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Dłu go cze ka li na tę chwi lę, nie tyl ko
ki bi ce płoc kie go szczy pior nia ka, ale
wszy scy płoc cza nie. 15 kwiet nia roz po -
czę ła się bu do wa ha li wi do wi sko wo -
spor to wej. Zaj mu je się nią kon sor cjum
firm: płoc ka Vec tra oraz war szaw skie
BBR Pol ska. Wy ko naw cy ma ją 18 mie -
się cy na zre a li zo wa nie za da nia. Za wy -
bu do wa nie obiek tu mia sto zap ła ci 100
mln 121 tys. 21 zł. 

To du że ob cią że nie dla bu dże tu, dla t-
e go wła dze Płoc ka sta ra ją się o po zy -
ska nie do fi nan so wa nia. – Zło ży liś my już
wnio sek do Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry -
sty ki – mó wi pre zy dent Mi ro sław Mi -
lew ski. – Ma my du żą szan sę na zwrot
zna czą cej kwo ty, któ rą przez na czy my na
bu do wę czę ści spor to wej. 

Z proś bą do Mi ni stra o pod ję cie de -
cy zji w spra wie wpro wa dze nia do pla -
nu in we sty cyj ne go bu do wy płoc kiej
ha li oraz czę ścio we go fi nan so wa nia
z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz -
nej zwró cił się tak że Zwią zek Pił ki
Ręcz nej w Pol sce. – Ha la w Płoc ku bę -
dzie speł nia ła wszel kie wy mo gi do or -
ga ni za cji im prez na naj wyż szym świa-
to wym po zio mie – czy ta my w li ście
pre ze sa ZPRP An drze ja Kraś nic kie go.
– Wo bec za mie rzeń na sze go związ ku
w spra wie przyz na nia Pol sce or ga ni -
za cji Mi strzostw Świa ta męż czyzn
w 2013 ro ku, obiekt w Płoc ku jest trak-
to wa ny ja ko pier wszy na li ście prio ry -

te to wych in we sty cji dla na szej dy scy -
pli ny. Dla te go zwra cam się do Pa na
Mi ni stra o przy chyl ne usto sun ko wa nie
się do ni niej sze go wnio sku i po trak to -
wa nie ha li w Płoc ku ja ko in we sty cji
ma ją cej szcze gól ne zna cze nie, klu czo -
wej dla pol skie go spor tu. 

Ha la pow sta nie na po wierz chni po nad
58 tys. mkw. po mię dzy ul. Łu ka sie wi -
cza, Ba ta lio nów Chłop skich i 7 czer wca
1991 r. Obiekt sta nie na pla nie ko ła
o śred ni cy 92 me trów. Dla ki bi ców

przy go to wa nych bę dzie 5029 miejsc
sta łych i 113 do sta wia nych na pły cie,
dla VIP -ów za re zer wo wa no 222 miej s-
ca, 100 zaj mą dzien ni ka rze, a 28 – oso -
by nie peł no spraw ne. 

Cen tral nym pun ktem bę dzie bo i sko
o wy mia rach 50x30 me trów, przez na -
czo ne do gry w pił kę ręcz ną, siat ków kę
i ko szy ków kę. Wo kół znaj dą się try bu -
ny, pod któ ry mi – po ob wo dzie obiek tu
– znaj do wać się bę dą in ne po miesz cze -
nia użyt ko we i tech nicz ne. Za wod ni cy

ko rzy stać bę dą z sa li ro zgrze wek i tre -
nin gu ogól no roz wo jo we go, sze ściu
prze bie ral ni z za ple czem sa ni tar nym
(w tym dwie wy po sa żo ne zo sta ną
w sto ły do ma sa żu i sa u nę), si łow ni
oraz od no wy bio lo gicz nej. W pro jek cie
zna laz ły się tak że po ko je: le ka rza, kon-
tro li an ty do pin go wej, tre ne rów, sę dz-
iów. Spe cjal nie dla za wod ni ków i ich
ekip przy go to wa no po kój śnia dań z za -
ple czem oraz bar. 

Obiekt bę dzie mo ni to ro wa ny. Oprócz
ro zgry wek spor to wych bę dą się mog ły
tam od by wać du że im pre zy estra do we,
z któ rych bę dzie moż na pro wa dzić tran -
smi sje ra dio we i te le wi zyj ne. W tym ce -
lu za pro jek to wa no spe cjal ne sta no wi ska
dla przed sta wi cie li me diów z osob nym
wej ściem i niez będ nym wy po sa że niem. 

Wy bu do wa ny zo sta nie tak że dwu po -
zio mo wy par king, któ ry znaj dzie się od
stro ny wschod niej. Dwa wja zdy i wy ja -
zdy bę dą od stro ny ul. 7 Czer wca
1991 r., a na stęp ne dwa od ul. Ba ta lio -
nów Chłop skich. Wo kół ha li pow sta ną
cią gi ko mu ni ka cyj ne (jezd ne i pie sze,
w tym tak że ścież ki ro we ro we) oraz
park. Zo sta ną usta wio ne ele gan ckie
ław ki z bla chy per fo ro wa nej, ko sze wy -
ko na ne ze sta li oraz sto ja ki na ro we ry.
W par ku zo sta ną po sa dzo ne m.in.: ber -
be ry sy, de re nie, ir gi, gło gi, sos ny gór -
skie, ta wu ły, pię cior ni ki krze wia ste,
szał wie om szo ne oraz klo ny zwy czaj ne
o ku li stej ko ro nie. W pro jek cie uw -
zględ nio ne zo sta ło rów nież upa mięt nie -
nie tam miej sca po by tu Oj ca Świę te go
Ja na Pa wła II w 1991 ro ku.

Mał go rza ta Da nie luk

Na resz cie ru szy ła

Do pomocy w budowie hali 23 kwietnia zgłosili się płoccy szczypiorniści
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Do re mon tu

Usta lo ny zo stał plan re mon tów
w bu dyn kach gmin nych, któ ry bę dzie
re a li zo wa ny w tym ro ku przez Od -
dział Re mon tów Za so bów Wy dzia łu
Gos po dar ki Miesz ka nio wej. W bu -
dże cie na ten cel za re zer wo wa no 3
mln 600 tys. zło tych.

Za te pie nią dze re mon to wa ne bę dą
lo ka le przed za sie dle niem, wy mie -
nio ne zu ży te drzwi i ok na, na pra wio -
ne in sta la cje wod ne, ka na li za cyj ne
i elek trycz ne, na pra wio ne da chy,
chod ni ki. Plan do ty czy kil ku na stu
bu dyn ków miesz kal nych, a tak że od -
no wie nia ele wa cji ra tu sza i au li. 73
tys. zł przez na czo no na wy mia nę
skrzy nek na li sty.

Po ja dą do Aten

Od 23 do 28 czer wca w Ate nach
od by wać się bę dą ko lej ne Mię dzy na -
ro do we Igrzy ska Szkol ne. Na sze
mia sto re pre zen to wać na nich bę dzie
gru pa 19 mło dych spor tow ców: 6
pły wa ków, 5 lek ko at le tów i 8 pił ka -
rzy oraz 3 tre ne rów. Or ga ni za to rzy
po kry wa ją kosz ty zak wa te ro wa nia
i wy ży wie nia, na to miast prze lot
i ubez pie cze nie sfi nan so wa ne zo sta -
ną z bu dże tu mia sta.

Uży czą są sia dom

Pre zy dent wy ra ził zgo dę na bez -
płat ne uży cze nie czę ści bu dyn ku in -
ter na tu Zes po łu Szkół Tech nicz nych
Spe cjal ne mu Oś rod ko wi Szkol no -
Wy cho waw cze mu nr 1. Lo ka le są na
par te rze i I pię trze bu dyn ku A o łącz -
nej po wierz chni 916 mkw. Od dziel ny
seg ment A uła twi SOSW or ga ni za cję
za jęć i ad mi ni stro wa nie uży czo nym
bu dyn kiem. (j)

Prezydent zarządził
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* Stro na in ter ne to wa PKN Or len za -
ję ła II miej sce w ran kin gu War-
saw Scan 2009 w ka te go rii do brej
ko mu ni ka cji z in we sto ra mi.

* Te go la ta po Wi śle nie bę dzie już
pły wać sta tek wy cie czko wy „Ru -
sał ka”. Wła ści ciel zre zy gno wał
z pro wa dze nia tej dzia łal no ści.

* Spa da pro duk cja w CNH New
Hol land; za po wie dzia no dal sze
zwol nie nia.

* 24 kwiet nia Sto wa rzy sze nie „Sta -
rów ka Płoc ka” i Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół HZPiT „Dzie ci Płoc -
ka” roz po czę ły zbiór kę pie nię -
dzy na epi ta fium i ła we czkę dla
ś.p. dha Wa cła wa Mil ke.

* Prze targ na po sa dze nie pra wie 62
ty się cy kwia tów na płoc kich
skwe rach i zie leń cach wy gra ła
spół ka SI TA.

* Mu ze um Die ce zjal ne ma pa tro na
– bł. ab pa A.J. No wo wiej skie go.
W Wiel ki Czwar tek bp Piotr Li -
be ra od sło nił w mu ze um pa miąt -
ko wą tab li cę.

* W No wej Bia łej pow stał pry wat -
ny za kład re cy klin gu, któ ry
prze twa rzać bę dzie two rzy wa
sztucz ne z se lek tyw nej zbiór ki
od pa dów.

* Ma zo wiec ki Urząd Wo je wódz ki
otrzy mał cer ty fi kat za rzą dza nia
ja ko ścią ISO 9001:2008.

* Pier wszym tre ne rem fut bo li stów
Wi sły zo stał Wło dzi mierz Ty -
lak.

* Zlik wi do wa ny zo stał obo wią zek
za kła da nia pla sti ko wych och ra -
nia czy na obu wie w szpi ta lach;
oka za ło się, że przed ni czym nie
chro nią.

* Płoc ki od dział PCK przy łą czył
się do zbiór ki dla po go rzel ców
w Ka mie niu Po mor skim. Wpła ty
na kon to: BOŚ o/Szcze cin 24
1540 1085 2001 5312 8111 0001
z do pi skiem „Po moc – Ka mień
Po mor ski”.

* Za pa dła de cy zja o pre zen ta cji
zbio rów Mu ze um Ma zo wiec kie -
go w sto li cy (aż w 5 miej scach)
pod czas No cy Mu ze ów 16 ma ja.

* Do wa ka cyj nej ofer ty (waż nej do
4 paź dzier ni ka) Ko le je Ma zo -
wiec kie wpro wa dzi ły prze wóz
psa i ro we ru za dar mo.

* Przy ul. 1 Ma ja 12 roz po czął
dzia łal ność od dział Alior Ban -
ku, ofe ru ją cy swe usłu gi klien-
tom de ta licz nym i biz ne so wym.

* W li tew skiej ra fi ne rii w Mo żej -
kach, na le żą cej do PKN Or len,
uru cho mio no no wą wy twór nię
wo do ru.

* Pi wo Kasz te lan z Sier pca otrzy-
ma ło srebr ny me dal w mię dzy -
na ro do wym kon kur sie pro duk -
tów spo żyw czych Mon de Se lec -
tion w Bruk se li. (j)

Pra wa star szych
Za rząd Ogól no pol skiej Fe de ra cji Sto-

wa rzy szenia Uni wer sy te tów Trze cie go
Wie ku za pra sza za in te re so wa nych na
spot ka nie z przed sta wi cie lem Biu ra
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, któ re -
go te ma tem bę dzie „Prze strze ga nie
praw osób star szych w Pol sce”.

Pod czas spot ka nia Ma gda le na Ku ruś
(spe cja li sta w zes po le pra wa kon sty tu -
cyj ne go i mię dzy na ro do we go) wyg ło si
wy kład nt. dy skry mi na cji ze wzglę du na
wiek, omó wio ny zo sta nie też ra port do -
ty czą cy prze strze ga nia praw osób star -
szych. Spot ka nie od bę dzie się 6 ma ja
o godz. 12 w au li ra tu sza przy Sta rym
Ryn ku 1. (j)

Kon kurs Zło te For ma ty jest czę ścią Fe -
sti wa lu Pro mo cji Miast i Re gio nów. W te -
go rocz nej, III edy cji kon kur su zo sta ły wy -
ło nio ne naj lep sze pro jek ty zre a li zo wa ne
w 2008 r., któ re słu ży ły pro mo cji miast
i re gio nów. 

Do I eta pu kon kur su 91 miast i re gio -
nów zgło si ło 182 pro jek ty pro mo cyj ne.
Spoś ród nich, do fi na łu ju ry zak wa li fi ko -
wa ło 26 naj lep szych pro jek tów. 

Płock był no mi no wa ny w dwóch ka te -
go riach: wy daw nic two pro mo cyj ne
(„Gwia zdy w Wi śle. Baś nie i Le gen dy
o Płoc ku”) oraz ser wis in ter ne to wy (por tal
www.plock24.pl). 

Baś nie i Le gen dy o Płoc ku otrzy ma ły
spe cjal ne wy róż nie nie ma ga zy nu „El le”.
Na gro dą w tej ka te go rii bę dzie pub li ka cja
ar ty ku łu o Płoc ku w cy klu „Zo om na Mia -
sto” W swo ich ka te go riach Płock ry wa li -
zo wał z ta ki mi mia sta mi jak: Ka to wi ce,
War sza wa, Łodź, So pot. Ga la fi na ło wa

od by ła się 22 kwiet nia w ho te lu She ra ton
w War sza wie. (rł)

Pro jekt „Gwia zdy w Wi śle. Baś nie i Le gen dy o Płoc ku” do ce -
nio ny przez ju ry „Zło tych For ma tów”

Spe cjal ne wy róż nie nie

Wy róż nie nie od bie ra To masz Kol czyń ski,
z-ca pre zy den ta Płoc ka

Mi nęło pół miesiąca

W Świę to Mi ło sier dzia Bo że go (w nie -
dzie lę, 19 kwiet nia) o godz. 17 na te re nie
San ktu a rium Bo że go Mi ło sier dzia
w Płoc ku przy Sta rym Ryn ku 14 bi skup
płoc ki Piotr Li be ra od pra wił mszę św.
i wyg ło sił ho mi lię. Świę to ob cho dzo ne
jest na ca ły świe cie po raz dzie wią ty –
usta no wił je Jan Pa weł II przy ka no ni za cji
św. sio stry Fa u sty ny.

W trak cie mszy św. bp Piotr po bło go -
sła wił plac, na któ rym wznie sio na zo sta -
nie no wa bu do wla i ka mień wę giel ny pod
roz bu do wę San ktu a rium. Ka mień po cho -
dzi z Zie mi Świę tej, z Gó ry Kal wa rii, na
któ rej zo stał ukrzy żo wa ny Je zus Chry stus.

– Po nie waż do płoc kie go san ktu a rium
przy by wa co raz wię cej piel grzy mów –
w ubieg łym ro ku by ło ich już ich oko ło
250 ty się cy – za pew nie nie im wa run ków,
by god nie mo gli od da wać cześć Bo że mu
Mi ło sier dziu jest spra wą bar dzo pil ną –
mó wił bi skup. – Dla te go pro szę wszyst -
kich o du cho we i ma te rial ne go wspar cie
te go wiel kie go dzie ła.

W związ ku z pla na mi roz bu do wy płoc -
kiej świą ty ni wy ko na no już pra ce pro je-
k to we oraz ba da nia wy ko pa li sko we (ar -
che o lo gicz ne i ge o lo gicz ne). Przed sięw -
zię cie pro wa dzi Zgro ma dze nie Sióstr
Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia. (j)

Ka wa łek Gol go ty w Płoc ku

Ka na li za cja w Górach
W związ ku z re a li za cją pro jek tu pn.

„Upo rząd ko wa nie gos po dar ki ście ko wej
na te re nie mia sta Płoc ka” 22 kwiet nia
„Wo do cią gi Płoc kie” pod pi sa ły umo wę na
opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej
dla za da nia: „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar -
nej na te re nie osie dli Gó ry -Cie cho mi ce”. 

Pro jekt ka na li za cji sa ni tar nej pla no wa -
ny jest w uli cach: Tę czo wa, Ja nó wek, Św.
Fa u sty ny, Cie cho mic ka, Zio ło wa, La wen -
do wa, Ru mian ko wa, Mię to wa, Her ba cia -
na, Ty mian ko wa, Pe da go gicz na, Edu ka -
cyj na, Wa ka cyj na, Na u czy ciel ska, Se me -
stral na, Gó ry, Łąc ka, No wo o sie dlo wa,
Przysz kol na. Dłu gość ka na łów sa ni tar -
nych wy no sić bę dzie oko ło 9 km, na to -
miast ru ro cią gów tłocz nych oko ło 3,5 km. 

Ter min wy ko na nia do ku men ta cji bu do -
wla no -wy ko naw czej wraz z uzy ska niem
pra wo moc ne go poz wo le nia na bu do wę
wy no si 8 mie się cy.

Zgod nie ze wstęp nym har mo no gra mem
re a li za cji II eta pu przed sięw zię cia, po za -
pew nie niu fi nan so wa nia za da nia, re a li za -
cja na stą pi w la tach 2011-13. mg
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„Sig ma” zaj mie się bu do wą ul. Za ci -
sze wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą.
Płoc ka fir ma wy gra ła, pro po nu jąc naj -
niż szą ce nę, og ło szo ny przez Urząd
Mia sta prze targ. Swo je ro bo ty wy ce ni ła
na 597 tys. 800 zł. Na za mó wie nie
wpły nę ło jesz cze sie dem ofert od in -
nych wy ko naw ców. Ich ce ny wy no si ły
od 664 tys. 934 zł do 843 tys. 818 zł.

Z uli cy Za ci sze naj czę ściej ko rzy sta ją
od wie dza ją cy cho rych w Szpi ta lu św.
Trój cy oraz stu den ci Pań stwo wej Wyż -
szej Szko ły Za wo do wej. Wy ło żo na pły -
ta mi be to no wy mi na wierz chnia jest
moc no po pę ka na. Pra ce bę dą pro wa dzo -
ne na od cin ku 145 me trów, od Pla cu

Dą brow skie go do szpi ta la. „Sig ma” wy -
ko na as fal to wą na wierz chnię jezd ni
oraz miej sca par kin go we przy szpi ta lu.
Pow sta ną tak że pol bru ko we chod ni ki
i za to ka par kin go wa od stro ny Pla cu
Dą brow skie go. W su mie w są siedz twie
szpi ta la bę dzie mog ło za par ko wać po -
nad 40 sa mo cho dów. Uli ca bę dzie mia -
ła też no wą ka na li za cję i oświet le nie.
Po nie waż te ren po dle ga och ro nie kon-
ser wa tor skiej, ro bo ty ziem ne ob ję te zo -
sta ną na dzo rem ar che o lo gicz nym. 

Wy ko naw ca ma pięć mie się cy od
pod pi sa nia umo wy na za koń cze nie prac.
Oz na cza to, że re mont uli cy po wi nien
po trwać do koń ca wrześ nia. (m.d.)

Ko ło szpi ta la

Spół ka Be tek -Nie ru cho mo ści z Płoc ka
przy go tu je pro jekt prze bu do wy Pla cu
Obroń ców War sza wy. Wy gra ła ona prze-
targ og ło szo ny przez Urząd Mia sta. Pro-
po nu jąc ce nę 144 tys. 204 zł, po ko na ła
kon sor cjum płoc kich firm: Usłu gi Pro je-
k to we Piotr Grysz pa no wicz i Za kład
Usług Ogrod ni czych „Ar bor”, któ re za
wy ko na nie prac chcia ły 145 tys. zł oraz
Au tor ską Pra cow nię Ar chi tek tu ry „CAD”
z War sza wy – 289 tys. 140 zł. 

Przy pom nij my, że oprócz sa me go Pla -
cu, pow sta nie pro jekt prze bu do wy frag-
men tu ul. Ko ściusz ki w re jo nie pom ni ka
Bro niew skie go. 

Obec nie na Pla cu znaj du je się tyl ko
pom nik Jó ze fa Pił sud skie go. Od stro ny
po łud nio wej, po dru giej stro nie uli cy stoi
pom nik Wła dy sła wa Bro niew skie go. Park
nie jest ogro dzo ny. Wię kszość pier wot ne -
go drze wo sta nu zo sta ła wy cię ta w 1939
ro ku. Obec ne na sa dze nia po cho dzą
z okre su po wo jen ne go. Do mi nu ją kasz ta -
now ce bia łe, a wzdłuż wschod niej alei
ros ną oka zy li py sze ro ko list nej oraz klon.
Od stro ny za chod niej są ci sy pos po li te,
kasz ta now ce czer wo ne oraz ja łow ce. Przy
pom ni ku Pił sud skie go ros ną świer ki sre-
br ne, a pod ni mi ir ga po zio ma. Zie leń par -
ko wa jest za nied ba na, nie pie lę gno wa ne
ja łow ce roz ro sły się po za wyz na czo ne do -
ni ce, a for my kwia to we pra wie cał ko wi cie
za ni kły. Ży wop ło ty ros ną ce w pół noc nej
czę ści par ku po prze ra sta ły ga tun ka mi klo -
nów, lip oraz ały czy. Pun ktem cen tral nym
pla cu jest nie przed sta wia ją ca war to ści hi -
sto rycz nej fon tan na.

Kon cep cja prze bu do wy Pla cu za kła da
przy wró ce nie hi sto rycz nych wa lo rów par -
ku i stwo rze nie spój nej kom po zy cji zie le ni. 

Opra co wa nie bę dzie za wie rać m.in.
pro jek ty za gos po da ro wa nia prze strzen ne -
go par ku oraz ale jek, ich na wierz chni oraz
od wod nie nia. Fir ma bę dzie mu sia ła po ka -
zać, jak ma ją wy glą dać chod ni ki na ul.
Ko le gial nej; tu prze wi du je się lik wi da cję
miejsc par kin go wych. Pro jekt po ka że tak -
że jak bę dą wy glą dać par kin gi dla sa mo -
cho dów do 3,5 to ny, któ re przy le ga ją bez -
poś red nio do Pla cu od stro ny wschod niej
i za chod niej. Ma tu pow stać wię cej miejsc
po sto jo wych. Na ul. Ko ściusz ki, w re jo nie
pom ni ka Bro niew skie go bę dzie mog ło
par ko wać nie mniej niż sześć au to ka rów.
Dla te go trze ba bę dzie prze bu do wać oto -
cze nia pom ni ka. Za rów no na Pla cu
Obroń ców War sza wy, jak i w oko li cy
pom ni ka pow sta ną ścia ny i mur ki opo ro -
we, scho dy oraz po chyl nie dla nie peł no -
spraw nych.

W cen tral nej czę ści par ku sta nie fon -
tan na, nie wy klu czo ne, że bę dzie rów nież
plac za baw. Pom nik Pił sud skie go praw-
do po dob nie oto czą tre ja że, czy li ażu ro we
me ta lo we kra ty obroś nię te pną cy mi ro -
śli na mi. W par ku sta ną sty li zo wa ne la tar -
nie (obec nie plac nie jest oświet lo ny).
W opra co wa niu bę dzie za war ty rów nież
pro jekt zie le ni. W par ku nie za brak nie
no wych drzew, kwit ną cych krze wów
i traw ni ków. 

Be tek -Nie ru cho mo ści ma czas na
przy go to wa nie pro jek tu do koń ca li sto -
pa da. M.D.

Po kil ku la tach od roz po czę cia bu do wy
od da no do ek splo a ta cji pier wszy, 82 -ki lo -
me tro wy od ci nek III nit ki ru ro cią gu
„Przy jaźń”. Uru cho mie nie no we go ru ro -
cią gu poz wo li spół ce znacz nie zmniej szyć
kosz ty zwią za ne z tran spor tem ro py, oraz
zwię kszyć moż li wo ści tło cze nia o 3 mln
m sześć. rocz nie. Za pew ni też moż li wość
do ko na nia niez będ nych re mon tów fun -
kcjo nu ją cej nie przer wa nie od nie mal 50
lat I nit ki ru ro cią gu. 

– Cie szę się, że za koń czy liś my pier wszy
etap tak waż nej dla nas wszyst kich in we -
sty cji. Ko lej ne dwa eta py III nit ki, li czą cej
łącz nie 232 km za mie rza my od da wać suk -
ce syw nie do użyt ku do 2011 r. Ca łość
kosz to wa ła bę dzie pra wie 1 mld zł – mó wi
Ro bert So szyń ski, pre zes za rzą du PERN
„Przy jaźń” S.A.

Zgod nie z przy ję tą stra te gią na po cząt -
ku 2010 ro ku zo sta nie od da ny do ek splo -
a ta cji od ci nek Orze cho wo -Ple ban ka
o dłu go ści 72 km, a do 2011 li czą cy 78 km
od ci nek Za wa dy -O rze cho wo. 

Od da na właś nie do ek splo a ta cji część
ru ro cią gu, to spe cjal na ru ra sta lo wa no wej
ge ne ra cji o śred ni cy 800 mm i pod wyż -
szo nej wy trzy ma ło ści. Jest wy po sa żo na

w izo la cję bier ną, a tak że czyn ną och ro nę
ka to do wą. Mak sy mal ne ciś nie nie pod czas
prze sy łu su row ca mo że wy no sić 6,3 me -
ga pa sca la. 

Pra ce zwią za ne z wpię ciem III nit ki
w pom pow nie w Ada mo wie i Za wa dach,
a tak że po łą cze nia „trze ciej nit ki” z „dru -
gą” na czte rech sta cjach za suw – za koń -
czy ły się już 23 mar ca. W ko lej nych eta-
pach wpom po wa no do ru ro cią gu wo dę (w
ce lu utwo rze nia kor ka wod ne go, któ ry
sta bi li zu je pro ces na peł nia nia ro pą naf to -
wą). Na stęp nie na peł nio no go ro pą, na ko -
niec prze pro wa dzo no sta tycz ną pró bę
szczel no ści: pod nie sio no ciś nie nie mak sy -
mal nie do ak tu al ne go ukła du tło cze nia
i zam knię to za su wy tra so we. 8 kwiet nia,
roz po czę to prób ny roz ruch ek splo a ta cyj -
ny łą czo ne go od cin ka. 

