i ulot ki pro pa gu ją ce ak cję usu wa -
nia ele men tów bu do wla nych za wie ra ją -
cych wy ro by az be sto we oraz po ka zu ją -

ce szko dli wy wpływ az be stu na zdro wie
czło wie ka. Z an kiet wy ni ka, że aż 81 %
res pon den tów my li az best z two rzy wa -
mi sztucz ny mi, 37% ba da nych wie, że
do 2032 ro ku na le ży usu nąć wy ro by az -
be sto we z te re nu Pol ski.

Po nad to wy cho waw cy wszyst kich
klas otrzy ma li sce na riusz za jęć, do ty -
czą cy szko dli we go dzia ła nia wy ro bów
az be sto wych na zdro wie czło wie ka, a na
stro nie in ter ne to wej szko ły przed sta -
wio no ma te ria ły do ty czą ce az be stu.

Ucz nio wie Gim na zjum Nr 5 wzię li
udział w war szta tach przy go to wa nych
przez Re gio nal ne Cen trum Edu ka cji Eko-
lo gicz nej w Płoc ku na te mat eko lo gicz ne -
go sty lu ży cia i za gro żeń kli ma tycz nych.
Na lek cjach che mii ucz nio wie pi sa li re fe -
ra ty na te ma ty: „Az best – je go wpływ na
zdro wie czło wie ka” i „Co to jest az best?”,
pier wsza ki zaj mo wa ły się se gre ga cją od -
pa dów, a przysz li in for ma ty cy wy ko ny -
wa li pre zen ta cje mul ti me dial ne.

Pro jekt bę dzie kon ty nu o wa ny. W tym
ce lu na wią za no współ pra cę z Or le nem
i spół dziel nia mi miesz ka nio wy mi, przy-
go to wy wa ne są war szta ty „Zdmuch nij
az best” dla szó sto kla si stów płoc kich
szkół, któ re bę dą pro wa dzo ne przez
ucz niów Gim na zjum nr 5. Opr. (j)

Uru cho mi ło go Ma zo wiec kie Sto wa -
rzy sze nie Pra cy dla Nie peł no spraw nych
„De Fac to”, któ re od kil ku mie się cy wy -
trwa le pra co wa ło nad ser wi sem i po zy -
ski wa ło par tne rów. Pier wszym by ła re -
dak cja „Sy gna łów Płoc kich“, któ ra
prze ka zu je Sto wa rzy sze niu w for mie
pli ków rtf. wszyst kie ar ty ku ły i in for ma -
tor kul tu ral ny „Mia stO! Ży je”

Dla cze go?

Naj wię kszym skar bem i po żą da nym
do brem współ czes ne go spo łe czeń stwa
jest in for ma cja. Do stęp do niej gwa ran -
tu je kon sty tu cja, któ ra ka że trak to wać
rów no wszyst kich oby wa te li. 

Oka za ło się jed nak, że prob le mem
mo że być, bar dzo uła twia ją ca ży cie oso -
bom nie peł no spraw nym tech ni ka, a ra -
czej tech no lo gia. Oso by nie wi do me, po -
mi mo że czę sto po sia da ją wy daj ny spe -
cja li stycz ny sprzęt kom pu te ro wy z do -
stę pem do In te ren tu, nie mo gą czy tać
cza so pism, bo nie mo gą od czy tać gra fi -
ki, a tej w cza so pis mach jest co raz wię -
cej. 

Stąd po mysł na poz by cie się gra fi ki
i prze ka zy wa nie nie wi do mym lub nie -
do wi dzą cym czy tel ni kom „czy ste go”
tek stu, któ ry spe cja li stycz ne opro gra -
mo wa nie od czy ta. 

Obok „Sy gna łów...” współ pra cę z
e-ser wi sem i fun da cją pod ję ły ta kie ty -
tu ły jak: „Cla u dia”, „Mło dy Tech nik”,
„Gi ta rzy sta”, „Wprost”, „New swe ek”,
„Po li ty ka” a tak że in ne pis ma lo kal ne
jak: „Ga ze ta Kra kow ska”, łódz ki „Ex -
press Ilu stro wa ny” czy „Ty god nik
Płoc ki”. Na ra zie z usług płoc kie go 
e-ser wi su ko rzy sta 30 osób, ale jak po -
wie dział prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta

– To masz Kor ga – wy star czy, że po -
mo że my 10 oso bom, a udo wod ni my,
że war to to ro bić.

In for ma cje na bie żą co

Zresz tą jak pod kre śla Re na ta Nych –
pre zes Fun da cji „De Fac to”: oso by nie -
peł no spraw ne chcą nie tyl ko wie dzieć,
ale rów nież mieć re al ny wpływ na to co
dzie je się wo kół nich. Znać stra te gie

roz wo ju, pla ny in we sty cyj ne. Mieć
otwar ty do stęp do de cy zji władz. Choć-
by po to, że by we wła ści wym mo men cie
za re a go wać, kie dy ja kaś uch wa ła lub
za rzą dze nie do ty czy ich sa mych. Pa ra -
dok sem jest, że stra te gie do ty czą ce osób
nie peł no spraw nych, nie do wi dzą cych są
two rzo ne bez ich udzia łu – mó wi ła Re -
na ta Nych.

– Bar dzo du żo do wie dzia łam się
o róż nych in we sty cjach pla no wa nych na
naj bliż sze la ta. Wiem, że ga le ria Ma zo -

via zo sta nie otwar ta na wios nę, że
wkrót ce skoń czy się re mont ba se nu, że
ma być pięk nie usy tu o wa ny park na Po -
dol szy cach – mó wi ła 17-let nia Pa try cja
Ma li now ska. – Dzię ki ser wi so wi do wie -
dzia łam się też, że słyn na śpie wa czka
ope ro wa – Mał go rza ta Wa lew ska przy-
je dzie do Płoc ka. By łam na tym kon cer -
cie. Był świet ny.

Pa try cja pod kre śla, że wcześ niej al bo
nie do wie dzia ła by się o tym kon cer cie,
al bo wia do mość do tar ła by do niej za
póź no. 18-let nią Ka mi lę Bier nat in te re -
su ją obra dy Ra dy Mia sta, m.in. dla te go,
że przy da je się jej ta wie dza na lek cjach
WOS. Po za tym jak sa ma pod kre śla: 

–Nie chce stać bier nie.

Obok wie ści z miej skich se sji są też
bi sku pie ho mi lie i in for ma cje z por ta lu
die ce zji płoc kiej. 

Ser wis dzia ła pod adre sem www.de -
fac to.org.pl. Na stro nie jest an kie ta, po
wy peł nie niu któ rej moż na stać się użyt -
kow ni kiem ser wi su.

Pro jekt bu do wy e-ser wi su, któ re go
uro czy ste otwar cie od by ło się 27 grud-
nia w sie dzi bie „Dzie ci Płoc ka”, do fi -
nan so wa ła Fun da cja Fun dusz Gran to wy
dla Płoc ka. (rł)

AIDS i az best

Pier wszy na Ma zo wszu i w kra ju, e-ser wis dla osób nie wi dzą -
cych i nie do wi dzą cych za i na u gu ro wał swo ją dzia łal ność 
w Płoc ku przed mie sią cem

Nie chce stać bier nie
Ro man Bal cer ski z „Bu do wlan ką”

zwią za ny był pra wie 20 lat. W 1978 ro -
ku za czął w niej pra cę, po cząt ko wo ja ko
na u czy ciel ma te ma ty ki, ry sun ku za wo -
do we go i przys po so bie nia obron ne go.
Pro wa dził tak że ko ło fo to gra ficz ne. Sta -
rał się za chę cić mło dzież do pog łę bia nia
swo ich pa sji, jeź dził z ucz nia mi na wy -
cie czki, głów nie w gó ry.

Po oś miu la tach (w 1986 ro ku) zo stał
wi ce dy rek to rem i uczył tyl ko ma te ma -
ty ki. Szko ła mia ła wte dy in ny cha rak ter,
uczy ło się w niej ok. 1000 ucz niów. By -
ła prze de wszyst kim pla ców ką przy za -
kła do wą, w któ re je uczy ła się głów nie
mło dzież wiej ska (70%), a ucz nio wie
by li pra cow ni ka mi Pe tro bu do wy. Za ję -
cia roz po czy na ły się o go dzi nie siód mej
ra no (tak że w so bo ty). 

R. Bal cer ski mi ło wspo mi na ca łą ka -
drę, szcze gól nie za stęp cę dy rek to ra Ja -
na Woj ta le wi cza – po lo ni stę, któ ry był
niez wy kle sym pa tycz ny, miał do bry
kon takt z mło dzie żą, wno sił wie le po -
go dy du cha i op ty miz mu. Na to miast
śp. Ze non Zam czew ski pro wa dził cie -
ka we dy sku sje, nie tyl ko z ka drą ale i z
ucz nia mi, zaś Jan Go le niow ski za pa -
mię ta ny zo stał ja ko bar dzo od da ny
szko le, za wsze spo koj ny, o wy so kiej
kul tu rze oso bi stej. Bar ba ra Tu kal ska
i Jo an na Sku li mow ska or ga ni zo wa ły
róż ne za ję cia, po sze rza ją ce za in te re so -
wa nia ucz niów.

Z chwi lą otwar cia tech ni kum i no -
wych kie run ków przy by wa ło mło dzie ży
z mia sta i prob le mów wy cho waw czych,
po nie waż mło dzież wiej ska ule ga ła –
nie za wsze po zy tyw nym – wpły wom ró -
wieś ni ków z mia sta. Ro man Bal cer ski
uwa ża, że ko lej ni dy rek to rzy oraz ra da
pe da go gicz na zmie ni li wi ze ru nek szko -
ły. Sa tys fak cjo nu ją ce by ło to, że co raz
wię cej ucz niów „Bu do wlan ki” do sta wa -
ło się na wyż sze uczel nie oraz za kła da ło
włas ne fir my. 

Je go zda niem na u czy ciel mu si być
ko mu ni ka tyw ny, kon sek wen tny, wy ma -
ga ją cy. Waż ny w pra cy na u czy cie la jest
też je go cha rak ter. Na u czy cie le nie po -
świę ca ją cy się swo jej pra cy, a tak że ci,
któ rzy sta ra ją się być par tne ra mi dla
ucz niów, zaz wy czaj nie ma ją au to ry te -
tu, o nich mło dzież szyb ko za po mi na.

Ro man Bal cer ski nie chciał by już
wró cić do za wo du. Jak po wie dział:
„ucz ci wie i so lid nie pra co wał”, choć
cza sa mi niek tó re de cy zje wią za ły się
z du żym stre sem. Au to ry te tem dla nie go
jest Ed ward Ko zic ki – tre ner pił ki ręcz-
nej, któ ry za wsze po tra fił po ra dzić so bie
z du żą gru pą lu dzi i kro czył swo ją dro -
gą. Do brze wspo mi na swo ją pra cę
w „Bu do wlan ce”, cie szy się ze zmian
ja kie w niej za cho dzą i te go, że niek tó -
rzy ab sol wen ci tej szko ły są te raz jej na -
u czy cie la mi. Efek ty pra cy, szcze gól nie
pa na dy rek to ra Wa len te go Cy wiń skie -
go, in struk to rów i ca łej ka dry nie po szły
na mar ne.

Obec nie R. Bal cer ski du żo czy ta. Jed -
ną z je go ulu bio nych ksią żek jest ,,Raz
w ro ku w Ski ro ław kach’’ Zbi gnie wa
Nie nac kie go. TK

Przed ju bi le u szem 50-le cia (2)

„Bu do wlan ka” 
we wspom nie niach
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Eko lo gicz ny pro fil dzia łal no ści to
nie wąt pli wie pięk na wi zy tów ka Gim na -
zjum nr 6 w Płoc ku. Szko ła, dzię ki sta -
ra niom dy rek tor Gra ży ny Rut kow skiej,
od lat kształ ci i wy cho wu je mło de po ko -
le nia w du chu po sza no wa nia dzie dzic -
twa przy rod ni cze go, wspie ra ak cje, któ -
rych ce lem jest och ro na śro do wi ska 
na tu ral ne go, kształ to wa nie świa do mo ści 

i wraż li wo ści eko lo gicz nej. Szcze gól -
ne za słu gi na tym po lu przy pa da ją ucz -
niom klas o ta kim właś nie cha rak te rze.
Roz wi ja jąc włas ne za in te re so wa nia, re -
a li zu jąc pa sje, dba ją o śro do wi sko,
w któ rym ży ją, pro pa gu ją wzor ce zdro -
we go sty lu ży cia. 

Wy cho dząc na prze ciw za gro że niom
i prob le mom do ty ka ją cym w co raz
wię kszym stop niu współ czes ną mło -
dzież, ucz nio wie kla sy III b (Pa u li na
Bo row ska, An ge li ka Gra lew ska, Ka mi -
la Gru da, Iza be la Ka li now ska, Ame lia
Ko per, Aga ta Mo ki jew ska, Aga ta Pa -
nek, Alek san dra Pię ta, Ma gda le na Ro -
go za, Ma ciej Ró żań ski, An na Stru siń -
ska, Alek san dra Szat kow ska, Mar ta
Szczy gliń ska, An na Szy mań ska, Piotr
Wy soc ki) przy stą pi li do re a li za cji pro-
jek tu za ty tu ło wa ne go Ktoś mnie oca lił.
Ini cja tor ką przed sięw zię cia jest p. Ma -
gda le na Mi chal ska, zaś je go cel to
wska za nie ne ga tyw nych skut ków wy -
ni ka ją cych z się ga nia przez mło dych
lu dzi po środ ki odu rza ją ce, m.in. al ko -
hol, nar ko ty ki, pa pie ro sy oraz sprzy ja -
nie po sta wom ab sty nen ckim. Adre sa ta -
mi te go prze sła nia są ucz nio wie szkół
pod sta wo wych i gim na zjal nych oraz
mło dzież sku pio na w Klu bach Pro fi -
lak ty ki Śro do wi sko wej. 

– Chęt nie ko rzy sta my z za pro szeń
i od wie dza my płoc kie pla ców ki, by po -
dzie lić się z ko le ga mi wie dzą na te mat
uza leż nień i za chę cić ich do zdro we go
sty lu ży cia – tak o ak cji mó wi Aga ta,
jed na z re a li za to rek po my słu.

Pro gram wi do wi ska obej mu je trzy czę -
ści. Pier wszą jest mon taż słow no – mu zy-
cz ny prze ka zu ją cy wie dzę na te mat me -
cha niz mów po pa da nia w uza leż nie nia
oraz skut ków ni ko ty niz mu, al ko ho liz mu
i nar ko ma nii. Mło dzi ak to rzy wcie la ją się
w ro le osób dot knię tych na ło ga mi, by
prze ko nać ko le gów o nie bez pie czeń -
stwach za gra ża ją cych ich zdro wiu i ży ciu.
Poka zu ją ca przy czy ny, dla któ rych mło -
dzi lu dzie się ga ją po na po je al ko ho lo we,
a także szko dy po wo do wa ne przez al ko -
hol. Re a li za to rzy pro jek tu uświa da mia ją
rów nież, czym jest zja wi sko wspó łu za -
leż nie nia i ja kie ob sza ry ży cia ro dzin ne go
po dle ga ją za gro że niom z po wo du sy ste -
ma tycz ne go na du ży wa nia al ko ho lu. 

Ostat nim ogni wem pro gra mu jest
kon kurs spraw dza ją cy zdo by tą w trak -
cie spot ka nia wie dzę. Uczest ni cy, od po -
wia da jąc na przy go to wa ne py ta nia, mo -
gą zdo być na gro dy i przy czy nić się do
pro pa go wa nia idei przed sięw zię cia. 

Pro gram cie szy się du żym po wo dze -
niem. Gim na zja li ści, od wie dza jąc róż ne
pla ców ki, zbie ra ją za słu żo ne bra wa, ale
prze de wszyst kim wy ka zu ją wie le de -
ter mi na cji, by w atrak cyj nej for mie
uczyć i prze ko ny wać, że ab sty nen cja
roz wi ja sztu kę ży cia!

Zes pół re dak cyj ny Gim na zjum nr 6
w Płoc ku pod opie ką 

Ma gda le ny Mi cha skiej

Gim na zja li ści z,,Szóst ki” 
ży ją zdro wo

Po po nad ro ku przy go to wań 20 li sto pa da
2009 r. Zjazd Huf ca ZHP Płock za twier dził
zmia nę swo je go pa tro na z I Dy wi zji Pie -
cho ty na znacz nie bliż szych ser com płoc -
czan Obroń ców Płoc ka 1920 ro ku. 

Uch wa łę po prze dzi ła pra ca w ra mach
„Kam pa nii Bo ha ter”, któ rej ce lem by ło
wy ło nie nie no we go bo ha te ra i przyb li -
że nie go każ de mu har ce rzo wi huf ca
w ra mach prac dru żyn. Kul mi na cyj nym
mo men tem ak cji by ło zor ga ni zo wa nie
wy sta wy w trak cie bi wa ku „Na Wys pie
Or ła Bia łe go Rajd Nie po dleg ło ści 
– Świę to Huf ca ZHP PŁOCK” 10 li sto -
pa da. 

Wy bór padł na Obroń ców Płoc ka
z 1920 ro ku. Dla dzie ci i mło dzie ży jest to
bo ha ter, z któ rym ko ja rzą swój Hu fiec
i swo je ro dzin ne mia sto. W sier pnio wych
wal kach w 1920 ro ku bra ły udział czte ry

mę skie dru ży ny har cer skie oraz ufor mo -
wa ne pod kie row nic twem druh ny Eu ge nii
Grodz kiej -Pniew skiej Po go to wie Wo jen -
ne Har ce rek. No wy bo ha ter Huf ca jest
bliż szy spo łecz no ści lo kal nej, pog łę bia lo -
kal ny pa trio tyzm oraz uła twia pra cę nad
wy cho wa niem pa trio tycz nym i oby wa tel -
skim zu chów i har ce rzy.

Do dat ko wo Zjazd Huf ca uch wa lił no wą
da tę Świę ta Huf ca na dzień 10 kwiet nia –
rocz ni cę odz na cze nia Mia sta Płoc ka przez
Na czel ni ka Pań stwa Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go – Krzy żem Wa lecz nych.

Zmia na pa tro na przez instruk to rów
w trak cie zja zdu nie oz nacza, że hu fiec
au to ma tycz nie zacz nie po słu gi wać się
no wą naz wą. Zmia nę mu si za twier dzić,
spe cjal nym roz ka zem, ko men dant Cho -
rąg wi Ma zo wiec kiej ZHP.

Pwd. Grze gorz Brze ziń ski

Hu fiec ZHP im. 
Obroń ców Płoc ka 1920 ro ku

Kon kurs przez na czo ny jest dla uta len -
to wa nej mło dzie ży szkół pla stycz nych.
W tym ro ku pra ce ma lar skie i ry sun ko we
przy sła li ucz nio wie z 22 li ce ów pla stycz -
nych z ca łej Pol ski, m.in. z: Kra ko wa,
Byd gosz czy, War sza wy, Za mo ścia, Czę s-
to cho wy, Za ko pa ne go, Płoc ka, Rze szo wa
i Gdy ni. Prze wod ni czą cym ju ry był prof.
dr hab. Jan Ryl ke – kie row nik ka te dry
sztu ki kra jo bra zu wy dzia łu ogrod nic twa
i ar chi tek tu ry kra jo bra zu Szko ły Głów nej
Gos po dar stwa Wiej skie go. Pra ce oce nia li
tak że: prof. dr hab. Bar ba ra Szu biń ska –
dzie kan wy dzia łu ma lar stwa Eu ro pej skiej
Aka de mii Sztuk i prof. Jan Dy rzyń ski – b.
pro rek tor Aka de mii Sztuk Pięk nych. 