PERN „Przy jaźń” S.A. jest naj wię kszym
w Pol sce wła ści cie lem sie ci prze sy ło wych
przez na czo nych do tran spor tu pa liw płyn -
nych oraz ro py naf to wej. W tym za kre sie
PERN świad czy usłu gi m.in. dla dwóch gi -
gan tów – pro du cen tów pa liw, czy li PKN
Or len oraz Gru py Lo tos. Obec nie łącz nie
z ro po cią ga mi spół ka ek splo a tu je oko ło
2600 ki lo me trów ru ro cią gów. R.G.

W po ło wie kwiet nia zo stał od da ny do ek splo a ta cji pier wszy od ci nek III nit ki 
ru ro cią gu „Przy jaźń”, mię dzy miej sco wo ścia mi Za wa dy i Ada mo wo. Bu do wa
od cin ka kosz to wa ła 230 mln zł. To pier wsza część bli sko mi liar do wej in we sty -
cji, któ rą PERN pla nu je za koń czyć do 2011 ro ku. 

PERN in we stu je

Park w sta rym sty lu

Do bie ga koń ca re mont ka mie ni cy przy
ul. Grodz kiej 9. Agen cja Re wi ta li za cji
Sta rów ki og ła sza sprze daż apar ta men tów
i wy na jem lo ka li pod ga stro no mię. 

Pra ce po trwa ją do po ło wy lip ca. Na
dru gim pię trze i pod da szu ka mie ni cy
bę dzie sześć apar ta men tów o po wierz -
chni od 90 do 144 m kw. Ce ny brut to
wa ha ją się od 4800 do 5000 zł/mkw.
W bu dyn ku pow sta ną rów nież trzy
dwu po zio mo we lo ka le użyt ko we do
wy na ję cia na dzia łal ność ga stro no mi-
cz ną (re sta u ra cja, ka wiar nia, pub fir mo -
wy, pi jal nia ka wy, cze ko la dy itp.) o po -
wierz chni 194, 246 i 259 m kw. Ce na
net to wy naj mu to 45 zł/mkw. (do ne go -
cja cji w przy pad ku cie ka wych ofert).
W stan dar dzie jest mo ni to ring wi zyj ny,
wi de o do mo fo ny i in sta la cja alar mo wa.
De cy du je ko lej ność skła da nia ofert. 

Prze bu do wą ka mie ni cy zaj mu je się
kon sor cjum firm: Przed się bior stwa Bu -

do wla no Usłu go we go „WIX BUD” oraz
Przed się bior stwa In sta la cyj no -U słu go -
we go „WE RESZ CZYŃ SKI”. Re mont
wią że się ze zmia ną spo so bu użyt ko wa -
nia pier wsze go pię tra ka mie ni cy i zmia -
ną fun kcji miesz kal nej na usłu go wą.
Wy mie nio ne zo sta ną wew nętrz ne in sta -
la cje: elek trycz na, ga zo wa, wo do cią go -
wa, ka na li za cyj na i cen tral ne go ogrze-
wa nia. Pra ce obej mu ją rów nież wy mia -
nę stro pu nad par te rem, kom plek so wy
re mont ele wa cji, roz biór kę ofi cyn i bu -
dyn ków gos po dar czych oraz za gos po -
da ro wa nie te re nu. Koszt in we sty cji to
po nad dwa mi lio ny zło tych. 

Za byt ko wa ka mie ni ca przy Grodz kiej
9 jest trzy kon dy gna cyj na, pod piw ni czo -
na z nie u żyt ko wym pod da szem. Wznie-
sio no ją w la tach 1860-1865 w tech no -
lo gii tra dy cyj nej z fun da men ta mi i ścia -
na mi piw nic z ceg ły peł nej na za pra wie
wa pien nej. ag

Luk su so we miesz ka nia i ga stro no mia



To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o roz po czę cie roz mów z wła -
ści cie lem te re nu przed dwor cem au to -
bu so wo -ko le jo wym w ce lu wy dzie le nia
miej sca na po stój ta xi. 2/ Pro szę upo -
rząd ko wać te ren przed skle pem
w szczy cie bu dyn ku przy ul. Gwar dii
Lu do wej 15. 3/ Pro szę o sprzą ta nie te re -
nu osie dla Rem bie liń skie go w so bo ty.
4/ Pro szę o za bez pie cze nie środ ków fi -
nan so wych na szcze pie nia HPV. 

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy Miej skie Przed szko le nr 31 na
Po dol szy cach jest zbu do wa ne w tzw.
sy ste mie cie cha now skim? 2/ Wno szę
o na pra wie nie płyt chod ni ko wych wo -
kół Żłob ka Miej skie go przy ul. Czwar -
ta ków. 

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Po now nie pro szę o wy ma lo wa nie do -
dat ko wych pa sów na ul. Cie cho mic kiej
na prze ciw ko wyj ścia z ko ścio ła. 2/ Pro -
szę o wy sta wie nie śmiet ni czek na przy -
stan kach au to bu so wych na osie dlach:
Ra dzi wie, Gó ry, Cie cho mi ce, Pra do li na
Wi sły. 3/ Pro szę o ob ni że nie pro gów
zwal nia ją cych na ul. Bro war nej. 4/ Po -
now nie pro szę o za in sta lo wa nie ry nien
w bu dyn ku RMO Pra do li na Wi sły. 5/
Pro szę po now nie o usta wie nie śmiet ni -
czek na ul. Gó ry, Łąc ka, Cie cho mic ka
i św. Fa u sty ny.

Ma gda le na Le wan dow ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o ko pie ko res pon den cji do ty -
czą cej dzia łań, ja kie zo sta ły pod ję te
przez Wy dział Och ro ny Śro do wi ska,
ma ją ce na ce lu usu nię cie uciąż li wo ści
odo ro wych, emi to wa nych przez Sa drob.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o zmo bi li zo wa nie wła ści cie li
re klam do wy ko na nia este tycz nych i bez -
piecz nych pod staw bil lbo ar dów, usy tu-
o wa nych wzdłuż ul. Wy szo grodz kiej. 2/
Wno szę o za bez pie cze nie pla ców za baw
na osie dlu MTBS (Po dol szy ce Po łud nie)
przed od cho da mi zwie rząt po przez ich
ogro dze nie.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o bu do wę chod ni ków w pob li żu bu -
dyn ków przy ul. Ar mii Kra jo wej 70, 72,
74, 76. 2/ Pro szę o in for ma cje nt. zmian
włas no ścio wych po se sji przy ul. Ko le gial -
nej 28. 3/ Kie dy do koń czo na zo sta nie bu -
do wa ul. Chmiel nej? 

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o ko rek tę WPI w po zy cji do ty czą cej ul.
Zgle nic kie go i prze su nię cie ter mi nu jej
oświet le nia i mo der ni za cji przed 2013 ro -
kiem. 2/ Na wnio sek miesz kań ców pro szę
o za mon to wa nie na osie dlu Gó ry zna ków
dro go wych, in for mu ją cych o uli cach
z pier wszeń stwem prze ja zdu. 3/ Pro szę
o na sa dze nie krze wów i ro ślin ozdob nych
na zmo der ni zo wa nym od cin ku ul. Ga jo -
wej i uzu peł nie nie ro ślin no ści w in nych
czę ściach osie dla.

Lech La tar ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro szę
o udzie le nie in for ma cji o spo so bie i ter mi nie
bu do wy uli cy, łą czą cej Biel ską z Prze my sło -
wą i Rut skich. 2/ Zwra cam się z proś bą
o usta wie nie wia ty na przy stan ku „cmen tarz
ko mu nal ny”. 3/ Pro szę o in for ma cję o spo -
so bie i ter mi nie wy ko na nia ka na li za cji sa ni -
tar nej na osie dlu Trze po wo. 4/ Zwra cam się
o wy rów na nie pla cu przy ul. Zduń skiej, któ -
ry słu ży in te re san tom Urzę du Mia sta za par -
king. 5/ Zwra cam się z proś bą o na sa dze nie
drzew i krze wów przy ul. Ar mii Kra jo wej
(od ul. Ku trze by do Si kor skie go). 6/ Zwra -
cam się z proś bą o za in sta lo wa nie słup ków,
ogra ni cza ją cych par ko wa nie sa mo cho dów
wzdłuż ul. Ko cha now skie go przy skrzy żo -
wa niu z ul. Wschod nią. Opr. (j)
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Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi Ra dy
Mia sta Płocka w kwietniu 2009 ro ku:

Kon sor cjum firm z War sza wy i No we -
go Są cza opra cu je szcze gó ło wą kon cep cję
pro gra mo wo -prze strzen ną bu do wy sto ku
nar ciar skie go w na szym mie ście. W og ło -
szo nym przez Urząd Mia sta prze tar gu wy -
gra ły fir my: Ar chi con Szcze siuk & Wil -
czek – li der i El ster. Kon sor cjum swo ją
pra cę wy ce ni ło na pra wie 299 tys. zł.
Kon cep cja pow sta nie na pod sta wie pro-
jek tu opra co wa ne go przez Au tor ską Pra-
cow nię Ar chi tek to nicz ną „Ar chi tek to ni -
ka”. Poz wo li ona na wy ko na nie do ku -
men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej. 

Stok nar ciar ski ma pow stać na ma -
low ni czym 40-me tro wym wznie sie niu
przy ul. Gra bów ka, 500 me trów od Wi -
sły. Ma mieć 300 me trów dłu go ści, na
gó rze je go sze ro kość wy nie sie 15 me -
trów, a na do le 25 me trów. Aby to by ło
moż li we, a do dat ko wo atrak cyj ne, na le -
ży pod nieść szczyt sto ku o oko ło. 28
me trów. Śred nie na chy le nie sto ku wy -
nie sie 16 stop ni. W przy szło ści płoc cza -
nie bę dą mo gli ko rzy stać z dwóch wy -
cią gów: krze seł ko we go i ta le rzy ko we -
go. Na tym jed nak nie ko niec atrak cji:
na Gra bów ce ma pow stać tak że tor dla
sa ne czka rzy o dłu go ści 550 me trów.
Pod czas zja zdów bę dzie prze jeż dża ło
się przez tu nel. 

Pro jek tan ci uw zględ nią tak że bu do wę
to ru o dłu go ści 155 me trów do zjazdu pon-

to na mi, tzw. tub bin gu. Mia sto nie za pom -
nia ło tak że o ro we rzy stach, któ rzy lu bią
ek stre mal ne zja zdy. Dla nich ma pow stać
spe cjal na tra sa o dłu go ści 270 me trów. 

Wo kół to rów za pla no wa no bu do wę za -
ple cza z wy po ży czal nia mi i ser wi sa mi
sprzę tu, lo ka la mi ga stro no micz ny mi oraz
par kin giem na po nad 230 sa mo cho dów.
Na Gra bów ce ma pow stać tak że spa ce ro -
wo -e du ka cyj na ścież ka dy dak tycz na oraz
ko lej ka li no wa, a na sa mej gó rze punkt
ho te lo wy. Być mo że, za kil ka lat bę dzie
moż na ko rzy stać ze sto ku nar ciar skie go
nie tyl ko zi mą, gdyż w pla nach jest uło że -
nie sztucz nej na wierz chni. 

Kon sor cjum firm ma osiem mie się cy
na wy ko na nie szcze gó ło wej kon cep cji
sto ku. (m.d.)

Pro fe sjo nal na gór ka

240 dzie ci ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych wy je dzie w tym ro ku
na ko lo nie po łą czo ne z pro gra mem pro-
fi lak tycz nym, do ty czą cym uza leż nień
i prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie.
Wy po czy wać bę dą od 1 lip ca do 24 sier -
pnia. Każ dy z dwóch tur nu sów trwać
bę dzie nie mniej niż 14 dni. Pod czas ko -
lo nii dzie ci bę dą pod opie ką wy cho -
waw ców, dwóch ra tow ni ków, pie lę -
gniar ki i dwóch osób re a li zu ją cych pro-
gram pro fi lak tycz ny. 

Na og ło szo ny przez Urząd Mia sta
prze targ zgło si ły się dwie fir my, chcą -
ce zor ga ni zo wać wy po czy nek dla
płoc kich dzie ci. Są to: Biu ro Usług
Tu ry stycz nych „Wi gra” z War sza wy
oraz „Pol tur Pol ska” z Zie lo nej Gó ry.
Obie za pro po no wa ły, aby dzie cia ki
spę dzi ły część wa ka cji nad mo rzem.
Wi gra chce za brać ucz niów do Pod dą -

bia (mię dzy Ust ką a Ro wa mi), a Pol -
tur do Re wa la. O wy bo rze przez mia s-
to jed nej fir my zde cy du ją trzy czyn ni -
ki: za pro po no wa na ce na (70 proc.),
atrak cyj ność oś rod ka wy po czyn ko we -
go (15 proc.) oraz wy cho waw czo -re -
kre a cyj ny pro gram po by tu (15 proc.).
Te raz przed sta wi cie le ra tu szo wych
wy dzia łów: Zdro wia i Spraw Spo łecz -
nych oraz Za mó wień Pub licz nych mu -
szą spraw dzić oba oś rod ki i do pie ro
wte dy wy bio rą naj ko rzyst niej szą ofer-
tę. Ale już dziś wia do mo, że 120 dzie -
ci po je dzie na ko lo nie bez płat nie; ich
po byt sfi nan su je mia sto. Oso by te zo -
sta ną wska za ne przez szko ły, sto wa -
rzy sze nia ab sty nen ckie, klu by i świet -
li ce śro do wi sko we. Ko lej nym 120
dzie ciom mia sto do fi nan su je po byt
nad mo rzem w wy so ko ści do 50 proc.
kosz tów. (m.d.)

Wa ka cje nad mo rzem

Na po cząt ku ma ja po wi nien roz strzy -
gnąć się prze targ, któ ry wy ło ni wy ko -
naw cę bu do wy uli cy Gro ta -Ro wec kie go
wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą. 

Fir ma zaj mie się ro bo ta mi z bran ży
sa ni tar nej, elek trycz nej i dro go wej.
Przed mio tem za mó wie nia jest bu do wa
na wierz chni uli cy wraz z się ga cza mi.
Po nad to pow sta ną no we chod ni ki oraz
zja zdy do po se sji. Wy ko naw ca zaj mie
się też ka na li za cją desz czo wą oraz sie -
cią elek troe ner ge tycz ną i ga zo wą. 

Obec nie uli ca Gro ta -Ro wec kie go
wy ko na na jest z płyt be to no wych. Na -
wierz chnia jezd ni bę dzie bi tu micz na,

chod ni ki wy ło żo ne zo sta ną czer wo ną
kost ką be to no wą, a zja zdy sza rą. Się-
ga cze w ca ło ści zbu do wa ne zo sta ną
z kost ki be to no wej; jezd nia, ciąg pie -
szo -jezd ny i wja zdy na po se sję 
– z sza rej, a chod ni ki z kost ki czer wo -
nej lub gra fi to wej. Po nad to trze ba bę -
dzie wy ko nać rów nież przy ka na lik
wraz z wpu stem ulicz nym w re jo nie
skrzy żo wa nia ul. Gro ta -Ro wec kie go
z po łud nio wym łącz ni kiem ul. Ofiar
Ka ty nia. 

Wy ko naw ca bę dzie miał na zre a li zo -
wa nie za da nia sie dem mie się cy od pod-
pi sa nia umo wy. (m.d.)

Na Pół noc nych Po dol szy cach 

Przy po mi na my wszyst kim wła ści cie -
lom czwo ro no gów, że ich pu pil mu si
mieć wszcze pio ny mi kro chip, czy li ma -
leń kie, kil ku mi li me tro we urzą dze nie. 

– Umiesz cza się go w oko li cy szyi, tuż
pod skó rą za po mo cą spe cjal nej strzy -
kaw ki – opo wia da Jo lan ta Gło wac ka,
rzecz nik pra so wy Stra ży Miej skiej. –
Elek tro nicz ny czyt nik umoż li wia szyb -

kie od szu ka nie zwie rzę cia w Ogól no pol -
skiej i Eu ro pej skiej Ba zie Da nych Zwie -
rząt Oz na ko wa nych. Już w kil ku przy-
pad kach poz wo li ło to nam od na leźć za -
gu bio ne go czwo ro no ga.

Mik ro chip za wie ra za ko do wa ny 15-
cyf ro wy nu mer, pod któ rym w ba zie
da nych zo sta ją umiesz czo ne da ne
o wła ści cie lu i zwie rzę ciu. Urzą dze nie
nie po trze bu je za si la nia. Po za chi po -
wa niu psa, wła ści ciel otrzy mu je pa sek
iden ty fi ka cyj ny do za cze pie nia na
obro żę. Znaj du je się na nim in for ma -
cja, że pies jest oz na ko wa ny. Uwa ga!
Wszyst kie zmia ny do ty czą ce psów

i ich wła ści cie li tj. od da nie, zgon psa,
zmia na adre su czy wy re je stro wa nie
na le ży zgło sić do Biu ra Iden ty fi ka cji,
któ re mie ści się przy ul. 3 Ma ja 18 po -
kój nr 10, te le fon 0 – 24 262 – 40 – 31. 

W ak cję spraw dza nia szcze pień psów
oraz czy są one oz na ko wa ne wraz ze Stra -
żą Miej ską za an ga żo wa na od kil ku lat jest
rów nież Bar ba ra Kil jan, płoc ki ko or dy na -
tor pro gra mu „Po daj ła pę” pro wa dzo ne go
przez Pol skie To wa rzy stwo Re je stra cji
i Iden ty fi ka cji Zwie rząt. 

Po da je my li stę pun któw, gdzie bez -
płat nie i bez bo leś nie moż na za chi po -
wać psa: „Chi ron” ul. Oto liń ska 10, „Jar
– Wet” ul. Ar mii Kra jo wej 1a, „Mi kro -
wet” ul. Tum ska 13 oraz ul. Byt na ra 3,
„Oskar -wet” ul. 3 Ma ja 16 a, „Ma rion”
al. Pił sud skie go 31, „Me di -Wet” ul.
Rem bie liń skie go 11, „Wi brys” ul. Hu -
bal czy ków 6, „Ar gos” ul. Czwar ta ków
16, „Oskar” al. Ko by liń skie go 32, „Pri-
ma vet” al. Ja na Pa wła II 86, Ma ciej Flo-
ry siak, Plac Dą brow skie go 3. (m.d.)

Do wód oso bi sty dla psa
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Mia sto przy go to wu je się do let nich
re mon tów szkół. Wy bra na w prze tar -
gu fir ma zaj mie się re mon tem klas
i wy mia ną wew nętrz nej in sta la cji
elek trycz nej w Szko le Pod sta wo wej
nr 12, miesz czą cej się przy ul. Brzo-
zo wej 3. 

W tym ro ku pra ce od by wać się bę dą
na I pię trze. Wy mie nio ne zo sta ną po -
sadz ki i drzwi, a na ścia nach i su fi tach
po ło żo ne bę dą no we gła dzie gip so we.
Far ba mi emul syj ny mi dwu krot nie zo -

sta ną po ma lo wa ne ścia ny i su fi ty, a do
ma lo wa nia lam pe rii na ko ry ta rzu
i klat kach scho do wych uży te bę dą far -
by olej ne. Na po dło gach po ło żo na zo -
sta nie wy kła dzi na ka u czu ko wa; an ty -
po śli zgo wa i an ty e lek tro sta tycz na.
Oprócz wy mia ny wew nętrz nej in sta la -
cji elek trycz nej, wy ko naw ca zaj mie
się mon ta żem sie ci kom pu te ro wej,
prze ciw po ża ro wej i mo ni to rin gu. 

Re mont za koń czy się do 24 sier pnia. 
(m.d.)

Pier wszy etap

Na mo cy Roz po rzą dze nia z dnia 23 lu -
te go 2009 r. Mi ni stra Spraw Wew nętrz -
nych oraz Mi ni stra Obro ny Na- ro do wej,
zgod nie z Za rzą dze niem Wo je wo dy Ma -
zo wiec kie go kwa li fi ka cja woj sko wa
w Płoc ku zo sta nie prze pro wa dzo na
w ter mi nie 16 kwiet nia – 29 ma ja 2009
ro ku z dniem do dat ko wym – 5 czer wca.
Obo wiąz ko wi sta wie nia się do kwa li fi -
ka cji po dle ga ją męż czyź ni uro dze ni
w 1990 ro ku (tzw. rocz nik pod sta wo wy)
a tak że męż czyź ni uro dze ni w la tach 1985
– 1989, któ rzy nie po sia da ją okre ślo nej
zdol no ści do czyn nej służ by woj sko wej. 

Po nad to do kwa li fi ka cji woj sko wej
wzy wa się ko bie ty, któ re w ro ku szkol-
nym lub aka de mic kim 2008/2009 koń czą
na u kę w szko łach me dycz nych i we te ry -
na ryj nych oraz na kie run kach psy cho lo -
gicz nych i są stu den tka mi lub ab sol wen -
tka mi tych szkół lub kie run ków. 

Do sta wie nia się do kwa li fi ka cji woj -
sko wej wzy wa się rów nież oso by, któ re
ukoń czy ły 18 lat ży cia i zgło si ły się ochot-
ni czo do peł nie nia służ by woj sko wej, je śli
nie po sia da ją okre ślo nej zdol no ści do
czyn nej służ by woj sko wej. 

Oso by, któ re nie bę dą mog ły sta wić się
w wyz na czo nym dniu, np. z po wo du eg -
za mi nu ma tu ral ne go, mo gą speł nić ten
obo wią zek w in nym do god nym ter mi nie,
nie póź niej jed nak niż do 5 czer wca br.

Kwa li fi ka cja woj sko wa od by wa się w dni
po wszed nie od go dzi ny 8. Sie dzi bą Po -
wia to wej Ko mi sji Le kar skiej nr 2
w Płoc ku jest Klub Osie dlo wy Płoc kiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej, ul. Łu ka sie -
wi cza 28, tel. 263-94-12. Do prze pro wa -
dze nia ba dań spe cja li stycz nych dla po -
trzeb Ko mi sji, wy ty po wa no Płoc ki Za kład
Opie ki Zdro wot nej. 

W Płoc ku wez wa niu do kwa li fi ka cji
woj sko wej po dle ga 1009 osób, w tym
z rocz ni ka pod sta wo we go – 895 osób,
z rocz ni ków star szych – 114. Oso ba, któ -
ra sta wi się na kwa li fi ka cję woj sko wą po -
win na mieć przy so bie do wód oso bi sty
lub in ny do ku ment toż sa mo ści, 2 ak tu al ne
zdję cia oraz za świad cze nie ze szko ły
o po bie ra niu na u ki, a tak że (je że li po sia -
da) do ku men ta cję me dycz ną.

Do brą wia do mo ścią dla osób, któ re nie
wy bie ra ją się do woj ska, jest prze pis, sta -
no wią cy, iż oso bę po dle ga ją cą kwa li fi ka cji
woj sko wy ko men dant uzu peł nień z urzę du
prze no si do re zer wy i na da je ty tuł żoł nie -
rza re zer wy oraz mia nu je na sto pień woj -
sko wy sze re go we go z dniem, w któ rym
orze cze nie wła ści wej ko mi sji le kar skiej
sta ło się osta tecz ne. Oso by, któ re chcą się
za wo do wo zwią zać z ar mią, po po zy tyw -
nym przej ściu kwa li fi ka cji, po win ny to
zgło sić Woj sko wej Ko men dzie Uzu peł -
nień w Płoc ku. Opr. K. Gło wac ki

KWA LI FI KA CJA 
ZA MIAST PO BO RU

Od 21 kwiet nia moż na skła dać wnio ski
o do fi nan so wa nie pro jek tów na roz wój in -
fra struk tu ry tu ry stycz nej i re kre a cyj nej
w wo je wódz twie ma zo wiec kim. Środ ki
po cho dzą ce z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go po dzie li Ma zo -
wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia Pro gra mów
Unij nych. Be ne fi cjen ci ma ją mie siąc na
zło że nie od po wied nich do ku men tów.

Zwię ksze nie atrak cyj no ści tu ry stycz nej
wo je wódz twa ma zo wiec kie go to je den
z głów nych ce lów kon kur su. Sta nie się to
moż li we po przez pro mo cję wa lo rów
przy rod ni czych, stwo rze nie sy ste mu in -
for ma cji tu ry stycz nej, bu do wę oraz mo d-
er ni za cję ba zy noc le go wej i ga stro no -
micz nej, a tak że obiek tów przez na czo -
nych na tu ry sty kę biz ne so wą. Unij ne
wspar cie moż na przez na czyć rów nież na
two rze nie, roz wój par ków te ma tycz nych,

bu do wę ście żek ro we ro wych oraz szla -
ków tu ry stycz nych, usu wa nie ba rier ar chi -
tek to nicz nych dla osób nie peł no spraw -
nych (ja ko ele ment pro jek tu) oraz in we -
sty cje z za kre su wzmoc nie nia usług tu ry -
stycz nych.

O do fi nan so wa nie mo gą ubie gać się
m.in. lo kal ne sa mo rzą dy, par ki na ro do we
i kra jo bra zo we, przed się bior cy sek to ra tu -
ryst ki czy in sty tu cje kul tu ry. Na wspar cie
pro jek tów Za rząd Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go przez na czył 30 mln eu ro. Do ta -
cje bę dą wyp ła ca ne w for mie za li czek i re -
fun da cji.