– Wy bór naj lep szych prac był bar dzo
trud ny – mó wi ła Mał go rza ta Mro czkow -
ska, dy rek tor li ce um. – Ju ry oce nia ło
m.in. pięk no barw, świat ło i in dy wi du al ne
po dej ście do te ma tu.

We dług ko mi sji kon kur so wej wie le na -
de sła nych na te go rocz ny kon kurs prac,
prze wyż sza ło po ziom ubieg ło rocz ny, a re -
a li za cja te ma tu pod wzglę dem for my i tre -
ści by ła ory gi nal na. Wie lu pej za ży stów
po trak to wa ło te mat nie ja ko pro ste od w-
zo ro wa nie kra jo bra zu, lecz ja ko au tor ską
wi zję. Pra ce przy ku wa ły za rów no ko lo ry -
stycz ny mi, jak i ry sun ko wy mi im pre sja -
mi, czę sto z mo ty wa mi me lan cho lii, me ta -
fi zy ki czy na wet sur re a liz mu. 

Grand Prix kon kur su zdo by ła pra ca
Jan ka Frą czka z Zes po łu Pań stwo wych

Szkół Pla stycz nych w Kra ko wie. Na gro dy
I – III w ka te go rii ma lar stwa otrzy ma li:
Alek san dra Mo dze lew ska (War sza wa),
Ju sty na Li ska (Tar nów) oraz Ur szu la Dor-
man (Kra ków). Wy róż nie ni zo sta li: Pa u li -
na Ma rzec (na zdjęciu) – I Pry wat ne Li ce -
um Pla stycz ne w Płoc ku i Ka mil Kwiat -
kow ski z Dą bro wy Gór nicz nej. 

W ka te go rii ry sun ku na gro dy I – III
uzy ska li: Ma te usz Rak z Za mo ścia, Alek-
san dra Strze lec ka z Byd gosz czy i Ra fał
Ba dan z Kra ko wa. Wy róż nie nie przy pa -
dło Ewie Spiak z Wro cła wia. 

La u re a ci otrzy ma li na gro dy rze czo we
m.in: na rzę dzia i ak ce so ria ma lar skie,
książ ki, prze wod ni ki i – ufun do wa ne
przez Urząd Mia sta – upo min ki zwią za ne
z Płoc kiem. (m.d.)

364 pra ce wpły nę ły na Ogól no pol ski Kon kurs Pla stycz ny „Pa mię taj cie o ogro -
dach”, zor ga ni zo wa ny przez I Pry wat ne Li ce um Pla stycz ne w Płoc ku

O ogro dach ina czej

Na siód mą edy cję kon kur su eko lo gicz -
ne go do De le ga tur Urzę du Mar szał kow -
skie go na Ma zo wszu wpły nę ło po nad
600 prac pla stycz nych. Oce nia no je
w trzech gru pach wie ko wych: I gru pa –
kla sy 0 – III szko ły pod sta wo wej, II gru -

pa – kla sy IV – VI oraz III gru pa – ucz -
nio wie gim na zjum. W każ dej z nich
uczest ni cy ry wa li zo wa li ze so bą w jed nej
z dwóch ka te go rii: naj młod si mo gli wy -
ko nać pra cę pla stycz ną lub wy ci nan kę,
star si pla kat eko lo gicz ny lub wy my ślić

ha sło re kla mo we, gim na zja li ści zaś za -
pro jek to wać tor bę eko lo gicz ną lub zro bić
zdję cia, uka zu ją ce pięk no ma zo wiec kiej
przy ro dy.

Te ma ty ka prac do ty czy ła: se lek tyw -
nej zbiór ki od pa dów i re cy klin gu, och -
ro ny przy ro dy, zmian kli ma tycz nych,
od na wial nych źró deł ener gii, osz czę -

dza nia wo dy i ener gii oraz och ro ny ro -
ślin i zwie rząt na te re nie Ma zo wsza. 

Wśród la u re a tów zna laz ły się dwie
płoc czan ki: Ma ri ka Błasz ki ewicz
z Gim na zjum nr 5 otrzy ma ła wy róż nie -
nie za pro jekt tor by eko lo gicz nej, a An -
na Świer cza kow ska z Gim na zjum nr 8
za fo to gra fie. (j)

Kon kur so wa och ro na śro do wi ska

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I



8 Sygnały Płockie
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To był czwar tek, go dzi na 20. Na sta -
cji Sta to il przy al. Pił sud skie go pe wien
płoc cza nin za ob ser wo wał ta ką sce nę: na
sta cję pod je chał VW Golf, z któ re go
wy sia dło dwóch pi ja nych męż czyzn.

– Świa dek zadz wo nił na po li cję – opo -
wia da An na Le wan dow ska z zes po łu
pra so we go Ko men dy Miej skiej Po li cji. 

Za nim pa trol zja wił się na miej scu,
męż czyź ni po do ko na niu za ku pów wsie -
dli do swo je go au ta. – Za mie ni li się tyl ko
miej sca mi – re la cjo nu je dy żur ny asp.
sztab. Ma riusz Bier nac ki. – Ten, któ ry
kie ro wał wcześ niej, usiadł na miej scu pa -
sa że ra, a dru gi, któ ry przed tem był pa sa -
że rem, za siadł za kie row ni cą.

Jak tyl ko golf ru szył, ob ser wu ją cy tę
sce nę płoc cza nin za je chał mu dro gę.

Wkrót ce przy był ra dio wóz. – W sa mo -
cho dzie sie dzie li dwaj Ukra iń cy – do da -
je Bier nac ki. – 31-let ni miał w or ga niz -
mie bli sko trzy pro mi le al ko ho lu, 23-let -
ni wyd mu chał na al ko te ście do brze po -
nad dwa pro mi le. 

Obaj męż czyź ni tra fi li do po li cyj ne go
aresz tu. Po li cjan ci nie kry ją uz na nia dla
płoc cza ni na.

– Je stem pod wra że niem po sta wy te go
pa na – mó wi ko men dant insp. Ja ro sław
Brach. – Bio rąc pod uwa gę stan upo je -
nia kie ru ją cych volkswa ge nem, śmia ło
moż na po wie dzieć, że płoc cza nin ura to -
wał ży cie im i być mo że ja kie muś pie sze -
mu lub in ne mu kie ru ją ce mu, któ ry nat -
knął by się na ta ki „pi ja ny” po jazd. 

(m.d.)

Nie wy trzy mał i za trzy mał

Sma ko wa ła im piz za, pi kan tna cie -
lę ci na i kur czak w pię ciu sma kach.
Pew nie mie li tym wię kszy ape tyt, że
za do sta wę po traw nie pła ci li. Mo wa
o męż czyz nach, któ rzy na pa da li 
na do staw ców je dze nia. Dwóch 
z nich usły sza ło już za rzu ty, je den 
tra fił do aresz tu. Po li cja szu ka ko lej -
nych. 

– Kil ku męż czyzn wpa dło na ge nial -
ny w swo jej prze stęp czej pro sto cie po -
mysł na do bre je dzon ko – opo wia da
An na Le wan dow ska z zes po łu pra so -
we go płoc kiej ko men dy po li cji. – Po -
sta no wi li za ma wiać da nia z przy wo -
zem i od bie rać je si łą. Pier wszy na pad
miał miej sce 17 wrześ nia. Ktoś pod
adres przy ul. Ja ku bow skie go za mó wił
dwie co le, czte ry piz ze i osiem so sów.
Kie dy do staw ca po ja wił się w bu dyn -
ku, męż czyź ni już na nie go cze ka li. Za -
gro zi li, że ma od dać je dze nie i zmy -
kać, bo jak nie, to spusz czą mu tę gie
la nie.

25 paź dzier ni ka in na płoc ka piz ze -
ria ode bra ła za mó wie nie na dwie piz -
ze i czte ry so sy czos nko we. Kie dy do -
staw ca po ja wił się w do mu przy ul.
Pa dlew skie go, trzej męż czyź ni si łą
ode bra li mu je dze nie i znik nę li.

31 paź dzier ni ka do do mu przy ul.
Sien kie wi cza pod je cha ły za mó wio ne
wcześ niej: por cja cie lę ci ny pi kan tnej,
por cja cie lę ci ny z wa rzy wa mi, pięć
por cji kur cza ka w róż nych sma kach
i fryt ki. I znów kil ku męż czyzn do pa -
dło do star czy cie la. Otrzy mał cios
w oko li cę most ka, na past ni cy wy krę -
ci li mu rę ce, ukra dli je dze nie.

– W tej spra wie za czę li od ra zu
dzia łać kry mi nal ni – mó wi asp. sztab
Woj ciech Re dlic ki z wy dzia łu do cho -
dze nio wo -śled cze go KMP Płock. –
Usta li li, że spraw cą mo że być 19-let -

ni płoc cza nin, po szu ki wa ny do od by -
cia ka ry 75 dni poz ba wie nia wol no ści.
Chło pak ma wyksz tał ce nie pod sta wo -
we, pra cu je tyl ko do ryw czo. 

Mło dzie niec wpadł w rę ce po li cji
w dru giej po ło wie li sto pa da. Przyz nał
się, usły szał za rzut po peł nie nia dwóch
roz bo jów (ka ra do 12 lat poz ba wie nia
wol no ści), usz ko dze nia cia ła i kra -
dzie ży. Pro ku ra tor wnio sko wał o śro -
dek za po bie gaw czy w po sta ci trzy mie -
sięcz ne go aresz tu, sąd uz nał za sad -
ność wnio sku i wiel bi ciel piz zy tra fił
za krat ki. Do za rzu tów do szedł i ten,
że 16 paź dzier ni ka pro wa dził po pi ja -
ne mu opla ome gę. – Miał wte dy w or -
ga niz mie pół to ra pro mi la al ko ho lu –
mó wi Le wan dow ska. 

W mię dzy cza sie za trzy ma no tak że
in ne go po dej rza ne go – 24-lat ka
z Płoc ka, tak że po pod sta wów ce, bez -
ro bot ne go. Usły szał, ja ko współ -
spraw ca, za rzut kra dzie ży roz bój ni -
czej. Ja ko śro dek za po bie gaw czy pro -
ku ra tor za sto so wał wo bec nie go do zór
po li cyj ny.

To jed nak nie za koń czy ło pra cy po -
li cjan tów, bo do roz wi kła nia zo sta ła

jesz cze na paść na do staw cę z 25 paź -
dzier ni ka przy al. Ki liń skie go. 

– Wszyst ko od by ło się we dług te go
sa me go sce na riu sza – re la cjo nu je
asp.sztab Woj ciech Re dlic ki. – Do -
star czy ciel wszedł do bu dyn ku z dwie -
ma piz za mi. Już na scho dach zo ba czył
kil ku męż czyzn, któ rzy ru szy li w je go
kie run ku, by ode brać si łą prze sył kę.
Rzu cił piz ze na po dło gę, znisz czył je
i szyb ko wró cił do sa mo cho du.

Ban da ru szy ła za nim. Do staw ca
naj pierw bro nił się dziel nie, ale
wszyst kim nie dał ra dy. Zo stał prze -
wró co ny na zie mię i sko pa ny. Je den
ze spraw ców od szedł, ale naj pierw
usz ko dził lu ster ko w sa mo cho dzie 
ofia ry. In ni ra bo wa li z au ta za mó wie -
nia dla ko lej nych klien tów.

– Za trzy ma liś my jed ne go z tej ban -
dy, te go, któ ry uła mał lu ster ko – mó -
wi Re dlic ki. – On też usły szał za rzut
po bi cia. Bę dzie od po wia dał z wol nej
sto py. (m.d.)

Głod ni zło dzie je

W tym ro ku do kon kur su przy stą pi -
ło 42 fun kcjo na riu szy, peł nią cych
służ bę na te re nie mia sta i po wia tu. 

Naj pierw po li cjan ci mu sie li roz wią -
zać test z wie dzy ogól no po li cyj nej.
Na stęp nie bra li udział w za a ran żo wa -
nej scen ce. – W tym ro ku dziel ni co wi
mu sie li zmie rzyć się z sy tu a cją, w któ -
rej dy rek tor szko ły zgła sza, że w pla -
ców ce jest pla ga drob nych kra dzie ży –
opo wia da Piotr Je le nie wicz, rzecz nik

pra so wy Ko men dy Miej skiej Po li cji. –
Po li cjan ci pro po no wa li róż ne roz wią -
za nia, np. za in sta lo wa nie mo ni to rin gu
czy za my ka nie po miesz czeń na klucz. 

O wy gra nej de cy do wa ły też gło sy
miesz kań ców, któ rzy wy peł nia li spe-
cjal ne an kie ty. 

W zma ga niach naj lep szy oka zał się
Ro mu ald Ki nal ski, dziel ni co wy
z osie dla Wy szo grodz ka. Od po nad 14
lat jest po li cjan tem, a od sze ściu dziel-
ni co wym. – Cie szę się, że ca ły czas
pra cu ję w tym sa mym re jo nie, bo to
znacz nie uła twia wy ko ny wa nie obo -
wiąz ków – mó wi. – Prze de wszyst kim
znam lu dzi, ich prob le my i wiem jak
im po móc. Naj trud niej jest po go dzić
ze so bą skłó co nych są sia dów. I choć
nie od ra zu, ale uda je mi się to. 

Ki nal ski już dru gi raz brał udział
w kon kur sie na naj lep sze go dziel ni co -
we go. Ze bra ne do świad cze nie poz wo -
li ło mu te raz zdo być I miej sce. Nie -
dłu go po je dzie re pre zen to wać Płock
w Ra do miu. 

W po wie cie bez kon ku ren cyj ny
w zma ga niach oka zał się Kon rad Do -
bro wol ski z Łąc ka.

– Wiem, że każ dy kon kurs nie do
koń ca odz wier cie dla fak tycz ne umie -
jęt no ści, czę sto uczest ni ków zja da tre -
ma – mó wił pod czas wrę cze nia na gród

ko men dant in spek tor Ja ro sław Brach
– Tym bar dziej gra tu lu ję zwy cięz cy
i wy róż nio nym po li cjan tom. To dzię ki
wam roz wią zy wa ne są prob le my spo -
łecz ne czy kon flik ty ro dzin ne. Ale to
tak że wy czę sto ja ko pier wsi spo ty ka -
cie się z wy kro cze nia mi czy prze stęp -
stwa mi w re jo nie. 

Sześć osób (po trzech z Płoc ka oraz
po wia tu) otrzy ma ło dy plo my, pu cha ry
i na gro dy pie nięż ne ufun do wa ne przez
Urząd Mia sta Płoc ka i Sta ro stwo Po -
wia to we. Ki nal ski otrzy mał tak że pu -
char prze chod ni od po li cyj nych
związ ków za wo do wych, któ ry w przy -
szłym ro ku bę dzie mu siał prze ka zać
ko lej ne mu zwy cięz cy kon kur su. 

(m.d.)
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Ro mu ald Ki nal ski zo stał naj lep szym dziel ni co wym 2009 ro ku

Naj gor sze są kłót nie

Wszyst ko wy da rzy ło się na par kin gu
po dziem nym w Ga le rii Wi sła. – Otrzy -
ma liś my zgło sze nie od wła ści cie la 
To y o ty Aven sis, że ktoś mu po ry so wał
ca łą ka ro se rię – opo wia da ko men dant
ko mi sa ria tu na Po dol szy cach nad kom.
Ma rek Ma jew ski.

Z re la cji po krzyw dzo ne go wy ni ka ło, że
au to sta ło na par kin gu mię dzy godz. 15.50
a 16.30. Po li cjan ci, chcąc usta lić spraw cę,
obej rze li za pis z ka mer mo ni to rin gu. 

– Ka me ry po ka za ły bar dzo cie ka wy
film – mó wi Ma jew ski. – Na dwóch są -
sied nich sta no wi skach sta ły to y o ta
i mer ce des. Fak tem jest, że wła ści ciel
to y o ty za par ko wał niez byt po praw nie,
zbyt bli sko mer ce de sa. Na gle do mer ce -
de sa pod cho dzi mło dy męż czyz na, nie
mo że do stać się do sa mo cho du, więc
wsia da od stro ny pa sa że ra, wy jeż dża na
ga ra żo wą alej kę, gdzie wsia da ją ko bie -
ta i dwo je ma łych dzie ci. Za to sam kie -

ru ją cy wy sia da, otwie ra ba gaż nik, coś
wyj mu je i zde cy do wa nym kro kiem ru sza
w kie run ku to y o ty. Da lej wi dać, jak
męż czyz na ob cho dzi au to.

Po li cjan ci usta li li, że spraw cą szko dy
jest 29-let ni męż czyz na, któ ry pod czas
prze słu cha nia przyz nał się do wi ny. 

– Po wie dział, że ten, któ ry za par ko -
wał za bli sko, tak go wku rzył, że wziął
do rę ki śru bo kręt i pcha ny żą dzą zem sty
po ry so wał mu la kier – re la cjo nu je An na
Le wan dow ska z zes po łu pra so we go Ko -
men dy Miej skiej Po li cji.

Posz ko do wa ny oce nił stra ty na czte ry
ty sią ce zło tych. 29-lat ko wi gro zi ka ra
sze ściu mie się cy poz ba wie nia wol no ści
w za wie sze niu na dwa la ta, 1 tys. zł
grzyw ny, obo wią zek na pra wie nia szko -
dy w cią gu pię ciu mie się cy od upra wo -
moc nie nia się wy ro ku oraz po kry cie
kosz tów i op łat zwią za nych z po stę po -
wa niem w tej spra wie (m.d.)

Złość szko dzi
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Wy dział pre wen cji Ko men dy Miej skiej
Po li cji prze pro wa dził się z bu dyn ku przy
ul. Sło wac kie go na ul. 1 Ma ja. Co to oz na -
cza dla płoc czan? Otóż, je że li bę dą chcie -
li skon tak to wać się np. ze swo im dziel ni -
co wym mu szą udać się do obiek tu by łej
ko men dy wo je wódz kiej. 

Ale to nie ko niec zmian. Od 1 grud nia
pra cu ją cy w Płoc ku po li cjan ci z wy dzia -
łów za miej sco wych Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji z sie dzi bą w Ra do miu przesz li
do ko men dy miej skiej. Kil ku na stu fun -
kcjo na riu szy ope ra cyj nych z wy dzia łów
kry mi nal ne go i zwal cza nia prze stęp czo ści
gos po dar czej do tej po ry pra co wa ło w bu -
dyn ku przy 1 Ma ja. Te raz prze nio sło się na
ul. Sło wac kie go 4/1. W za mian ca ła pre -
wen cja prze nio sła się do po miesz czeń zaj-

mo wa nych przez nich do tych czas. Za ję ła
ca łe I pię tro by łej ko men dy wo je wódz kiej. 

Przy pom nij my, że w bu dyn ku przy ul. 1
Ma ja już od daw na swo je sie dzi by ma ją
wy dzia ły ru chu dro go we go i pa tro lo wo -
in ter wen cyj ny. Te raz wszy scy po li cjan ci
bez poś red nio od po wie dzial ni za bez pie -
czeń stwo na uli cach mia sta bę dą urzę do -
wać w jed nym miej scu. 

– Nu me ry te le fo nów do dziel ni co wych
nie uleg ły zmia nie – mó wi An na Le wan -
dow ska z zes po łu pra so we go po li cji. 

Gdy by ktoś chciał skon tak to wać się
z dziel ni co wym oso bi ście, to w na stęp -
nym nu me rze „Sy gna łów Płoc kich” po da -
my nu me ry po koi, w któ rych urzę du ją
dziel ni co wi przy ul. 1 Ma ja. Przy pom ni -
my też nu me ry te le fo nów. (m.d.)