Wnio ski o do fi nan so wa nie moż na skła -
dać do 21 ma ja do Ma zo wiec kiej Jed nos-
t ki Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych
w War sza wie, ul. Ja giel loń ska 74.

Wię cej in for ma cji na www.ma zo wia.eu
(Dzia ła nie 6.2. Tu ry sty ka RPO WM). LK.

30 mln eu ro na tu ry sty kę na Ma zo wszu

„Dom Przy jaz nych Serc” jest jed nym
z pier wszych do mów po mo cy spo łecz -
nej w Pol sce, któ ry apli ku je o przyz na -
nie cer ty fi ka tu. 

Cer ty fi kat „Opie ka bez agre sji” to
naj no wsza ini cja ty wa Fun da cji 
„Ora tor”, bę dą ca od po wie dzią na co raz
licz niej sze do nie sie nia me diów i opi nii
pub licz nej na te mat ak tów prze mo cy
w ta kich in sty tu cjach jak Do my Spo koj -
nej Sta ro ści, Do my Dziec ka, Do my Po -
mo cy Spo łecz nej, itp. To rów nież
odzew na spo łecz ną po trze bę za pew nie -
nia naj wyż szej ja ko ści usług opie kuń -
czych w tych in sty tu cjach. 

Zgod nie z re gu la mi nem, wa run kiem
uzy ska nia cer ty fi ka tu jest: przy go to wa -
nie i wdro że nie wew nętrz nych pro ce dur
za po bie ga nia prze mo cy i agre sji oraz
prze strze ga nia praw miesz kań ca, zaz na -
jo mie nie z ty mi pro ce du ra mi wszyst -
kich człon ków per so ne lu opie kuń czo –
te ra pe u tycz ne go, stwo rze nie i usan kcjo -
no wa nie wew nętrz ne go sy ste mu ra por -
to wa nia przy pad ków prze mo cy, przesz -
ko le nie wszyst kich człon ków zes po łu
w ra mach pro gra mu szko le nio we go „za -
po bie ga nie prze mo cy w do mach po mo -
cy spo łecz nej i pla ców kach opie kuń czo
– wy cho waw czych” oraz pod da nie się
au dy to wi zew nętrz ne mu przed sta wi cie li
Fun da cji „Ora tor”. 

Płoc ki DPS przy go to wu je się do zdo -
by cia cer ty fi ka tu od kil ku mie się cy.
W grud niu 2008 ro ku dy rek tor zgło sił
kan dy da tu rę Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Przy jaz nych Serc” do udzia łu w pro -
gra mie. – Od stycz nia do mar ca 2009
ro ku pra cow ni cy Do mu pod kie run kiem
psy cho lo ga pod ję li się opra co wy wa nia
pro ce dur w ra mach prac w zes po łach
te ra pe u tycz no – opie kuń czych. Do ty czy -
ły one po sza no wa nia wol no ści, in tym -
no ści i god no ści miesz kań ców Do mu,

jak rów nież spo so bów po stę po wa nia
pra cow ni ków w przy pad ku wy stą pie nia
za cho wań agre syw nych miesz kań ca,
agre sji pra cow ni ka wo bec miesz kań ca,
utrzy ma nia hi gie ny oso bi stej miesz kań -
ców z za cho wa niem pra wa do in tym no -
ści, za sad opusz cza nia DPS przez
miesz kań ców z za cho wa niem pra wa do
wol no ści – tłu ma czy Piotr Ostro wic ki,
dy rek tor pla ców ki. Na stęp nie opra co -
wa no, m.in. kar tę praw i obo wiąz ków
miesz kań ca oraz stwo rzo no i usan kcjo -
no wa no wew nętrz ny sy stem ra por to wa -
nia przy pad ków prze mo cy. Ko lej nym
wa run kiem otrzy ma nia cer ty fi ka tu był
udział pra cow ni ków DPS w spe cja li -
stycz nym szko le niu, któ re po pro wa dził
prof. dr hab. Zbi gniew Tar kow ski wraz
z pre ze sem Fun da cji „Ora tor” – Ce li ną
Jur kie wicz. 

Obec nie Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Przy jaz nych Serc” pod da wa ny jest au -
dy to wi przed sta wi cie li Fun da cji. 

(op. rł)

Płoc ki DPS sta ra się o uzy ska nie tzw. cer ty fi ka tu „Opie ka bez 
agre sji”, przyz na wa ne go w ra mach pro gra mu Fun da cji „Ora tor”

Przy jaź nie i bez piecz nie

Od 24 kwiet nia do 7 ma ja w ki nie
He lios trwa kon kurs pt. „Sport z He lio -
sem” ”. Aby wy grać na gro dy na le ży
w tym okre sie ku pić bi let na do wol ny
se ans, wy peł nić ku pon i od po wie dzieć
na py ta nie kon kur so we: „Ja ki sport lu -

bisz naj bar dziej i dla cze go?” Au to rzy
naj cie ka wszych od po wie dzi zo sta ną na -
gro dze ni ko szul ka mi spor to wy mi od fir -
my ”Spar tan we ar” oraz za pro sze nia mi
na Ga lę Spor tów Wal ki ”An gels of Fi -
re”. Do dat ko wą atrak cja by ły 26 kwiet-
nia w go dzi nach 17-20 za wo dy w si ło -
wa niu na rę kę i wal ki gla dia to rów. (j)

Sport z He lio sem 
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wszyst kim, któ rzy zło ży li nam ży cze -
nia świą tecz ne ser decz nie dzię ku je my.
Prze pięk ny mi wiel ka noc ny mi kar tka mi
ob da ro wa li nas m.in.: pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski, za stęp ca pre zy den ta
To masz Kol czyń ski, rad ni Pra wa
i Spra wie dli wo ści, Ra da Miesz kań ców
Osie dla „Sta re Mia sto”, prze wod ni czą -
cy Za rzą du Re gio nu Płoc kie go NSZZ
„So li dar ność” Woj ciech Kęp czyń ski,
rek tor Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca Zbi gniew Kru szew ski,
ko men dant Stra ży Miej skiej Ja cek Fuz,
za rząd Płoc kie go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej, za rząd Agen cji Re wi ta li za cji
Sta rów ki, dy rek tor i pra cow ni cy Mu ze -
um Ma zo wiec kie go, bur mistrz i prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Go sty ni na,
Ivet ta Bia ły – rzecz nik pra so wy Wo je -
wo dy Ma zo wiec kie go, rzecz nik pra so -
wy płoc kie go od dzia łu ZUS Bar ba ra
Smar dzew ska -Czmiel, rzecz nik pra so -
wy Ku rii Die ce zjal nej El żbie ta Grzy-
bow ska, pra cow ni cy Do mu Dar mstadt,
dy rek cja i pra cow ni cy Płoc kiej Or kie -

stry Sym fo nicz nej, dy rek tor i zes pół
Te a tru Dra ma tycz ne go, dy rek cja i pra -
cow ni cy Płoc kiej Ga le rii Sztu ki, za ło -
ży cie le i człon ko wie Pu e ri i Pu el lae
Can to res Plo cen ses, dy rek cja i pra co-
w ni cy Miej skie go Oś rod ka Po mo cy
Spo łecz nej, miesz kań cy, dy rek tor
i pra cow ni cy Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Przy jaz nych serc”, za wod ni cy
i za rząd In te gra cyj ne go Klu bu Te ni sa,
dy rek tor Ma ła cho wian ki Re na ta Ku ty -
ło -Ut zig, dy rek tor I Pry wat ne go Li ce -
um Pla stycz ne go Mał go rza ta Mro -
czkow ska, spo łecz ność szkol na Sto wa -
rzy sze nia Oświa tow ców Pol skich,
Płoc kie Sto wa rzy sze nie Sym pa ty ków
Pił ki Ręcz nej „Han dball Fans Wi sła
Płock”, słu cha cze Uni wer sy te tu Trze-
cie go Wie ku, ra dio Eska, „Nasz
Płock”, „Atu Press”, stu dio Eu ro Me -
dia, Ma ciej Wró bel, Grze gorz Dzi wo ta. 

Dzię ku je my na szym przy ja cio łom
i sym pa ty kom, któ rzy skła da li nam tak -
że ży cze nia oso bi ście i te le fo nicz nie.

Zes pół re dak cyj ny

Dzię ku je my

– To bar dzo wy god na for ma – mó -
wi p.o. na czel ni ka płoc kie go Urzę du
Skar bo we go Hen ry ka Pie kar ska. –
Nie wy cho dząc z do mu moż na zło żyć

zez na nie po dat ko we. 
Mi ni ster stwo Fi nan sów uru cho mi ło

ta ką usłu gę 10 kwiet nia 2009 ro ku. 
– Do tej po ry też by ło to moż li we,

ale te raz nie ma ko niecz no ści uży wa -
nia tzw. kwa li fi ko wa ne go (bez piecz -
ne go) pod pi su elek tro nicz ne go we ry -
fi ko wa ne go cer ty fi ka tem kwa li fi ko wa -
nym – wy jaś nia Pie kar ska.

Oz na cza to, że usłu ga sta ła się do -
stęp na dla wszyst kich, któ rzy co ro ku
skła da ją PIT-37 i ko rzy sta ją z in ter ne -
tu. Prob lem mo że się po ja wić wte dy,
gdy mał żon ko wie skła da ją wspól ny
PIT. Wte dy i tak jed no z nich mu si na
pa pie ro wym dru ku UPL-1 upo waż nić
dru gie go do roz li cze nia w je go imie-
niu. – Ale peł no moc nic two do skła da -
nia de kla ra cji jest te raz bez płat ne,
a do tej po ry trze ba by ło zap ła cić 17
zło tych – mó wi Ma rek Ma cie jew ski,
za stęp ca na czel ni ka Urzę du Skar bo -
we go. 

Pro gram do elek tro nicz ne go skła da -
nia zez nań po dat ko wych jest pro sty,
a sa mo zło że nie PIT-u zaj mu je nie
wię cej niż pięć mi nut. Do te go wpro -
wa dzo no wie le uła twień, np. pro gram
sam wy li czy ja ką kwo tę mo że my
otrzy mać z tzw. ul gi na dzie ci lub ile
wy no si 1 proc. na sze go do cho du, któ -
ry chce my prze ka zać na or ga ni za cje
po żyt ku pub licz ne go.

Aby zło żyć zez na nie nie wy cho -
dząc z do mu, na le ży mieć do stęp do
in ter ne tu, a na kom pu te rze mieć za in -
sta lo wa ny pro gram Ac ro bat Re a der.
Na stęp nie trze ba wejść na stro nę
www.e-de kla ra cje.gov.pl i po brać in -
te rak tyw ny for mu larz. Przed przy stą -
pie niem do wy peł nia nia, moż na za -
poz nać się z in struk cja mi, gdzie krok
po kro ku opi sa no jak na le ży po stę po -
wać. Nie jest to jed nak ko niecz ne, bo
pro gram sam po ka zu je, ja kie ru bry ki
po win niś my wy peł nić. Naj pierw –
po dob nie jak w przy pad ku pa pie ro -

we go PIT-u – wpi su je my nasz NIP
oraz in dy wi du al ne da ne, czy li imię,
naz wi sko, adres za miesz ka nia, PE -
SEL itp. 

– Je śli po da my nie pra wi dło wy PE -
SEL, sy stem to na tych miast zwe ry fi ku -

je i nie przyj mie nam zez na nia po dat -
ko we go – mó wi Ma cie jew ski. 

Na stęp nie trze ba po dać da ne wła ści -
we go urzę du skar bo we go. Nie mu si my
znać do kład ne go adre su, gdyż w sy ste -
mie do stęp ne są tzw. słow ni ki, któ re
umoż li wia ją wy bór z li sty. Póź niej na -
le ży już tyl ko prze pi sać da ne z PIT-11,
tzn. mię dzy in ny mi ja ki mie liś my
przy chód w da nym ro ku, ile pie nię dzy
od pro wa dzi liś my na skład ki zdro wot -
ne, na ubez pie cze nie spo łecz ne itd. 

– Je śli chce my sko rzy stać z ul gi na
dzie ci, to mu si my klik nąć w od po wied -
nie okien ko PIT-0 i po zaz na cze niu ile
dzie ci po sia da my, sy stem sam wy li czy
ja ka ul ga nam przy słu gu je – wy jaś nia
za stęp ca na czel ni ka. 

Po wy peł nie niu wszyst kich ru bryk,
moż na spraw dzić po praw ność zez na -
nia. Gdy stwier dzi my, że wszyst ko jest
w po rząd ku, wte dy wy bie ra my ro dzaj
pod pi su: kwa li fi ko wa ny lub niek wa li -
fi ko wa ny. Prze cięt ny Ko wal ski wy bie -
rze tę dru gą moż li wość. Wte dy zez na -
nie jest go to we i mo że my wy słać PIT-
37. Na ekra nie po ja wi się kre a tor, któ -
ry za szyf ru je na sze da ne, a na stęp nie
wy sko czy nu mer iden ty fi ka cyj ny na -
sze go zez na nia. – Ko niecz nie trze ba go
za pi sać na na szym kom pu te rze – mó wi
Ma rek Ma cie jew ski. 

Ale to nie ko niec. Na le ży po brać
jesz cze tzw. UPO, czy li Urzę do we
Po świad cze nie Od bio ru. Po dat nik
otrzy ma je wte dy, gdy pra wi dło wo
wy peł nił i wy słał for mu larz. Jest on
waż ny, bo sta no wi do wód, że zło ży -
liś my na sze zez na nie po dat ko we,
a urząd skar bo wy je otrzy mał. 

Ale uwa ga! Je śli urząd stwier dzi, że
po peł ni liś my błę dy (np. źle wpi sa liś -
my do cho dy), to wez wie nas, abyś my
do ko na li ko rek ty. Jest to moż li we tyl -
ko w wer sji pa pie ro wej, czy li nie moż -
na te go zro bić przez in ter net i nie ste ty
trze ba bę dzie pójść do urzę du. 

– Przez mie siąc fun kcjo no wa nia sy -
ste mu, dro gą elek tro nicz ną wpły nę ły
do nas je dy nie 42 zez na nia po dat ko we
– mó wi Hen ry ka Pie kar ska. – W in -
nych mia stach z ta kiej for my roz li cze -
nia się z fi sku sem sko rzy sta ło wię cej
osób. Mam na dzie ję, że z cza sem rów -
nież płoc cza nie prze ko na ją się do
elek tro nicz nych PIT -ów.

Mał go rza ta Da nie luk

Wpraw dzie czas na skła da nie zez nań po dat ko wych za 2008 rok
mi nął, ale mo że już dziś war to za poz nać się z no wym pro gra -
mem, któ ry w przy szłym ro ku poz wo li nam na zło że nie PIT-u
przez in ter net. 

Bądź jak szyb ki PIT

Za rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go za twier dził li sty ran kin go we, na
któ rych zna laz ło się po nad 400 pro-
jek tów do ty czą cych dróg, kul tu ry,
och ro ny śro do wi ska i roz wo ju przed-
się bior czo ści. W ten spo sób do ma zo -
wiec kiej gos po dar ki tra fią po nad 2,2
mld zł. Ty le bo wiem wy no si łącz na
war tość wszyst kich wy bra nych pro-
jek tów, z cze go unij ne do fi nan so wa -
nie to aż 1,4 mld zł. 

Za koń czył się etap wy ła nia nia pro jek -
tów w ra mach pię ciu dzia łań Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go: 3.1 In fra -
struk tu ra dro go wa, 6.1 Kul tu ra, 4.2
Och ro na po wierz chni zie mi, 1.3 Kom-
plek so we przy go to wa nie te re nów pod
dzia łal ność gos po dar czą oraz 1.5 Roz -
wój przed się bior czo ści. 20 kwiet nia
za twier dzo ne zo sta ły li sty ran kin go we
do ty czą ce do fi nan so wa nia pro jek tów
w ra mach tych dzia łań. 

Wśród 418 za twier dzo nych wnio -
sków zna laz ło się 14 zwią za nych
z Płoc kiem i oko li ca mi. Spo dzie wać
się mo że my do fi nan so wa nia na re kul -
ty wa cję skła do wisk w Ko bier ni kach
wraz z wy ko na niem in sta la cji od ga zo -
wa nia i za gos po da ro wa nia bio ga zu
oraz przy wra ca nie war to ści zde gra do -
wa nych te re nów po skła do wi skach od -
pa dów na te re nie Związ ku Gmin Re -
gio nu Płoc kie go. Po zo sta łe uw zględ -
nio ne płoc kie pro jek ty do ty czą bu do wy

i mo der ni za cji dróg. Unij ne środ ki we -
sprą: bu do wę ul. Gra nicz nej w Płoc ku,
ulep sze nie od cin ków lo kal nych dróg
w gmi nach na le żą cych do Związ ku
Gmin Re gio nu Płoc kie go, prze bu do wę
3,5 km dro gi Zą go ty -Nisz czy ce -Bo le -
cho wi ce w gmi nie Bielsk, prze bu do wę
ulic – Szla chec kiej, Czar niec kie go
i Wo ło dy jow skie go w No wym Gul cze -
wie (gm. Słup no). Do fi nan so wa nie tra -
fi też do gmi ny Ra dza no wo na prze bu -
do wę dro gi Ciół ków ko – Ra dza no wo,
do gmi ny No wy Du ni nów na bu do wę
dro gi Mo ści ska – Dzie rząz na i gmi ny
Słup no na bu do wę 10 ulic w Ce ka no -
wie i Słup nie. W gmi nie Bielsk prze bu -
do wa ne zo sta ną dro gi w Szew cach, Uł -
to wie, Śmi ło wie i Sie mie niach o łącz -
nej dłu go ści 2,7 km, 4,5 km dro gi łą -
czą cej Ce ka no wo z Kę dzie rzy nem oraz
dro ga gmin na nr 290 Sę ko wo – Nisz -
czy ce – Pień ki o dłu go ści 3 km. W
gmi nie Go sty nin prze bu do wa na zo sta -
nie dro ga gmin na Za bo rów No wy – So -
ko łów, a w Płoc ku do fi nan so wa ny zo -
sta nie II etap bu do wy dróg wraz z in -
fra struk tu rą w za chod niej czę ści osie d-
la Bo ro wi czki.

Pod pi sa nie umów z be ne fi cjen ta mi
prze wi du je się na tych miast po otrzy-
ma niu przez pro jekt po zy tyw nej oce -
ny wy ko nal no ści. Oce na ta do ko ny -
wa na bę dzie na pod sta wie do star czo -
nych przez be ne fi cjen ta za łącz ni ków.

Opr. (j)

1,4 MLD ZŁ Z UNIJ NEJ KA SY 

Wo je wo da ma zo wiec ki – Ja cek
Koz łow ski og ło sił wy ni ki kon -

kur su na do fi nan so wa nie re a li za cji
pro jek tów z za kre su po mo cy spo łecz -
nej w 2009 ro ku. Na ten cel przez na -
czo no 1,5 mln zł. Na kon kurs wpły nę -
ło 241 ofert na łącz ną kwo tę do ta cji
ok. 13 mln zł. Spoś ród zło żo nych
ofert, 61 nie speł ni ło wy mo gów for-
mal nych, po zo sta łe ofer ty zak wa li fi -

ko wa no do oce ny me ry to rycz nej. Po
roz pa trze niu wnio sków przyz na no do -
ta cje dla 133 pro jek tów, na łącz ną
kwo tę 1,5 mln zł.

Do fi nan so wa nie otrzy ma ją m.in. 3
płoc kie or ga ni za cje: Ca ri tas Diec re zji
Płoc kiej – 10 tys. zł na dom dzien ne -

go po by tu i te ra pię osób z cho ro bą 
Al zhe i me ra oraz 8 tys. zł na dom i ho -
stel dla sa mot nych męż czyzn., 8 tys.
zł otrzy ma Sto wa rzy sze nie „Odzy -
skać wię zi” na pro gram te ra pe u tycz ny
dla dzie ci z au tyz mem i ich ro dzin,
a 6 tys. zł wpły nie na kon to Za rzą du

Re jo no we go PKPS z przez na cze niem
na dom sa mot nej mat ki.

Pod mio ta mi upraw nio ny mi do skła -
da nia ofert by ły or ga ni za cje po za rzą -
do we, pro wa dzą ce dzia łal ność w za -
kre sie po mo cy spo łecz nej oraz oso by
praw ne i jed nost ki, któ rych ce le sta tu -
to we obej mu ją pro wa dze nie dzia łal -
no ści w za kre sie po mo cy spo łecz nej.

(j)

Na po moc spo łecz ną
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Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia
Pro gra mów Unij nych og ło si ła ko lej ne
dwa na bo ry w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Wy ło nio ne
pro jek ty po mo gą wy rów nać szan se edu -
ka cyj ne w re gio nie ma zo wiec kim. Na
wspar cie prze wi dzia no 77.505.519 zł.

Wnio ski na do fi nan so wa nie pro jek -
tów moż na skła dać do 27 ma ja do sie -
dzi by Ma zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża -
nia Pro gra mów Unij nych w War sza wie.

Ce lem kon kur sów jest roz wój edu -
ka cji przed szkol nej po przez two rze nie
no wych pla có wek, jak rów nież wspar-
cie już ist nie ją cych. Re a li za cja pro jek -
tów sku pi się na zmniej sza niu nie rów -
no ści w do stę pie do przed szko li, 
wy dłu ża jąc go dzi ny pra cy lub two rząc
no we od dzia ły dla dzie ci, któ re nie 
do sta ły się do przed szko li pod czas
ostat niej re kru ta cji. Po nad to o wspar -
cie mo gą ubie gać się pro jek ty wy rów -
nu ją ce szan se i zmniej sza ją ce dy spro -
por cje w osią gnię ciach edu ka cyj nych
po przez za ję cia do dat ko we, po moc
pe da go gicz no -psy cho lo gicz ną dla
ucz niów ma ją cych prob le my w na u ce,

po sze rza nie ofer ty dy dak tycz nej
szkół, wpro wa dza nie in no wa cyj nych
form na u cza nia oraz wdra ża nie pro-
gra mów ma ją cych na ce lu bar dziej
efek tyw ne za rzą dza nie pla ców ka mi
oświa to wy mi.

O do fi nan so wa nie mo gą ubie gać się
wszyst kie pod mio ty (z wy łą cze niem osób
fi zycz nych), m.in. przed szko la, szko ły
pod sta wo we, gim na zja i szko ły śred nie,
jak rów nież po rad nie pe da go gicz no -psy -
cho lo gicz ne. Do ta cje na ich re a li za cję bę -
dą wyp ła ca ne w for mie za li czek.

Środ ki przez na czo ne na współ fi nan -
so wa nie pro jek tów po cho dzą z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go (EFS)
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki 2007 – 2013.

Wię cej in for ma cji na www.ma zo -
wia.eu. (Pod dzia ła nie 9.1.1 Zmniej sza -
nie nie rów no ści w stop niu upo wszech -
nie nia edu ka cji przed szkol nej oraz Pod-
dzia ła nie 9.1.2 Wy rów ny wa nie szans
edu ka cyj nych ucz niów z grup o utrud -
nio nym do stę pie do edu ka cji oraz
zmniej sza nie róż nic w ja ko ści usług
edu ka cyj nych). L. K.

77,5 mln zło tych na 
edu ka cję

Jak po win na wy glą dać bez piecz na
dro ga do szko ły? Jak za cho wać się na
jezd ni i na chod ni ku? Wszyst kich ucz -
niów klas IV, V i VI szko ły pod sta wo -
wej, któ rzy zna ją od po wie dzi na te py ta -
nia i po tra fią przed sta wić je w for mie
ko mik su, Urząd Mar szał kow ski za pra -
sza do udzia łu w no wym kon kur sie.
Ter min nad sy ła nia zgło szeń up ły wa 15
ma ja br. 

Na kon kurs moż na prze sy łać pra ce
pla stycz ne po dej mu ją ce te ma ty kę bez-
pie czeń stwa w dro dze do szko ły. Po -
win ny być to ko mik sy, mak sy mal nie
w for ma cie A3. Ko miks nie mo że za-
wie rać wię cej niż 10 scen i mo że być
wy ko na ny w do wol nej tech ni ce pla sty-
cz nej, ta kiej jak: ry su nek, wy kle jan ka,
wy dzie ran ka itp. 

W kon kur sie mo gą wziąć udział ucz -
nio wie klas IV, V i VI szkół pod sta wo -
wych. Każ da pra ca na de sła na na kon -
kurs po win na za wie rać imię, naz wi sko
i wiek au to ra oraz pie cząt kę szko ły. Na
kon kurs każ da szko ła mo że na de słać
mak sy mal nie 3 pra ce swo ich ucz niów. 

Ko mik sy oce ni ju ry w skła dzie:
Adam Stru zik – mar sza łek Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Krzysz tof Łap ta -
szyń ski – za stęp ca dy rek to ra De par ta -
men tu Or ga ni za cji i Na dzo ru ds. Bez-
pie czeń stwa i In for ma ty ki UMWM,
Mar ta Mi lew ska – rzecz nik pra so wy
UMWM oraz przed sta wi cie le Wo je -
wódz kich Oś rod ków Ru chu Dro go we go
i Biu ra ds. Pro gra mów Po mo co wych na
rzecz Bez pie czeń stwa Pub licz ne go. 

Pra ce na le ży skła dać bez poś red nio
w Kan ce la rii Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, ul.
Brech ta 3, 03-472 War sza wa lub prze sy -
łać na adres: Biu ro ds. Pro gra mów Po mo -
co wych na rzecz Bez pie czeń stwa Pub-
licz ne go, Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, ul. B. Brech ta
3, 03-472 War sza wa z do pi skiem: Kon -
kurs „Bez piecz na dro ga do szko ły”. 

Roz strzy gnię cie kon kur su na stą pi
w dru gim kwar ta le br. 

Szcze gó ło wy opis kon kur su wraz
z re gu la mi nem znaj du je się na stro nie
www.ma zo via.pl w za kład ce. mm

Komiks o bezpiecznej
drodze do szkoły 

17 kwiet nia był waż ny dla wszyst -
kich, któ rzy chcie li za poz nać się z ofer -
tą edu ka cyj ną. W Ga le rii Wi sła swo je
sto i ska wy sta wi ło pra wie 60 szkół, in -
sty tu cji szko le nio wych oraz jed no stek
mun du ro wych. Swo je ofer ty za pre zen -
to wa ły prze de wszyst kim szko ły: po -
nad gim na zjal ne, po li ce al ne, ję zy ko we
oraz uczel nie wyż sze. Naj wię cej wśród
zwie dza ją cych by ło gim na zja li stów.
Wszy scy wy staw cy pró bo wa li za pre -
zen to wać swo ją ofer tę jak naj cie ka wiej.
Np. li ce a li ści z Ja giel lon ki usta wi li tron,
na któ rym za sia dał król Wła dy sław Ja -
gieł ło. Ucz nio wie Szko ły Po li ce al nej
za chę ca li przy szłych ucz niów nie ba nal -
nym stro jem – wcie li li się oni w ro lę an -
ty ter ro ry stów. Nie oby ło się też bez
„rek wi zy tów”: kaj da nek, pa łek czy na -
bo jów. Po ga le rii prze cha dza ły się też
oso by w śred nio wiecz nych stro jach ze

Szko ły Pod sta wo wej w Ostro wach.
Moż na by ło za poz nać się z ofer tą pla -
ców ki i do wie dzieć się, jak wi je się
wian ki czy wy ra bia na czy nia z gli ny. 

Ucz nio wie z Me dycz nej Szko ły Po li -
ce al nej da li na to miast po kaz udzie la nia
pier wszej po mo cy, a każ dy kto miał
ocho tę mógł zba dać so bie po ziom cu -
kru. Od by ły się tak że po ka zy spor tów
wal ki, fan ta zyj ne go ma ki ja żu oraz moż -
na by ło spró bo wać swo ich sił w rzu ca -
niu do dmu cha nej tar czy. Ko men da
Miej ska Po li cji w Płoc ku za pre zen to wa -
ła naj szyb szy po li cyj ny mo tor, któ ry –
nie tyl ko wśród mło dzie ży – cie szył się

du żym za in te re so wa niem. 
Tar gi Edu ka cyj ne zor ga ni zo wa ły:

płoc ka fi lia Wo je wódz kie go Urzę du
Pra cy, Po wia to wy Urząd Pra cy, Miej ski
Urząd Pra cy, Galeria Wisła oraz „Ga ze -
ta Wy bor cza Płock”. (m.d.)

Po szko łę do ga le rii
Już po raz dru gi w kwiet niu w Zes po -

le Szkół Bu do wla nych nr 1 od był się
Kon kurs Zes po łów Gim na stycz no – Ta -
necz nych, w któ rym udział wzię ło 5
zes po łów z płoc kich szkół po nad gim na -
zjal nych. Sa la gim na stycz na za peł ni ła
się roz tań czo ny mi chłop ca mi i dziew -
czę ta mi w ko lo ro wych stro jach z pom -
po na mi.

Pre zen to wa ne przez zes po ły ukła dy
do dy na micz nej mu zy ki i cie ka wych
cho re o gra fii stwo rzy ły niez wy kle wi do -
wi sko we show oraz wzbu dza ły apla uz
licz nie zgro ma dzo nej pub licz no ści.
Kon kurs uświet ni ły wy stę py zes po łów:
La Lu na i Minds of the flo or.

Ta necz ne po pi sy oce nia ło ju ry
w skła dzie: prze wod ni czą cy Ma rek 
Ow sik – na u czy ciel, in struk tor tań ca
z 15-let nim sta żem, cho re o graf, dzia łacz
kul tu ry, poe ta, spo łecz nik, za ło ży ciel

Stu dia Tań ca Mark Dan ce oraz Iza be la
Za rych ta – na u czy ciel, do rad ca w za kre -
sie wy cho wa nia fi zycz ne go, Be a ta Ka -
miń ska – kie row nik Dzia łu Ani ma cji
Spo łecz no -Kul tu ral nej w PO KiS -ie,
An na Ko wal ska – tan cer ka z wie lo let -
nim do świad cze niem, in struk tor ka
i cho re o graf ka tań ca, za ło ży ciel ka gru py
ta necz nej La Lu na, To masz Ara uc – tan -
cerz z wie lo let nim do świad cze niem, in -
struk tor i cho re o graf form ta necz nych,.
za ło ży ciel jed nej z naj lep szych grup bi -
bo jo wych w Pol sce oraz czło nek gru py
hip ho po wej w Ir lan dii Raw Edg. 

Po zli cze niu pun któw sę dzio wie og ło -
si li wer dykt: I miej sce dla zes po łu Oxi de
z Zes po łu Szkół Bu do wla nych nr 1, 
II – dla Dza gi z Ja gi z LO im Wł. Ja gieł -
ły, III za jął zes pół Tre e dan ce z III LO.

Pu cha ry i me da le dla wszyst kich zes -
po łów ufun do wa ła fir ma TO MEX. (j)

Fre e ze w Bu do wlan ce

Krew dla Ma te u sza
Zes pół Szkół nr 1 po raz ko lej ny

wziął udział w ak cji od da wa nia krwi,
zor ga ni zo wa nej przez Szkol ne Ko ło
PCK przy współ pra cy Pun ktu Krwio-
daw stwa w Płoc ku. Za in te re so wa nie
ucz niów IV LO do na cją by ło du że, ja -
ko że ak cja ukie run ko wa na by ła na po -
moc Ma te u szo wi, prze by wa ją ce mu na
od dzia le on ko lo gii dzie cię cej w War -
sza wie. W su mie uda ło się uz bie rać
pra wie 18 li trów krwi. Do ak cji włą czy -
li się też niek tó rzy na u czy cie le oraz ab -
sol wen ci i pra cow ni cy szko ły. ub
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Do świet le niem zaj mu je się Wy dział
Gos po dar ki Ko mu nal nej i Och ro ny Śro -
do wi ska Urzę du Mia sta. Pun kty zo sta ły
wyz na czo ne w po ro zu mie niu z po li cją
i Miej skim Za rzą dem Dróg. Są to miej sca,
gdzie naj czę ściej do cho dzi ło do wy pad -
ków z pie szy mi. 

Przy pom nij my, że pier wsze no wo -
czes ne lam py ha lo ge no we, da ją ce sre-
brzy ste świat ło sta nę ły nad przej ścia mi
pod ko niec 2006 ro ku. Oświet lo no wte -
dy ze bry: przy Za kła dzie Ener ge tycz -
nym, ko ło McDo nald’s przy al. Pił sud -
skie go, nie da le ko dwor ca PKS/PKP (ul.
Szo pe na/Mic kie wi cza), na skrzy żo wa -
niu al. Ko by liń skie go z ul. To po lo wą
i przy ul. Ty siąc le cia w pob li żu skrzy żo -
wa nia z ul. Wol skie go. 

Po nie waż po mysł się spraw dził, w ko -
lej nym ro ku zo sta ło oświet lo nych ko lej -
nych sie dem przejść dla pie szych przy ul.:
Łu ka sie wi cza (w re jo nie III LO), Ko le -
gial nej (w oko li cach szko ły mu zycz nej),
Wy szo grodz kiej (skrzy żo wa nie z ul. Le -
nar to wi cza), Har cer skiej (w re jo nie skrzy -
żo wa nia z ul. Kasz ta no wą), ul. Ko ściel nej

(skrzy żo wa nie z ul. Ci chą), ul. Biel skiej
(ko ło Za kła dów Mięs nych) oraz przy al.
Ki liń skie go (w re jo nie skrzy żo wa nia z ul.
Pa dlew skie go). 

W 2008 ro ku do świet lo no ze bry na
skrzy żo wa niach ulic: No wo wiej skie go/
O krzei, Łu ka sie wi cza/Her ma na, Oto liń -
ska/Ba na cha oraz Do brzy kow ska/Kra -
ków ka (przy ko ście le).

Te raz do koń ca li sto pa da spe cjal ne 
ref lek to ry, da ją ce pun kto we świat ło
i oświet la ją ce je dy nie przej ście a nie ośle -
pia ją ce kie row ców, sta ną w ko lej nych sze -
ściu pun ktach: w oko li cy Zes po łu Szkół
Rol ni czych przy ul. Kut now skiej, na łu ku
ul. Do brzyń skiej i al. Ko by liń skie go, przy
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go na od cin ku od
ul. No wo wiej skie go do To po lo wej, na
skrzy żo wa niu ul. Cho pi na ze Wschod nią
oraz przy ul. Biel skiej – ko ło Sta ro stwa
Po wia to we go oraz w re jo nie pocz ty. 

Oświet le nie jed ne go przej ścia bę dzie
kosz to wać w tym ro ku ok. 31 tys. zł.
Fir ma „Lu met”, któ ra wy gra ła prze targ
za pro jek tu je i wy ko na wszyst kie do świ-
et le nia. (m.d.)

Ama to rzy ro we rów roz po czę li se zon.
I jak co ro ku ma ją ten sam prob lem: jak
ustrzec się przed kra dzie żą swo je go bi cy -
kla. Płoc cy po li cjan ci za chę ca ją do oz na -
ko wa nia ro we ru. 

– Ope ra cja ta jest bar dzo pro sta, nic nie
kosz tu je, a w ra zie kra dzie ży szan sa od na -
le zie nia roś nie – za chę ca An na Le wan -
dow ska z zes po łu pra so we go KMP Płock. 

Fun kcjo na riu sze ra dzą, aby „dmu chać
na zim ne”, tzn. nie zo sta wiać ro we rów
bez do zo ru przed skle pa mi, na pla cach
czy w par ku. – Je śli nie ma my ko go po -
pro sić o chwi lo we przy pil no wa nie, ko -
niecz nie przy wiąż my ro wer lin ką za my ka -
ną na kłód kę do ja kie goś sta łe go ele men -
tu, a naj le piej do sto ja ka dla ro we rów –
mó wi Le wan dow ska. 

Po li cjan ci prze strze ga ją, aby nie prze-
cho wy wać na szych dwóch kó łek w piw ni -
cy, ani na bal ko nie, bo z ta kich miejsc zło -
dzie jom jest je naj ła twiej za brać. Je śli jed-
nak stra ci my swój ro wer, to na tych miast
zgłoś my to na po li cję. Oczy wi ście, nie ma
gwa ran cji, że od naj dzie się, ale szan se

wzra sta ją, gdy ro wer był oz na ko wa ny.
Zna ko wa nie po le ga na wy gra we ro wa niu
w kil ku miej scach kom bi na cji cyfr i li ter
przy pi sa nych tyl ko jed ne mu ro we ro wi. 

– Kod umiesz cza ny jest w miej scach
nie wi docz nych go łym okiem – opo wia da
Le wan dow ska. – Pod czas kon tro li pa tro le
spraw dza ją, czy da ny ro wer ma oz na ko -
wa nie, a je śli tak – to spraw dza ją w po li -
cyj nej ba zie da nych, czy nie fi gu ru je ja ko
skra dzio ny.

Aby oz na ko wać ro wer wy star czy zgło -
sić się z po ja zdem i do wo dem oso bi stym
do naj bliż szej jed nost ki po li cji. – Do brze
mieć też do wód kup na ro we ru – mó wi Ka -
ta rzy na Stę pień z zes po łu pre wen cji kry -
mi nal nej. – Ca ła ope ra cja trwa za led wie
kil ka mi nut.

W Płoc ku ro we ry moż na oz na ko wać
w ko men dzie miej skiej przy ul. Sło wac -
kie go 4/1 lub w ko mi sa ria cie na Po dol szy -
cach. Je śli wy bie rze my pier wszy punkt, to
na le ży się tam zgło sić we wto rek w godz.
15-17 lub w pią tek w godz. 13-15. Na Po -
dol szy cach oz na ku je my nasz bi cykl w po -
nie dział ki w godz. 15-17 lub w czwar tki
w godz. 13-15. (m.d.)

Dmu chaj na zim ne

Oko ło godz. 9 dy żur ny po li cji ode brał
te le fon z in for ma cją, że z jed ne go z ga ra -
ży przy ul. Sło wac kie go do cho dzi od głos
pra cu ją ce go sil ni ka. I pew nie nie by ło by
w tym nic dziw ne go, gdy by nie fakt, że
po miesz cze nie by ło zam knię te na kłód kę.
– Gdy fun kcjo na riu sze zja wi li się na miej -
scu z ga ra żu wy do by wa ły się kłę by dy mu –
opo wia da dy żur ny Ro bert Ko per. 

Po li cjan ci szyb ko usta li li, kto jest
wła ści cie lem obiek tu; za wia do mio ny
o wszyst kim męż czyz na od ra zu przy je -
chał na miej sce. Gdy otwo rzył bra mę,

fun kcjo na riu sze zo ba czy li, że w ga ra żu
sto ją dwa sku te ry, z któ rych je den miał
włą czo ny sil nik. Moc no zdzi wio ny wła -
ści ciel po ja zdu wy jął z kie sze ni klu czyk
do ma szy ny. Pró bo wał wy łą czyć po -
jazd, ale nie uda ło mu się. – Sku ter prze -
stał pra co wać do pie ro, gdy zo sta ła wy -
krę co na świe ca – mó wi Ko per. – Pew -
nie do szło do zwar cia i dla te go sil nik
pra co wał. Na wszel ki wy pa dek męż czyz -
na wy krę cił też świe cę w dru gim po jeź -
dzie. Wszyst ko skoń czy ło się do brze, ale
pro si my wła ści cie li, aby od cza su do
cza sy rze tel nie spraw dza li stan tech-
nicz ny swo ich po ja zdów. (m.d.)

Cud w ga ra żu

Za czę ło się ok. pół no cy z 14 na 15
kwiet nia, kie dy to wez wa no po li cjan tów
do jed ne go z miesz kań przy uli cy Sło -
wac kie go w Płoc ku. Trwa ła tam po tęż -
na awan tu ra.

– Już na klat ce scho do wej po li cjan ci
za sta li prze ra żo ną, pła czą cą ko bie tę,
któ rej z no sa cie kła krew – re la cjo nu je
wy da rze nia nad ko mi sarz Piotr Ja siń ski
z do cho dze niów ki KMP. – Mia ła guz na
skro ni, si nia ki, a krew by ła na wet na po -
dło dze i ścia nach ko ry ta rza. Pro si ła
o po moc.

Kie dy po li cjan ci wesz li do miesz ka -
nia, za sta li po bo jo wi sko. Krew by ła na
po dło dze i na łóż ku. Na to miast sam
spraw ca – 44-let ni męż czyz na po tym,
jak po bił swo ją ko bie tę, a na wet omal
jej nie udu sił, po ło żył się spać. Na wi -
dok po li cjan tów za re a go wał bez przy -
kład ną agre sją. 

Po tem od słów prze szedł do czy nów,
ude rzał i po py chał po li cjan tów, nie ba -
cząc, że któ ryś z nich mo że wpaść na są -
sied nie łóż ko, gdzie spa ły ma łe dzie ci.
Trze ba by ło agre so ra za kuć w kaj dan ki
i si łą zmu sić do spo ko ju.

Za nim przy je cha ła wez wa na przez
pa trol ka ret ka po go to wia, po li cjan ci sa -
mi pró bo wa li opa trzyć ra ny ko bie ty, po -
tem spo rzą dzi li Nie bie ską Kar tę. Posz -
ko do wa na nie chcia ła zło żyć skar gi na
kon ku ben ta, pro si ła tyl ko, by go za brać.

– Kie dy już po li cjan ci mie li wy cho -
dzić z awan tur ni kiem, do miesz ka nia
wpa dła je go mat ka – opo wia da da lej

nad kom. Ja siń ski. – I na miej scu roz li -
czy ła swo je go syn ka, po pro stu za czę ła
go okła dać la ską po ple cach, aż fun kcjo -
na riu sze mu sie li ją od cią gać i tłu ma -
czyć, że te raz to oni zaj mą się tym męż -
czyz ną.

W po li cyj nym aresz cie prze ba da no go
pod ką tem trzeź wo ści – wy szło ok. 1,65
pro mi la. Do ra na był z nim spo kój, ale
już o 10 ra no znów się za czę ło!

– Za czął wa lić w kra ty i do ma gać się,
że by go na tych miast zwol nio no i za żą -
dał pa pie ro sów – mó wi Piotr Ja siń ski. –

Gro ził, że je śli na dal po zo sta nie za
krat ka mi, to po li cjan ci bę dą mie li prob-
le my. Po u cze nie go, że ma się za cho wy -
wać spo koj nie, nic nie da ło, w go dzi nę
póź niej znów pow tó rzył swój se ans.
O 13 do stał obiad, a pięć mi nut póź niej
oświad czył, że... poł knął ka wa łek pla sti -
ko wej łyż ki oraz me ta lo wy za czep od
zam ka bły ska wicz ne go od swo jej blu zy
dre so wej. I po no wił żą da nie wy pusz cze -
nia go na wol ność.

Wez wa ny na miej sce le karz po go to -
wia ra tun ko we go po sta no wił za brać łyż -
ko żer cę do szpi ta la. Po je chał tam ka ret -
ką, ale w asy ście po li cjan tów. Po kil ku
go dzi nach wró cił za krat ki, bo le ka rze
uz na li, że je go zdro wie i ży cie nie są za -
gro żo ne.

Za sta wia nie czyn ne go opo ru fun -
kcjo na riu szom na służ bie gro zi mu do
3 lat poz ba wie nia wol no ści, a za znie -
wa ża nia ich – do ro ku poz ba wie nia
wol no ści. (a.l.)

Agre syw ny łyż ko żer ca

Sześć ko lej nych przejść dla pie szych w mie ście zo sta nie oświet -
lo nych spe cjal ny mi lam pa mi

Bez piecz ne ze bry
RA DY LWA HO NOR KA I STRA ŻY MIEJ SKIEJ

Dro gie dzie ci, moi przy ja cie le
– Pa mię taj cie!

· pod sta wo wą za sa dą jest nie u dzie la nie „ob ce mu” in for ma cji o so bie i swo jej
ro dzi nie;

· za wsze, gdy usły szysz dzwo nek lub pu ka nie do drzwi sprawdź: kto to? Wyj -
rzyj przez oko lub spójrz przez wi zjer w drzwiach. Je że li jest to oso ba, któ rej nie
znasz: Nie Otwie raj Drzwi!!!! Nie wierz ob ce mu, że jest urzęd ni kiem, pa nem
z ga zow ni, li sto no szem, hy dra u li kiem, zna jo mym ro dzi ców. Je że li masz w do -
mu te le fon – wy ko rzy staj go – zadz woń do ro dzi ców lub do Stra ży Miej skiej;

· ni gdy nie bierz sło dy czy, za ba wek, pie nię dzy od osób niez na jo mych ;
· nie ko rzy staj z win dy, gdy pa sa że rem jest oso ba Ci niez na na;
· nie zo sta waj sam na pla cu za baw;
· ni gdy nie przyj muj pro po zy cji wspól ne go spa ce ru lub prze jaż dżki sa mo cho -

dem;
· kie dy ktoś na pod wór ku za py ta Cię, gdzie są Twoi ro dzi ce od po wiedz, że w

do mu;
· ni gdy nie mów niez na nej oso bie o pie nią dzach i in nych cen nych rze czach,

któ re są w Two im do mu – nie chwal się ile za ra bia ją Twoi ro dzi ce;
· je że li ob cy bę dzie pró bo wał zro bić Ci krzyw dę – 

BROŃ SIĘ I WO ŁAJ GŁOŚ NO O PO MOC!!! 

Wy bierz za wsze te le fon do Stra ży Miej skiej, gdy To bie 
lub in nym oso bom bę dzie za gra ża ło ja kieś nie bez pie czeń stwo!!!

TE LE FON ALAR MO WY 986





Dro dzy Płoc cza nie,

Trud no uwie rzyć, że płoc ka tra dy cja pik -
ni ków eu ro pej skich to już je de na sto let nia hi -
sto ria. Pi sze my ją wszy scy, Płoc cza nie,
miesz kań cy za ko cha ni w swo im pięk nym
gro dzie nad Wi słą.

Właś nie o tej po rze ro ku na sze mia sto jest
szcze gól nie uro kli we. Go ście pik ni ku przy-
by wa ją cy do nas z ca łe go świa ta niez mien -
nie wy jeż dża ją od nas z ża lem, ale peł ni mi -
łych wra żeń.

Te go rocz ny pik nik, jak wszyst kie wcześ niej sze, bę dzie wy jąt ko -
wym wy da rze niem. Je stem prze ko na ny, że każ dy z Pań stwa wy -
bie rze w ofer cie im prez kul tu ral no-re kre a cyj nych coś dla sie bie.

W so bo tę na Sta rów ce od bę dą się licz ne kon cer ty go ści z miast
par tner skich. Atrak cją wie czo ru bę dzie Sta chur sky. Nie dziel ne
po poł udnie up ły nie tak że w mu zycz nej at mos fe rze, a wie czo rem
wy stą pi świa to wej już sła wy płoc ka gru pa Lao Che. Gwia zdą
Ma jU nii w tym ro ku bę dzie Ma ria Pe szek.

Za pra szam i ży czę zna ko mi tej za ba wy

Pre zy dent Płoc ka

Jak co ro ku na Pik ni ku Eu ro pej skim wy stą pią zes po ły
z miast par tner skich Płoc ka. 

Ta jem ni ca Gan gu Wil ków
Dwu krot nie płoc cza nie bę dą mie li szan sę wy słu chać Te a tru Pieś ni „Ma -

ła ta jem ni ca” z na sze go mia sta par tner skie go w Ro sji – My tisz czi.

Ma ła ta jem ni ca 
Zes pół zro dził się z kół ka chó ral -

ne go dzia ła ją ce go przy or ga ni za cji
pio nie rów mia sta My tisz czi
w stycz niu 1995 ro ku. Li czy bli sko
30 osób w wie ku od 6 do 20 lat.
Głów nym kie run kiem twór czo ści
jest śpiew kla sycz ny na u cza ny au -
tor ską me to dą roz wo ju gło su W. Je -
miel ja no wa („fo no pe dycz ną”). Pro -
wa dzo ne są też za ję cia z pla sty ki ru -
chu, cho re o gra fii, gry ak tor skiej. 

Na re per tu ar zes po łu skła da ją się utwo ry mu zy ki sa kral nej a ca pel la,
świa to wej kla sy ki mu zycz nej, pieś ni lu do we, jaz zo we, tak że pieś ni pa -
trio tycz ne i współ czes ne pio sen ki po pu lar ne.

Za ło ży ciel ka zes po łu, któ ra jest rów nież je go kie row ni czką ar ty stycz ną,
wy kła dow cą i dy ry gen tem – Ta tia na Ni ko ła jew na Czer nia je wa– ukoń czy -
ła stu dium mu zycz ne (obec nie – In sty tut) im. Ip po li to wa -I wa no wa, a tak że
stu dia na kie run ku mu zycz nym Mo skiew skie go In sty tu tu Pe da go gicz ne go
(obec nie Aka de mii) im. W. Le ni na. Z zes po ła mi mu zycz ny mi pra cu je od
1968 ro ku, prze waż nie są to zes po ły dzie cię ce.

Te atr Pieś ni „Ma ła Ta jem ni ca” jest wie lo krot nym la u re a tem kon kur -
sów miej skich, re jo no wych, ob wo do wych, ogól no ro syj skich i mię dzy -
na ro do wych. 

W Płoc ku wy stą pi 9 ma ja na Sta rym Ryn ku i 10 ma ja w Mu ze um
Ma zo wiec kim o godz. 16.

Po wrót wil ków
Wolf’s Gang to mło da fran cu ska

for ma cja (Bur gun dia) za ło żo na
pod ko niec 2005 r. przez pię ciu
pa sjo na tów roc ka i hard roc ka;
Frédéric Ba il ly (wo kal), Ju lien
Amiot (gi ta ra), Je re my Thie -
ba uld (gi ta ra), Her mann Go i -
zet (bass), Yo hann Tan fin
(pe kru sja). In spi ra cją dla
nich są ta kie gru py jak Iron
Ma den, Black Sab bath,
Me tal li ca, Ju das Priest
czy The Po li ce,
W 2006 r. za re je stro -
wa li pier wsze de mo
z 7 utwo ra mi, dru gie
– z 3 utwo ra mi –
w ubr. Od grud nia 2008 r. pra cu ją nad swo im pier-
wszym lon gplay em. Na Pik ni ku Eu ro pej skim
wy stą pią po raz dru gi (wcześ niej w 2007 r.).
Kon cer ty za pla no wa no 9 ma ja i 10 ma ja na
Sta rym Ryn ku. Moż na ich po słu chać na
www.mys pa ce.com/wolfsgang89

(op. rł)

Za nim Pik nik Eu ro pej ski zacz nie się na do bre cze ka nas Awa ria.
Ma ria Pe szek wy stą pi pod czas te go rocz nej Ma ju ni w pią tek 8 ma ja. 

Spo koj nie to tyl ko Awa ria
Ak tor ka, pio sen kar ka i au tor ka tek stów – Ma ria Pe szek nie po szła w śla dy swe go oj -

ca – Ja na Pesz ka – i sce nę te a tral ną za mie ni ła na mu zycz ną, ku ucie sze wciąż ros ną cej
rze szy fa nów. A za czę ło się wszyst ko nie win nie. Od na gro dy pub licz no ści na 21. Prze -
glą dzie Pio sen ki Ak tor skiej we Wro cła wiu w 2000 r., gdzie wy ko ny wa ła pio sen kę „Je -
stem wia trem, je stem bu rzą” Ma te u sza Pos pie szal skie go i Ra fa ła Dzi wi sza. Z Ma te u szem
– człon kiem zes po łu Voo Voo spot ka ła się po now nie dwa la ta póź niej przy re a li za cji spek-
ta klu „Mu zy ka ze sło wa mi” w reż. Pio tra Cie pla ka z mu zy ką zes po łu, w któ rym za gra ła ra -
zem z oj cem. 