W jed nym miej scu

Kon su ment w re la cjach z pro du cen ta mi
zwy kle jest stro ną słab szą. Och ro nę kon-
su men ckich praw uw zględ nio no w sy ste -
mach praw nych posz cze gól nych państw
człon kow skich, jed nak że po przez róż ne
uwa run ko wa nia spo łecz no -kul tu ro we,
wy ma ga ła ona zde cy do wa ne go wzmoc-
nie nia przez pra wo unij ne. 

Po za bez poś red ni mi dzia ła nia mi na
rzecz och ro ny praw kon su men tów UE
dba tak że, aby na sze in te re sy by ły uw -
zględ nia ne w two rzo nym pra wo daw stwie
unij nym. Obec nie, gdy za ni ka ją wszel kie
ba rie ry dla han dlu, przy jed no czes nym
wzro ście po pu lar no ści za ku pów do ko ny -
wa nych przez in ter net i szyb kim roz wo ju
sek to ra usług, bar dzo istot ne jest, że by
pra wie pół mi liar da oby wa te li UE mog ło
swo bod nie ko rzy stać z wy so kie go po zio -
mu och ro ny swo ich kon su men ckich praw. 

Pod sta wo wy mi dzie dzi na mi och ro ny
in te re sów kon su men tów są: ucz ci we prak-
ty ki han dlo we, re kla ma, po da wa nie cen
oraz ety kie to wa nie, wa run ki umów,
sprze daż na odleg łość i han del ob woź ny,
ti mes ha re, a więc ko rzy sta nie z nie ru cho -
mo ści w sy ste mie po dzia łu cza su, jak
rów nież pra wa po dróż nych.

W 2006 ro ku przy ję to no wy pro gram
och ro ny kon su men tów na la ta 2007–
2013. Cał ko wi ty bu dżet unij ne go pro gra -
mu wy no si aż 157 mln eu ro. Do je go pod-
sta wo wych ce lów za li cza my: za pew nie -
nie wy so kie go po zio mu och ro ny kon su -
men tów, zwłasz cza po przez so lid niej sze
pod sta wy na u ko we i re pre zen to wa nie in -
te re sów kon su men tów oraz za pew nie nie
sku tecz ne go sto so wa nia za sad och ro ny
kon su men ta, zwłasz cza po przez współ -
pra cę w za kre sie eg zek wo wa nia pra wa
i zgła sza nie re kla ma cji.

Z prak tycz ne go pun ktu wi dze nia war to
przed sta wić kil ka przy wi le jów, z któ rych
każ dy kon su ment miesz ka ją cy na te re nie
UE mo że ko rzy stać. Jed nym z naj no -
wszych prze pi sów, któ ry nie daw no
wszedł w ży cie jest za sa da, że pa sa że ro -
wie po dró żu ją cy po Eu ro pie ko le ją, za -
rów no na tra sach kra jo wych jak i mię dzy -
na ro do wych ma ją pra wo do re kom pen sat
za opóź nie nia po cią gów, wy ni ka ją cych

z wi ny prze woź ni ka. Na tra sach mię dzy -
na ro do wych za opóź nie nia od go dzi ny do
dwóch go dzin pa sa żer otrzy ma re kom -
pen sa tę w wy so ko ści 25% ce ny bi le tu, na -
to miast 50% ce ny bi le tu w przy pad ku
opóź nie nia po wy żej 2 go dzin. 

Ko lej nym przy wi le jem jest moż li wość
zwro tu za ku pio ne go to wa ru, gdy oka że
się on wa dli wy lub gdy nie jest zgod ny
z za war tą przez nas umo wą. Kon su ment
ma na to 2 la ta od mo men tu za ku pu to wa -
ru – jest to ter min zag wa ran to wa ny przez
pra wo UE. Na byw ca mo że w tym okre sie
żą dać na pra wy bądź wy mia ny pro duk tu. 

Na stęp ną za sa dą ma ją cą po pra wić na sze
bez pie czeń stwo, są nor my re gu lu ją ce spo -
so by ety kie to wa nia żyw no ści. Na pro duk -
tach po win na być umiesz czo na peł na in -
for ma cja o skład ni kach wy ko rzy sty wa -
nych do wy two rze nia to wa ru z wysz cze -
gól nio ny mi sub stan cja mi sło dzą cy mi, bar -
wią cy mi czy kon ser wu ją cy mi, tak aby
każ dy z nas mógł spraw dzić co spo ży wa.
Pra wo UE chro ni tak że kon su men tów
przed nie ucz ci wy mi wa run ka mi za wie ra -
ny mi w umo wach, któ re czę sto pi sa ne są
drob nym dru kiem, tak aby klient na brał się
na tzw. ha czyk lub gwiazd kę. Nie ma tu
oczy wi ście zna cze nia w któ rym pań stwie
człon kow skim klient pod pi sze umo wę –
jest on chro nio ny przed ta ki mi nie ucz ci -

wy mi prak ty ka mi na te re nie ca łej Unii. 
Jed nym z na jak tu al niej szych i naj czę -

ściej wy ko rzy sty wa nych obec nie upraw -
nień jest moż li wość zwro tu za ku pio ne go
to wa ru, na wet bez po da nia przy czy ny. Za -
sto so wa nie te go prze pi su jest moż li we
w przy pad ku za ku pów przez in ter net, fir -
my zaj mu ją ce się te le mar ke tin giem czy
po przez ak wi zy cje, lecz w tym ostat nim
przy pad ku nie do ty czy to umów ubez pie -
cze nio wych. Kon su ment mo że więc
w cią gu sied miu dni od stą pić od umo wy
i żą dać zwro tu po nie sio nych kosz tów za
za ku pio ny to war lub usłu gę.

Po mi mo tak roz bu do wa nej och ro ny
praw na szczeb lu pra wa kra jo we go jak
i unij ne go, na le ży za wsze do kład nie
spraw dzić co i od ko go ku pu je my, gdyż
ludz ka po my sło wość na oszu ki wa nie in -
nych nie zna gra nic. T. Szczęs ny

Każ dy oby wa tel UE jest kon su men tem. Dla te go też jed nym z głów nych za dań
po li ty ki och ro ny kon su men tów jest pro tek cja pra wa, zdro wia i bez pie czeń -
stwa miesz kań ców na sze go kon ty nen tu.
Unij ne dy le ma ty (18)

Och ro na kon su men tów w UE

Mia sto chce roz bu do wać sa lę gim na -
stycz ną w Zes po le Szkół nr 2. Naj pierw
jed nak trze ba wy ko nać do ku men ta cję pro-
jek to wo -kosz to ry so wą. Wy ło nio na w prze -
tar gu fir ma wy ko na tak że spe cy fi ka cje
tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro bót. 

Roz bu do wa sa li ma na ce lu uno wo -
cześ nie nie obiek tu i po pra wę wa run ków
roz wo ju kul tu ry fi zycz nej dzie ci i mło -
dzie ży. No wa ha la ma być do sta wio na
bo kiem do sta rej sa li gim na stycz nej. Bę -
dzie prze dzie lo na w po ło wie ko ta rą.
Wyz na czo ne zo sta ną bo i ska do gry w ko -
szy ków kę, siat ków kę oraz pił kę ręcz ną.
Ko sze głów ne bę dą opusz cza ne z su fi tu.
Pod ok na mi, na jed nej ze ścian, za wis ną

dra bin ki. Na pię trze obiek tu znaj dzie się
w peł ni wy po sa żo na si łow nia.

Z ha li ko rzy stać bę dą ucz nio wie klas
IV -VI oraz gim na zja li ści, łącz nie oko ło
500 osób. Sa la czyn na bę dzie w go dzi nach
7-19, gdyż w szko le fun kcjo nu je 12 klas
spor to wych, co da je ty god nio wo 120 go -
dzin (nie li cząc po zo sta łych go dzin wy -
cho wa nia fi zycz ne go). Po nad to na ha li ro -
zgry wa ne bę dą me cze li go we w ra mach
ro zgry wek WOZ Kosz i WMZPR – w cią -
gu ro ku oko ło 90 me czów plus tur nie je. 

Na par te rze obiek tu za pla no wa no roz-
bie ral nie i ła zien ki, a na pię trze dwa 
po ko je z ła zien ką i prysz ni cem oraz 
wi dow nię. (m.d.)

Wię cej miej sca na sport

Piotr Wy szyń ski z Płoc ka zdo był
brą zo wy me dal na Mi strzo stwach Pol ski
w FI FA 10.

Piotr wy stę pu je pod pse u do ni mem
„wSn” w ro zgryw kach na wir tu al nych
sta dio nach. Gra nie przer wa nie od kil -
ku se zo nów, od no sząc co raz wię ksze
suk ce sy. Tuż przed Mi strzo stwa mi
Pol ski do łą czył do pro fe sjo nal ne go
zes po łu gra czy kom pu te ro wych Uni-
ver sal Sol diers (www.uni ver sal sol -
diers.pl), któ ry sku pia naj bar dziej uta -
len to wa nych pol skich gra czy w gry
kom pu te ro we.

War to do dać, iż, aby zak wa li fi ko wać
się na fi na ły ro zgry wek Pio trek spe cjal -
nie udał się w paź dzier ni ku do Poz na nia,
by wy star to wać w el mi na cjach, któ re
wy grał. W ca łych za wo dach wzię ło
udział bli sko 2000 gra czy z ca łe go kra ju. 

Nie jest on je dy nym re pre zen tan tem
Płoc ka w zes po le Uni ver sal Sol diers.
Row nież To masz Kar czew ski, zna ny
w in ter ne cie ja ko „Cou“ gra na pro fe sjo -
nal nym po zio mie w FI FA 10.

Uni ver sal Sol diers (www.Uni ver sal -
Sol diers.pl) jest pro fe sjo nal nym zes po -
łem gra czy kom pu te ro wych. Spon so ra -
mi dru ży ny są fir my ONYX, Ad ver ti -
sing, ICY BOX oraz Ta gan. MS

Wir tu al ne zma ga nia
Jeź dzisz w nie dzie lę na gieł dę sa -

mo cho do wą przy ul. Biel skiej? Nie
uda je ci się sprze dać au ta? Te raz masz
moż li wość za miesz cze nia og ło sze nia
na stro nie in ter ne to wej www.ploc ka -
giel da.pl. Za rząd cą ser wi su jest spół ka
Ry nex. 

Plu sem jest to, że og ło sze nie moż na
za mie ścić bez płat nie. Że by te go do ko -
nać trze ba wy peł nić spe cjal ny for mu -
larz, któ ry otrzy mać moż na od pra-
cow ni ka w każ dą nie dzie lę na Płoc kiej
Gieł dzie To wa ro wo -Sa mo cho do wej.
Ale jest je den wa ru nek: trze ba wy sta -

wić swo je au to na sprze daż i po sia dać
bi let wja zdu na gieł dę. W za mian pra-
cow nik wy ko na zdję cie sa mo cho du,
któ re wraz z og ło sze niem zo sta nie
umiesz czo ne w ser wi sie in ter ne to -
wym. 

Por tal zo stał stwo rzo ny tak że dla
tych osób, któ re nie po sia da ją kom pu -
te ra i in ter ne tu w do mu lub nie zna ją
się na ich ob słu dze. Jak czy ta my na
stro nie www.ploc ka giel da.pl czas ak -
tyw no ści og ło sze nia usta lo ny jest na
14 dni, ale tak na praw dę jest bez ter mi -
no wy. (m.d.)

Dla sprze da ją cych i ku pu ją cych
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5. te go mie sią ca ubieg łe go ro ku
w tym że miej scu, w ra mach ju bi le u szo -
wej edy cji owej im pre zy, or ga ni zo wa -
nej pod pa tro na tem naj wyż szych władz
wo je wódz kich i cen tral nych (by wy mie -
nić tyl ko Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go), za pre zen to wał się
Lwow ski Pań stwo wy Chór Mę ski „Du -
da ryk” pod dy rek cją Dmy try Ka ca ła.
Do dać trze ba, że te go rocz ne Eu ro pej -
skie Spot ka nia Chó ral ne tra dy cyj nie już
mia ły wy miar re gio nal ny, od by wa ły się
bo wiem tak że w Cie cha no wie, Siedl-
cach i oczy wi ście w War sza wie.

Gos po da rza mi wie czo ru na Wzgó rzu
Tum skim by li – rów nież tra dy cyj nie –
An na i Wik tor Bram scy oraz po łą czo ne

zes po ły Pu e ri et Pu el lae Can to res Plo cen -
ses, od lat sta no wią ce chó ral ną wi zy tów -
kę mia sta. Peł niąc ho no ry do mu, śpie wa -
ją ca płoc ka mło dzież (ab stra hu jąc od mę -
skie go już wie ku znacz nej czę ści) wy ko -
na ła – pod kie row nic twem pa ni An ny
i przy or ga no wym akom pa nia men cie jej
mał żon ka – ze staw zna nych ro dzi mych
ko lęd (m.in. Wśród noc nej ci szy i Gdy się
Chry stus ro dzi). Go ście z Ukra i ny, pod
wzglę dem wie ku sy tu u ją cy się na po zio -
mie Pu e ri Can to res Plo cen ses sprzed lat
przy naj mniej pię ciu, za pro po no wa li dla
od mia ny re per tu ar bar dziej no wo czes ny
w sen sie har mo ni za cji i fak tu ry (choć, są -
dząc po niez byt wy raź nych za po wie -
dziach dy ry gen ta, też zwią za ny z nad cho -
dzą cy mi świę ta mi) – po twier dza jąc, że
chó ry zza na szej wschod niej gra ni cy cie -
szą się nie od mien nie szcze gól ny mi ła ska -
mi Apol li na i Po li hym nii. 

Ko lej ne go po twier dze nia do star czył,
sześć dni póź niej w tym sa mym przy-
byt ku, wy stęp mo skiew skie go zes po łu
„Sre te nie” (pię ciu wo ka li stów, a za ra -
zem wyk wa li fi ko wa nych dy ry gen tów
chó ral nych), pod kie row nic twem Ru sta -

ma Imam tu di no wa (tak że kom po zy to ra
i aran że ra). Chór zna ny jest już słu cha -
czom pol skim – w cią gu czter na stu lat
dzia łal no ści kon cer to wał tak że w Niem -
czech, Bel gii i Ho lan dii, a w re per tu a rze
ma m.in. ro syj skie pieś ni lu do we i sa -
kral ne oraz utwo ry ro dzi mych kla sy ków
w ro dza ju Czaj kow skie go, Glin ki czy

Rach ma ni no wa. W płoc kiej ka te drze
wy ko nał utwo ry kom po zy to rów mniej
zna nych, choć hi sto rycz nie waż nych: D.
Bor tnian skie go, P. Czes no ko wa i N.
Kie dro wa (Oj cze nasz), a na bis... zaś -
pie wa ną po pol sku ko lę dę Lu laj że Je zu -

niu – pre zen tu jąc nie ska zi tel ną szla-
chet ność in to na cji oraz peł nię i pre cy zję
brzmie nia zes po ło we go (z so li stycz nie
wy ek spo no wa nym te no rem i ba sem).

Zes pół „Sre te nie” nie był wszak że je -
dy ną atrak cją oma wia ne go wie czo ru –
na stęp ne go z no wej se rii Płoc kich Kon-
cer tów Or ga no wych, ma ją cych wy na -

gro dzić miej sco wym me lo ma nom ze
wszech miar nie po żą da ny ko niec Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Or ga no we -
go. Za wcześ nie jesz cze pro gno zo wać,
czy i kie dy tak się sta nie – trze ba jed nak
do ce nić ini cja ty wę dal sze go wy ko rzy -
sty wa nia in stru men tal ne go skar bu ka te -
dry dla po żyt ku czci cie li Po li hym nii or -
ga no wej. 11 grud nia 2009 ro ku jej kap -
ła nem oka zał się ło tew ski wir tu oz te go
in stru men tu Ai vars Ka lejs, któ re go wy -
stęp sta no wił ra my dla pro duk cji śpie -
wa ków z Mosk wy. W pier wszym rzu cie
usły sze liś my m.in. or ga no wą tran skryp -
cję frag men tu ora to rium Sa lo mon Ha -
en dla oraz dwa zna ne, choć wy ko na ne
za led wie po praw nie pre lu dia cho ra ło we
Ja na Se ba stia na, w dru gim zaś – znacz -
nie już pew niej sze in ter pre ta cje au tor -
skie go utwo ru go ścia z Ry gi oraz mo nu -
men tal nej Fan ta zji i Wa ria cji na te mat
Pa ga ni nie go (naz wi sko kom po zy to ra
za gu bi ło się, nie ste ty, w pra wie nie sły -
szal nej, ma ło pro fe sjo nal nej kon fe ran -
sjer ce).

Szko da, że au dy to rium, i tak niez byt
licz ne, prze rze dzi ło się od czu wal nie pod
sam ko niec – mo że na sku tek naz byt
mo der ni stycz ne go ję zy ka dźwię ko we go
ostat nie go nu me ru pro gra mu – bo idea
po wro tu do re gu lar nych kon cer tów or -
ga no wych na Wzgó rzu Tum skim jest
z pew no ścią sen sow na i god na życz li -
wej uwa gi.

PS. Chór „Sre te nie” wy stą pił w Płoc -
ku tak że w dniu na stęp nym, w bu dyn ku
Mu ze um Ma zo wiec kie go.

A. Do ro bek

Au to rzy naj cie ka wszych zdjęć
w kon kur sie „Płock mia stem prze my -
słu i no wych tech no lo gii”, prze pro wa -
dzo nym przez To wa rzy stwo Na u ko we
Płoc kie zo sta li uho no ro wa ni pod czas
otwar cia wy sta wy (8 grud nia) w sie -
dzi bie To wa rzy stwa. Na ek spo zy cję
wy bra no kil ka dzie siąt prac kon kur so -
wych (nie tyl ko tych na gro dzo nych
i wy róż nio nych), za ska ku ją cych uję-
ciem te ma tu, in nym spoj rze niem na
nie cie ka we, wy da wa ło by się, wi do ki.
Bo co mo że być cie ka we go w spo wi tej
mgłą stocz ni, po nad któ rą ster czy tyl -
ko część sa mot ne go żu ra wia? A jed -
nak mo że, je śli do strze że my na nie bie
czar ne plam ki, szy bu ją cych pta ków
i po łą czy my je z pod pi sem: le cą żu ra -
wie, a je den nie. To zdję cie Zbi gnie wa
No wa ka uho no ro wa ne zo sta ło dru gą
na gro dą.

War to w tym miej scu do dać, że dzień
póź niej ten au tor zdobył I miej sce i wy -
róż nie nie (w ka te go rii „kra jo braz”)
w kon kur sie fo to gra ficz nym „Ma zo -
wsze bli skie ser cu”, zor ga ni zo wa nym
przez Urząd Mar szał kow ski. Zam glo ne

uję cie dwóch węd ka rzy w łód kach, usi -
łu ją cych coś zło wić ko ło sta re go mo stu
bla dym świ tem, za ty tu ło wa ne zo sta ło
„Łow cy mgieł”.

Zwy cięz cą płoc kie go kon kur su (jak
już in for mo wa liś my w nr z 1 li sto pa da
2009) zo stał we te ran wśród płoc kich fo -
to gra fów – Jan Wać kow ski, któ ry kom-
bi nat sfo to gra fo wał na wszel kie moż li -
we spo so by i nic dziw ne go, że wśród se -
tek ujęć zna laz ło się i to, któ re zach wy -
ci ło ju ro rów.

Trze cią na gro dę ko mi sja kon kur so -
wa pod prze wod nic twem Ar tu ra Kra -
sa przyz na ła Ja ku bo wi Ny kie lo wi,
któ ry uwiecz nił spa wa nie blach okrę-
to wych w płoc kiej stocz ni. Jak mó wił
na wer ni sa żu Ar tur Kras, po nie waż
w kon kur sie bra li udział za wo do wi
fo to gra fo wie i ama to rzy, mniej szą
uwa gę przy wią zy wa no do po zio mu
tech nicz ne go. Wy star czy ło, by zdję-
cie by ło este tycz ne, a prze de wszyst -
kim w no wa tor ski spo sób uj mo wa ło
trud ny te mat.Wszy scy la u re a ci otrzy-
ma li na gro dy pie nięż ne i wy daw nic -
twa TNP.

Wy sta wa jest czyn na na II pię trze sie -
dzi by To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc -
kie go do 8 stycz nia. Dzię ki wspar ciu

Urzę du Mia sta, Pe tro Re mon tu i Bud ma -
tu, kon kur so we pra ce To wa rzy stwo wy -
da ło w for mie pocz tó wek. (j)

La u re a ci kon kur su z na gro da mi (od le wej): Ja kub Ny kiel, Jan Wać kow ski, ju ro rzy – 
Grze gorz Go łę biew ski i Ar tur Kras oraz Zbi gniew No wak
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La u ry ro zda ne

Czte ro ty god nio wy okres po prze dza ją cy Bo że Na ro dze nie, w tra dy cji chrze ści jań skiej zna ny ja ko „ad went”, to nie ja ko przy go to wa -
nie – w od nie sie niu mu zycz nym „uwer tu ra” – do bo żo na ro dze nio wej idyl li. W ży ciu kul tu ral nym Płoc ka owa uwer tu ra od pew ne go
cza su ma cha rak ter chó ral ny: na przy kład w grud niu 2008 ro ku w ka te drze, przy oka zji dzie wią tych Eu ro pej skich Spot kań Chó ral -
nych, wy stą pił chór „Ra dost” z Mosk wy. 

AD WENT CHÓ RAL NY
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Ta naj cich sza, naj święt sza noc w ro ku
już zno wu za na mi. Cóż jest w niej ta -

kie go, że wy cze ku je my jej jak rok dłu gi
i właś nie ją za pa mię tu je my naj szcze gól -
niej, cza sem na ca łe ży cie? Za bie ga ni na co
dzień, nie pom nąc wie lu na wet nie o dleg -
łych wy da rzeń, bo żo na ro dze nio we prze ży -
cia – i te ra dos ne, te dzie cię co szczę śli we,
i te trud ne, jak że czę sto bo les ne tak że – pie -
lę gnu je my w ser cach aż po sam grób, prze -
ka zu je my w spad ku naj bliż szym… 

Czy dla te go, że z per spek ty wy pa trząc ta
Ci cha noc, świę ta noc…. choć nie za wsze
przy no si nam ra dość, za wsze – w ja kich kol -
wiek oko licz no ściach i z kim kol wiek ją spę -
dza my – nie sie nam jed nak ja kąś nie wy sło -
wio ną wia rę i na dzie ję, że da je uko je nie na -
wet w naj trud niej szych mo men tach ży cia?

Rok 1914…

To bar dzo szcze gól ny, nies po koj ny
i trud ny rok dla wie lu na ro dów i kra jów.
W sier pniu 1914 ro ku Niem cy wy po wie -
dzia ły woj nę Ro sji. Dla Pol ski to tak że był
wy rok. Wy szo gród i naj bliż sze oko li ce zo -
sta ły opa no wa ne przez woj ska ro syj skie,
szy ku ją ce się do wal ki z Niem ca mi. Po
dru giej stro nie Wi sły i w oko li cach Słup na
wkrót ce po ka za ły się też woj ska nie miec -
kie. Wy mia na ognia po mię dzy wro ga mi
trwa ła po nad osiem mie się cy. Niem cy
w ata kach na Ro sjan wy ko rzy sty wa li sa -
mo lo ty, a to zna czy ło jed no – na Wy szo -
gród mu sia ło spaść i spa dło wie le bomb,
znisz czo na zo sta ła nie tyl ko ple ba nia i za -
bu do wa nia, w któ rych miesz kał miej sco -
wy le karz. Choć i to już wy star czy ło, by
mia ste czko za czę ło się wy lud niać. Tym-
cza sem po ża ry pu sto szy ły rów nież oko -
licz ne wio ski, a na oko py za czę to ma so wo
wy ci nać drze wa. Pa dłe, prze trze bio ne –
nie da wa ły opar cia ni schro nie nia i choć

po wo li czas się zbli żał grud nio wy, jak że
trud no by ło my śleć o świę to wa niu. 

Rok 1914… pier wszy rok ży cia ma łe go
Wa cu sia Mil ke. Ro dzi nie Mil ke i wie lu,
wie lu in nym, rok ten up ły nął na ciąg łym
prze miesz cza niu się po mię dzy Wy szo gro -
dem, Rę bo wem, Or szy no wem i in ny mi
oko licz ny mi miej sco wo ścia mi. Śpie wa ne
mi mo stra chu i za gro że nia, a mo że im na
prze kór, ko lę dy mia ły te go ro ku og łu sza ją -
cy akom pa nia ment od pa la nych dział i na -
dla tu ją cych sa mo lo tów. Je den z nich spadł
z hu kiem w sam No wy Rok. Ile za pa mię -
ta ło z te go cza su pa ro mie sięcz ne dziec ko? 

W lip cu 1915 ro ku sy tu a cja tro chę się
unor mo wa ła; Wy szo gród za ję ły woj ska nie -
miec kie, a rok póź niej Niem cy roz po czę li
bu do wę prze pra wy mo sto wej w mie ście. Po -
tem, kie dy Pol ska odzy sku je nie po dleg łość,
ma ły Wa cek ma już czte ry la ta. Kil ka mie się-
cy póź niej, na u czo ny przez bra ci ka te chiz mu
pol skie go Wła dy sła wa Beł zy, na ro dzin nym
spot ka niu 4 grud nia, po tra dy cyj nym bo żo -
na ro dze nio wym od pu ście, dum nie re cy tu je
Kto ty je steś… Po lak ma ły..., ze star szy mi
brać mi i stry ja mi, ja ko je den z prze bie rań -
ców, zacz nie cho dzić po ko lę dzie, bę dzie
uczest ni kiem wszyst kich pie lę gno wa nych
w mia ste czku i oko li cy świą tecz nych obrzę -
dów. Czas naz na czo ny hi sto rią nie od cis nął
na szczę ście swe go złe go pięt na na chłop cu,
nie za brał mu po czu cia ra do ści i za pa łu.

Rok 1939… 

To już zu peł nie in na woj na niż ta z czter -
na ste go ro ku – za pa mię ta na zresz tą głów nie
z opo wia dań. W pier wszych mie sią cach hi -
sto rycz ne go ka ta kliz mu jesz cze nie do koń -

ca prze czu wa no tę tak dra ma tycz ną tra u mę,
z ja ką wkrót ce przy szło się zmie rzyć pol-
skie mu na ro do wi, Eu ro pie i świa tu W Wi gi -
lię 1939 ro ku mło dy męż czyz na or ga ni zu je
wraz ze swo i mi har ce rza mi ciep ły po si łek
i go rą cą her ba tę dla wy sie dleń cow do Ge ne -
ral nej Gu ber ni, prze jeż dża ją cych przez włą -
czo ny do Rze szy Nie miec kiej Gą bin. Mi mo
oku pa cyj nych obo strzeń, uda je się mło dym
lu dziom choć na ten szcze gól ny dzień, choć
na chwi lę pod trzy mać du cha wśród poz ba -
wio nych do mów, głod nych, zzięb nię tych
i śmier tel nie prze ra żo nych ro da ków. Daw ni
– jesz cze prze cież nie tak daw ni – zna jo mi
dru ha Wa cła wa Mil ke, Niem cy z Gą bi na
i oko lic, zaj mu ją po sa dy w nie miec kim za -
rzą dzie mia sta. Nie dzi wi więc, że ten tak
pol ski, ludz ki i har cer ski odruch mło de go
męż czyz ny i sku pio nych wo kół nie go gą -
biń skich har ce rzy owo cu je wkrót ce we
wszyst kich nie miec kich ad no ta cjach urzę-
do wych. Na skru pu lat nie spo rzą dza nych li -
stach wid nie je wpis, że Wa cław Mil ke ma
du ży wpływ na mło dzież i bę dąc na wol no -
ści, jest n i e b e z p i e c z n y…

Rok 1940 i obo zo we la ta…

Jak naj pew niej za że gnać nie bez pie czeń -
stwo? W tam tych cza sach aresz to wa niem
i wy wóz ką do obo zu… Do świad czy ły te -

go mi lio ny lu dzi, dla mi lio nów nie by ło już
stam tąd po wro tu… Prze trwa li naj sil niej si,
naj bar dziej wie rzą cy … w sie bie?, w czło -
wie ka? Ci, nad któ ry mi los się uli to wał?…
Prze trwał druh Wa cław Mil ke, ale wcześ -
niej okrut nie do świad czył i Da chau,
i Szcze gli na, i Gu sen. Czy w kon tek ście
wal ki o ży cie -prze ży cie te mat świąt nie
zda je się być gro te sko wy? Nie. W tych
nie ludz kich oko licz no ściach więź nio wie
obo zo wi ob cho dzi li prze cież świę ta i prze -
ży wa li je bar dzo, bar dzo głę bo ko. To da -
wa ło im si łę, poz wa la ło za cho wać czło -
wie czeń stwo, z któ re go odzie ra no ich set -
ka mi, ty sią ca mi, kon sek wen tnie – każ de go
dnia, każ dej no cy, każ dej go dzi ny. 

Nad szedł rok 1940 w obo zie w Gu sen.
„Przy szła pier wsza Wi gi lia Bo że go Na ro -
dze nia. Apel wie czor ny trwał bar dzo dłu go
i wstrząs nął do głę bi ser ca mi wie lu więź -
niów. My śli i ser ca te go wie czo ru po bieg -
ły do naj bliż szych, do kra ju. Był to nie za -
pom nia ny i pe łen gro zy wie czór. Po otrzy-
ma niu ko la cji skła da ją cej się z ka wał ka
czar ne go chle ba, dwóch kar tof li w obier -
kach i gar czka gorz kiej czar nej ka wy, po -
sły sze liś my bi cie dzwo nów z mia ste czka
St. Ge or gen wzy wa ją cych na Pa ster kę
i prze ra źli we okrzy ki więź niów gi ną cych
pod prysz ni ca mi zim nej wo dy, uja da nie
psów, wyz wi ska blo ko we go … a jed nak,
kie dy za czę ły bić te ob ce dzwo ny, ci chu -
teń kie odez wa ły się gło sy: Ci cha noc,
świę ta noc… i jed no cześ nie: Stil le nacht,
He i li ge nacht…, a po tem jesz cze Boh
pried wiecz nyj nam na ro dił sia, a w koń cu
Bóg się ro dzi, moc truch le je… Chó rek ta -
ki był zro bio ny po kry jo mu z przed sta wi -
cie li róż nych na ro do wo ści… prze cież
two rzy my jed ną ludz ką ro dzi nę… je den
z ko le gów bie rze ka wa łek ołów ka cie siel -
skie go i ka wa łek ce men to we go pa pie ru,
i pi sze: Po chyl my gło wy pod wia tru szept,

to pły nie pro sta ko lę da od bet le jem skiej
zie mi. Mat czy ne rę ce dzie lą z na mi op łat ka
chleb, na świe cie gwiezd na noc i Bóg jest
mię dzy swy mi…Kra ju za czar ną no cą,
kra ju śnie ży stych dróg, dla cie bie dziś nasz
ból i wszyst ka tęsk no ta, bo głoś niej dzwo -

nią niż dzwo ny kaj da ny nie wo li u nóg
i czar ny płaszcz za wisł nad to bą… do cie -
bie wzno si my dziś nasz śpiew, Bo że ma leń -
ki, boś my na ju boż si ze wszyst kich ubo gich
na zie mi. Daj nam choć ser cem tam wró-
cić i okruch gorz kie go chle ba po dzie lić
mię dzy swy mi”. 

Mi nę ły czte ry la ta, nad szedł rok 1944.
„By ło to na blo ku 18. Du ży stół przy kry ty
bia ły mi prze ście ra dła mi. Na sto le ma ła cho i -
ne czka przy nie sio na pod płasz czem więź-
niar skim przez ko le gę, któ ry pra co wał przy
wy rę bie la su. Na cho in ce pło nie tyl ko jed na
ma ła świe czka. Pod cho in ką czar ny ka wa łek
chle ba, któ ry w pacz ce otrzy mał je den z ko -
le gów. W pacz ce oprócz chle ba nie by ło nic
wię cej, tyl ko kar tka: Sy nu, nic ci wię cej przy -
słać nie mo gę, gdyż nic wię cej nie mam. Ten
chleb, któ ry mi w udzia le przy pa da, prze sy -
łam To bie z ży cze nia mi, aże by Ci do dał sił
i zdro wia, aże byś wró cił i był mo ją pod po rą
w ży ciu. Te go wie czo ru bę dę gło do wa ła…

Do o ko ła sto łu za sie dli przed sta wi cie le
więź niów wszyst kich na ro do wo ści prze by -
wa ją cych w obo zie, a wśród nich głów ny

blo ko wy i kil ku blo ko wych – Niem ców. Od
pla cu ape lo we go usta wio na war ta, któ ra
z chwi lą wej ścia eses ma na do obo zu da znać.
Sa la blo ko wa wy peł nio na po brze gi, na trzy -
pię tro wych łóż kach gło wa przy gło wie. Roz -
po czy na się wie czor ni ca. Ci cho gra ją skrzyp-
ki smęt ną pol ską me lo dię. Roz le ga się głos:
A kie dy przyj dzie ta ka chwi la świę ta, że się
roz wa li w gru zy dom nie wo li… ogrom na ci -
sza, me lo dia prze cho dzi w in ną, gra ną przez
Mir ka na wio lon cze li… to me lo dia pol skiej
ko lę dy …i da lej brzmią sło wa re cy ta to ra:
Prze trwa my, w gó rę ser ca bra cia, po daj my
so bie dło nie jak te bez cen ne wo ta i idź my ra -
zem w ra do ści i w mę ce po dni ostat nie na -
sze go ży wo ta. I nie roz łą czy nas już żad na si -
ła, boś my się zwar li jak lo do we bry ły, wte dy
gdy zie mia nam sto py pa li ła i kie dy z bó lu pę -
ka ły nam ży ły. Roz le ga się po tęż ny śpiew
Bóg się ro dzi, moc truch le je…To śpie wa
chór Lu bo mi ra Szo ciń skie go. Uczy li się po
kry jo mu, po kil ku, w umy wal niach, za ro ga -
mi blo ków i te raz po raz pier wszy na czte ry
gło sy zaś pie wa li. Nikt nie chce uwie rzyć,
gdzie je steś my. Da lej pły ną ko lę dy. Śpie wa -
ją ko le dzy… Cze si, Ju go sło wia nie, Wło si
i Wę grzy, Hisz pa nie, je den Nor weg i Ro sja -
nie. Gdy ko lę dy ucich ły je den z ko le gów Po -
la ków wziął ka wa łek chle ba spod cho in ki
i tym czar nym ka wał kiem chle ba z pol skiej
zie mi przy sła nym przez pol ską Mat kę, po ła -
mał się z wszyst ki mi sie dzą cy mi przy obo zo -
wym sto le, a sie dzie li tam lu dzie róż nych
prze ko nań i na ro do wo ści, wie rzą cy i nie wie -
rzą cy, lecz wszy scy god ni jed ne go wiel kie go
sło wa: Czło wiek.” 

To by ła ostat nia Wi gi lia Wa cła wa Mil ke
i je go współ to wa rzy szy w obo zie. Każ da
na stęp na Ci cha noc… dla tych, któ rzy
przesz li to nie wy o bra żal ne dziś dla nas –
obo zo we i wo jen ne pie kło, wy da wa ła się

już być sa mym ra jem. A prze cież jesz cze
wie le z tych naj święt szych w na szej kul tu -
rze świąt, jak to w ży ciu, za miast ra do ści
przy no si ło też cier pie nie – ot, ta ki ludz ki
po sag na dal sze ży cie. Waż ne, by po jąć
sens i ko lej rze czy. Waż ne, by god nie przy -
jąć to, co nam da ne i po nieść da lej naj waż -
niej sze. Tak że ta kie i in ne „ci che no ce”…

Ewa Li lian na Ma tu siak

* Tekst sta no wi frag men ty wię kszej ca -
ło ści, przy go to wa nej i spi sa nej na pod sta -
wie wspom nień dru ha Wa cła wa Mil ke,
za cho wa nych w ar chi wum ro dzi ny i ar -
chi wum Zes po łu „Dzie ci Płoc ka”. 

Ci cha noc, świę ta noc…., 
czy li wi gi lij ne okru chy z jed ne go ży cia

„Pa mięt nik z Gu sen” – trud no dziś so bie wy o bra zić, że więź nio wie w obo zie pró bo wa li
wieść nor mal ne ży cie

Pod czas jed nej z ostat nich wi gi lii Wa cław Mil ke
dzie li się wspom nie nia mi z wnu kiem Ta de u szem
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Od kie dy mo że my mó wić o pań stwie, a nie tyl ko
o ple mio nach za miesz ku ją cych ja kieś te ry to rium? Co
to wła ści wie jest pań stwo? Od od po wie dzi na te py ta -
nia roz po czę to roz mo wę o no wych od kry -
ciach ar che o lo gicz nych i no wych in ter -
pre ta cjach, poz wa la ją cych do kład niej
okre ślić lo ka li za cję i czas pow sta wa nia
pań stwa Pia stów.

Sło wo pań stwo po cho dzi praw do po -
dob nie od po ję cia pan ja kie goś te ry to -
rium. Dla nas, współ cześ nie, pań stwo ko -
ja rzy się gra ni ca mi, rzą dem, pra wa mi itp.
Za cza sów Miesz ka tak nie by ło. Po cząt ki
pań stwo wo ści spro wa dza ły się do pew ne -
go te ry to rium z bar dzo płyn ny mi, czę sto
zmie nia ją cy mi się gra ni ca mi, na któ rym
ktoś ro ścił so bie pra wo do je go kon tro lo -
wa nia i po bie ra nia z nie go po żyt ku. W po -
ło wie X wie ku pań stwem pol skim w ta -
kim ro zu mie niu rzą dzi li już Pia sto wie.
Ale do pie ro znacz nie póź niej uksz tał to -
wa ły się w mia rę sta bil ne gra ni ce i po ja -
wi ło się po ję cie sto li cy. Przez kil ka wie -
ków bo wiem wład cy by li w ciąg łej po dró -
ży; mu sie li ob jeż dżać swo je pań stwo, pil-
nu jąc by są sie dzi nie po ła ko mi li się na je -
go wło ści, zbie rać da ni ny, tem pe ro wać co
niek tó re ro dy, by nie przy szedł im do gło -
wy za mach sta nu. Po nie waż wła dza dłu go
by ła jed no o so bo wa, wład ca mu siał mieć
wspar cie w dru ży nie, któ rą po cząt ko wo
two rzy ła ro dzi na, a po tem co raz czę ściej
na jem ni cy, nie rzad ko z ob cych kra jów. Moż na do my -
ślać się, że po dyk to wa ne by ło to wię kszym bez pie -
czeń stwem bo wiem nie jed no krot nie, nie prze bie ra jąc
w środ kach, po wła dzę się gał ro dzo ny brat.