Współ pra ca z Woj tkiem Wa glew skim – li de rem Voo Voo by ła na ty le owoc na, że do pro -
wa dzi ła do wy da nia w paź dzier ni ku 2005 de biu tan ckie go al bu mu mu zycz ne go Ma rii Pe szek,
pt. „mia sto ma nia”. W na gra niu uczest ni czy li rów nież bra cia Wa glew scy – Fisz i Ema de. Pły ta
zo sta ła wy róż nio na dwo ma Fry de ry ka mi w ka te go riach: No wa Twarz Fo no gra fii dla Ma rii Pe -
szek oraz Pro duk cja Mu zycz na Ro ku. Al bum spot kał się nie tyl ko z po zy tyw ny mi opi nia mi kry-
ty ki, ale i suk ce sem ko mer cyj nym. Pły ta osią gnę ła sta tus Pla ty no wej. W ro ku 2007 Ma ria Pe szek
wy stą pi ła na kon cer cie TOP tren dy śpie wa jąc „Pie jo ku ry pie jo” Grze go rza z Cie cho wa i wią zan kę
kil ku pol skich prze bo jów.

We wrześ niu 2008 ro ku uka za ła się jej dru ga, dłu go -
gra ją ca pły ta „Ma ria Awa ria”, na gra na wspól nie z An -
drze jem Smo li kiem. Pły ta wzbu dzi ła wie le kon tro wer sji
(ar tyst ka od waż nie po ru sza ła na niej te ma ty sek su i cie -
les no ści), jed nak ze bra ła po zy tyw ne re cen zje i szyb ko
uzy ska ła sta tus Zło tej, a na stęp nie Pla ty no wej pły ty. Na po -
cząt ku 2009 ro ku Ma ria Pe szek zo sta ła la u re at ką Pasz por tu
Po li ty ki w ka te go rii mu zy ka.

Te go rocz na „Ma ju nia” roz pocz nie się o godz. 20 w pią tek
w ogród ku MZOS przy pl. Dą brow skie go 2a. Obok Ma rii
Pe szek wy stą pią rów nież: aka o ne, Etiop oraz Sqbass.

(rł)



Port ma gicz ny
W nie dzie lę ok. godz. 14 na Sta rów ce ru sza „Port ma gicz ny” te -

a tru Wa ga bun da. Naj młod si bę dą mo gli po fi kać na in sta la cjach
stwo rzo nych przez ar ty stów i wziąć udział w pro wa dzo nych przez
nich grach i kon kur sach.                                                      (rł)

Najpierw  był roc kma nem, li de rem zes po łu Eve Bo ys. Przez wie le lat,
nie słusz nie ko ja rzo ny z mu zy ką di sco po lo, dziś jest gwia zdą ro dzi mej
sce ny pop dan ce.

Ofia ru ję mo jej dziew czy nie...
Wkrót ce swo ją pre mie rę bę dzie miał siód my stu dyj ny (a trzy-

na sty w ogó le) al bum Jac ka Sta chur sky’ego, za ty tu ło wa ny
„2009”. Zwia stu nem te go wy daw nic twa jest utwór 
„I nie mów nic”, któ ry moż na już usły szeć w klu bach i dy sko -
te kach oraz w ple bi scy cie „Su per je dyn ki’ (TVP), po wią za nym
z fe sti wa lem w Opo lu. Mu zyk zdo był już kil ka „Su per je dy nek”
w 2000, 2001 i 2002 ro ku. W 2006 r. się gnął po „Sło wi ka Pub-
licz no ści” na So pot Fe sti val (TVN). 

Współ pra co wał m.in. z zes po łem Fun Fac to ry oraz z DJ- em
Bo bo (René Ba u mann), z któ rym w kwiet niu 1999 ro ku na grał
pio sen kę „This World is Ma gic”. Utwór ten zna lazł się na sin -
glu pod tym sa mym ty tu łem, na krąż ku pt. „Mo je naj lep sze
pio sen ki” oraz na al bu mie DJ-a Bo bo pt. „The Ul ti ma te Me -
ga mix”. Ka rie rę so lo wą roz po czął 14 lat te mu, gdy na grał
pio sen kę, pt. „Ta ki je stem”. Krą żek „1996” zo stał na gra ny

we Wło szech, w Me dio la nie – jed nej ze sto lic eu ro pej skiej mu zy ki dy sko te ko wej. Pły ta nad
któ rej na gry wa niem czu wał pro du cent Car lo Fath przy nio sła mu prze bój pt.: „Jak w nie bie”.
W 2000 r. na „Je dyn ce” po wró cił do gra nia co ve rów. Na krąż ku zna laz ły się m.in. prze rób -
ki utwo rów ta kich jak: „Ur gent” zes po łu Fo re i gner, „You Are So Be a u ti ful” Roy’a Or bi so -
na i „Pa mię tam Cie bie z tam tych lat” Krzysz to fa Kraw czy ka. W ubieg łym ro ku za sko czył
„Jed wa biem” z re per tu a ru roc ko wej gru py Ró że Eu ro py. Sta chur sky wy stą pi na płoc kiej
Sta rów ce 9 ma ja o godz. 20. (rł)

Je den z naj czę ściej na gra dza nych i naj cie ka wszych pol skich zes po -
łów roc ko wych ostat nich lat – Lao Che – wy stą pi na Sta rym Ryn -
ku 10 ma ja. 

Re wo lu cja u bram
Płoc ki sep tet to ro dzi my fe no mem. Zes pół z głę bo kiej ni szy mu zy ki roc ko wej, idą cy pod

prąd, wbrew ocze ki wa niom swych co raz licz niej szych fa nów, nie tyl ko ich nie tra ci, ale
ca ły czas zy sku je. Jest do wo dem, że am bit ny pro jekt ar ty stycz ny mo że mieć w na szym
kra ju ko mer cyj ny suk ces, je śli two rzą cym go mu zy kom wy star czy si ły, upo ru i de ter mi -
na cji. Do sko na łej, pier wszej pły cie – „Gu sła” (2002) – nie uda ło się prze bić po za sub kul -
tu ro wą ni szę, ale dru ga – „Pow sta nie War szaw skie”, na gra na 3 la ta póź niej prze wa li ła
pol ską sce nę roc ko wą do gó ry no ga mi. Zes pół wziął na war sztat bar dzo trud ny te mat, ja -
kim jest XX -wiecz na hi sto ria Pol ski, aby prze mie szać go w post pun ko wym so sie. Oka -
za ło się, że to kom plet ne wa riac two, na któ re nikt przy zdro wych zmy słach ni gdy by się
wów czas nie por wał, szyb ko przeksz tał ci ło się w wiel ki suk ces. Ty god nik „Prze krój”
za li czył „Pow sta nie War szaw skie” do 5 naj lep szych pol skich płyt 2005 ro ku, „Ga ze ta
Wy bor cza” za wy da rze nie nr 1 w pol skiej mu zy ce w 2005 ro ku, a słu cha cze „Trój ki” –
za naj lep szy al bum. Dla ma ga zy nu „Ak ti vist” Lao Che oka za ło się Naj lep szym Pol-

skim Zes po łem Ro ku (Noc ne Mar ki 2005). W lip cu 2005 r., na za mó wie nie Mu ze um
Pow sta nia War szaw skie go na gra ny zo stał sin giel „Czer nia ków”. TVP na krę ci ła i wy -
e mi to wa ła kon cert z Mu ze um. Po tem by ły wy stę py na Przy stan ku Wo od stock (2005,
2006) i na gro da fe sti wa lo wej pub licz no ści – Zło ty Bą czek. Ko lej ny wy stęp to 27.
Prze gląd Pio sen ki Ak tor skiej we Wro cła wiu (2006), edy cja DVD „Lao Che. Pow sta -
nie War szaw skie”. W kwiet niu 2007 r. Lao Che wy ru szy ło we wspól ną tra sę kon cer-
to wą z Ar mią. Trze cia pły ta zes po łu – „Gos pel” (2008) – oka za ła się naj wię kszym
ko mer cyj nym suk ce sem gru py – uzy ska ła sta tus zło tej pły ty, a pio sen ki po cho dzą ce
z nie go uzy ska ły wy so kie no to wa nia na li ście Ra dio wej Trój ki (Hy dro pie kłow stą pie -
nie, Czar ne kow bo je). W li sto pa dzie 2008 r. uka za ło się ko lej ne DVD z za pi sem kon-
cer tu Lao Che z Przy stan ku Wo od stock 2008 i frag men tów z lat wcześ niej szych. 

Rok 2008 to rów nież ma ra ton
z na gro da mi, m.in.: Pro gra mu Trze-
cie go Pol skie go Ra dia, im. M. Świę-
cic kie go – „Ma te usz 2008” (za
„ener gię i pa sję two rze nia, za umie -
jęt ność pro wo ko wa nia lu dzi do my -
śle nia na te mat na tu ry ludz kiej”),
na gro da ar ty stycz na Mia sta To ru nia
im. Grze go rza Cie chow skie go
i ostat nio – „Gwa ran cja Kul tu ry”
przyz na ną przez TVP Kul tu ra. 

W ubieg łym ro ku po wspa nia łym,
acz krót kim kon cer cie Lao Che na fe sti wa lu Ci ne ma gic – od by wa ją cym się
rów nież na płoc kiej Sta rów ce – wie lu czu ło nie do syt. Wów czas gru pa sup por -
to wa ła zes pół E. Ku stu ri cy. W tym ro ku jest gwia zdą wie czo ru. Wy stą pi 10
ma ja o godz. 20. (op. rł)

– Chce my li bę dąc Po la ka mi być
czemś wię cej jesz cze, bądź my
Eu ro pej czy ka mi – pi sał niez na ny
pub li cy sta w 1838 r. A co my śle li
o zjed no cze niu Eu ro py Sta szic czy
Mic kie wicz?

Eu ro pa wol nych na ro dów
Czy Po la cy ma rzy li o zjed no cze niu Eu ro py, w cza sach kie dy sa mi poz -

ba wie ni by li su we ren nej pań stwo wo ści? Jak naj bar dziej. 
Pod czas Pik ni ku Eu ro pej skie go zo sta nia otwar ta in te re su ją ca wy sta wa

przyb li ża ją ca ideę zjed no cze nia kon ty nen tu eu ro pej skie go w pol skiej my śli
XIX wie ku. O tym, jak pro ro cze i bli skie nam współczesnym by ły my śli
pol skich in te lek tu a li stów XIX, wie ku bę dzie my mo gli się prze ko nać już
w so bo tę 9 ma ja w Do mu Dar mstadt. 

Sta szic uwa żał, że bez za an ga żo wa nia Sło wian Zjed-
no czo na Eu ro pa nie ma szans na pow sta nie. Mic kie -
wicz ze swym me sja niz mem gło sił, że Pol ska zmar -
twych wsta ła (ja ko Chry stus Na ro dów) ma spo ić zno wu
na ro dy wol no ści. An glia, Fran cja, Niem cy, ma ją sta no -
wić je den na ród. Adam Je rzy Czar to ry ski – pi sarz, mi -
ni ster spraw za gra nicz nych Ro sji, zwo len nik roz wią za -
nia spra wy pol skiej przy po mo cy Ro sji, pro po no wał
zaś, aby po po ko na niu Na po le o na no wy po rzą dek eu ro -
pej ski, opar ty na uz na niu praw na ro dów do sa mo sta no -

wie nia, two rzy ła Li ga Państw Eu ro py, zdo mi no wa na przez Ro sję i An glię. Mia -
ła by ona obej mo wać Rzecz pos po li tą w gra ni cach prze droz bio ro wych, po łą czo -
ną unią per so nal ną z Ro sją. Z ko lei Woj ciech Bo gu mił Ja strzę bow ski – przy rod-
nik, pe da gog i uczest nik pow sta nia li sto pa do we go – w 1831 ro ku na pi sał trak tat
o wiecz nym so ju szu mię dzy na ro da mi cy wi li zo wa ny mi i naz wał go „Kon sty tu -
cją dla Eu ro py”. Pod kre ślał w niej, że: Byt, nie po dleg łość i włas ność każ de go na -
ro du bę dą przed mio tem szcze gól niej szej opie ki praw eu ro pej skich.

Fi lo zof, ma te ma tyk, fi -
zyk i tech nik -wy na laz ca,
a tak że uczest nik in su rek cji
ko ściusz kow skiej 1794,
a na stęp nie ofi cer woj ska ro -
syj skie go – Jó zef Ma ria
Hoe ne -Wroń ski uwa żał, że
wa run kiem wstęp nym pow-
sta nia fe de ra cji eu ro pej skiej
jest ukon sty tu o wa nie się nie -
po dleg łych państw na ba zie
wyksz tał co ne go, tzn. zdol ne -
go do wy ra ża nia po jęć ab -
strak cyj nych, ję zy ka na ro do we go. Na stęp nie pań stwa te, w opar ciu o po kre wień -
stwo ję zy ków i na ro do wych kul tur, bę dą się łą czyć w re gio nal ne kon fe de ra cje.
Osta tecz nie zaś, za cho wu jąc au to no mię swe go ist nie nia, zacz ną eg zy sto wać w ra -
mach wspól no ty eu ro pej skiej ro zu mia nej ja ko wy raz pew ne go fi lo zo ficz ne go po -
rząd ku. Po dob nie pi sał w „Ro dzie ludz kim”(1819-20) wspom nia ny, wy bit ny przed-
sta wi cie li pol skie go Oświe ce nia, Sta ni sław Sta szic. We dług nie go na tu ral nym kie -
run kiem cy wi li za cyj ne go roz wo ju ludz ko ści jest dą że nie do re a li za cji idei zrze sze nia
na ro dów. Ta kie zrze sze nie, we dług Sta szi ca, ma gwa ran to wać każ de mu na ro do wi je -
go odręb ność i za cho wa nie włas ne go ję zy ka, ale za ra zem win no mieć wspól ną kon-
sty tu cję, wspól ny sy stem miar i pie nię dzy, a tak że włas ne si ły zbroj ne, by bro nić gra -
nic Eu ro py.

Na ko niec jesz cze kil ka słów wspom nia ne go na po cząt ku XIX -wiecz ne go pub li cy -
stY z „Mło dej Pol ski”: 

Nie masz ni ko go co by za u wa ży wszy bieg hi sto ryi ostat nich cza sów nie do strzegł w
nim wy raźnéj dąż no ści do zgro ma dze nia wszyst kich lu dów Eu ro py w jed ną spo łecz -
ność, któ ra zo sta wia jąc każ de mu je go na ro do wość i wła ści wy cha rak ter,wią za ła by go
jed nak że do ob szer niejszéj i wyższéj na ro do wo ści, i kształ tu je nie ja ko wszyst kie w cu -
dow ną po wszech ność na ro dów, gdzie jed ność i roz ma i tość har mo ni zu ją się tak do sko -
na le, że mia sto się nisz czyć lub so bie za wa dzać, wspie ra ją się owszem wza jem nie.

Otwar cie wy sta wy o godz. 17.30.                                                                                         (rł)
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– Lu bię jeź dzić na ro we rze, ale nie
mam gdzie. Co za mie rza Pan z tym
zro bić?

– Masz ra cję. Ście żek ro we ro wych jest
zbyt ma ło. Ca ły plan ście żek ro we ro wych
re a li zo wa ny jest przy bu do wie no wych
dróg. W tym ro ku pla nu je my zbu do wać
ścież ki od Po dol szyc, przez ul. Go ści niec,
Gra bów kę, aż do ogro du zo o lo gicz ne go. 

– Pa nie pre zy den cie, czy ktoś Pa nu
wrę czył ła pów kę?

– Na po cząt ku ka den cji pró bo wa no mi
ją wrę czyć dwu- lub trzy krot nie. Cho dzi ło
o du że in we sty cje i prze tar gi. Po nie waż
bar dzo ostro za re a go wa łem po szła fa ma,
że nie bio rę i po tem już ta kich pro po zy cji
nie by ło. Pa mię taj cie, że je śli choć raz się
ule gnie, to jest się skoń czo nym.

– Gdy by miał Pan ma gicz ną róż dżkę,
co by Pan wy cza ro wał?

– Ja sta ram się twar do stą pać po zie mi,
ale... to co moż na by wy cza ro wać to bar d-
zo do bre dro gi i ob wod ni ce. Oczy wi ście
na tych miast wy cza ro wał bym bar dzo ba -
jecz ny tram waj. Bar dzo cie ka wym po my -
słem jest też park mi nia tur i za baw, gdzie
sta ły by mi nia tu ro we ko ścio ły, pa ła ce,
wie ża Eif fel’a i 4-me tro wy Pa łac Kul tu ry
i Na u ki. Był by to park dla ca łych ro dzin.
Jest na to po mysł. Szu ka my grun tu.

– Czy w Płoc ku bę dzie aqu a park?
– Park wod ny z atrak cja mi, za da szo ny to

du ża in we sty cja, któ ra ni gdy się nie zwró ci,
chy ba, że w ta kich oś rod kach jak Gdańsk,
War sza wa czy Za ko pa ne. To po tęż na in we -
sty cja, na któ rą nie stać mia sta. Chy ba, że
zna laz łby się in we stor. Pó ki co wy re mon tu -
je my w tym ro ku ba sen na Po do lan ce, a za
oko ło 3 i pół ro ku zbu du je my no wy ba sen
przy ha li wi do wi sko wo – spor to wej.

– Gdy by star to wał pan w wy bo rach
na na stęp ną ka den cję, to co by pan
obie cał? 

– Wszyst ko! A na po waż nie... z obiet ni -
ca mi jest bar dzo róż nie. Je śli ktoś zre a li -
zu je mniej niż po ło wę, to zna czy, że coś
jest nie w po rząd ku. Ja w po przed niej
kam pa nii wy bor czej wy da łem ma łą ksią -
że czkę, w któ rej by ło na praw dę du żo tych
obiet nic, oko ło 100. Na ra zie oko ło 40
proc. zo sta ło zre a li zo wa nych, al bo jest
w fa zie koń co wej. Wy ni ka z te go, że na
ko niec tej ka den cji mo że być zre a li zo wa -
nych 75 proc. Nie wierz cie, że ktoś speł -
nia wszyst kie obiet ni ce przed wy bor cze,
bo to nie moż li we. 

To, co chciał bym do pro wa dzić do koń -
ca ja ko pre zy dent, to że by Płock zo stał po -
now nie sto li cą wo je wódz twa.

– Czy był Pan wzo ro wym ucz niem?
– Chy ba nie. W szko le pod sta wo wej

by łem dru gi w kla sie. W szko le śred niej
utrzy my wa łem się w pier wszej piąt ce.
Zresz tą naj bar dziej się uczy łem w pier -
wszej i ostat niej kla sie Tech ni kum Sa mo -
cho do we go. Po tem stu dio wa łem w Szko -
le Głów nej Han dlo wej, któ rą uda ło mi się
za koń czyć z bar dzo do brym wy ni kiem.

– Pa na naj wię ksze ma rze nie?
– Mieć du żo wol ne go cza su dla sie bie

i dla ro dzi ny. (rł)

Dla cze go ma ło jest ście żek ro we ro wych? Czy kie dy kol wiek wziął Pan ła pów kę?
Ja kie ma Pan ma rze nia? – dzie ci z fi lii nr 8 Książ ni cy Płoc kiej przy ul. Wa lecz -
nych 20 kwiet nia br. wzię ły w krzy żo wy ogień py tań pre zy den ta Mi ro sła wa Mi -
lew skie go, któ ry dłu go i cier pli wie na nie od po wia dał, choć sam też był cie ka wy
opi nii naj młod szych miesz kań ców Płoc ka. 

Gdyby Prezydent 
miał magiczną różdżkę...

Jed na Pol ska jest na świe cie,
jed no pol skie ser ce i łza.

Se we ryn Gosz czyń ski

Dusz pa ster stwo Na u czy cie li i pa ra fia
św. Sta ni sła wa Kost ki zorganizowali
w nie dzie lę, 19 kwiet nia obchody „Dnia
pa mię ci o Ka ty niu”. Roz po częły się
uro czy stą mszą świę tą z udzia łem licz -
nych pocz tów sztan da ro wych: kom ba -
tan tów, płoc kich szkół m.in. PWSZ, Ja -
giel lon ki, III L.O., Zes po łu Szkół Eko-
no micz no -Ku piec kich, Gim na zjum nr 8,
Gim na zjum nr 6, Gim na zjum nr 2, Gim-
na zjum nr 4. Mo dlo no się za ofia ry ko -
mu ni stycz nych re pre sji, prze de wszyst -
kim za tych, któ rzy w 1940 ro ku w Ka -
ty niu roz strze la ni zo sta li przez NKWD.

Po mszy wszy scy ze bra li się przed
ko ścio łem, przy 4 „dę bach pa mię ci” po -
sa dzo nych 14 wrześ nia ubieg łe go ro ku,
któ re do sko na le się przy ję ły i wy pu ści ły
wio sen ne list ki. Przy drzew kach upa -
mięt nia ją cych: por. Cze sła wa Zap ła tę,
mjr. Hen ry ka Bren de la, por. Ja na Bej -
gie ra i mjr. Pio tra Du nin -Bor kow skie go
wko pa ne zo sta ły tab li czki in for ma cyj ne
a ca łość ogro dzo na. Ze bra nym przy-
pom nia no ży cio ry sy tych 4 bo ha te rów,
zwią za nych z Płoc kiem, a ks. pro boszcz
Wa le rian Ja strzę biec – Świę cic ki po -
świę cił tab li ce i od mó wił mo dli twę za
po leg łych. Od czy ta no rów nież wy stą -

pie nie przy go to wa ne przez ka pe la na
Ro dzin Ka tyń skich ks. Zdzi sła wa Pesz -
kow skie go, któ re go nie poz wo lo no mu
wyg ło sić na otwar ciu cmen ta rza w Ka -
ty niu. Chciał po wie dzieć m.in. że Ka tyń
jest pol ską Gol go tą Wscho du, któ ra nie
do cze ka ła się żad ne go są du mię dzy na -
ro do we go. Tam za bi to praw dę i su mie -
nie na ro dów świa ta, któ re za stra szo ne
i w imię włas nych in te re sów, mil cza ły
przez po nad 50 lat. 

Na sym bo licz nych mo gi łach zło żo no
kwia ty i za pa lo no zni cze. Uro czy stość
za koń czy ła pieśń Ga u de Ma ter Po lo niae
w wy ko na niu chó ru Vox Ju ven tu tis
z Pań stwo o wej Wyżs zej Szko ły Za wo -
do wej. (j)

W pa tio Mu ze um Ma zo wiec kie go, 7
kwiet nia, mia ła miej sce uro czy stość
wrę cze nia na gród i otwar cia wy sta wy
na gro dzo nych prac w V edy cji mię -
dzysz kol ne go kon kur su ,,Płock – hi sto -
ria i współ czes ność”. Już po raz trze ci ta
pla ców ka ob ję ła kon kurs ho no ro wym
pa tro na tem.

W te go rocz nej edy cji uczest ni cy mie -
li do wy bo ru czte ry for my: test pi sem ny,
pra cę pla stycz ną, utwór li te rac ki i ze -
staw fo to gra fii ,,24 go dzi ny w Płoc ku”.
Naj lep szą wie dzą na te mat hi sto rii i dnia
dzi siej sze go na sze go mia sta, spraw dzo -
ną w te ście, wy ka za ła się Alek san dra
Ski bow ska z Gim na zjum nr 6. II miej -
sce za jął Prze my sław Lich now ski
z Gim na zjum nr 2, a trze cie Ewa Śrub ka
z Gim na zjum nr 5.

Z prac pla stycz nych naj wy żej oce nio -
no ka len da rze. W tej ka te go rii I miej sce
za jął Piotr Ką kol z Zes po łu Szkół Bu do -
wla nych, II – Ka mil Gra bar czyk, a III –
Mar cin Maj chrzak, obo je tak że z ZSB.

Uczest ni cy kon kur su pi sa li tak że
wier sze o Płoc ku, któ re by ły de kla mo -
wa ne pod czas uro czy sto ści. La u re a ta -
mi w poe tyc kiej kon ku ren cji zo sta li:
Da wid Sa bal ski z ZSB – I miej sce,
Mar ta Ga jew ska (II miej sce) i Na ta lia
Ra ciń ska (III) obie z Gim na zjum nr 4.
Naj ład niej sze ze sta wy fo to gra fii z ko -
men ta rzem pr zygo to wa li: Do mi ni ka
Kieł piń ska z Gim na zjum nr 4, Mi chał
Wo ja z ZSB i Mar ta Sztej dur z Gim na -
zjum nr 4. Na gro dy ufun do wa ne przez
Mu ze um Ma zo wiec kie, Urząd Mia sta
oraz dy rek to ra ZSB wrę cza li: dy rek tor
Mu ze um Ma zo wiec kie go – Le o nard

So bie raj, Mał go rza ta Bia łec ka z Wy -
dzia łu Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra -
cy z Za gra ni cą UMP i dy rek tor Zes po -
łu Szkół Bu do wla nych – Bo gu sław Su -
kien nik.

Po wrę cze niu na gród ucz nio wie ZSB:
Ka ta rzy na Kierz kow ska, Ka ta rzy na
Bet kow ska i Szy mon Przy bysz de kla -
mo wa li wier sze la u re a tów, a Ka mil Gra -
dow ski i Da mian Igna czew ski przed sta -
wi li pre zen ta cję mul ti me dial ną: ,,Z hi s-
to rii kon kur su”. Z prac kon kur so wych
przy go to wa no wy sta wę, któ ra wzbo ga -
ci ła uro czy stość.