Po cząt ki pań stwa pol skie go okre śla ją źró dła pi sa ne
(z X wie ku są tyl ko czte ry) i gro by. Ich sku pi ska z po -

ło wy X wie ku od kry to w re jo nie Gniez na i Poz na nia.
Pier wsza wzmian ka o Miesz ku, ja ko wład cy, in for mu -
je o je go chrzcie. Dość po tęż nym mu siał być już wład -

cą, sko ro do stał rę kę cze skiej księż ni czki z pań stwa
znacz nie bar dziej roz wi nię te go. Pod wa li ny pod sil ne
pań stwo bu do wał naj praw do po dob niej już oj ciec
Miesz ka a za pew ne i je go dziad, bo z wcześ niej sze go
od cza sów pa no wa nia Miesz ka I okre su po cho dzi 
5 od kry tych przez ar che o lo gów gro dzisk. 

Jed nak że, jak do wo dził prof. Ur bań czyk na wet za -
cho wa ne źró dła pi sa ne nie do koń ca są wia ry god ne.
Kro ni ka rze na ogół pi sa li pod dyk tan do wład cy, po -

wię ksza jąc za słu gi i pom niej sza jąc, bądź
w ogó le igno ru jąc, błę dy. Cie ka wost ką
jest np. że we dług kro nik (nie tyl ko pol s-
kich) każ dy eu ro pej ski wład ca miał tyl ko
jed ne go sy na, co mu si bu dzić uza sad nio -
ne wąt pli wo ści, ja ko że nie mal każ dy
miał w ży ciu kil ka żon, nie mó wiąc o na -
łoż ni cach. Sam Miesz ko za nim po ślu bił
Dą brów kę, ja ko po ga nin miał 7 żon. Dla -
cze go więc tyl ko je den syn? Praw do po -
dob nie dla te go, by za po biec bra to bój -
czym wal kom, by pre ten dent do tro nu
był tyl ko je den.

Do pie ro gdy wład ca miał za cięż ną, sil -
ną dru ży nę, cał ko wi cie od nie go uza leż -
nio ną, zag wa ran to wa ne go jed ne go na -
stęp cę i spo kój na gra ni cach dzię ki za -
wie ra nym mał żeń stwom, mógł po czuć
się w mia rę bez piecz nie i osiąść gdzieś
dłu żej na sta łe. Tak na ro dzi ła się sto li ca,
choć przed dłu gi jesz cze czas sto li ca by -
ła, rzec moż na, „wę dru ją ca”, bo sto li cą
na zy wa no to mia sto w któ rym aku rat
wład ca na stol cu za sia dał. Gdy wy je chał
do in ne go, ono przej mo wa ło ran gę.

Mi mo znacz ne go po stę pu w ba da niach
ar che o lo gicz nych na dal nie wie le wie my
o po cząt kach pań stwa pol skie go. Pre cy -
zyj nych od po wie dzi nie mo że my spo -

dzie wać się na wet po mod nych ostat nio ba da niach
DNA, gdyż w tam tych cza sach mi gra cje ple mion by ły
bar dzo du że, a ro dy i są sia du ją ce ze so bą ple mio na
i wład cy pow sta ją cych państw spo krew nie ni. Mo że
przy szłość i no we od kry cia do pre cy zu ją, jak to u za ra -
nia pol skiej pań stwo wo ści by ło. E. Ja sińska

Ko lej ną dy sku sję z cy klu Kon fron ta cje Hi sto rycz ne po pro wa dzi li w Mu ze um Ma zo wiec kim: prof. dr hab. Prze my sław Ur bań czyk i doc. dr hab. Ma rek
Dul nicz. Tym ra zem by ła mo wa o po cząt kach pań stwa pol skie go.

Kon fron ta cje hi sto rycz ne w Mu ze um

Pań stwo Pia stów

To jak by dal szy ciąg „Imion ho no ru”, książ ki na -
pi sa nej i wy da nej kil ka lat wcześ niej, w po dob nej
opra wie gra ficz nej. Jej au tor Zdzi sław Ro ma now -

ski, za jął się tym ra zem dość sze ro kim as pek tem
skut ków II woj ny świa to wej. Ak cja książki ro zgry -
wa się w ca łej Eu ro pie, bo ha te ra mi są nie tyl ko Po -
la cy, ale i czo ło we po sta ci kon flik tu jak Hit ler, Sta l-
in, Be ria, Si kor ski. Po tem prze śle dzić mo że my jak
de cy zje po li ty ków wpły nę ły na lo sy lu dzi, któ rzy
z po li ty ką nie mie li nic wspól ne go, ni gdy się nią na -
wet nie in te re so wa li, a zap ła ci li za te de cy zje wy so -
ką ce nę.

Ba zu jąc na hi sto rycz nych fak tach, au tor wplótł
w wy da rze nia prze ży cia (jak że po dob ne) zwy kłych
oby wa te li, choć nie z włas ne go wy bo ru, sto ją cych po
obu stro nach ba ry ka dy. Wie le jest w niej tak że szcze -
gó łów hi sto rycz nych, ma ło zna nych, jak choć by lon -
dyń skie za bie gi pi sa rza Jó ze fa Kon ra da -Ko rze niow -
skie go o po par cie spra wy pol skiej. Ca łość spa ja po stać
Wan dy – bo ha ter ki, mat ki -Pol ki, któ ra na po cząt ku
opo wie ści idzie przez Ogród Sa ski i tam ją Zdzi sław
Ro ma now ski zo sta wia na koń cu książ ki.

„Imio na woj ny” pro mo wał w Książ ni cy Płoc kiej
sam au tor (3 grud nia) w ra mach cy klu „Płoc ka pre-
mie ra mie sią ca”.

War to do dać, że au tor jest płoc cza ni nem od 1944
ro ku (uro dzo nym w Piń sku) i obec nie przy go to wu je
ko lej ną po zy cję pod ro bo czym ty tu łem „Opo wia da -
nia Płoc kie”. (j)

Imio na woj ny
O praw dę hi sto rycz ną

Pro te stu ję prze ciw ko naz wa niu nie miec kie go
obo zu zag ła dy w So bi bo rze rze ko mo pol skim obo -
zem zag ła dy przez II pub licz ny pro gram nie miec -
kiej te le wi zji ZDF, pod czas in for mo wa nia o pro -
ce sie zbrod nia rza wo jen ne go Jo ha na Dem ja niu -
ka, straż ni ka w nie miec kim obo zie w So bi bo rze.
W na stęp stwie te go obrzy dli we go kłam stwa in ne
me dia pa pie ro we i elek tro nicz ne, po wo łu jąc się
na ZDF po wie la ły znieksz tał ce nie praw dy hi sto -
rycz nej wie lo krot nie i po da wa ły na ca ły świat.

Mo im zda niem, to kłam stwo Niem cy świa do mie
i cy nicz nie gło szą, aby ode brać Po la kom do bre
imię i god ność. To Niem cy by li ka tem, a Po la cy
ich ofia rą.

Je stem dziec kiem ro dzi ców, któ rzy przez Niem-
ców w ma ju 1940 ro ku zo sta li wy pę dze ni ze swe -
go gos po dar stwa, ich po sia dłość za jął Nie miec aż
do koń ca woj ny. Ta kich wy pę dzo nych przez Niem-
ców pol skich ro dzin by ło mi lion. Czy o tej mar ty -
ro lo gii Po la ków pa ni Eri ka Ste in bach opo wie
w Cen trum Wy pę dzo nych? Czy pań stwo nie miec -
kie wyp ła ci im od szko do wa nie?

Ewa Hle bo wicz

z redakcyjnej poczty
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Jak by nie by ło okrąg ły ju bi le usz war to od no to wać, bo
bez tych de cy zji sprzed 50 lat Płock nie był by tym, czym
jest dziś. Jak pi sał na 10-le cie za kła dów w No tat kach
Płoc kich Wło dzi mierz Ko tow ski (dy rek tor na czel ny
w la tach 1973 – 1976) są w ży ciu lo kal nej spo łecz no ści
da ty, któ re wyz na cza ją szcze gól ne ich miej sce w dzie jach
włas ne go re gio nu, a nie raz i kra ju. (...) Od 1959 ro ku na
płoc kiej zie mi roz po czął się pro ces gwał tow nie przys pie -
szo ne go uprze my sło wie nia.

De cy zję o lo ka li za cji kom bi na tu w Płoc ku po prze dzo -
no za war ciem po ro zu mie nia mię dzy Związ kiem Ra -
dziec kim, Nie miec ką Re pub li ką De mo kra tycz ną, Wę gra -
mi, Cze cho sło wa cją i Pol ską w spra wie bu do wy 4500 km
ru ro cią gu „Przy jaźń” do prze sy ła nia ro py z ZSRR. Plan
kom bi na tu na kre śli ło kra kow skie Biu ro Pro jek to we BI -
PRO NAFT, do ku men ta cję pe tro che micz ną zle co no gli-
wic kie mu biu ru PRO SYN CHEM. Sze reg do ku men ta cji
pro ce so wych otrzy ma no tak że ze Związ ku Ra dziec kie go.
Ge ne ral nym wy ko naw cą zo sta ła „Pe tro bu do wa”.

Pier wot nie ra fi ne ria mia ła być zlo ka li zo wa na w Ra dzi -
wiu. Jed nak że po szcze gó ło wej ana li zie wa run ków te re no -
wych zde cy do wa no prze nieść bu do wę na wyż sze te re ny.
Stwier dzo no bo wiem, że w Ra dzi wiu bę dą naj praw do po -
dob niej du że trud no ści z od wod nie niem ni sko po ło żo ne go
te re nu. Tym bar dziej, że nie ba wem mia ła roz po cząć się
tak że bu do wa stop ni wod nych we Wło cław ku i w Płoc ku.
Po nad to wska za no na ko niecz ność wy rę bu znacz nych po -
ła ci la su i prze wa ża ją ce wia try wie ją ce z za cho du, któ re za -
nie czysz cze nia z kom bi na tu prze no si ły by na mia sto.

We dług pro jek tu za kład miał prze ra biać 6 mln ton ro -
py rocz nie z moż li wo ścią zwię ksze nia do 9 mln ton. Pier-

wsze obiek ty prze my sło we od da no do ek splo a ta cji
w 1963 ro ku (war szta ty, kot łow nię, ma ga zy ny, ba zę tran -
spor tu, uję cie wo dy na Wi śle, sieć wod no -ka na li za cyj ną
i ciepl ną). Ru ro ciąg „Przy jaźń” za czął tło czyć ro pę 7 li -
sto pa da 1963 ro ku (w 46. rocz ni cę Wiel kiej So cja li stycz -
nej Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej). Uru cho mie nia sta cji
pomp w PERN -ie do ko nał sym bo licz nie 28 grud nia 1963
ro ku I se kre tarz KC PZPR Wła dy sław Go muł ka. Pro duk -
cję w kom bi na cie uru cho mio no 17 sier pnia 1964 ro ku.

W cią gu pier wszych 10 lat ist nie nia Ma zo wiec kich
pod wo i ła się licz ba pra cu ją cych płoc czan, czte ro krot nie
wzro sła war tość środ ków trwa łych w prze li cze nia na jed-
ne go mieszkańca, pow sta ło 41 no wych szkół róż ne go ty -
pu i pun kty kon sul ta cyj ne Po li tech ni ki Łódz kiej i SGPiS.
Kom bi nat stał się par tne rem roz wo ju mia sta w róż nych
dzie dzi nach – miesz kal nic twie, han dlu, kul tu rze, spor cie.
W la tach 1960 – 1970 na bu do wę obiek tów gos po dar ki
ko mu nal nej i par ty cy pa cje w in nych in we sty cjach miej s-
kich MZRiP wy dat ko wa ły 322 mln zło tych.

U pro gu lat 60. Płock cha rak te ry zo wał się prze lud nie -
niem miesz kań, wie le ro dzin miesz ka ło jesz cze w ko mór -
kach, na stry chach, piw ni cach. Dzię ki bu do wie ca łych
osie dli (Do brzyń ska, Ko le gial na, Cen trum, Łu ka sie wi -
cza, Skar pa, Mię dzy to rze, Po dol szy ce Po łud nie) na po -
trze by ros ną cej za ło gi Ma zo wiec kich sy tu a cja za czę ła się
po pra wiać. Ze swo ich środ ków kom bi nat wy bu do wał po -
nad 5.400 miesz kań. Jed nak że in we sty cje miesz ka nio we
nie na dą ża ły za gwał tow nym przy ro stem lud no ści. Nie
mógł spro stać no wym po trze bom tak że do tych cza so wy
układ ko mu ni ka cyj ny; zmo der ni zo wa no uli cę Do brzyń -
ską i dro gę do Sta rej Bia łej (obec nie ul. Zgle nic kie go),
wy bu do wa no no wą tra sę łą czą cą śród mie ście z kom bi na -
tem (ul. Łu ka sie wi cza). Miej ski pej zaż wzbo ga cił się
m.in. o dwo rzec ko le jo wy, ho tel Pe tro pol, 2 mo sty nad ja -
rem Brzeź ni cy, zes pół szkół che micz nych, za jezd nię
MPK, ciąg han dlo wy wzdłuż al. Ko by liń skie go, an ty -
pod ko wę, 10 szkół pod sta wo wych, SDH, Hor tex.
W 1973 ro ku z ul. Tum skiej znik nął ruch ko ło wy – sta ła
się cią giem pie szym. W 1967 ro ku po wo ła no do ży cia fi -
lię Po li tech ni ki War szaw skiej, któ rej sie dzi bę przy ul.
Łu ka sie wi cza od da no do użyt ku w 1973 ro ku. Rok póź -
niej kom pleks ten uzy skał ty tuł Mi ste ra Ma zo wsza. 

Awans gos po dar czy mia sta spo wo do wał, że Płock za -
czął peł nić ro lę oś rod ka po na dre gio nal ne go, co zo sta ło
ofi cjal nie po twier dzo ne pod nie sie niem go 1 czer wca
1975 ro ku do ran gi mia sta wo je wódz kie go. Ra zem z Pe -
tro che mią roz bu do wy wa ła się Fa bry ka Ma szyn Żniw -
nych, Płoc ka Stocz nia Rzecz na, Za kła dy Sto lar ki Bu do -
wla nej, Za kła dy Zbo żo wo -Mły nar skie. W ce lu za trud nie -
nia ko biet w 1974 ro ku ru szył Co tex, któ ry dał pra cę
2400 oso bom. 

Przed roz po czę ciem bu do wy Ma zo wiec kich Płock li -
czył 42.798 miesz kań ców. Po 20 la tach pra cy kom bi na tu
płoc cza na mi na zy wa ło się już po nad 100 ty się cy osób.
Szyb ki roz wój i dzi siej sze ob li cze Płock zaw dzię cza nie -
wąt pli wie de cy zji pod ję tej 50 lat te mu.

Na pod sta wie ”Płoc ka Pe tro che mia 1960-1985” Wie -
sła wa Koń skie go i No ta tek Płoc kich z 1974 r. opr. E.J.

Okrąg ły ju bi le usz naj wię ksze go kom bi na tu pe tro che micz ne go mi nął pra wie bez echa. Mo że dla te go, że za
po czą tek MZRiP przyj mu je się róż ne da ty: de cy zję rzą do wej ko mi sji lo ka li za cyj nej z 14 paź dzier ni ka 1958
ro ku, uch wa łę Ko mi te tu Eko no micz ne go Ra dy Mi ni strów z 5 stycz nia 1959 ro ku, za rzą dze nie Mi ni stra Prze-
my słu Che micz ne go z 29 grud nia 1959 r. po wo łu ją ce do ży cia przed się bior stwo pań stwo we pod naz wą
„Ma zo wiec kie Za kła dy Ra fi ne ryj ne i Pe tro che micz ne w bu do wie”, czy wresz cie fak tycz ne roz po czę cie bu -
do wy kom bi na tu przez Pe tro bu do wę 2 lu te go 1960 ro ku.

Ma zo wiec kie – Pe tro che mia – Or len

Rok 1962 – No wy Ry nek z tar go wi skiem 
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19 paź dzier ni ka 1963 ro ku ra dziec cy i pol scy bu dow ni czo -
wie za koń czy li spa wa nie wschod nie go od cin ka ru ro cią gu 
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Pa miąt ko we zdję cie z ja poń ski mi ek sper ta mi 
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Sier pień 1961 – ta kie ba ra ko wo zy sta no wi ły pier wsze za -
ple cze pio nie rów wiel kiej bu do wy 
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10 czer wca 1973 ro ku uro czy ście otwar to sta dion ZKS
„Wi sła” przy ul. Gwar dii Lu do wej 
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MUZYKA

PŁYTA „ANTYSZANTY’’ 
– HUBERT „SPIĘTY’’
DOBACZEWSKI

Je śli w two jej ko lek cji nie
ma jesz cze so lo wej pły ty 
li de ra kul to we go Lao Che –
jak naj szyb ciej wy bierz się
do jed ne go z płoc kich Em pi -

ków. „An ty szan ty” to po zy cja obo wiąz ko wa nie tyl ko dla
fa nów mat czy nej ka pe li Spię te go, ale rów nież dla tych,
któ rym ek spe ry men tal ne, fol ko we i prze de wszyst kim
szan to we kli ma ty nie są ob ce. So lo wy pro jekt Do ba -
czew skie go to tak że świet ne tek sty – in spi ro wa ne noc-
ny mi przy go da mi w ciem nych knaj pach, na są czo ne iro -
nią, ero tyz mem i pi kan tnym hu mo rem. W jed nym z wy -
wia dów, Spię ty mó wił: – W Pol sce nie ma do brych
szant. A to jest prze cież faj ny, „brud ny” nurt, ma fol ko -
we ko rze nie. Tym cza sem na si wy ko naw cy to wyg ła dza -
ją i ro bią z te go ja kieś po po we przyś piew ki do ogni ska.
Szan ty w wy ko na niu li de ra Lao Che to z pew no ścią nie
„po po we przyś piew ki”. To moc ne, praw dzi we i iro nicz -
ne pieś ni o dziw nym, in try gu ją cym świe cie.

Tym ra zem, wy bie rze my się do miejsc, któ re po mo -
gą nam prze trwać dłu gie, zi mo we wie czo ry. Re sta u -
ra cja „Har ri son” i sus hi bar „Sa ku ra”.

„Har ri son” (ul. Grodz ka 9) to jed na z naj bar dziej
sty lo wych i ele gan ckich re sta u ra cji w mie ście. Jesz -
cze nie daw no miesz czą ca się w bu dyn ku Te a tru Dra-
ma tycz ne go, ku si ła wys ma ko wa nym, sta ran nie za -
pro jek to wa nym wy stro jem i smacz nym, ale nie wy -
ra fi no wa nym je dze niem. Na je sie ni „Har ri son” prze -
niósł się na uli cę Grodz ką, i moż na po wie dzieć, że

jest go dwa ra zy wię cej – zaj mu je te raz dwa, prze-
stron ne pię tra. Wszyst ko sma ku je to wy jąt ko wo, po -
nie waż wy jąt ko we jest oto cze nie – z de si gner ski mi,
„mu zycz ny mi” gra fi ka mi na ścia nach. Mo że my też li -
czyć na mi łą, spraw ną ob słu gę. Nie dzi wi więc brak
wol nych sto li ków w piąt ko wy czy so bot ni wie czór.

„Sa ku ra” (Plac Na ru to wi cza 8) to coś no we go na
płoc kim ryn ku re sta u ra cyj nym. Lo ka le, w któ rych
ser wu je naj praw dzi wsze, ja poń skie sus hi, sta ją się
co raz mod niej sze, zwłasz cza wśród mło dych, pięk -

nych i za pra co wa nych. Moż na tu zjeść szyb ko,
smacz nie i co naj waż niej sze – eg zo tycz nie. Ale war -
to wy brać się do „Sa ku ry” tak że dla te go, że re sta u -
ra cja gwa ran tu je nie pow ta rzal ny kli mat i moż li wość
zet knię cia się – i to w sen sie do słow nym – z odleg -
łą i in try gu ją cą kul tu rą kra ju kwit ną cej wiś ni. (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 ?

Ży wio ło we kon cer ty i za ba wa mu zy ką – to ich zna ki roz poz naw cze. Gar dzą
wszel ki mi prze ja wa mi no wo czes no ści i ek spe ry men tu w mu zy ce. Za każ dym ra -
zem ich pio sen ki brzmią ina czej; są mi strza mi blu e so wej im pro wi za cji. Po łą czy li
do świad cze nie i sce nicz ne opa no wa nie z mło dzień czą ra do ścią gra nia. Blu eszcz
Blu es Band – chi ca gow ski blu es ro dem z War sza wy. Wy stą pią 23 stycz nia,
w „Czar nym Ko cie”.

Klub, znaj du ją cy się przy Sta rym Ryn ku, to chy ba ide al ne miej sce na wy stęp
te go zes po łu. „Czar ny Kot” gwa ran tu je przy jem ny, ka me ral ny na strój, two rzo ny
przez wy strój w sty lu re tro. Od by wa ły się tu już kon cer ty jaz zo we, blu e so we,
a na wet hip -ho po we. Ar ty ści wy stę pu ją w ma łej, nie co cias nej sa li, w oto cze niu
sty lo wych sto li ków i krze seł, w mgieł ce pa pie ro so we go dy mu, nie o po dal gi ta ry
sa me go Ta de u sza Na le py. Dźwię ki nie roz my wa ją się tu w klu bo wym ha ła sie;
mo że my sku pić się na tym, co da ny ar ty sta chce nam za pro po no wać.

Wszyst ko to ce ni so bie Blu eszcz Blu es Band – zes pół, któ re go ko rze nie się ga ją 1978 ro ku! Przez je go skład prze -
wi nę ło się aż trzy na stu mu zy ków, w tym wie lu two rzą cych dziś czo łów kę sce ny blu e so wej. BBB ma na kon cie kil -
ka set kon cer tów, w tym za gra ni cą, na pre sti żo wych fe sti wa lach blu e so wych. Mu zy cy naj bar dziej ce nią so bie jed nak
wy stęp w war szaw skim „Hard Rock Ca fe”. Każ dy z ich kon cer tów jest gwa ran cją wy so kiej ja ko ści mu zycz nej, blu -
e so wej swo bo dy i po pro stu do brej za ba wy.

Je śli pa mię tasz wy stęp Lesz ka Ci choń skie go pod czas płoc kie go Ryn ku Sztu ki (17-21 sier pnia 2009), masz oka -
zję do pow tór ki. Nie prze gap, w so bo tę 23 stycz nia, o godz. 20 w „Czar nym Ko cie”. (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 . . .

KINO

Re ży ser „Ti ta ni ca” naz wał
swój no wy pro jekt „re wo lu -
cyj nym”, „in no wa cyj nym”,
„ta kim, ja kie go jesz cze nie
by ło”. Rze czy wi ście, film

jest zwia stu nem wiel kich zmian, któ re cze ka ją świa to wą
ki ne ma to gra fię. Ca me ron wy prze dza w nim jed nak in -
nych twór ców o la ta świet lne. „Ava tar” wy ko rzy stu je
naj no wszą tech ni kę 3D, dzię ki któ rej „ży wym” ak to rom
to wa rzy szą na ekra nie po sta cie wy ge ne ro wa ne tyl ko za
po mo cą kom pu te ra. Przy ta kich tech nicz nych atra-
k cjach i bu dże cie (237 mi lio nów do la rów!), na dru gi
plan scho dzi jed nak fa bu ła i ro la Si go ur ney We a ver, po -
wra ca ją cej po la tach do ki na scien ce -fic tion. Mo że to 
i do brze – hi sto ria, któ rą opo wia da Ca me ron nie zach-
wy ca ory gi nal no ścią, a Si go ur ney We a ver le piej za pa -
mię tać z kul to wej se rii „Ob ce go”. Mi mo wszyst ko war -
to zo ba czyć.

In for ma cje o go dzi nach se an sów od 25 grud nia, 
na stro nie in ter ne to wej www.no ve ki no.pl
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Te go dnia, na pół ki
Em pi ków w ca łym kra ju
tra fi ko lej ny, pią ty już
nu mer kwar tal ni ka li te -
r a c  k o  - n a  u  k o  w e  g o

„ZNAJ”. Tym ra zem, pub li ka cja po świę co na bę dzie
te ma to wi pa mię ci. Po sta cią, wo kół któ rej sku pio ne
bę dą na u ko we i li te rac kie roz wa ża nia, bę dzie Fry de -
ryk Cho pin. Krzysz tof Bień kow ski – pre zes płoc kie go
od dzia łu Sto wa rzy sze nia Ar ty stów Pol skich, twór ca
„ZNAJ” – przyz na je, że te ma ty ka no we go nu me ru
bę dzie zróż ni co wa na. Po ja wią się tek sty, do ty czą ce
sa me go Cho pi na, ale tak że Fran za Kaf ki czy Ra fa ła
Wo ja czka. Bę dzie rów nież na wią za nie do po sta ci,
któ rej po świę co ny był nu mer po przed ni – Ja na Pa -
wła II. Nie za brak nie rów nież cze goś dla nie co młod -
szych mi łoś ni ków li te ra tu ry. Znaj dzie my rów nież
część, two rzo ną pod wo dzą płoc kie go poe ty, Ma cie -
ja Wło dar czy ka, od po wie dzial ne go za opra wę gra -
ficz ną ca łe go nu me ru.

15 stycznia

GĘSTY BLUESZCZ DŹWIĘKÓW
Po le ca my:

www.books.google.pl
Gi gant na ryn ku in ter ne to wym pro po nu je „ide al -

ne roz wią za nie dla le ni wych”: ser wis Go o gle 
Bo oks. Szyb ko i ła two mo że my tu wy szu kać i prze -
czy tać udo stęp nio ne po zy cje. Ser wis ma szan sę na
suk ces, zwłasz cza wśród na u kow ców i stu den tów,
któ rzy dzię ki nie mu nie mu szą spę dzać ca łych dni
w bib lio te kach.

Odra dza my:

www.stardoll.pl
Speł nie nie ma rzeń dziew cząt, lu bią cych fa ta łasz -

ki. Na www.star doll.com moż na prze brać wir tu al ną
lal kę w do wol ne ubra nie, w do wol nym sty lu i gu -
ście. Nie by ło by w tym nic dziw ne go, gdy by lal ki
nie przy po mi na ły… gwia zdy show biz ne su. A jesz -
cze nie daw no do tej za ba wy po trzeb na by ła sza fa
peł na ubrań, za du że pan tof le i lu stro…

(opr. ms)

WEB PEŁEN POMYSŁÓW

AVATAR 3D
Re ży se ria: James Cameron
Pro duk cja: USA, 2009 r.
Czas trwa nia: 163 min
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Au to rom naj no wszej ek spo zy cji
w Spich le rzu obok cie ka wej i prze glą -
do wej wy sta wy prac twór ców z krę gu
sztu ki na iw nej, in nej, in tu i cyj nej i art
brut uda ło się też przy go to wać cie ka wą
i bo ga tą pub li ka cję. Trud no nie zgo dzić
ze sło wa mi dy rek to ra Mu ze um Ma zo -
wie-c kie go, któ ry we wstę pie zwra ca
uwa gę na jej stro nę tek sto wą i ilu stra -
cyj ną, któ ra ma tę za le tę, że nie prze mi-
ja po za koń cze niu wy sta wy. Do bre re -
pro duk cje poz wa la ją ob co wać ze sztu -
ką po za sa lą ek spo zy cyj ną, zaś wy po -
wie dzi pro wo ku ją spo ry na wciąż ak tu -
al ne te ma ty. 

Choć by tekst Jac ka Ma li now skie go
– ar ty sty pro fe sjo nal ne go, któ ry ana li -
zu je twór czość ko le gów z krę gu art
brut pod wzglę dem ar ty -
stycz nym. 

– Art brut jest naj mniej
prze wi dy wal ną ze sztuk;
raz ro dzi się z bra ku kon-
cep cji, in nym ra zem wręcz
prze ciw nie, pier wia stek in -
te lek tu al ny jest w niej jak
naj bar dziej istot ny – pi sze.
– Wkra cza nie w re jo ny
sym bo licz ne, prze kra cza -
nie ta bu, a na wet do ty ka -
nie tran scen den cji – tak
ce nio ne przez ofi cjal ną
kry ty kę – u ar ty stów art
brut od by wa się mi mo cho -
dem, bez pre me dy ta cji.
Dzię ki te mu sztu ka art brut
osią ga za dzi wia ją ca wie -
lo wąt kowść, wie lo war -
stwo wość i wie lo wy ma ro -
wość. 

To moc ne, ale po trzeb ne
sło wa, dla twór czo ści tak
zna czą cej, a mi mo wszyst -
ko ma ło jesz cze zna nej
i nie do ce nia nej. Ma li now -
ski nie boi się na wet
w swych roz wa ża niach zmie rzyć się
z de fi ni cją „oj ca art brut” J. Du buf fe ta:
twór czość art brut nie świad czy o odo -
sob nie niu czy alie na cji jej au to rów.
Wręcz prze ciw nie, ich sil ny zwią zek
z rze czy wi sto ścią ma ni fe stu je się po de-
j mo wa niem prob le mów do ty czą cych
każ de go z nas. (...) Mó wią o re li gii,
sek sie, psy chicz nych uza leż nie niach,
fo biach czy oso bi stych tra u mach, ro -
bią to po słu gu jąc się „dzie cię cą szcze -
ro ścią”, na iw no ścią (...).

Bar dzo waż ny, hi sto rycz ny tekst wy -
szedł spod pió ra Zo fii Łoś (Tęsk no ta za
na iw no ścią... z płoc kiej per spek ty wy),
któ ry po rząd ku je na szą wie dzę na te -
mat za in te re so wa nia sztu ką na wi ną
i in ną w Płoc ku, od da jąc ho nor m.in.
An drze jo wi Li sow skie mu – rzeź bia rzo -
wi i in struk to ro wi z Do mu Po mo cy
Spo łecz nej w Brwilnie, któ ry już
w 1975 r. zor ga ni zo wał w EM Pi Ku
(kie dyś obok fun kcji han dlo wej peł nił

on rów nież ro lę pla ców ki kul tu ry) wy -
sta wę rzeźb swo ich po do piecz nych. In -
te re su ją cy tekst do in for ma to ra tej wy -
sta wy po peł nił wów czas płoc ki pla s-
tyk, dziś dy rek tor Płoc kiej Ga le rii
Sztu ki – Je rzy Ma zuś. – Odrzu ca ją ca -
ły kunszt i wie dzę pro fe sjo nal ną, dzia -
ła jąc z pier wot ną szcze ro ścią, któ ra tak
bar dzo jest nam po trzeb na – pi sał o po -
do piecz nych Li sow skie go. Łoś przy po -
mi na też cza sy, kie dy Biu ro Wy staw
Ar ty stycz nych czy Pań stwo wa Ga le ria
Sztu ki (daw ne naz wy Płoc kiej Ga le rii
Sztu ki) nie gar dzi ła tak zwa ną sztu ką
„nie pro fe sjo nal ną”, po ka zu jąc m.in.
słyn ne „Prze ra że nie i uko je nie” – ogól -
no pol ską wy sta wę nur tu czy wy sta wę
ry sun ków Ed mun da Mon sie la (PGS

wy da ła na wet o nim książ kę). Wy sta -
wy te zor ga ni zo wa ne zo sta ły m.in.
przez płoc kich mu ze al ni ków, bo wą tek
mu ze al ny w płoc kiej hi sto rii ga tun ku
jest też niez wy kle istot ny. Obok osób
sku pio nych wo kół pro jek tu „Oto ja” –
naj dłu żej i naj bar dziej ak tyw nie dzia ła -
ją cej gru py – wy mie nia też gru pę mi -
łoś ni ków, sku pio ną wo kół An drze ja
Kwa si bor skie go, dzia ła ją cych bez sta-
tu su for mal ne go. 

Na ko niec tekst Zbi gnie wa Chle wiń -
skie go – mi łoś ni ka ga tun ku i oso by,
któ ra be zin te re sow nie wspie ra wszel -
kie ini cja ty wy z nim zwią za ne. To pró -
ba roz wi kła nia ta jem ni cy „na iw no ści”
w obra zach twór ców sztu ki na iw nej,
tekst trud ny, ale niez wy kle cie ka wy. 

Jed nak pod sta wo wym atu tem tej
książ ki jest stro na ilu stra cyj na, poz wa la -
ją ca „za brać” wy sta wę do do mu. Ka ta -
log do ku pie nia w Mu ze um Ma zo wiec -
kim w ce nie 35 zł. (rł)

W ostat nim nu me rze pi sa liś my o wy sta wie „Od eg ze ku cji do
unie win nie nia”. Dziś słów kil ka o ka ta lo gu do wy sta wy. Choć
bliż sze praw dy jest okre śle nie „al bum” lub „książ ka”.

Dzia ła jąc 
z pier wot ną szcze ro ścią

Na po cząt ku kar na wa łu Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na za pra sza na dwa kon-
cer ty roz ryw ko we. 8 stycz nia przed
płoc ką pub licz no ścią wy stą pią: An na
Wal czak (Goł da), Mał go rza ta Ku sto sik
(Cej tel), Sa bi na Ol brich -Szaf ra niec
(Cha wa), Syl wia Knap (Ho del), Iwo Or -
łow ski (Per czyk) i Krzysz tof Lesz czyń -
ski (Tew je) w zna nym i lu bia nym mu si -
ca lu „Skrzy pek na da chu” J. Boc ka. Or -
kie strę po pro wa dzi An drzej Knap. Bi le -

ty po 30 zło tych są sprze da wa ne od 21
grud nia.

Ty dzień póź niej, 15 stycz nia, do
Płoc ka przy je dzie Ja cek Wój cic ki, któ ry
w sa li kon cer to wej PSM zaś pie wa po-
pu lar ne prze bo je kar na wa ło we pod czas
kon cer tu za ty tu ło wa ne go „Ryt my kar-
na wa łu”. To wa rzy szyć mu bę dzie Płoc -
ka Or kie stra Sym fo nicz na pod dy rek cją
An drze ja Mar ko. Bi le ty po 30 zł moż na
na by wać od 28 grud nia. (j)

Mu zycz ny kar na wał

Kon kurs li te rac ki dla dzie ci i mło -
dzie ży or ga ni zu je Książ ni ca Płoc ka
/daw niej Wo je wódz ka Bib lio te ka Pub-
licz na/ od 1991 ro ku. Du że za in te re so -
wa nie kon kur sem spra wia, że je go za -
sięg wy kra cza po za po wiat płoc ki
i obej mu je te ren by łe go wo je wódz twa
płoc kie go, a od 2006 r. z kon kur su re -
gio nal ne go stał się ogól no pol skim.
Adre so wa ny jest do dzie ci i mło dzie ży
ze szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych, w wie ku od 8 do 16 lat.

Ce lem kon kur su jest za chę ca nie mło -
dych lu dzi do po dej mo wa nia prób li te rac -
kich, roz bu dza nia fan ta zji i wy o braź ni,
a tak że oży wie nie pra cy kul tu ral no–oświa -
to wej w śro do wi sku –
w du żym mie ście i ma -
łej wio sce. Po pu la ry zo -
wa ny przez bib lio te ki
miej skie, gmin ne i ich
fi lie do cie ra do miej s-
co wych szkół i czy tel -
ni ków od wie dza ją cych
bib lio te ki.

Od 1992 ro ku kon -
kurs prze bie ga ro -
krocz nie pod in nym
ha słem te ma tycz nym.
W 2009 ro ku uczest-
ni kom za pro po no wa -
no te mat: Świat – to
wiel ka ta jem ni ca,
któ ry pod ję ło 207
mło dych twór ców.

Pra ce kon kur so we
po dzie lo no na trzy
gru py wie ko we (kl.
II -IV, V-VI i kla sy
gim na zjal ne). Oce nia -
ło je ju ry w skła dzie:
Jo an na Pa pu ziń ska,
Mał go rza ta Strzał -
kow ska (au tor ki ksią -
żek dla dzie ci) oraz

Ma ria Okra sa (me to dyk czy tel nic twa
dzie cię ce go Książ ni cy Płoc kiej). 

Og ło sze nie wy ni ków kon kur su i wrę -
cze nie na gród la u re a tom mia ło miej sce
5 grud nia w Książ ni cy Płoc kiej. Zo sta li
ni mi: w gru pie naj młod szej Łu kasz Bo -
gdań ski ze Sta rej Wsi (gm. Kroś nie wi -
ce), w gru pie II – Ja kub Cha zar kie -
wicz z Go sty ni na, wśród naj star szych
Ol ga Sta nik z Kut na. By ły rów nież dru -
gie i trze cie na gro dy oraz wy róż nie nia.

Spon so ra mi kon kur su by li: Sa mo rząd
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, Urząd Mia -
sta Płoc ka i Sta ro stwo Po wia to we w Płoc ku.

Po ni żej zwy cię ska pra ca Łu ka sza Bo -
gdań skie go. M. Okra sa

Mło dzi twór cy li te ra tu ry

Sabina Olbrich-Szafraniec Anna Walczak
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Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza do Do mu Dar mstadt 7 stycz nia
o godz. 18 na otwar cie do rocz nej wy sta -
wy pt. „Płoc kie Ka len da rze”. Wy sta wa
zor ga ni zo wa na zo sta ła we współ pra cy
z Płoc kim To wa rzy stwem Fo to gra ficz -
nym im. Alek san dra Ma cie szy. Bę dzie
czyn na do 24 stycz nia. Wstęp wol ny.

– 7 stycz nia spot ka my się po raz je de na -
sty, by po dzi wiać re zul ta ty pra cy fo to gra -
fów, gra fi ków i dru kar ni. W tej dzie dzi nie

wy da wa ło by się, że wszyst ko już zo sta ło
po wie dzia ne, ale jak zwy kle po ja wia ją się
no we po my sły bu dzą ce w nas, oglą da ją -
cych, po dziw i zach wyt. Li czy my, że tym
ra zem też tak bę dzie. Za pew ne tak jak
w ubieg łym ro ku bę dzie my mo gli zo ba czyć
pro duk cje z miast za przy jaź nio nych
z Płoc kiem. Jak zwy kle pub licz ność wy bie -
rze naj pięk niej sze ka len da rze. Za pra szam
na go dzi nę 18 – za chę ca Ha li na Płu cien nik
– ko mi sarz wy sta wy. (j)

Płoc kie ka len da rze

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do Do mu Dar mstadt 13 stycz nia
o godz. 18 na kon cert ko lęd świa ta
w wy ko na niu Ka me ral ne go Zes po łu
Wo kal ne go PO KiS (na zdję ciu) pod
dy rek cją Sła wo mi ra Gał czyń skie go
z to wa rzy sze niem Ja ro sła wa Do ma ga ły
(for te pian). Wstęp wol ny.

Ka me ral ny Zes pół Wo kal ny Płoc kie go
Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki pow stał we
wrześ niu 2003 ro ku. Skła da się z je de na -
stu do ro słych osób, w tym dwoj ga pro -
wa dzą cych zes pół i śpie wa ją cych w nim
in struk to rów – Sła wo mi ra Gał czyń skie -
go i Eli zy Ło chow skiej. Z zes po łem od

po cząt ku współ pra cu je pia ni sta -a kom pa -
nia tor dr Ja ro sław Do ma ga ła.