Głów ny mi or ga ni za to ra mi kon kur su
by ły na u czy ciel ki ZSB: I. A. Kuch ta,
E. Do ma ga ła, T. Kieł piń ska. One
właś nie 5 lat te mu wpa dły na po mysł,
by w ten atrak cyj ny spo sób za chę cić
mło dzież do po sze rza nia wie dzy
o swo im ro dzin nym mie ście. Pier wsza
edy cja kon kur su mia ła za sięg bar dzo
lo kal ny – ogra ni cza ła się do ucz niów
Zes po łu Szkół Bu do wla nych. W na -
stęp nym ro ku do ry wa li za cji za pro -
szo no rów nież gim na zja, a kon kurs
roz sze rzo no o wa riant pla stycz ny i in -
sce ni za cję pa so wa nia Bo le sła wa
Krzy wo u ste go. Trze cią edy cję, ob ję tą
już pa tro na tem Mu ze um Ma zo wiec -
kie go, uświet ni ły wy stę py gru py wo -
kal nej z MDK w to wa rzy stwie Brac t-
wa Kur ko we go. W ubieg łym ro ku
kon kurs roz sze rzo no o pre zen ta cję
mul ti me dial ną i krzy żów kę.

Z ro ku na rok im pre za ma co raz szer-
szy za sięg, sku tecz nie przy czy nia jąc się
do zwię ksza nia za in te re so wa nia
uczniów swo ją ma łą oj czyz ną. (j)

Hi sto ria i współ czes ność 

Pa mię ta my o Ka ty niu

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Z oka zji 20 lat współ pra cy klu bów
sza cho wych z Dar mstadt i Grie he im
z Płoc kiem przy je cha ła do na sze go mia s-
ta gru pa nie miec kich mi strzów sza chow -
ni cy. W cza sie wi zy ty kil ku z nich, naj -
bar dziej za an ga żo wa nych w roz wój par t-
ner skiej współ pra cy, pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski wy róż nił miej skim me da lem
i pi sem ny mi po dzię ko wa nia mi.

Me dal „La u de Pro bus” otrzy mał Hol-
ger Ber gmann, wie lo let ni by ły prze wod -
ni czą cy klu bu sza cho we go Dar mstadt -
Gries he im. Adres z po dzię ko wa nia mi od
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka otrzy ma li: Be -
ne dikt Bay er (daw ny szef klu bu sza cho -
we go i or ga ni za tor współ pra cy ze stro ny
nie miec kiej), Pe ter Cym ba li sta, Vol ker
Ne it zert, Se ba stian Munch, Jo a qu in Diaz
(obec ny szef klu bu sza cho we go), Wol f-
gang Ebert, Ger rit Strat mann, Si gurd
Stru wec ker oraz Ani i Jo sef Kel ler, Hel-
mut i Ute Lach mann.

Z płoc czan ser decz ne po dzię ko wa -
nia za wkład we współ pra cę otrzy ma -
li: Mo de sta i Eu ge niusz Ma la now scy,
Bo że na i Sta ni sław Pie trza ko wie, Jo -
lan ta Tusz nic ka, Fran ci szek Ta ra ze -
wicz, Kry stian Ję dry czka (obec ny pre -
zes Płoc kie go To wa rzy sta wa Sza cho -
we go), Fran ci szek Jasz czak, Pa weł Si -
niar ski, Krzysz tof Se ba stia no wicz.

Oka zją do wi zy ty przed sta wi cie li
klu bów sza cho wych Dar mstadt
i Gries he im w Płoc ku był udział w tur -
nie ju sza cho wym Tum ska Wie ża.
Oprócz te go w pro gra mie po by tu zna -
laz ły się: wy cie czka do skan se nu
w Sier pcu, zwie dza nie Płoc ka (m.in.
płoc kie go te a tru, Mu ze um Die ce zjal -
ne go) oraz spot ka nia z ro dzi na mi. Wi -
zy ta go ści z Dar mstadt i Gries he im
od by ła się w dniach 15-20 kwiet nia na
za pro sze nie Płoc kie go To wa rzy stwa
Sza cho we go. seb

Go ści liś my sza cho wych mi strzów
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14 Sygnały Płockie

Par la ment Eu ro pej ski (PE) pow stał
w 1979 ro ku i wte dy też od by ły się pier-
wsze wy bo ry. Jest to je dy na unij na in -
sty tu cja, któ rej skład jest wy bie ra ny po -
przez wy bo ry bez poś red nie i dla te go też
na zy wa na jest wy ra zi cie lem de mo kra -
tycz nej wo li. Ro la PE z bie giem cza su
i z wej ściem w ży cie no wych trak ta tów,
wy raź nie się zwię ksza ła, da jąc jej
miesz kań com co raz wię ksze moż li wo -
ści wpły wa nia na de cy zje po dej mo wa ne
przez unij ne or ga ny.

Wy bo ry do PE od by wa ją się co pięć
lat i każ dy oby wa tel Wspól no ty, po sia -
da ją cy bier ne i czyn ne pra wo wy bor cze
mo że brać w nich udział. Oby wa te le
Unii sta le miesz ka ją cy w pań stwie,
któ re go nie są oby wa te la mi, mo gą gło -
so wać we dług tych sa mych za sad co
oby wa te le te go pań stwa, zgod nie z re -
gu la cja mi okre ślo ny mi w tym pań st-
wie. Ostat nie wy bo ry mia ły miej sce
w 2004 ro ku po ak ce sji 10 no wych
państw i zo sta ły one uzu peł nio ne po
przy stą pie niu do UE w 2007 ro ku Buł -
ga rii i Ru mu nii. Ak tu al nie w PE za sia -
da 785 de pu to wa nych z 27 kra jów
człon kow skich. Jed nak pod czas te go -
rocz nych wy bo rów do ob sa dze nia bę -
dzie 736 miejsc. Pol sce, tak jak Hisz-
pa nii, przy pa da 50 man da tów. Dla
po rów na nia wię cej ma ją tyl ko Niem cy
(99), Fran cu zi (72), Wło si (72) i Bry -
tyj czy cy (72). Po zo sta łe pań stwa, ta kie
jak Bel gia (22), Ir lan dia (12) czy Ło -
twa (8) ma ją zde cy do wa nie mniej man-
da tów. Świad czy to o po zy cji, ja ką
Rze cz pos po li ta Pol ska od gry wa w UE.

War to pod kre ślić, iż eu ro po sło wie za -
sia da ją w PE we dług przy na leż no ści
do jed ne go z sied miu ogól noe u ro pej -
skich ugru po wań po li tycz nych, a nie
we dług kra ju po cho dze nia. Ugru po wa -
nia po li tycz ne w PE to: Eu ro pej ska Par-
tia Lu do wa (Chrze ści jań scy De mo kra ci)
i Eu ro pej scy De mo kra ci, Gru pa So cja li -
stycz na, Po ro zu mie nie Li be ra łów i De -
mo kra tów na rzecz Eu ro py, Gru pa Zie -
lo nych/Wol ne Przy mie rze Eu ro pej skie,
Zjed no czo na Le wi ca Eu ro pej ska/Nor -
dyc ka Zie lo na Le wi ca, Gru pa Nie po -
dleg łość/De mo kra cja oraz gru pa po słów
niez rze szo nych. 

Pra ca mi PE kie ru je je go prze wod ni -
czą cy, wy bie ra ny przez człon ków Par la -
men tu na 2,5-let nią ka den cję. Obec nie
fun kcję tę, do czer wca bie żą ce go ro ku,
spra wu je nie miec ki po li tyk Hans -Gert
Poet te ring. Oprócz prze wod ni czą ce go
do wew nętrz nych or ga nów tej in sty tu cji
moż na za li czyć rów nież Pre zy dium PE,
Ko le gium Kwe sto rów oraz ko mi sje.
Ak tu al nie PE li czy 22 ko mi sje, któ rych
dzia ła nia od po wia da ją za kre so wi prac
Wspól no ty. Ich głów nym za da niem jest
przy go to wa nie pro jek tów uch wał i spra -
wo zdań na po sie dze nia ple nar ne.

PE ma trzy sie dzi by: w Stras bur gu,
Bruk se li i Luk sem bur gu. Luk sem burg
jest sie dzi bą ad mi ni stra cji Par la men tu,

a w Bruk se li i Stras bur gu od by wa ją się
se sje ple nar ne, czy li po sie dze nia ca łe go
Par la men tu.

Do naj waż niej szych za dań PE za li czyć
moż na: sta no wie nie pra wa wspól no to -
we go, spra wo wa nie na dzo ru de mo kra -
tycz ne go na po zo sta ły mi in sty tu cja mi
UE oraz de cy do wa nie o wy dat kach UE
po przez usta la nie wraz z Ra dą bu dże tu
Wspól no ty. Przy przyj mo wa niu no wych
ak tów pra wa unij ne go naj czę ściej sto so -
wa ną pro ce du rą jest pro ce du ra współ de -
cy zji, zrów nu ją ca kom pe ten cje PE i Ra dy
UE. Oz na cza to, że oby wa te le państw
człon kow skich ma ją co raz wię cej do po -
wie dze nia w kwe stiach zwią za nych
z fun kcjo no wa niem UE. To po win no mo -
bi li zo wać ich do udzia łu w nad cho dzą -
cych wy bo rach. Aby jesz cze wy raź niej
zaz na czyć wpływ dzia łań PE na na sze co -
dzien ne ży cie, war to pod kre ślić, iż znacz-
na część sta no wio ne go ak tu al nie pra wa
w kra jach człon kow skich po le ga na do s-
to so wa niu do unij ne go po rząd ku praw ne -
go. Sza cu je się, że oko ło 60-80% na ro do -
we go pra wo daw stwa jest usta na wia ne na
po zio mie Unii.

Pra ce PE moż na po dzie lić na dwa eta -
py: przy go to wa nie se sji ple nar nych,
któ rym zaj mu ją się po sło wie z posz cze -
gól nych ko mi sji par la men tar nych, spe c-
ja li zu ją cych się w kon kret nych dzie dzi -
nach prac UE (usta la ją oni tak że w ra -
mach ugru po wań po li tycz nych te ma ty
po dej mo wa ne pod czas de bat) i sa me se -
sje ple nar ne, od by wa ją ce się zwy kle
w Stras bur gu (je den ty dzień w mie sią cu),
a cza sa mi w Bruk se li (se sje dwud nio -
we). W cza sie se sji Par la ment pra cu je
nad wnio ska mi i gło su je nad po praw ka -
mi przed pod ję ciem osta tecz nej de cy zji,
do ty czą cej ak tu praw ne go. De cy zje Par-
la men tu za pa da ją naj czę ściej ab so lut ną
wię kszo ścią gło sów, przy obec no ści
przy naj mniej 1/3 de pu to wa nych. Re gu -
la min PE prze wi du je jed nak kil ka wy -
jąt ków, w któ rych de cy zje są po dej mo -
wa ne wię kszo ścią kwa li fi ko wa ną (3/5
lub 2/3).

Pod su mo wu jąc roz wa ża nia do ty czą ce
Par la men tu Eu ro pej skie go, chciał bym
przed sta wić kil ka po wo dów, dla któ rych
war to udać się na wy bo ry i od dać swój,
jak że cen ny głos: 

– gło su jąc moż na wpły wać na co dzien -
ne ży cie po nad 500 mi lio nów lu dzi, wy -
ko rzy stu jąc swo je pra wo, przy słu gu ją ce
nam ja ko oby wa te lom UE,

– od da jąc głos na kon kret ne go kan dy -
da ta, ma my swo je go re pre zen tan ta w jed -
nej z naj waż niej szych unij nych in sty tu cji, 

– gło su jąc wraz z 375 mi lio na mi Eu -
ro pej czy ków, wy bie ra my je dy ny na
świe cie (wy ła nia ny w wy bo rach bez -
poś red nich) mię dzy na ro do wy i wie lo ję -
zycz ny par la ment,

– gło su jąc mo że my mieć tak że wpływ
na two rze nie władz Unii. Nie wa haj my
się i po wiedz my Eu ro pie, cze go od niej
ocze ku je my. To masz Szczęs ny

7 czer wca 2009 ro ku zo sta ną prze pro wa dzo ne w Pol sce i we wszyst -
kich pań stwach człon kow skich wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Bę dzie to niez wy kle istot ny dzień dla na sze go kra ju, jak rów nież dla
ca łej Unii Eu ro pej skiej.

Unij ne dy le ma ty (11)

Eu ro -Wy bo ry – zag ło suj!

„Z ener gią chroń my kli mat – po lio -
le fi ny dla śro do wi ska” – pod ta kim
ha słem od by wał się kon kurs zor ga ni -
zo wa ny przez Ba sell Or len Po lio le fins
oraz Sta ro stwo Po wia to we z oka zji X
Po wia to we go Dnia Zie mi 2009. 

W kon kur sie wzię ło udział sie dem
szkół po nad gim na zjal nych z Płoc ka
i po wia tu. Ucz nio wie mu sie li przy go -
to wać pre zen ta cje mul ti me dial ne na
za da ny te mat. Każ dą ze szkół re pre -
zen to wa ły dwa pię cio o so bo we zes po -
ły. Jed en z nich przy go to wał pre zen ta -
cję o po zy tyw nym wpły wie po lio le fin
na śro do wi sko na tu ral ne, a dru gi –
o ich ne ga tyw nym od dzia ły wa niu. 

Roz strzy gnię cie kon kur su od by ło się
23 kwiet nia w Te a trze Dra ma tycz nym
pod czas spe cjal nej kon fe ren cji. Ucz -
nio wie za pre zen to wa li zgro ma dzo nym
swo je pre zen ta cje i – do dat ko wo- mu -
sie li obro nić swo je ra cje, od pie ra jąc ar -
gu men ty prze ciw nej gru py oraz od po -
wia da jąc na py ta nia z wi dow ni. 

Z przy go to wa nych przez uczest ni -
ków ma te ria łów moż na by ło się do wie -
dzieć, że np. prze rób two rzyw sztucz -
nych poz wa la na odzy ska nie ener gii
oraz że po lio le fi ny to wa rzy szą nam
w co dzien nym ży ciu, gdyż nie są sto so -
wa ne tyl ko do pro duk cji to re bek jed no -
ra zo wych, ale tak że wytwarzane są
z nich m.in. opa ko wa nia le karstw, bu -
tel ki, strzy kaw ki, ka ni stry oraz opa ko -
wa nia, w któ rych prze cho wy wa ne są
pły ny in fu zyj ne, któ re po da je się cho -
rym w kro plów kach. 

Wśród ne ga tyw nych skut ków uży -
wa nia po lio le fin ucz nio wie przed sta -
wia li m.in. slaj dy po ka zu ją ce, że 1 se -
kun dę zaj mu je wy pro du ko wa nie jed nej
to reb ki fo lio wej, któ ra póź niej uży wa -
na jest śred nio przez 25 mi nut. Na wy -
o braź nię mog ło po dzia łać zdję cie po -
ka zu ją ce au to bus ko mu ni ka cji miej -
skiej, któ ry szczel nie w ca ło ści wy peł -

nio ny był to reb ka mi fo lio wy mi, a na
zew nątrz umiesz czo no ha sło: „Two je
miej sce za ję ły fo liów ki – zwol ni się po
400 la tach”. 

Ju ry kon kur su oce nia ło war tość me -
ry to rycz ną i gra ficz ną pre zen ta cji,
ory gi nal ność po my słów i wa gę ar gu -
men tów. Swo i mi ar gu men ta mi „za”
oce nia ją cych naj le piej prze ko na li ucz -
nio wie z L.O. im. Ja gieł ły, a „prze -
ciw” – z Zes po łu Szkół im. Le o ka dii
Ber ge ro wej.

Na gro da mi w kon kur sie by ły: dla
szkół – tab li ce in te rak tyw ne, a człon -
ko wie zwy cię skich grup otrzy ma li od-
twa rza cze mp4. 

Po nad to ju ry po sta no wi ło przyz nać
dwa wy róż nie nia dla pre zen ta cji: „za”
przy go to wa nej przez III L.O. oraz dla
pre zen ta cji „prze ciw” przed sta wio nej
przez jed no o so bo wy zes pół z Zes po łu
Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy -
szo gro dzie. Au to rzy wy róż nio nych
prac otrzy ma li od twa rza cze mp4. 

Do dat ko wo, zgod nie z re gu la mi nem
kon kur su, spoś ród wszyst kich po zo sta -
łych grup wy lo so wa no je den zes pół, któ -
re go człon ko wie otrzy ma li od twa rza cze
mp4. Z no wo czes ne go sprzę tu cie szy li
się ucz nio wie z Zes po łu Szkół im. Sta ni -
sła wa Sta szi ca w Gą bi nie. (m.d.)

Je stem za, a na wet prze ciw

na rzecz epi ta fium w ka te drze płoc kiej
i „pom ni ka -ła we czki”

O Oj czyź nie, Wie rze, Cno cie, Ho no rze
i Pra cy na pi sa no i wy po wie dzia no nie -
skoń cze nie wie le słów, któ ry mi ła two
sza fo wać w imię ła twe go po kla sku.
W rze czy wi sto ści trud no jed nak zna leźć
lu dzi, któ rzy te wiel kie war to ści i co -
dzien ny hu ma nizm nio są przez ca łe ży -
cie, sta jąc się au to ry te ta mi swo ich spo -
łecz no ści, nie do ści gnio ny mi wzor ca mi
dla ko lej nych po ko leń.

14 ma ja 2008 ro ku od pro wa dzi liś my
na wiecz ny spo czy nek Uko cha ne go Dru -
ha Wa cła wa Mil ke: więź nia obo zów kon-
cen tra cyj nych, za ło ży cie la i pa tro na zes -
po łu „Dzie ci Płoc ka”, ini cja to ra pow sta -
nia Dzwo nu Po ko ju i Dni Hi sto rii Płoc ka,
ka wa le ra Or de ru Uś mie chu; Czło wie ka,
któ ry po zo sta wił w nas Pol skę ko lo ro wą,
roz śpie wa ną i roz tań czo ną z wie lo wie ko -
wy mi tra dy cja mi, dzię ki któ rym ła twiej
za cho wać na ro do wą toż sa mość; Har ce -
rza uczą ce go naj młod szych płoc czan
pra co wi to ści, od po wie dzial no ści i wraż -
li wo ści spo łecz nej; wier ne go Pa trio tę

i Ka to li ka, któ ry sztan dar naj pięk niej -
szych idei niósł skrom nie i wy trwa le.

My, je go ucz nio wie i przy ja cie le, za -
pa trze ni w ży cio rys Mi strza i za słu cha -
ni w naj prost sze sło wa o naj waż niej -
szych po win no ściach ucz ci we go czło -
wie ka, za pra sza my wszyst kich do
wspól ne go utrwa le nia pa mię ci o Nim,
po przez od sło nię cie Epi ta fium w ka te -
drze płoc kiej oraz ufun do wa nie „pom-
ni ka -ła we czki”.

Prze ko na ni o wiel kich ser cach płoc -
czan, zwra ca my się z proś bą o po moc
w urze czy wist nie niu pro jek tu po przez
udział w or ga ni zo wa nych kwe stach. Po -
nad to za pra sza my do za ku pu li mi to wa -
nych ce gie łek war to ścio wych, imię dar-
czyń ców za pi su jąc w Księ dze dla Dru ha
Wa cła wa Mil ke.

Sto wa rzy sze nie „Sta rów ka Płoc ka”
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Har cer -

skie go Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Dzie ci
Płoc ka”

Wpła ty przyj mu je KRE DYT BANK S.A.
na ra chu nek 83 1500 1618 1216 1004
3202 0000

Wiel ka kwe sta dla dru ha
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Ar te dei Su o na to ri, za ło żo ny w 1993 ro -
ku w Poz na niu przez skrzyp ków Ewę
i Au re liu sza Go liń skich, od po cząt ku sku-
pia eli tę pol skich mu zy ków, spe cja li zu ją -
cych się w co raz bar dziej mod nym hi stor -
cal ly in for med per for man ce (HIP), czy li
w wy ko ny wa niu mu zy ki daw nej na in stru -
men tach z epo ki. Ma sze ro kie ko nek sje
mię dzy na ro do we, współ pra cu ją bądź
współ pra co wa li z nim bo wiem in stru men -
ta li ści z Nie miec, An glii, Ho lan dii, czy
Skan dy na wii, oraz fran cu scy dy ry gen ci:
Mar tin Ge ster, pro fe sor kon ser wa to rium
w Stras bur gu, wy bit nie za słu żo ny dla po-
pu la ry za cji HIP, czy Marc Min kow ski, od
nie daw na dy rek tor mu zycz ny słyn nej Sin-
fo nia Var so via, uwa ża ny za jed ne go z naj -
lep szych in ter pre ta to rów mu zy ki ba ro ku
w ska li świa to wej. Owe ko nek sje znaj du ją
na tu ral ne odz wier cie dle nie w dzia łal no ści
zes po łu, któ ry, choć im po nu ją co ak tyw ny
na ro dzi mym grun cie ja ko ini cja tor cy klu
kon cer to we go „Mu zy ka daw na – per so na
gra ta” i or ga ni za tor czte rech du żych fe sti -
wa li (mię dzy in ny mi Fe sti wal Ha en dlow -
ski w To ru niu i Fe sti wal Trzech Ba ro ków
we Wro cła wiu), w sen sie fo no gra ficz nym
od lat bry lu je głów nie za gra ni cą. W 2008
ro ku na grał kom plet con cer ti gros si G. F.
Ha en dla dla szwedz kiej fir my Bis,
a wcześ niej sza o dwa la ta pły ta z kon cer ta -
mi fle to wy mi C. P. E. Ba cha dla fran cu -
skiej wy twór ni Al pha przez tam tej sze pis -
mo fa cho we „Clas si ca Re per to i re” zo sta ła
uz na na za naj lep sze na gra nie tych utwo -
rów obec nie do stęp ne na ryn ku.

21 kwiet nia br. zna mie ni ty ten zes pół za -
pre zen to wał się w sa li kon cer to wej płoc -
kiej PSM w re per tu a rze ze wspom nia nej
wy żej pły ty Ha en dlow skiej – led wie dwa
dni po wy stę pie w sto łecz nym Stu diu Kon-
cer to wym PR im. W. Lu to sław skie go, kie -
dy to, obok con cer ti gros si, zabrz mia ły też
arie z oper Je rze go Fry de ry ka w wy ko na -
niu so pra nist ki Ma rii Ke o ha ne. Po dob ne
op cje re per tu a ro we by ły cał kiem zro zu -
mia łe – za rów no w kon tek ście Ro ku Ha en -
dlow skie go (250 rocz ni ca odej ścia kom po -
zy to ra), jak i ze wzglę du na pro mo cję
wciąż jesz cze świe że go al bu mu z „Grand
Con cer tos”. Na obu rze czo nych kon cer -
tach zabrz mia ły tyl ko niek tó re z nich – ca -
łe opus 6 Ha en dla li czy bo wiem aż 12 kil -
ku czę ścio wych kom po zy cji w tej for mie. 

W Płoc ku, pod ba tu tą Ge ste ra, wy ko na -
no pier wsze trzy, dzie sią tą i dwu na stą
część cy klu, pow sta łe go za led wie w cią gu
pa ru je sien nych ty god ni 1739 ro ku i przez
to tro chę nie rów ne go, choć bez sprzecz nie
za wie ra ją ce go kil ka ar cy dzieł. Na le żą do
nich prze de wszyst kim Kon cert F-dur nr
2, przez słyn ne go pi sa rza i me lo ma na R.
Rol lan da naz wa ny „Kon cer tem be e tho ve -
now skim”, oraz pe łen bo ga tej, nie ba nal nej
in wen cji me lo dycz nej Kon cert e-moll nr
3, z czwar tą czę ścią w for mie po lo ne za. Na
daw nych in stru men tach (z uwa gi na stru ny
z ba ra nich je lit na der trud nych do na stro je -
nia) zabrz mia ły one z uj mu ją cą, ak sa mit ną
mięk ko ścią – trud no by ło wszak że w sty lo -
wych in ter pre ta cjach poz nań skie go zes po -
łu do szu kać się, wzo rem niek tó rych bez -
tro skich kry ty ków, jaz zo wej [sic!] swo bo -
dy w ar ty ku la cji par tii so lo wych.

Trze ba na to miast bez względ nie pod kre -
ślić, że kon cer ty ar ty stów po dob nie uty tu -
ło wa nych w mia stach śred niej wiel ko ści
nie zda rza ją się czę sto – i że w dzi siej szych
sko mer cja li zo wa nych cza sach adre so wa ne
są ra czej do elit to wa rzy sko -fi nan so wych
niż do tak zwa ne go prze cięt ne go słu cha -
cza. W Płoc ku owa ten den cja nie ko niecz -
nie się po twier dza – je śli przy wo łać cho-
ciaż by nie za pom nia ny wy stęp The Hil -
liard En sem ble pod czas ubieg ło rocz ne go,
za wsze dar mo we go Fe sti wa lu Mu zy ki
Jed nog ło so wej. Te raz w miej sce bi le tów
prze wi dzia no bez płat ne wej ściów ki – kon-
cert Ar te dei Su o na to ri od był się bo wiem
w ra mach pier wszej edy cji Fe sti wa lu Mu -
zy ki Daw nej „Ma zo via Goes Ba ro que”,
zor ga ni zo wa ne go sta ra niem Ma zo wiec -
kie go Cen trum Kul tu ry i Sztu ki oraz fun-
da cji pod wy mow ną naz wą „Mu zy ka dla
wszyst kich”. In ten cją spi ri tus mo vens
przed sięw zię cia, mar szał ka wo je wódz twa
ma zo wiec kie go Ada ma Stru zi ka, jest naj -
wi docz niej przyb li że nie ar cy dzieł mu zy-
cz ne go ba ro ku bez ma ła „wszyst kim” po -
ten cjal nie za in te re so wa nym – cze mu ma
słu żyć tak że re gu lar ne pow ta rza nie kon-
cer tów w cią gu ro ku w wy bra nych mia s-
tach re gio nu (ko lej ne im pre zy z te go cy klu
prze wi dzia no na 16 ma ja i 3 czer wca).

Idea, zda wa ło by się, chwa leb na –
zwłasz cza w ubo gich ma te rial nie i du cho -
wo cza sach ka pi ta li stycz nej re ce sji – oso -
bom pa mię ta ją cym do bro dziej stwa tak
zwa ne go re al ne go so cja liz mu mo że się jed-
nak ko ja rzyć z ów czes ną po li ty ką „ukul tu -
ral nia nia” mas pra cu ją cych, w skraj nych
przy pad kach pro wa dzą cą do dar mo wych
wy stę pów wy ko naw ców kla sy fil har mo ni -
ków le nin gradz kich w musz lach kon cer to -
wych czar no mor skich ku ror tów. 

Czy 21 kwiet nia br. idea ta spraw dzi ła
się w Płoc ku, trud no jed noz nacz nie oce nić;
sa la PSM pod czas nie rzad kich tu płat nych
kon cer tów mu zy ki lek kiej wy peł nio na po
brze gi – te raz, przy oka zji wiel kie go re per -
tu a ru w mi strzow skim wy ko na niu, tro chę
świe ci ła pust ka mi. O na su wa ją ce się tu nie -
uch ron nie wnio ski so cjo kul tu ro we w tej
chwi li mniej sza: ciesz my się ra czej na po -
dob ną ucz tę przy oka zji czer wco wej pre -
zen ta cji resz ty Ha en dlow skie go opu su nr
6. I, mi mo wszyst ko, za cho waj my na dzie -
ję, że efek ty ini cja tyw obec nych władz re -
gio nu gwo li praw dzi we go wy cho wa nia
przez kul tu rę oka żą się osta tecz nie bar dziej
wy mier ne niż w epo ce ko mu ni stycz nej
„uraw ni łow ki”. An drzej Do ro bek

BA ROK DLA WSZYST KICH?

8 ma ja o godz. 16.30 w sa lach re sta u ra -
cji Este ra przy Sta rym Ryn ku 9 od bę dzie
się wer ni saż wy sta wy fo to gra ficz nej pt.
„Cha sy dzi u Este ry”.

Pre zen to wa na bę dzie część prac przy-
go to wy wa nych na wy sta wę fo to gra fii
w No wym Yor ku, wy ko na nych w cza sie
co rocz nej piel grzym ki cha sy dów do gro -
bu ca dy ka Eli me le cha w Le żaj sku. Jest to
je den z po my słów na po ka za nie w re sta u -
ra cji Este ra, obok kuch ni ży dow skiej, ży -
cia i kul tu ry na ro du ży dow skie go.

Wy sta wę moż na oglą dać co dzien nie
w go dzi nach 12 – 20 do koń ca ma ja.

Or ga ni za to rem ek spo zy cji jest wła ści -
ciel lo ka lu Krzysz tof Kra jew ski i ARS sp.

z o.o. Pre zen to wa ne zdję cia są au tor stwa
Ada ma Bem be ni sty, Pio tra Hej ke i Mar ka
Ko nar skie go. (j)

CHA SY DZI U ESTE RY

„Pro win cja ko ja rzy się na ogół ja ko
przy kład syn dro mu „wo dy sto ją cej”, cias-
no ty ho ry zon tów, za co fa nia i bra ku rze czy -
wi stych per spek tyw roz wo ju” – pi szą na
pier wszych kar tach naj no wsze go „Go ściń -
ca Sztu ki” (Nr 1/13, Płock 2009) je go au -
to rzy. Na wią zu jąc do słów z re dak cyj ne go
„wstęp nia ka” trze ba przyz nać, że płoc ki
ma ga zyn ar ty sty stycz no -li te rac ki od lat
pró bu je zmą cić „sto ją cą wo dę” lo kal ne go
śro do wi ska twór cze go, nie szczę dząc –
bar dziej lub mniej słusz nej kry ty ki. I choć -
by, nie wiem jak gorz kie sło wa pły nę ły
z kart „Go ściń ca” to, na wet za rzu ca jąc au -
to rom tych słów zło śli wość i złą wo lę, nie
spo sób im wie lo krot nie nie przyz nać ra cji. 

Dla mnie waż ny jest spo sób „go ściń co -
we go” ka dro wa nia, obra nie swo i stej ża -
biej per spek ty wy, dzię ki któ rej na sza „za -
py zia ła” pro win cja na bie ra mi mo wszyst -
ko war to ści, spra wia czę sto wra że nie wię -
kszej niż nam się wy da je. „Ża bie oko”
z ła two ścią do strze że my w pur pu ro wym
tek ście Ro lan da Bu re go o je go ży cio wej
fa scy na cji mu zy ką De ep Pur ple, któ ra do -
pro wa dzi ła do po ja wie nia się na płoc kiej
Sta rów ce Rich hie go Blac kmo re’a i Joh na
Lor da (w nu me rze znaj dzie my rów nież
ob szer ny wy wiad z tym mu zy kiem).
Tekst Bu re go to, nie tyl ko sen ty men tal na
po dróż przez sier mięż ne la ta 80. i sza lo ne
90., ale rów nież pró ba roz pra wie nia się
z mi tem „za py zia łej dziu ry”: Pa mię taj my
– tam pro win cja Two ja, gdzie cias ny
umysł Twój! Prze stań my mę czyć wszyst -
kich na szą pro win cjo nal no ścią, bo dziś
ca ła Eu ro pa, a na wet świat, to wła ści wie
jed na wiel ka pro win cja”.

Po dob ne wnio ski wys nuć moż na z tek -
stu Mał go rza ty Pło szew skiej – poet ki, któ -
ra wie le wy sił ku wło ży ła w bu do wa nie
mo stów po mię dzy twór ca mi z Dar mstadt
i Płoc ka, m.in. po przez do pro wa dze nie do
wy da nia dwu ję zycz nej an to lo gii poe tów
płoc kich i dar mstadz kich pt. „Most poe -
zji”. –... nie oby ło się bez ko men ta rzy pa ru
scep ty ków, któ rzy uwa ża li, że (...) książ ka
(...) bę dzie spra wą „tyl ko” lo kal ną i na
pew no nie bę dzie za u wa żo na w kra ju, nie
mó wiąc już o tym że w Niem czech nie bę -
dzie mia ła zna cze nia. Upie ra łam się jed-

nak przy mo im po my śle, bo uwa ża łam, że
„spra wy lo kal ne” są jak naj bar dziej god ne
uwa gi – pi sze Pło szew ska. Tekst to ślad
20-le cia współ pra cy Dar mstadt i Płoc ka
(ob chod zonego w ubieg łym ro ku). Z te go
też po wo du w nu me rze zna laz ła się „Hi sto -
ria ka mie ni cy po ło żo nej przy Sta rym Ryn -
ku w Płoc ku zwa nej Do mem Dar mstadt”
Ka ta rzy ny Ro gal skiej. To cie ka wa ana li za
sta nu wła ści ciel skie go bu dyn ku, licz nych
re mon tów oraz prze gląd go ści daw ne go
Ho te lu de Ber lin z E.T.A. Hof fma nem na
cze le.

Ku me mu za do wo le niu, bo ga ta jest tym
ra zem część po świę co na twór czo ści out si -
de rów, twór ców nie pro fe sjo nal nych, czę s-
to ży ją cych na mar gi ne sie świa ta kul tu ry,
a ma ją cych w nim po zy cję lep szą i bar -
dziej ugrun to wa ną niż sta li „by wal cy sa lo -
nów”. Po le cam tekst Zbi gnie wa Chle wiń -
skie go po świę co ny Ry szar do wi Ko sko wi
– ma la rzo wi, któ ry w ubieg łym ro ku, po
raz ko lej ny, zdo był głów ną na gro dę na
Bien na le Sztu ki Na iw nej w Byd gosz czy.
Do dat ko wym wa lo rem są pra ce Ko ska –
te pier wsze i te ostat nie (w ko lo rze!) – któ -
re ilu stru ją ca ły nu mer. God na uwa gi jest
po ru sza ją ca opo wieść An drze ja Kwa si -
bor skie go o zmar łym przed ro kiem „mi s-
trzu Za ga jew skim” – out si de rze z nie da le -
kie go Wło cław ka, któ ry na ma pie licz nych
wę dró wek płoc kie go fa na i przy ja cie la
twór ców nie pro fe sjo nal nych był czę stą
przy sta nią. Kwa si bor ski wspo mi na rów -
nież płoc ką wy sta wę Er wi na Sów ki – le g-
en dar ne go ślą skie go ma la rza.

Te trzy po sta cie – to przy kła dy twór ców
nie za leż nych, sa mo rod nych, czę sto bez
wyksz tał ce nia ar ty stycz ne go. Si ła ich twór-
cze go prze ka zu nie tyl ko prze ła ma ła pro-
win cjo nal ne ba rie ry „cias nych ho ry zon -
tów”, ale rów nież swo bod nie prze kra cza ła
gra ni ce na sze go kra ju. Ich dzie ła są nie tyl -
ko w zbio rach pol skich mu ze ów, ale rów -
nież w Art en Mar ge w Bruk se li czy Col-
lec tion d’Art Na if w Lo zan nie. 

Po le cam ten „pro win cjo nal ny” nu mer
wszyst kim; dla po sze rze nia ho ry zon tów
i obra nia lep szej per spek ty wy, a mo że
i na bra nia dy stan su... do sie bie prze de
wszyst kim. (rł) 

Naj no wszy „Go ści niec Sztu ki” to pró ba os wa ja nia świa ta, po dob na
do tej ja ką po dej mu ją twór cy dot knię ci cho ro bą psy chicz ną. 

Ża bia per spek ty wa
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Od lat pra wie dwu dzie stu ma my
w Płoc ku coś na kształt zmi nia tu ry zo -
wa ne go od po wied ni ka Kon kur sów
Cho pi now skich w po sta ci Kon kur su
Pia ni stycz ne go im. Lud wi ka Ste fań -
skie go i Ha li ny Czer ny -Ste fań skiej
dla dzie ci i mło dzie ży, a od po ło wy
de ka dy obec nej Mię dzy na ro do we
Spot ka nia Mło dych Skrzyp ków im.
Mi ro sła wa Ła wry no wi cza, czy li tak
jak by re pli kę Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Skrzyp co we go im. H. Wie -
niaw skie go. Rze czo ne spot ka nia od -
by wa ją się co dwa la ta, a ich pa tro -
nem jest zmar ły w kwiet niu 2005 ro -
ku wy bit ny wir tu oz i pe da gog skrzy p-
iec, pro fe sor zwy czaj ny sto łecz nej
Aka de mii Mu zycz nej oraz ju ror wie lu
pre sti żo wych kon kur sów wio li ni -
stycz nych. Do Płoc ka za wi tał on po
raz pier wszy w 2003 ro ku, ja ko prze-
wod ni czą cy ju ry II Ogól no pol skich
Dzie cię cych Spot kań Skrzyp co wych,
któ rym chciał na dać wy miar mię dzy -
na ro do wy. Sta ło się to fak tem... w kil -
ka na ście dni po je go przed wczes nym
odej ściu. 

Choć od tam te go cza su mi nę ły za -
led wie czte ry la ta, na „spot ka nio wej”
estra dzie zdą ży ły za ist nieć praw dzi we
in dy wi du al no ści wio li ni stycz ne – bo
chy ba moż na tak okre ślić Ma rię
Włosz czow ską, głów ną la u re at kę dru -
giej edy cji w star szej z dwóch grup
kon kur so wych, mi mo wciąż na sto let -
nie go wie ku zna ną z uda nych wy stę -
pów w Niem czech, Fran cji, Szwaj ca -
rii, Nor we gii, Fin lan dii i, last but not
le ast, w Płoc ku, gdzie we wrześ niu
2008 ro ku, efek tow nie wy ko na ła ar -
cy trud ny Kon cert skrzyp co wy D-
dur op. 35 P. Czaj kow skie go z to wa -

rzy sze niem Płoc kiej Or kie stry Sym-
fo nicz nej. War to też pod kre ślić, że
w ju ry od po cząt ku za sia da ją wy bit ni
spe cja li ści w dzie dzi nie dy dak ty ki
i wy ko naw stwa skrzyp co we go, np.
Iza be la Ce gliń ska, pro fe sor łódz kiej
Aka de mii Mu zycz nej, al bo ce nio ny
w świe cie wir tu oz Igor Fro łow, uczeń
sa me go Da wi da Oj stra cha.

Licz ba uczest ni ków te go rocz nych
Spot kań (15-19 kwiet nia, sa la płoc -
kiej PSM), by ła za u wa żal nie mniej sza
niż do tej po ry: za led wie 26 osób
w dwóch gru pach wie ko wych, do 12
i 17 lat, na prze ciw 30. w ro ku 2007
i aż 53. w 2005. Spek trum na ro do wo -
ścio we oka za ło się jed nak szer sze niż
choć by dwa la ta wstecz – obok przed-
sta wi cie li Pol ski do kon kur su zgło si li
się bo wiem mło dzi skrzyp ko wie
z Nie miec, Fran cji, Ro sji, a na wet
Mo na ko (włącz nie z mło dzie żą z Da -
le kie go Wscho du, kształ cą cą się
w Pol sce i w Niem czech). Skład ju ry
roz sze rzył się na to miast o praw dzi we -
go lu mi na rza sztu ki mu zycz nej w po -
sta ci Wol fgan ga Mar chne ra, wy bit ne -
go nie miec kie go skrzyp ka, pe da go ga,
kom po zy to ra i dy ry gen ta, wsła wio ne -
go mię dzy in ny mi kon cer ta mi z Ber li -
ner Phil har mo ni ker czy Kró lew ską
Fil har mo nią w Lon dy nie, a z płoc ki mi
Spot ka nia mi zwią za ne go... ja ko daw -
ny pre cep tor ich pa tro na, Mi ro sła wa
Ła wry no wi cza. 

Ina u gu ra cyj nym ak cen tem edy cji
te go rocz nej oka zał się krót ki re ci tal
Par ty cji Mły nar skiej, zdo byw czy ni
I miej sca w gru pie młod szej w 2005
ro ku, przy akom pa nia men cie for te pia -
no wym prof. Lu bow Na wroc kiej
(m.in. dwa utwo ry Wie niaw skie go,

po pu lar ny Po lo nez D-dur op. 4 i wir -
tu o zow skie, cał kiem przyz wo i cie wy -
ko na ne Wa ria cje na te mat włas ny
op. 15). Ak cen tem fi na ło wym był,
jak że by ina czej, kon cert la u re a tów,
wśród któ rych zna le źli się: w gru pie
młod szej – An to ni In gie le wicz z Trój -
mia sta (I na gro da), Emi lia Ma ria Ja -
roc ka z Bia łe go sto ku, An na Ma ria
Oke z nie miec kie go Fre i bur ga i In na
Ya kus he va z Mosk wy (II na gro da ex
ae quo) oraz Mar ta Gi da szew ska
z Poz na nia (III na gro da), w gru pie
star szej – Ce li na Kotz z Poz na nia (I
na gro da) oraz Ro man Fi li pov z Mosk -
wy i Alek san dra Jusz czak z Wro cła -
wia (III na gro da ex ae quo); po za tym

przyz na no 3 wy róż nie nia w gru pie
młod szej i 2 w gru pie star szej oraz na -
gro dy spe cjal ne dla trzech uczest ni -
czek. W koń co wym kon cer cie udział
wzię li tyl ko głów ni la u re a ci, wśród
któ rych na wię kszą uwa gę za słu żył
mło dy Ro sja nin Fi li pov, dzię ki peł ne -
mu pa sji wy ko na niu rap so dycz nej,
bo ga tej nar ra cyj nie, pier wszej czę ści
III Kon cer tu skrzyp co we go C. Sa -
int- Saënsa, głów nie zaś zdo byw czy ni
pier wszej na gro dy w gru pie star szej,
pre zen tu jąc niez wy kłą, jak na pięt na -
sto lat kę, doj rza łość in ter pre ta cyj ną
i spraw ność tech nicz ną w po dej ściu
do nie ła twej czę ści wstęp nej V Kon-
cer tu skrzyp co we go zna ne go XIX -
wiecz ne go wir tu o za i kom po zy to ra,
Hen ri Vie ux temps. 

Zwa ży wszy, iż Mię dzy na ro do we
Spot ka nia Mło dych Skrzyp ków od by -
wa ją się na prze mien nie z Ogól no pol -
ski mi Dzie cię cy mi Spot ka nia mi
Skrzyp co wy mi, też or ga ni zo wa ny mi
w dwu let nich od stę pach, doj dzie my
być mo że do wnio sku, że Płock, ostat-
ni mi cza sy od gór nie kre o wa ny na
„mia sto fe sti wa lo we”, jak by nie po -
strze że nie, w efek cie od dol nej ini cja -
ty wy gro na pa sjo na tów, zdą żył się
stać praw dzi wym mu zycz nym cen-
trum kon kur so wym – i to, w dwóch
wy pad kach, nie o mal na mia rę świa to -
wą. Prob lem tyl ko w owym „jak by
nie po strze że nie” – na dal bo wiem nie
od no si się wra że nia, by pro mo cja
tych, jak że po trzeb nych, przed sięw -
zięć od po wia da ła ich rze czy wi stej
ran dze i ser decz ne mu za an ga żo wa niu
or ga ni za to rów.

A. Do ro bek

Jed nym z istot nych wąt ków dzia łal -
no ści Mu ze um Ma zo wiec kie go, w Pol -
sce zna ne go głów nie ja ko „mu ze um se -
ce sji” – za wsze by ło or ga ni zo wa nie
wie czo rów „z Pa nią Mu zy ką we dwo -
je” (jak wy ra ził by się Gał czyń ski).
W daw nej sie dzi bie na prze ciw ka te dry,
w ra mach pa mięt ne go cy klu spot kań
„Przy lam pie naf to wej”, „Pa ni Mu zy -
ka” ob ja wia ła się na ogół w po sta ci
sta tecz nej, czci god nej da my – czy to
przy oka zji re ci ta li wy peł nio nych
głów nie re per tu a rem kla sycz no -ro -
man tycz nym (nie za pom nia ne wy stę py
wło skie go pia ni sty Vir gi nio Pa va ra ny
al bo ka na dyj skie go skrzyp ka Da vi da
Za fe ra, przy for te pia no wym akom pa -
nia men cie Sha ron Kra u se), czy to pod-
czas oka zjo nal nych pro duk cji or kiestr
smy czko wych, pre zen tu ją cych mu zy -
kę od ba ro ku po wiek XX (jak zna ko -
mi ty zes pół Agniesz ki Ducz mal), czy
wresz cie na oko licz ność jesz cze bar -
dziej oka zjo nal nych przed sta wień ope -
ro wych (Hayd now ski Ap te karz w wy -

ko na niu ar ty stów War szaw skiej Ope ry
Ka me ral nej). 19 kwiet nia br. po raz
ko lej ny oka za ło się, że po zmia nie lo -
ka li za cji pro gi mu ze um bę dą na dal go -
ścin ne dla „Pa ni Mu zy ki” we wcie le -
niu ka me ral nym.

Ty po we ob sa dy ka me ral ne ko ja rzy -
my na ogół z du e tem for te pian -skrzyp -
ce, triem, kwar te tem i kwin te tem for -
te pia no wym oraz z kwar te tem smy-
czko wym. Owe go dnia na mu ze al nym
pod wór cu usły sze liś my na to miast ok -
tet wio lon cze li stów. Wy stą pi li: Iwo na
Ba sie wicz, Mar ty na Ko cik, Ol ga Ło -
sa kie wicz -Mar cy niak, Ewe li na No wo -
gór ska, Zo fia Zych la, Ma rek Kar wow -
ski, Mar cin Ma li kow ski i Ka rol Wro-
ni szew ski – w zna ko mi tej wię kszo ści
z Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej,
fir mu ją cej ca łe wy da rze nie, w pro gra -
mie za ty tu ło wa nym „Wiel ka ka me ra -
li sty ka na 8 wio lon czel”.

Ty tu łu nie na le ży brać do słow nie:
na bo daj 11 pun któw pro gra mu za led -
wie 4 – na przy kład pier wsza su i ta

z cy klu Ba chia nas Bra zi le i ros He i to -
ra Vil la -Lo bo sa, je den z nie wie lu
utwo rów na pi sa nych na ok tet wio lon -
cze lo wy – zabrz mia ły w wy ko na niu
kom ple tu in stru men ta li stów, czę ściej
pre zen tu ją cych się w du e cie (trzy czę -
ścio wy Du et Jo sep ha Hayd na) al bo
w kwar te cie (na stro jo wa Ele gia bel gi-
j skie go kom po zy to ra i wio lon cze li sty
Ju le sa de Swer ta, z le gen dar ne go tria,
gdzie grał ze skrzyp kiem Le o pol dem
Au e rem i pia nist ką Kla rą Schu mann,
żo ną ge nial ne go Ro ber ta). Trud no też
po wie dzieć, że przez ca ły czas ob co -
wa liś my z „wiel ką ka me ra li sty ką” –
obok naz wisk i utwo rów istot nie wiel-
kich (Jo han nes Brahms i je go zna na
Ko ły san ka) w pro gra mie zna laz ły się
bo wiem i pom niej sze (Con sec ra tion
Hymn Frie de ri cha Grützma che ra, re -
pre zen tu ją ce go ra czej mar gi nes nie -
miec kiej twór czo ści póź no ro man tycz -
nej). Się gnię to na wet do tran skryp cji
po pu lar nych arii (E lu ce van le stel le
z Puc ci niow skej To ski w nie ba nal nej

aran ża cji na sześć wio lon czel) i te ma -
tów z ob sza ru roz ryw ko we go (En ter -
ta i ner Scot ta Jo pli na w wy ko na niu
po ło wy ok te tu), czy wręcz roc ko we go
(No thing El se Mat ters z re per tu a ru
ame ry kań skiej Me tal li ci w peł nym oś -
mio o so bo wym skła dzie). Pa mię taj my
jed nak, że ży je my w cza sach do mi na -
cji post mo der ni stycz nej este ty ki cros -
so ver i mu zy ka ka me ral na – czę sto,
z grun tu nie słusz nie, uwa ża na za sy -
no nim sta tecz ne go nu dziar stwa – za -
czy na na bie rać świe żej, ży cio daj nej
ener gii i atrak cyj no ści. Zna ko mi ta
frek wen cja (mi mo sło necz ne go nie -
dziel ne go po po łud nia) na kon cer cie,
któ re go wy ko naw cy naj wi docz niej
sta ra ją się po dą żać śla dem wy mie nio -
nych wcześ niej zes po łów, by ła na to
naj lep szym do wo dem. By ła też, jak
wol no mieć na dzie ję, za chę tą dla
władz mu ze um w kwe stii dal sze go or -
ga ni zo wa nia po dob nych im prez – we
współ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi kul-
tu ral no -ar ty stycz ny mi. AD

KA ME RA LI STY KA NIESZ TAM PO WA

Antoś Ingielewicz – zwycięzca w młodszej
grupie

PŁOC KI KON KURS WIE NIAW SKIE GO 
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Mu ze um Ma zo wiec kie za pra sza do
obej rze nia in te re su ją cej wy sta wy fo to -
gra ficz nej Lesz ka Mą dzi ka, bę dą cej jed-
nym z efek tów je go po by tu w Gwi nei
Bis sau w mar cu 2007 ro ku.

Au tor – zna ny te a tro log, re ży ser i sce -
no graf, za ło ży ciel Sce ny Pla stycz nej na
KUL, po je chał do Af ry ki z in spi ra cji
Te a tru Na ro do we go w Liz bo nie, któ ry
chciał zre a li zo wać Mak be ta W. Szek-
spi ra w re a li stycz nej sce ne rii z ak to ra mi
z daw nej ko lo nii por tu gal skiej. Mą dzi ka
po pro szo no o przy go to wa nie sce no gra -
fii. Pa rod nio wy po byt w bu szu, z da la
od cy wi li za cji, wy warł na au to rze wiel -
kie wra że nie, któ re po sta no wił utrwa lić
na fo to gra fiach, któ rych bo ha te ra mi są
ży ją cy tam lu dzie. Cy no bro wa bar wa
zie mi, kon tra stu ją ca z so czy stą zie le nią,

ską pa na w słoń cu two rzą z ludź mi na tu -
ral ną ca łość.

Na wer ni sa żu wy sta wy Le szek Mą -
dzik opo wia dał jak in ny jest tam świat,
ja kie in ne war to ści są w ce nie np. wiel-
ki sza cu nek dla sta ro ści. W na szym krę -
gu cy wi li za cyj nym lu dzie sta rzy są co -
raz czę ściej zbęd ni, sta no wią ob cią że nie
w na szym za bie ga nym ży ciu. W Gwi nei
star cy oto cze ni są czcią, ce ni się ich mą -
drość i do świad cze nie. Wiel ka tro ska
ota cza się dzie ci, któ re przy wią za ne
chu stą, fun kcjo nu ją wraz z mat ka przy
wszyst kich jej czyn no ściach, do pó ki nie
zacz ną sa me cho dzić.

Na sy co ne bar wą fo to gra fie jed nej
z „twa rzy” Af ry ki oglą dać moż na
w mu ze um do 10 ma ja.