Śpie wa nie w zes po le jest pro po zy cją
dla lu dzi do ro słych. Da je moż li wość 
roz wi ja nia uzdol nień mu zycz nych, zwłasz -
cza wo kal nych, przy go to wu je do ak tyw ne -
go uczest nic twa w kul tu rze mu zycz nej
mia sta, bu dzi twór cze i spo łecz ne po sta -
wy, wpły wa na wraż li wość este tycz ną.

W re per tu a rze gru py jest oko ło 90
utwo rów, a wśród nich: mu zy ka daw na,
utwo ry świec kie i re li gij ne, w tym tak że
ne gro spi ri tu als, opra co wa nia pieś ni po -
pu lar nych oraz ko lę dy pol skie i ob ce.

MW

Ko lę dy świa ta

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza 11 stycz nia (po nie dzia łek) w po dróż
do Ar gen ty ny, w któ rą wy ru szy my z Do -
mu Dar mstadt. W ra mach Klu bu „Po dró -
że” im. To ny’e go Ha li ka bę dzie oka zja
zo ba czyć na slaj dach naj pięk niej sze i eg -
zo tycz ne za kąt ki te go kra ju, o któ rych
opo wia dać bę dzie Ste fan Czer niec ki. Po -
czą tek po dró ży o godz. 18, wstęp wol ny. 

– Ar gen ty na to bez wąt pie nia naj pięk -
niej sze pań stwo, ja kie kie dy kol wiek wi -
dzia łem. O ile każ dy z kra jów Ame ry ki
Po łud nio wej cha rak te ry zu je się okre ślo -
nym kra jo bra zem: Chi le bo ga te jest
w prze pięk ne wul ka ny, Bo li wia to przede
wszyst kim wspa nia łe sol ni ska, Pe ru to
spu ściz na po In kach, Ek wa dor to wspa -
nia łe ba na now ce, itd. o ty le Ar gen ty na
ma wszyst ko, co naj bar dziej fa scy nu ją ce

w Ame ry ce Ła ciń skiej – mó wi prze wod -
nik. Nie ma tu ni cze go, o czym mo że nie
za ma rzyć po dróż nik. Na tu ra jak by chcia -
ła udo wod nić, ileż to mo że zmie ścić
wspa nia ło ści na ob sza rze jed ne go skraw -
ka zie mi. Ni gdzie in dziej nie ską pie my się
w kil ku set ka ska dach „ukry tych w dżun -
gli“ wo dos pa dów Igu a zu. Ni gdzie in dziej
nie za tań czy my tan ga tak jak w ko lo ro -
wym Bu e nos. Ni gdzie in dziej nie zro zu -
mie my le piej, czym jest praw dzi wa, pła -
ska pust ka niż po prze je cha niu pam py.
Ni gdzie in dziej skal ne tur nie nie ro bią ta -
kie go wra że nia jak tu taj – naj pięk niej sze
szczy ty świa ta: Cer ro Tor res i Fitz Roy
wy ra sta jąc na wy so kość po nad 3 ty się cy
me trów spoś ród pła skiej oko li cy ro bią
wra że nie, któ re go ni gdy się nie za pom ni.
To tu taj jest ko niec świa ta, czy li naj da lej
po ło żo na miej sco wość świa ta, Us hu a ia.
Fior dy, wul ka ny, pu sty nie, dżun gla, sol ni -
ska, ste py, ska ły, pla że... Z ge o mor fo lo -
gicz no -przy rod ni cze go pun ktu wi dze nia
w Ar gen ty nie nie ma tyl ko te pui, zna nych
z pół noc nych ob sza rów Bra zy lii lub We -
ne zu e li. Ca łe szczę ście. Wów czas pań st-
wo to moż na by uz nać za ide al ne. A tak
jest pra wie do sko na łe.

Przez 3 mie sią ce mia łem oka zję prze -
wę dro wać mo je uko cha ne pań stwo
wzdłuż i wszerz. Lu dzi, ja kich tam poz na -
łem, nie za pom nę do koń ca ży cia. Kra j-
o bra zów – tym bar dziej. Chęt nie po dzie lę
się z Pań stwem swy mi wra że nia mi,
a prze de wszyst kim zdję cia mi miejsc, 
ja kie mia łem oka zję uj rzeć. Za pra szam
ser decz nie. Ste fan Czer niecki

Naj pięk niej sze pań stwo świa ta

Do udzia łu w kon kur sie te atr za pra sza
oso by, nie tyl ko zwią za ne za wo do wo
z płoc ką sce ną, ale rów nież te, któ re przez
la ta by ły jej mi łoś ni ka mi. – Li czy my na
wspom nie nia na szych star szych wi dzów.
Za chę ca my do przy go dy z pió rem wszy-
st kich, któ rzy pa mię ta ją pier wsze se zo ny
pra cy na sze go Te a tru, kre a cje ak to rów,
uda ne re ży se rie, sce no gra fie i ko stiu my
oraz pier wszych rze mieśl ni ków te a tral -
nych. Pań stwa wspom nie nia mo gą być
szcze gól nie cen ne ze wzglę dów ar chi wal -
nych i do ku men tal nych. Naj cie ka wsze
pra ce, po uzy ska niu zgo dy i au to ry za cji

au to rów, zo sta ną opub li ko wa ne w to mi ku
wspom nień – pi szą w og ło sze niu or ga ni -
za to rzy. 

Pra ce kon kur so we w for mie elek tro -
nicz nej o wiel ko ści do 60 tys. zna ków ze
spa cja mi (20 stron), na le ży prze sy łać na
adres e-ma il: pro mo cja@te atr plock.pl lub
na adres: Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go
Sza niaw skie go w Płoc ku, 09-400 Płock,
ul. No wy Ry nek 11 z do pi skiem „W mo -
im Te a trze” – kon kurs. Wię cej in for ma cji
na www.te atr plock.pl i pod tel. 24 266 38
09 lub 24 266 38 00. Kon kurs trwa do 15
mar ca 2010. (op. rł)

„W mo im Te a trze – wspom nie nia o ku li sach płoc kiej Sce ny“ – to ty tuł kon kur -
su li te rac kie go, któ ry og ło sił Te atr Dra ma tycz ny z oka zji swo je go 35-le cia 

Uro dzi no wy kon kurs Sza niaw skie go

Ko lej ny pro jekt fi nan so wa ny przez
Fun da cję „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka” do biegł koń ca. W au li Gim na zjum
Nr 5 Zes pół Pieś ni i Tań ca „Wi sła” za -
pre zen to wał Su i tę Kur piow ską, do któ -
rej stro je za ku pio ne zo sta ły właś nie
z pie nię dzy gran to wych. Sto wa rzy sze -
nie Przy ja ciół Zes po łu Pieś ni i Tań ca
„Wi sła” na wy ko na nie ko stiu mów wy -
da ło z do fi nan so wa nia 12.500 zł. Na
kon cer cie wy stą pił rów nież za przy jaź -
nio ny z „Wi słą” Zes pół Pieś ni i Tań ca
„Ku ja wy”. Oprócz Su i ty przed sta wio no
fan ta zje eu ro pej skie, tań ce gó ra li ży -
wiec kich, ku ja wia ki i ober ki. 

Sa ma Su i ta Kur piow ska to no wość
w pro gra mie ar ty stycz nym zes po łu
„Wi sły”. Oca lić ma od za pom nie nia
bo ga tą tra dy cję i obrzę dy Kur piowsz -
czyz ny, ale rów nież wie lo let nią pra cę
et no gra ficz ną przed wo jen ne go pro-
bosz cza ko ścio ła w Imiel ni cy ks. Wła -
dy sła wa Skier kow skie go. 

Ksiądz Skier kow ski uro dził się
w 1886 ro ku w nie wiel kiej miej sco wo -
ści Głu że wek pod Mła wą. Świę ce nia
kap łań skie w ka te drze płoc kiej z rąk
bpa An to nie go Ju lia na No wo wiej skie go

otrzy mał 23 czer wca 1912 ro ku. Za ko -
cha ny w fol klo rze Kur piów, przez ca łe
do ro słe ży cie zbie rał ich pieś ni. W su -
mie uda ło mu się ze brać po nad 1500
pieś ni po gru po wa nych na m.in.: pieś ni
we sel ne, po grze bo we, mi łos ne, sie ro ce,
pa ster skie. Sta ra niem To wa rzy stwa Na -
u ko we go Płoc kie go je go pra ca wy da na
zo sta ła dru kiem w 1934 ro ku. Ksiądz
Skier kow ski zgi nął pod czas II woj ny
świa to wej w obo zie w Dział do wie. IT

Re a li za cja pro jek tu roz po czę ła się od
przyz na nia gran tu

Su i ta Kur piow ska na sce nie 
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Za wod ni cy Płoc kie go To wa rzy stwa
Wio ślar skie go se zon 2009 r. „na wo -
dzie” za koń czy li na are nie mię dzy na ro -
do wej jak i kra jo wej – w paź dzier ni ku.
Do bre wy ni ki uty tu ło wa nych se nio rów,
jak: P. Bu chal ski i D. Ku biak, do pin -
go wa ły młod szych do bar dziej wy tę żo -
nej pra cy, któ ra przy nio sła owo ce. 

Na pod sta wie wy ni ków z ca łe go se zo -
nu 2009 tre ner ka dry ju nio rów po wo łał
na kon sul ta cje szko le nio we do COS -
O PO Wałcz 35 naj lep szych pol skich ju -
nio rów, w tym oś miu wio śla rzy PTW
(Ple wiń ski, Sa lak, Przed peł ski, Fel bór,
Kru szyń ski, Le wan dow ski, Mi ko ła jew -
ski, Ra fał Zaj kow ski – brat Ka mi la)
oraz tre ne ra Jac ka Ka ro la ka. Kon sul ta -
cje za koń czy ły się ol brzy mim suk ce sem
za wod ni ków PTW: I miej sce – D. Ple -
wiń ski, II – D Sa lak, V – M. Mi ko ła -
jew ski, VI – R. Zaj kow ski (naj młod szy
za wod nik), XIV – Ł. Le wan dow ski,
XVI – D. Kru szyń ski, XVIII – G. Fel-
bór, XIX – D. Przed peł ski. 

Po tak re we la cyj nym wy ni ków ju nio -
rów PTW, do po dob ne go spraw dzia nu
w COS -O PO Wałcz w gro nie 41 re pre -
zen tan tów ka dry mło dzie żo wej przy stą pił
wi ce mistrz świa ta ju nio rów Ka mil Zaj -
kow ski, któ ry w 2010 r. bę dzie star to wał
w gru pie mło dzie żo wej. Kon sul ta cje po -
twier dzi ły, że Ka mil tak że w gru pie mło -
dzie żo wej utrud ni „ży cie” ry wa lom, gdyż
spraw dzian za koń czył na II miej scu, po -
mi mo te go, że jesz cze jest ju nio rem. 

5 grud nia 2009 r. w War sza wie wio -
śla rze PTW bra li udział w Mi strzo -
stwach Ma zo wsza na er go me trze, któ re
mi mo bra ku Zaj kow skie go, Sa la ka
i Ple wiń skie go, za wo dy te zo sta ły zdo -
mi no wa ne przez PTW Płock. W gru pie
ju nio rów za wod ni cy tre ne ra Jac ka Ka -
ro la ka za ję li ca łe po dium: I – M. Mi ko -
ła jew ski, II – Ł. Le wan dow ski, III –
Ra fał Zaj kow ski. Nie go rzej wy pa dły

ju nior ki pod wo dzą tre ner ki Agniesz ki
Lep czak; I miej sce za ję ła Le na No wa -
kow ska, na to miast na IV miej scu upla-
so wa ła się Ane ta Bia ła szek. Tak że re -
we la cyj nie spi sa ła się We ro ni ka 
Trzciń ska, za wod ni czka tre ne ra
Krzysz to fa Ka liń skie go, któ ra zde cy do -
wa nie wy gra ła swo ją gru pę wie ko wą
(14-15 lat). Tę gru pę wie ko wą wśród
chłop ców wy grał tak że za wod nik PTW-
SMS Pa weł Ko tec ki (tre ner An drzej
Pe try kow ski), a V miej sce za jął Pa tryk

Sze lą gow ski. Miej sca od VII do X (Ł.
Kra jew ski, K. Han dlar ski, A. Cza cho -
row ski, J. Bed nar ski) oraz XII m. (M.
Biel ski), XIV m. (P. Pi łat) i XVII m. (P.
Wy rzy kow ski) za ję li za wod ni cy PTW

na 44 w tej gru pie star tu ją cych za wod ni -
ków. Rów nież w gru pie za wod ni czek
12-13 lat, PTW mia ło na po dium swo ją
wio ślar kę Pa try cję Sie bier ską, któ ra
za ję ła III m. 

Nie sa mo wi te go wy czy nu do ko na li za -
wod ni cy tre ne ra Pio tra Sał kow skie go (w
gru pie 12-13 lat), któ rzy w pier wszej
dzie siąt ce za ję li dzie więć ko lej nych
miejsc od II do X m. (P. Szcze pań ski, S.
Cie śla, K. Pa włow ski, B. Bu dzyń ski, G.
Ra pu sta, D. Wa len dziń ski, K. Ka miń ski,
M. Ma le sa, J. Dem bkie wicz) i XIII m. (F.
Si kor ski) na 23 star tu ją cych wio śla rzy.

Na wy ni ki te, oprócz ta len tu i so lid nej
pra cy mło dych wio śla rzy, zło ży ły się:
wspar cie Urzę du Mia sta Płoc ka i PKN
Or len oraz pra ca tre ne rów – oprócz wy -
mie nio nych wy żej – tak że Grze go rza
Stel la ka i Je rze go Pod sęd ka. Za wod ni cy
PTW to prze de wszyst kim by li lub
obec ni ucz nio wie Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go przy ZST w Płoc ku. 

Od kwiet nia trwa ją pra ce re mon to wo -
-mo der ni za cyj ne ba zy tre nin go wej
PTW, dzię ki cze mu płoc cy wio śla rze
bę dą mie li bar dzo no wo czes ną ba zę,
któ ra po win na prze ło żyć się na wy ni ki
w na stęp nych se zo nach.

Wal de mar Ro gow ski
se kre tarz za rzą du PTW

Śla da mi mi strzów

Wy jąt ko we emo cje to wa rzy szy ły pół -
fi na ło we mu tur nie jo wi III edy cji Or len
Han dball Mi ni Li gi. Poz na liś my już naj -
lep szą czwór kę dru żyn, mię dzy któ ry mi
ro ze gra się fi na ło wa ba ta lia tur nie ju,
a tak że zes po ły wal czą ce w fi na le B
o miej sca 7-12.

Zgod nie z ocze ki wa nia mi o „pal mę”
pier wszeń stwa za gra ją zes po ły szkół: nr
7 z Cie cha no wa i 21, 16, 23 z Płoc ka.

Szcze gól nie ta ostat nia wspa nia le wy -
ko na ła za da nie, zdo by wa jąc kom plet
pun któw w trzech me czach, po ko nu jąc
ko lej no SP 7 Cie cha nów, SP 16 Płock
i SP Pro bosz cze wi ce. Po do piecz ni 
An drze ja Wo la no tym sa mym spra wi li
swo je mu tre ne ro wi do sko na ły pre zent
w prze ded niu imie nin.

Bar dzo emo cjo nu ją cy i ob fi tu ją cy
w wie le dra ma tycz nych sy tu a cji był za -

koń czo ny re mi -
sem mecz po -
mię dzy płoc ki -
mi szko ła mi 16
i 21. Za wod ni cy
tre ne rów To ma -
sza Po pi sa i Pio -
tra Gó rec kie go
dra ma tur gią ob da rzyć mo gli by nie jed no
spot ka nie ro zgry wek ek stra kla sy.

W fi na le „B” o czo ło we lo ka ty za grały
SP z Sier pca,Wę gro wa, Łąc ka i Słu bic.

Tur niej fi na ło wy od był się tra dy cyj -
nie w Gim na zjum nr 8 13 grud nia. I
miejsce w kwalifikacji końcowej zajęła
SP nr 7 z Ciechanowa, II – SP nr 16, III
– SP nr 21.

Spon so rem ty tu lar nym ro zgry wek
jest PKN OR LEN S.A., pa tro nu je im
Urząd Mia sta Płoc ka. SKF

Zwy cię stwo jest tym cen niej sze, że
pier wszy zes pół Spój ni gra w pier wszej
li dze. W do dat ku naj młod sza za wod ni -
czka Spój ni mia ła lat 14, zaś naj star sza
z gra ją cych płoc cza nek za led wie 13.

Kom plet pun któw zdo by ły w sto li cy:
Alek san dra Lau, od no sząc swe pier-
wsze zwy cię stwa w II li dze oraz Ka ta -
rzy na Ba grow ska. Ka ta rzy na po ko na ła
w za led wie trzy se to wym po je dyn ku Do -
mi ni kę Rę bel ską, Alek san dra sto czy ła
pa sjo nu ją cy pię cio se to wy mecz z Ju sty -
ną Tu sień. Przy sta nie 2:1 w se tach dla
war sza wian ki, w czwar tym se cie Ola
obro ni ła pięć pi łek me czo wych, by osta -
tecz nie wy grać 15:13. Po gnę bio na w ten
spo sób prze ciw ni czka pią te go se ta od -
da ła prak tycz nie bez wal ki.

Po dob nie pa sjo nu ją cy po je dy nek sto -
czy ła An na We resz cza ka, ale bez hap py
en du. Dzię ki bar dzo do brej po sta wie
wy gra ła pier wsze dwa se ty prze ciw Do -
ro cie Ro siec kiej. W czwar tym pro wa -
dząc 2:1 w se tach i 10:8, prze gra ła dwie
pił ki me czo we, a po tem po dob nie dra-
ma tycz ny pią ty set i nie zdo by ła w War -
sza wie pun ktu w grze po je dyn czej. Nie

uda ło się też pod wyż szyć pro wa dze nia
w me czu (po pier wszych grach by ło 2:0
dla Nad wi śla ni na) Syl wii Szel kow skiej,
któ ra do pie ro w trze cim se cie na wią za ła
wal kę z An ną Sen dek. 

Za to płoc czan ki bar dzo do brze za pre -
zen to wa ły się w grach pod wój nych, pew -
nie wy gry wa jąc na obu sto łach. W tym
mo men cie pro wa dzi ły już w me czu 4:2.
Pią ty punkt, któ ry za pew niał Nad wi śla -
ni no wi co naj mniej re mis zdo by ła Szel -
kow ska, po ko nu jąc moc no wy bi tą z ryt -
mu Tu sień. Po prze gra nej Ani na dru gim
sto le w rów no leg łej grze, szan sę na zdo -
by cie pun ktu na wa gę zwy cię stwa mia ły
Lau i Ba grow ska, któ re przy stą pi ły do
ostat niej se rii po je dyn ków. I obie ze swo -
ich szans sko rzy sta ły. Pier wsza skoń czy -
ła Ola po ko nu jąc Sen dek. Gdy wy nik
me czu brzmiał już 6:3 i nic nie mog ło
ode brać płoc czan kom zwy cię stwa, Ka sia
już bez pre sji wy gra ła pią te go se ta z Ro -
siec ką, bio rąc od wet za prze gra ną Ani
sto sun kiem 2:3.

Dzię ki wy gra nej w sto li cy, płoc kie
dziew czę ta opu ści ły prze do stat nie miej -
sce w ta be li II li gi. blog

De biu tu ją ce w dru giej li dze te ni sa sto ło we go za wod ni czki Nad wi śla ni na BS 
Ma zo wsze Płock od nio sły już dru gie zwy cię stwo w ro zgryw kach. Zde cy do wa nie
po ko na ły w sto li cy Spój nię II War sza wa 7:3.

La u ry w sto li cy

Han dball Mi ni Li ga

Ca łe płoc kie po dium (od le wej): Łu kasz Le wan dow ski, Mi chał Mi ko ła jew ski, Ra fał Zaj kow ski

Le na No wa kow ska na naj wyż szym stop niu
po dium

W Cen trum ds. Współ pra cy z Or ga ni -
za cja mi Po za rzą do wy mi zor ga ni zo wa no
etap re jo no wy XVIII Ogól no pol skiej
Olim pia dy Pro mo cji Zdro we go Sty lu Ży -
cia. Wzię ło w nim udział 29 ucz niów z 15
szkół (8 gim na zjal nych i 7 szkół po nad -
gim na zjal nych). 

Oce nie po dle gał roz wią za ny przez ucz -
niów test oraz do ku men ta cja ak cji pro -
zdro wot nej w śro do wi sku szkol nym i po -
zasz kol nym.

Zwy cięz ca mi eta pu re jo no we go zo sta li:
w ka te go rii gim na zjal nej – I miej sce Pa u la
Stęp czyń ska z G nr 6, II – Piotr Wy soc ki
z G nr 6, III – Ju lia Sznej wajs – G nr 4, zaś

w ka te go rii po nad gim na zjal nej zwy cię ży -
ła Alek san dra Sa dec ka z III LO im. M. Dą -
brow skiej, dru ga by ła Alek san dra Re kosz
z LO im. Wł. Ja gieł ły, a trze cia Ju dy ta
Ziół kow ska z Zes po łu Szkół im. L. Ber ge -
ro wej. Zdo byw cy pier wszych miejsc bę dą
re pre zen to wać nasz re jon w eta pie okrę go -
wym, or ga ni zo wa nym przez Ma zo wiec ki
Za rząd Okrę go wy PCK w War sza wie.

Or ga ni za to rem olim pia dy na szczeb lu re -
jo nu był Za rząd Re jo no wy PCK w Płoc ku,
a wspó łor ga ni za to ra mi: Urząd Mia sta Pło-
c ka – Wy dział Zdro wia i Spraw Spo łecz nych,
Ku ra to rium Oświa ty w War sza wie De le ga tu -
ra w Płoc ku, Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -E -
pi de mio lo gicz na, Sek cja Oświa ty Zdro wot -
nej i Pro mo cji Zdro wia w Płoc ku. (j)

Zdro wo żyć
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*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*

W Zes po le Szkół nr 2 od był się An -
drzej ko wy tur niej ko szy ków ki o Pu -
char Pre zy den ta Mia sta Płoc ka. Bra ły
w nim udział dziew czyn ki z rocz ni ka
1998 oraz 1996. Do tur nie ju zgło si ło
się 6 dru żyn ze star sze go rocz ni ka i 7
z młod sze go.

W gru pie star szej zwy cięz cą tur nie -
ju zo sta ła dru ży na UKS HU RA GAN
WO ŁO MIN, na dru gim upla so wa ły
się dziew czę ta z OSiR Trój ka Ży rar -
dów, a na trze cim za wod ni czki MUKS
21 Płock. W młod szej gru pie trium fo -
wa ły ko szy kar ki z OSiR TRÓJ KI ŻY -
RAR DÓW, dru gie miej sce za ję ła dru -
ży na MUKS 21 Płock, a trze cie UKS
No wy Sącz. 

Na gro dy otrzy ma ły naj lep sze za -
wod ni czki tur nie ju: Mar ta Nit kie wicz
z Ży rar do wa oraz uczen ni ce SP 21 Pa -
try cja Koz łow ska i Kla u dia Kucz mar -
ska z rocz ni ka ’98. W star szej ka te go -
rii ty tuł naj lep szej za wod ni czki tur nie -
ju przy padł Syl wii Buj niak z Ży rar do -
wa, wy róż nio no też dwie za wod ni czki

z płoc kie go Gim na zjum nr 10 – Ani tę
Pie choc ką i Ju sty nę Bie law ską. łuk

An drzej ko wy kosz

W ostat ni we e kend li sto pa da w ha li
spor to wej MZOS-u w Bo ro wi czkach ro -
ze gra ne zo sta ły II Ogól no pol skie Za wo -
dy WUS HU -SAN DA o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka. Or ga ni za to ra mi
za wo dów by li UKS San da Płock oraz
Urząd Mia sta, a pa tro nat ho no ro wy nad
im pre zą ob jął pre zy dent Mi ro sław Mi -
lew ski.

W ra mach tur nie ju ro ze gra ne zo sta ły
czte ry kon ku ren cje: wal ki Pier wsze go
Kro ku, Ju nio rów Qin gda, Se nio rów
San shou i for my tra dy cyj ne Kung Fu.
Za wo dy roz po czę ła pre zen ta cja klu bów,
a ofi cjal ne go otwar cia do ko nał pre zes
Pol skie go Związ ku Wus hu – Da riusz
Pi wo war ski.

W tur nie ju wy star to wa ło ok. 80 za -
wod ni ków i za wod ni czek z 11 klu bów:
z Płoc ka, Słup na, Ma łej Wsi, Wy szo -
gro du, War sza wy, Wło cław ka oraz Sie -
ra dza.

Od wczes nych go dzin przed po łud nio -
wych od by wa ły się wal ki eli mi na cyj ne
oraz pier wsze go kro ku. Ga lę fi na ło wą
roz po czął po kaz Ca poe i ry, po któ rym
od by ła się pre zen ta cja za wod ni ków.
Na stęp nie od był się po kaz UKS Ju do
Ka no. Po czę ści ofi cjal nej od by ła się
pier wsza z trzy na stu walk fi na ło wych.
Oto ich zwy cięz cy:

JU NIO RZY: 7-8 lat do 29 kg – Da -
niel Oziem kie wicz (Ra jew ski Te am
Płock), 

10-12 lat do 34 kg – Ja kub Rzym ska
(Szko ła SHA O LIN Kung Fu Sie radz),

11-12 lat do 42 kg – Łu kasz Sob czak
(UKS Słup no),

13-14 lat do 60 kg – Piotr Opa ła (Ra -
jew ski Te am Płock), 

13-14 lat do 50 kg – Ka ro li na Ko siar -
ka (UKS Wy szo gród), 

13-14 lat do 56 kg – Adrian Dą brow -
ski (UKS San da Płock), 

13-14 lat do 47 kg – Iza be la Ra jew ska
(UKS Ma ła Wieś), 

15-16 lat do 60 kg – Ma te usz Ra jew -
ski (Ra jew ski Te am Płock), 

17-18 lat do 65 kg – Ka mil Bosz ko
(Co pa ca ba na War sza wa), 

17-18 lat do 85 kg – Se ba stian Le -
wan dow ski (UKS San da Płock), 

SAN SHOU: 65 kg I – Ja ro sław Szpe-
j na (UKS San da Płock), 75 kg – To masz
Ra choc ki (UKS San da Płock), 70 kg –
Pa weł Osuch (Pa le stra War sza wa), 80
kg – Kon rad Gó rec ki (UKS San da
Płock), 85 kg – Pa weł De lu ga (Pa le stra
War sza wa), 90 kg – Pa weł Mi kla szew -
ski (UKS San da Płock), + 90 kg – Se ba -
stian So bót ka (UKS San da Płock).

PIER WSZY KROK: 15-16 lat do 60
kg – Se ba stian Sto biec ki (UKS Wy szo -
gród), 17-18 lat do 65 kg – Pa weł Żu -
kow ski (Pa le stra War sza wa), se nio rzy
do 70 kg – To masz Ka nia (Ra jew ski Te -
am Płock), se nio rzy do 75 kg – Krzysz -
tof Fersz (UKS San da Płock), se nio rzy
do 80 kg – Adrian Ko wal ski (Ra jew ski
Te am Płock), se nio rzy + 90 kg – Łu kasz
Bu jal ski (UKS San da Płock).

Pu cha ry dla naj lep szych za wod ni ków
otrzy ma li: Ka ro li na Ko siar ka – naj lep -
sza ju nior ka, Pa weł Osuch – naj lep szy
se nior i Ma te usz Ra jew ski – naj lep szy
za wod nik tur nie ju. P. Paś nik

WUS HU -SAN DA o Pu char Pre zy den ta 

W Opo lu, w efek tow nej ha li „Okrą -
glak”, od by ło się współ za wod nic two
Otwar te go Mię dzy na ro do we go Pu cha ru
Pol ski w Ta ek won do GTF. Ry wa li zo -
wa no in dy wi du al nie w ka te go riach wie -
ko wych se nio rów, ju nio rów, ka de tów
i ko biet, w for mu łach walk prze ry wa -
nych i ciąg łych, ukła dów for mal nych
tra dy cyj nych, ukła dów otwar tych do -
wol nych oraz tech nik spe cjal nych.

W tym, sto ją cym na bar dzo wy so kim
po zio mie spor to wym, tur nie ju udział
wzię ło po nad 400 za wod ni ków i za wo-
d ni czek z 6 państw (Pol ska, Au stria, Ar -
me nia, Ukra i na, Moł da wia i Ka zach -
stan). Pol skę re pre zen to wa ło kil ka dzie -
siąt klu bów z ca łe go kra ju, w tym płoc -
ki LKS „Pun cher”. Dwaj płoc cza nie
wy stą pi li w kon ku ren cji walk for mu ły
prze ry wa nej w ka te go rii wie ko wej se -
nio rów, obaj w tej sa mej ka te go rii wzro -
sto wej do 185 cm – ry wa li zo wa ło w niej
16 za wod ni ków. 

Ma riusz Dłuż niew ski pier wszą swo -
ją wal kę z za wod ni kiem z klu bu 
„Orient” Czę sto cho wa wy grał przez
pod da nie się za wod ni ka, na to miast
w ko lej nej ćwier ćfi na ło wej, bar dzo
wy rów na nej wal ce, uległ nie wiel kim
sto sun kiem pun któw 5:7 za wod ni ko wi
klu bu „Ro nin” War sza wa (póź niej sze -
mu v-ce mi strzo wi), od pa da jąc zgod nie
z sy ste mem pu cha ro wym z dal szej ry -
wa li za cji. Tym sa mym ukoń czył ry wa -
li za cję na miej scu V-VIII. 

Piotr Ma ślan ka (na zdję ciu) sto czył
czte ry emo cjo nu ją ce wal ki z za wod ni -
ka mi z klu bów „Dan” Lub lin, „Udar”
Gdańsk, „EN SO” Krap ko wi ce i „Ro -
nin” War sza wa, wszyst kie roz strzy ga jąc
na swo ją ko rzyść. Wspa nia łą, trzy run -
do wą wal kę fi na ło wą z za wod ni kiem
z War sza wy za koń czył przed cza sem
prze wa gą tech nicz ną sto sun kiem pun k-
to wym 12:2, do słow nie nie da jąc prze ci-
w ni ko wi szans. Jest to już czwar ty me -
dal (w tym dru gi zło ty) Pio tra Ma ślan ki
w ta ek won do zdo by ty w cią gu trzech
ostat nich lat. 

Przy pom nij my, że za wod nik ten ma
w swo im do rob ku m.in. srebr ny me dal
MP (2007), brą zo wy me dal MP
(2008r.), zło ty me dal ME (2008r.) i zło -
ty me dal PP (2008r.). Po nie waż cykl or -
ga ni za cyj ny ME jest dwu let ni, ubieg ło -
rocz ny ty tuł Mi strza Eu ro py w Ta ek -
won do In ter na tio nal przy słu gu je mu i w
tym ro ku. PM 

* Za in te re so wa nych tre nin ga mi sek cji:
ta ek won do GTF, TI i ITF, kick -bo xin gu
i bok ser skiej za pra sza my we wtor ki
i czwar tki od godz. 19.30 do Spół dziel cze -
go Do mu Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3,
par ter, sal ka ju do za przy jaź nio ne go klu bu
„El jot”), wej ście od stro ny par kin gu),
kon takt tel. 601 437 068.

Szko ła Pod sta wo wa nr 20 po raz trze ci
go ści ła naj młod szych te ni si stów sto ło -
wych. W za wo dach ro ze gra nych w ha li
spor to wej w Bo ro wi czkach udział wzię ło
72 ucz niów z 6 szkół pod sta wo wych: z Je -
że wa, Bu dek Pia sec kich, Oża ro wa Ma zo -
wiec kie go, Ciach ci na oraz płoc kich SP nr 6
i 20. Za wod ni cy ry wa li zo wa li w dwóch ka -
te go riach wie ko wych: ża cy (kl. I – IV) oraz
mło dzi cy (kl. V – VII).

Pier wsi do wal ki przy stą pi li ża cy i ża -
czki. W tej ka te go rii zwy cię ży li fa wo ry ci;
Wik to ria Ziem kie wicz w fi na le po ko na ła
Alek san drę Pa ru szew ską 3:0, a Ma te usz
Lau wy grał z Ja ku bem Że ber kie wi czem
rów nież 3:0, któ ry wcześ niej wy e li mi no -

wał wy żej kla sy fi ko wa ne go na li stach
MOZTS Pio tra Ró życ kie go z Je że wa.
W ka te go rii mło dzi ków zwy cię żył Ar ka -
diusz Ka lisz (20 na I OTK), po ko nu jąc 3:0
Ada ma Fu za. Wśród dziew cząt trium fo -
wa ła Kla u dia Cie siel ska po ko nu jąc Ka ta -
rzy nę Ba grow ską3:1.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię ży li
gos po da rze – SP nr 20, któ rzy uz bie ra li
154 pun kty, II miej sce za ję ła SP w Je że -
wie (75 pkt.), a III – SP w Bud kach Pia -
sec kich (70 pkt.). Pier wszych trzech za -
wod ni ków w każ dej ka te go rii otrzy ma ło
cen ne na gro dy rze czo we, za miej sca 1-6
pa miąt ko we dy plo my, a trzy naj lep sze
szko ły efek tow ne pu cha ry. (g)

Ping -pong w Bo ro wi czkachZło to w ta ek won do
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zor ga ni zo wa no już 4 grud nia w Klu bie
Osie dla Dwor co wa PSML. Od godz.16
do 19 oko ło 80 dzie ci z osie dla i oko lic
wi ta ło Mi ko ła ja i za pro si ło go ścia do
wspól nej za ba wy. Uczest ni cy bra li udział
w kon kur sach i za ba wach, czas umi la ły
wy stę py zes po łów ze Spół dziel cze go Do -
mu Kul tu ry i Szko ły Pod sta wo wej nr 21.

Mi ko łaj przy szedł, oczy wi ście, z wor kiem
pre zen tów, któ ry mi ob da ro wał wszys-
t kich uczest ni ków in te gra cyj nej za ba wy. 

Wspó łor ga ni za to rem im pre zy był
Urząd Mia sta Płoc ka oraz Klub Mi łoś ni -
ków Roz ry wek Umy sło wych „Re laks”,
któ ry przy go to wał i prze pro wa dził kon -
kurs roz wią zy wa nia krzy żó wek. (j)

Mi ko łaj ko we Mia ste czko 

Z pre zen ta mi do przed szko li
Już w pier wszej de -

ka dzie grud nia do płoc -
kich przed szko li za wi ta -
li po moc ni cy Mi ko ła ja
w oso bach pre zy den ta
Mi ro sła wa Mi lew skie go
i je go za stęp cy Pio tra
Ku be ry. 

Po dob nie jak
w ubieg łym ro ku to wa -
rzy szy ły im gwiazd ki
bet le jem skie i śnie żyn -
ka. W tych ro lach go -
ścin nie wy stą pi li na u -
czy cie le. Ra tu szo wy Mi -
ko łaj od wie dził wszyst -
kich przed szko la ków –
za rów no w przed szko -
lach miej skich jak i nie -
pub licz nych. Każ de
dziec ko otrzy ma ło od
Mi ko ła ja pre zent, mog ło
tak że zro bić so bie z nie -
co dzien nym go ściem
pa miąt ko we zdję cie.

(j)
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kul ty wu ją przed-
szko la ki z Miej skie -
go Przed szko la Nr
34 im. Ku bu sia 
Pu chat ka i Je go
Przy ja ciół. W ten 
ma gicz ny dzień do
wspól nej za ba wy za -
pro si li rów nież ro dz-
i ców.

Wie czór wróżb
roz po czął się za ba wą
in te gra cyj ną, a gość
z Mu ze um Ma zo -
wiec kie go za poz nał
dzie ci ze zwy cza ja -
mi i tra dy cja mi an -
drzej ko wy mi.

Du żą zna jo mo -
ścią ma gii wy ka za -
ły się rów nież na u -
czy ciel ki, przy go to -
wu jąc przed szko la -
kom ca ły wach larz
wróżb. By ły np.
Gwiazd ki przy szło -
ści, Go rą ca miot ła,
Ko ło po dró ży, Ma g-
icz na licz ba 7, Cza -
ry ma ry bu tów sta -
wia nie i wie le in -
nych. Dy rek tor Da -
nu ta Ko mo sa wy -
stą pi ła w ro li wróż -
ki i wy cza ro wa ła
dla wszyst kich
dzie ci drob ne upo -
min ki. Po moc
i współ pra ca ro dzi -
ców uczest ni czą -
cych w za ba wie
stwo rzy ła do mo wą
at mos fe rę. Tra dy -
cyj ne la nie wo sku
przez klucz zam -
knę ło wspól ną za -
ba wę.              MB

An drzej ko we tra dy cje
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to ty tuł wie czo ru an drzej ko we go dla
dzie ci i mło dzie ży, któ ry od był się
w Spół dziel czym Do mu Kul tu ry
PSML-W. W pier wszej czę ści dzie ci
wy słu cha ły krót kiej hi sto rii o daw nych
tra dy cjach i obrzę dach an drzej ko wych.
Na stęp nie każ dy z uczest ni ków mógł
spraw dzić ja ka cze ka go przy szłość.
Wróż by z cyfr, ko lo rów, wo sku, usta -
wia nie bu tów, ko ło for tu ny, ho ro sko -
py, to za led wie cześć atrak cji w ja kich
mog ły uczest ni czyć dzie ci. Wróż by
prze pla ta ły się z za ba wa mi mu zycz -
no-ru cho wy mi. Do dat ko wym pun ktem
wie czo ru był wy stęp sek cji tań ca 
bre ak -dan ce z Klu bu Osie dla Łu ka sie -
wi cza. W im pre zie uczest ni czy ło oko ło
200 osób. Dla wszyst kich go ści przy-
go to wa no słod ki po czę stu nek. MK

Cza ry -Ma ry w SDK

Do śpie wu spe cjal nie dzie ci nie trze ba
za chę cać i wię kszość z nich nie ma jesz -
cze pa ra li żu ją cej tre my, od bie ra ją cej
głos do ro słym. Dla te go przed szko la
chęt nie or ga ni zu ją wo kal ne prze glą dy,
na któ rych mo gą za pre zen to wać się ich
po do piecz ni. Ale Miej skie Przed szko le
nr 31 po sta no wi ło jesz cze wcią gnąć do
za ba wy ro dzi ców. Wy stę py w du e cie –
naj czę ściej z ma mą – oka za ły się bar dzo

tra fio nym po my słem, któ ry dał wszyst -
kim uczest ni kom wie le ra do ści.

Na to miast Miej skie Przed szko le nr 6
po sze rzy ło śpie wa ją cą za ba wę o re cy ta -
cje wier szy ków i scen ki te a tral ne. „Plu -
szo wy miś mo im przy ja cie lem jest” to
ha sło Mię dzy przed szkol ne go Prze glą du
Twór czo ści Dzie cię cej któ ry od był się
w sie dzi bie „Dzie ci Płoc ka” w Świa to -
wy Dzień Plu szo we go Mi sia. (j)

Śpie wa ją ce przed szko la ki

Cytat numeru

Praw dzi wa cno ta 
nie boi się śmie chu, 
bo kto z nas bez grze chu.

Wi told Mie rzyń ski 
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