Otwar cie wy sta wy (15 kwiet nia) by ło
też oka zją do pro mo cji al bu mu L. Mą -
dzi ka pt. „Te atr, sce no gra fia, war szta ty,
fo to gra fia, pla kat”. (j)

Twarz Af ry ki

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do Do mu Dar mstadt 12 ma ja
o godz. 10 i 17 na po kaz fil mu z cy klu
„Ki no nie miec kie w Do mu Dar mstadt”.
Pre zen to wa ny bę dzie obraz za ty tu ło wa -
ny pt. „Knal lhart” („Twar dziel”) w re -
ży se rii Det lev Buck”). Wstęp wol ny.

Film jest opo wie ścią o pięt na sto let -
nim Mi cha e lu, któ ry prze pro wa dza się
z mat ką z pro win cji do du że go mia sta.
Nie wszyst ko jed nak wy glą da tak, jak
się spo dzie wał. Są siedz two nie jest

przy chyl ne, szko łę ter ro ry zu je gang
a mat ka nie ma dla nie go cza su, po nie -
waż bar dziej zaj mu ją ją męż czyź ni niż
włas ny syn. Mia sto, je go wir wy da rzeń
i no wi lu dzie fa scy nu ją Mi cha e la. No -
wi ko le dzy po ka zu ją mu spo so by na
za o strze nie sma ku no we go ży cia. Kie -
dy chło pak za czy na zaj mo wać się
sprze da żą nar ko ty ków, spra wy zu peł -
nie wy my ka ją się spod kon tro li. Czy
po wrót do spo koj ne go ży cia bę dzie
jesz cze moż li wy? MW

Ki no nie miec kie

Zes pół Ta necz ny Szko ły Wyż szej im.
Pa wła Włod ko wi ca w Płoc ku ”Im pre -
sja” mo że poch wa lić się ko lej nym suk -
ce sem; w koń cu kwiet nia wy wal czył
w pięk nym sty lu Mi strzo stwo Ślą ska na
V Mi strzo stwach Ślą ska Che er le a ders
w Sos now cu.

W ka te go rii JU NIOR gru pa Im pact
by ła bez kon ku ren cyj na i za ję ła I miej -
sce na 15 ry wa li zu ją cych zes po łów.
W ka te go rii SE NIOR gru pa Im pre sja
za ję ła II miej sce. Do pier wsze go za bra -
kło im tyl ko 2 pun któw. Wal ka by ła za -
cię ta, gdyż po ziom ja ki re pre zen to wa ły
zes po ły fi na ło we był bar dzo zbli żo ny

Na stęp nym wyz wa niem dla obu 
zes po łów są. V Mi strzo stwa Po mo rza
Che er le a ders. ks

Mi strzy nie Ślą ska

Mu ze um Ma zo wiec kie w Płoc ku
chcąc ucz cić pa mięć twór cy Har cer skie -
go Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc -
ka”, za słu żo ne go dla Płoc ka spo łecz ni -
ka, zor ga ni zo wa ło w ze szłym ro ku wy s-
ta wę we współ pra cy z ro dzi ną Mil ke
oraz zes po łem. W dniu uro dzin dru ha
Wa cła wa (14 czer wca) od by ło się też
w Mu ze um spot ka nie po świę co ne je go
pa mię ci. 

W tym ro ku, 24 kwiet nia, w pier wszą
rocz ni cę śmier ci Wa cła wa Mil ke go,

Mu ze um Ma zo wiec kie po now nie otwo -
rzy ło wy sta wę, na któ rej pre zen to wa ne
są fo to gra fie, or de ry, odz na cze nia, me -
da le, dy plo my, sta no wią ce wy raz uz na -
nia je go twór czej dzia łal no ści. Są też fo -
to gra fie ilu stru ją ce wczes ny okres dzia -
łal no ści w har cer stwie w okre sie przed-
wo jen nym i pa miąt ki z obo zu kon cen -
tra cyj ne go w Gu sen (ko pia pa mięt ni ka,
opra wio na kost ka ró żań ca, list).

Wy sta wa czyn na do 10 ma ja w ka -
mie ni cy przy ul. Tum skiej 8. (rł)

Pa mię ci dru ha Wa cła wa Mil ke

W te go rocz nych eli mi na cjach po wia -
to wych 54. Ogól no pol skie go Kon kur su
Re cy ta tor skie go wzię ło udział 33 li ce a -
li stów z Płoc ka i z Sier pca. Na sce nie te -
a tral nej PO KiS 18 kwiet nia roz brzmie -
wa ła poe zja Ju liu sza Sło wac kie go (w
tym ro ku przy pa da 200-le cie uro dzin
poe ty), So fo kle sa, Cze sła wa Mi ło sza,
Zbi gnie wa Her ber ta, ks. Ja na Twar dow -
skie go, Kon stan te go I. Gał czyń skie go,
Agniesz ki Osiec kiej.

Ju ry pod prze wod nic twem Jac ka Mą -
ki z Te a tru Dra ma tycz ne go oce nia ło do -

bór re per tu a ru, kul tu rę sło wa, in ter pre -
ta cję. Po wy słu cha niu wszyst kich
uczest ni ków po sta no wio no przyz nać 4
rów no rzęd ne na gro dy. Otrzy ma li je: Sy -
ma Mar ta Al -A zab z Płoc ka, Mar ta Ko -
kosz czyń ska i Ma ria Szy biń ska – obie
z Sier pca i Ka ja Wal den z Płoc ka. Trzy
oso by zo sta ły wy róż nio ne.

Oprócz poe zji mó wio nej kil ka osób
pró bo wa ło swych sił w tur nie ju poe zji
śpie wa nej. Tu jed nog łoś nie zwy cię ży ła
Ju sty na Gę sic ka z Ja giel lon ki.

Zwy cięz cy bę dą re pre zen to wać okręg
płoc ki na eli mi na cjach wo je wódz kich
w Ma zo wiec kim Cen trum Kul tu ry i Sztu -
ki w War sza wie 9-10 ma ja. (j)

Mó wi li pięk nie

Naj no wsza wy sta wa w Płoc kiej Ga le -
rii Sztu ki pow sta ła dzię ki dwóm mło -
dym ar tyst kom – An nie Ko la i Pa u li nie
Ka czor – Pa czkow skiej. Obie są ab sol -
wen tka mi Wy dzia łu Sztuk Pięk nych
UMK w To ru niu; pier wsza ze spe cjal -
no ścią gra fi ka, dru ga – rzeź ba. 

Szkło – ma te riał, w któ rym two rzą –
od kry ły przy pad kiem, ale dziś to jed na
z ich ulu bio nych form wy po wie dzi ar ty -
stycz nej. 

– Ca łość wy ni kła z za in te re so wa nia
wi tra żem, uprosz cze niem, syn te zą ja ką
da je wi traż, ale stop nio wo od cho dzi łam
od szkła bar wio ne go, do szkła okien ne -
go – tłu ma czy Pa u li na Ka czor Pa czkow -
ska. – Ze mną by ło po dob nie. Wo lę szkło
okien ne, gdyż naj wię kszą sa tys fak cję
spra wia mi, kie dy sto su je bar dzo ogra -
ni czo ne środ ki, a uzy sku je róź no rod ny
efekt – do da je An na Ko la. 

„Szkło. For ma i prze strzeń” to tak na -
praw dę dwie od dziel ne ek spo zy cje ma -
ją ce wspól ny mia now nik: szkło i me tal.
An na Ko la lu bi łą czyć kru chą ma te rię
z gra fi ką, fo to gra fią. Na wy sta wie znaj -
dą się rów nież jej szkla ne pła sko rzeź by
i pra ce in spi ro wa ne wo dą. Ka czor – Pa -
czkow ska łą czy szkło z ży wi ca mi, spe c-
jal nie je pa ty nu jąc, al bo z me ta lem, two -
rząc tzw. mik sy. 

– Dla mnie in spi ra cją jest sa mo szkło,
je go obrób ka. Ono samo wie le na rzu ca,
ukie run ko wu je, np. po tra fi pęk nąć
w miej scu nie do prze wi dze nia, a my wy -

cią ga my z te go wnio ski; idzie my da lej
al bo re zy gnu je my. Sa mo ucze nie się
o tym ma te ria le jest niez wy kle in spi ru ją -
ce – pod kre śla ar tyst ka. 

– Szkło jest fan ta stycz nie kru che,
a za ra zem twar de, przez ro czy ste i lek -
kie, ale je go naj waż niej szą ce chą jest
zmien ność. Szkło chwy ta świat ło, za
każ dym ra zem ina czej, czer pie ko lor
z tła, lśni. Po pro stu ży je włas nym ży -
ciem – mó wi An na Ko la. – Dla te go wa -
sza Ga le ria jest stwo rzo na do je go po -
ka zy wa nia. Świat ła jest tu du żo, jest
mięk kie i ide al nie roz pro szo ne. 

Wy sta wa bę dzie czyn na do koń ca
ma ja. (rł)

Jest kru che, przez ro czy ste i zmien ne. Poz wa la kształ to wać prze -
strzeń wew nątrz ma te ria łu rzeź biar skie go. Ża den in ny nie da je
ta kich moż li wo ści.

Szkło ży je włas nym ży ciem
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15 kwiet nia w sa li gim na stycz nej Ze-
s po łu Szkół Tech nicz nych od by ły się
ro zgryw ki VI run dy dru giej edy cji Płoc -
kiej Mię dzysz kol nej Li gi Mło dzi ków
Bad min to na. W 6 ka te go riach ro ze gra -
no 132 me cze.

Re zul ta ty run dy 6:

Gru pa „Skrza ty” A1 (chłop cy kla sy
1-2). Po twier dzi ła się do mi na cja Do mi -
ni ka Eski z SP3. Do mi nik w fi na le po -
ko nał Pio tra Fi liń skie go (SP15) 11:6,
11:6.

Gru pa „Skrza ty” A2 (dziew czę ta
kla sy 1-2). W me czu o 1. miej sce Na ta -
lia Bar tkow ska (SP3) po ko na ła Zo fię
Ja siń ską (SP21) 11:3, 11:1.

Gru pa „Dzie ci” B1 (chłop cy kla sy
3-4). Fi nał o pier wszą po zy cję wy grał
Pa weł Wuj cik (SP1) po ko nu jąc 11:6,
11:4 Kac pra Ka miń skie go (SP15). 

Gru pa „Dzie ci” B2 (dziew czę ta kla -
sy 3-4). Ka ta rzy na Koz łow ska (SP11)
w fi na le po ko na ła Do mi ni kę Ja nic ką
(SP15) 11:1, 11:1. 

Gru pa „Mło dzik” C1 (chłop cy kla -
sy 5-6). Ar ka diusz Go łę biew ski (SP3),
wy grał fi nał 11:3, 11:8 po ko nu jąc od -
wiecz ne go ry wa la w fi na łach Pa try ka
Mar cin kow skie go (SP17). 

Gru pa „Mło dzik” C2 (dziew czę ta
kla sy 5-6). Pa u li na Koz łow ska (SP11)
w fi na le po ko na ła re we la cyj ną Ka ta rzy -
nę Pa włow ską (SP No wa Gó ra) 11:3,
11:0. 

W pun kta cji szkół 6 run dę wy gra ła SP
15 z do rob kiem 860 pkt. Dru gą lo ka tę
za ję ła SP 11 – 660 pun któw, a trze cie
miej sce SP 12 z do rob kiem 530 pkt. W
pun kta cji ge ne ral nej szkół po 6 run dach

pro wa dzą: SP 15 (4750), SP 12 (4480)
i SP 11 (3090).

Fi nał od bę dzie się 20 ma ja (śro da)
w ZST. Po czą tek gier o godz. 9. Zgło -
sze nia do tur nie ju fi na ło we go do 13 ma -
ja 2009, do godz. 12.

Or ga ni za to rem im pre zy jest Ucz -
niow ski Klub Spor to wy „70” przy
Szko le Mi strzo stwa Spor to we go w Zes -
po le Szkół Tech nicz nych w Płoc ku. Li -
ga włą czo na jest do pun kta cji Płoc kie go
Szkol ne go Związ ku Spor to we go.

Fun da cja Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka oraz Urząd Mia sta Płoc ka do ce -
ni li ini cja ty wę or ga ni za to rów, prze ka -
zu jąc do ta cję na or ga ni za cję za wo dów
i na gro dy dla za wod ni ków oraz szkół,
któ re re pre zen tu ją. 

Szcze gó ło we in for ma cje na stro nie
www.bad min ton plock.re pub li ka.pl 

A. Ro siak

Li ga Bad min to na
Wio śla rze Płoc kie go To wa rzy stwa

Wio ślar skie go 18 kwiet nia uczest ni czy li
w pier wszych w tym ro ku re ga tach, któ re
od by ły się w War sza wie na Ka na le Że rań -
skim na dy stan sie 8 km. By ły to Cen tral ne
Kon trol ne Re ga ty Dłu go dy stan so we.
W za wo dach tych obo wią zek uczest nic -
twa mie li człon ko wie ka dry na ro do wej
(se nio rzy, mło dzie żow cy, ju nio rzy) oraz
wszy scy, któ rzy as pi ru ją się do re pre zen -
ta cji. Wy ści gi od by wa ły się tyl ko na ma -
łych ty pach ło dzi (je dyn ki i dwój ki), dla t-
e go by ła to bar dzo „mor der cza” kon fron -
ta cja pol skie go świat ka wio ślar skie go.

Ze wzglę du na po cząt ko we trud no ści fi -
nan so we, se zon wio ślar ski na wo dzie dla
PTW roz po czął się z opóź nie niem, ale dzię-
ki wy dat nej po mo cy Urzę du Mia sta i PKN
Or len płoc cy wio śla rze mo gli uczest ni czyć
w tych za wo dach i to z niez łym skut kiem.
Bar dzo do brze w gru pie se nio rów (IV miej -
sce) pop ły nął na dwój ce bez ster ni ka Piotr
Bu chal ski z Pa try kiem Brze ziń skim (AZS -
AWF Poz nań). Ta ki per so nal ny skład osa -
dy do brał tre ner ka dry. Rów nież Do mi nik
Ku biak pły nął z par tne rem wska za nym
przez tre ne ra ka dry i był to Da riusz Ra dosz
– za wod nik Lot to Byd go stia Byd goszcz.
Osa da ta za ję ła IX miej sce, co na le ży uz nać
za do bry wy nik. Pier wsze dzie sięć osad li -
nię me ty mi ja ło w mi ni mal nych róż ni cach
cza so wych. Na to miast cho ro ba poz ba wi ła
star tu w tej im pre zie To ma sza Ci choc kie go
i Mi cha ła Grze la ka. 

Na stęp nie do wal ki ru szy li ju nio rzy
w dwój kach bez ster ni ka. Osa da PTW
w skła dzie Da mian Ple wiń ski i Da mian
Sa lak już tym star tem po ka za ła prze ciw -
ni kom, że w ro ku 2009 na dal chcą się gać
po naj wyż sze la u ry w swo jej gru pie wie -

ko wej i w pięk nym sty lu zde cy do wa nie
za ję li I miej sce. z prze wa gą 11 sek. nad
dru gą osa dą. Rów nież do brze w tej gru pie
za pre zen to wa ła się osa da Ga briel Fel bór
i Da wid Przed peł ski, któ rzy za ję li VIII
miej sce oraz Da mian Kru szyń ski i Łu -
kasz Le wan dow ski z X lo ka tą. Mi łą nies -
po dzian kę spra wi ła osa da w skła dzie Bar -
tło miej Lud wi kow ski i Mar cin Śnie goc -
ki, któ rzy są do pie ro pier wszy rok ju nio -
ra mi młod szy mi, a w gru pie ju nio rów za -
ję li do sko na łe XI miej sce. 

W koń cu przy szedł czas na bieg je dy -
nek ju nio rów, któ ry był naj licz niej ob sa -
dzo ny (59 je dy nek) i na któ ry wszy scy
cze ka li, gdyż chcie li „spraw dzić” ubieg ło -
rocz ne go mi strza w tej kon ku ren cji za -
wod ni ka PTW Ka mi la Zaj kow skie go
(na zdjęciu). To, co za pre zen to wał Ka mil
na to rze prze szło ocze ki wa nia wszyst kich.
Ja zda te go za wod ni ka poz ba wi ła kon ku -
ren tów naj mniej szych złu dzeń, że w tych
za wo dach mo że kto kol wiek sta nąć mu na
dro dze do zwy cię stwa. Ka mil Zaj kow ski
wy grał te za wo dy be za pe la cyj nie w prze -
pięk nym sty lu z prze wa gą po nad 40 se -
kund nad dru gim za wod ni kiem. Rów nież
do brze za pre zen to wał się w tej kon ku ren -
cji Mi chał Mi ko ła jew ski, któ ry za jął
XXII miej sce na 59 star tu ją cych za wod ni -
ków. Na le ży nad mie nić, że wię kszość
wio śla rzy PTW jest ucz nia mi Szko ły Mi -
strzo stwa Spor to we go przy ZST „70”. 

Na stęp ne za wo dy cze ka ją ce płoc kich
za wod ni ków to Cen tral ne Kwa li fi ka cyj ne
Re ga ty Otwar cia Se zo nu Se nio rów i Ju -
nio rów w Poz na niu w dniach 1-3 ma ja br.
na dy stan sie kla sycz nym 2000 m. 

W. Ro gow ski
se kre tarz za rzą du PTW

W ćwier ćfi na łach Mi strzostw Pol ski
Ju nio rek Młod szych w pił ce ręcz nej (17 –
19 kwiet nia), któ re ro zgry wa ne by ły
w Gdy ni, dru ży na płoc kiej Ju trzen ki za ję -
ła dru gie miej sce.

W pier wszym me czu płoc czan kom
przy szło się zmie rzyć z gos po da rzem
tur nie ju – zes po łem KS Łącz pol Gdy-
nia. Po wy rów na nym spot ka niu zes pół
z Płoc ka uległ gos po dy niom; mecz za -
koń czył się wy ni kiem 31: 28 dla Łącz -
po lu. Zaz na czyć war to, że zes pół
z Gdy ni to Mistrz Pol ski w tym rocz -
ni ku. 

W ko lej nym me czu za wod ni czki Ju -
trzen ki sta nę ły na wy so ko ści za da nia
i gład ko wy gra ły z zes po łem UKS Olim-
pij czyk Ko wa le wo 36:25. W de cy du ją cym
me czu o awan sie do pół fi na łu Mi strzostw
Pol ski dziew czę ta z Płoc ka nie da ły żad -
nych szans dru ży nie z El blą ga i wy gra ły
de kla su jąc swo je ry wal ki. Mecz za koń czył
się wy ni kiem 32:18 dla Płoc ka. Tre ne rem
tej dru ży ny jest Ma rek Przy by szew ski.

W pół fi na le, któ ry od bę dzie się 15 – 17
ma ja w Ło dzi zes pół Ju trzen ki zmie rzy się
z: CHKS Łódź, Wi la no wia War sza wa
i Go ści bia Suł ko wi ce. War to do dać, że
płoc czan ki są uczen ni ca mi gim na zjów nr
5 i 8 oraz ZST. J.W.

Ju trzen ka w pół fi na le

Uda ne otwar cie se zo nu

XX Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Sza-
cho wy „Tum ska Wie ża” prze szedł do
hi sto rii. Te go rocz na ju bi le u szo wa edy-
cja tur nie ju zgod nie z za po wie dzia mi
zgro ma dzi ła na star cie re kor do wą licz -
bę za wod ni ków z naj wyż szym ty tu -
łem. W Płoc ku na star cie sta wi ło się 20
ar cy mi strzów, w tym Mo ni ka Soć ko –

je dy na ko bie ta w hi sto rii pol skich sza -
chów po sia da ją ca ty tuł mę skie go ar cy -
mi strza. 

Pod czas dwóch dni w sa lach gim na -
stycz nych Gim na zjum nr 8 ry wa li zo -
wa ło 114 sza chi stów z 7 państw.
Zwy cięz cą tur nie ju głów ne go zo stał
mło dy 19-let ni mistrz mię dzy na ro do -
wy z Ukra i ny Mar tin Krav tsiv, któ ry
w fi na le po ko nał pol skie go czo ło we -
go ar cy mi strza Ma te u sza Bar tla.
Mecz fi na ło wy był wy ma rzo nym po -
je dyn kiem dla ki bi ców. Pier wszą par-
tie wy grał Ma te usz, dru gą Mar tin i o
tym kto zdo bę dzie głów ną na gro dę
mu siał za de cy do wać ba raż. W de cy -
du ją cej par tii bły ska wicz nej lep szy
oka zał się lwo wia nin.

Naj lep szym płoc kim za wod ni kiem
zo stał Ar tur Ja ku biec zaj mu jąc szó ste
miej sce w fi na le.

Po raz pier wszy w hi sto rii Tum skiej
Wie ży do nie dziel ne go fi na łu awan so -
wa ła ko bie ta -ar cy mi strzy ni Jo an na
Maj dan, któ ra tym sa mym za no to wa ła
swój ży cio wy suk ces.

Szcze gó ło we wy ni ki na stro nie
www.tum ska wie za.pl K.J.

Głów ko wa li i wy gra li

Do mi ni ka Ja nic ka z SP 15 w gru pie „Dzie -
ci” B2 po 6 run dach zaj mu je II miej sce
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W pier wszych dniach wios ny w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 od był się II Mię dzy-
sz kol ny Tur niej Mi ni – Ko szy ków ki Chłop -
ców o Pu char MON – POL Płock. W trak -
cie trwa nia za wo dów, w któ rych udział
wzię ło sie dem zes po łów, ro ze gra no dwa
kon kur sy, wy bra no naj lep szych za wod ni -
ków posz cze gól nych dru żyn, jak rów nież
naj lep sze go za wod ni ka ca łe go tur nie ju. 

Zes po ły zo sta ły po dzie lo ne na dwie gru -
py i ry wa li zo wa ły gra jąc „każ dy z każ -
dym”. Do fi na łów awan so wa ły dwie naj -
lep sze dru ży ny z każ dej gru py. Do dat ko -
wo ro ze gra no w tym dniu Kon kurs Rzu -
tów, któ ry wy grał za wod nik SP 1 Bar tło -
miej Kacz ma rek, a tak że Kon kurs Spraw -
no ści Ko szy kar skiej, któ re go zwy cięz cą
zo stał Se ba stian Za ręb ski, rów nież re pre -
zen tu ją cy dru ży nę gos po da rzy. Naj lep -

szym za wod ni kiem ca łej im pre zy oka zał
się Se ba stian Za ręb ski z SP 1 oraz Da wid
Woj cie chow ski z SP 3. Zwy cięz cy otrzy-
ma li sta tu et ki, pił ki oraz dy plo my. 

Tur niej wy gra ła Szko ła Pod sta wo wa nr
1, po ko nu jąc w fi na le dru ży nę SP 3. Miej -
sce III przy pa dło Szko le Pod sta wo wej nr
22, któ ra po ko na ła SP 17. Zwy cięz cy
otrzy ma li pu cha ry, me da le oraz dy plo my.
Naj lep szym za wod ni kiem Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 wy bra no Mar ci na Go łę biew -
skie go oraz Ga brie la Ta u be. 

Or ga ni za to rem tur nie ju był, re pre zen to -
wa ny przez pre ze sów – Łu ka sza Jan kow -
skie go oraz To ma sza Mar ca, Klub Spor to -
wy MON – POL Płock i dy rek cja Szko ły
Pod sta wo wej nr 1. 

Na gro dy ufun do wał KS MON – POL
Płock. T.Ż.

Nie stru dzo ny we te ran lek kiej at le ty ki
Da riusz Bed nar ski, choć tra pio ny cho -
ro bą i kon tu zją, przy wiózł z An co ny
(Wło chy) ko lej ny me dal – tym ra zem
brą zo wy.

7. Ha lo we Mi strzo stwa Eu ro py We te -
ra nów / EU RO PE AN VE TE RANS
ATH LE TICS CHAM PION SHIPS IN -
DO OR na któ re zgło si ło się 2872 za -
wod ni czek i za wod ni ków, za czę ły się
dla nie go dość pe cho wo. Star tu jąc
w swo jej ko ron nej kon ku ren cji – sko ku
wzwyż M-50, pod czas tre nin gu doz nał
kon tu zji – wy le wu na czyn ka pach wi no -
we go no gi, co spo wo do wa ło du ży
obrzęk i bar dzo sil ny ból. Start sta nął
pod du żym zna kiem za py ta nia; za no si ło
się na to, że wszyst kie przy go to wa nia,
fi nan so wa po moc przy ja ciół i in ten syw -
na pra ca przed im pre zą pój dą na mar ne. 

Do kon kur su zo sta ło zgło szo nych 20
za wod ni ków, osta tecz nie wy star to wa ło

14. Pod czas sko ków prób nych po ja wi ły
się prob le my na roz bie gu; opuch nię ta
no ga moc no „pro te sto wa ła”. W kon kur -
sie od dał tyl ko 3 sko ki w pier wszych
pró bach na wy so ko ściach: 160, 165
i 168 cm. Wy star czy ło to na brą zo wy
me dal, któ ry spra wił tym wię kszą ra -
dość, że zdo by ty zo stał w tak stre su ją -
cych wa run kach. (j)

W Płoc ku od był się pier wszy do rocz ny
tur niej strze lec ki har ce rzy i har ce rek z Ob -
wo du Płoc kie go Związ ku Har cer stwa
Rze czy pos po li tej po łą czo ny z kur sem sa -
mo o bro ny. 

Pier wszy etap im pre zy miał miej sce się
na strzel ni cy LOK, gdzie ok. 30 star szych
har ce rzy i har ce rek strze la ło z ka ra bin ka
kbks do ce lu od da lo ne go o 50 m. W kla sy -
fi ka cji in dy wi du al nej naj lep sze wy ni ki
uzy ska li: wśród dziew cząt Mo ni ka Go łę -
biew ska (6 Płoc ka Dru ży na Har ce rek
„Emet”), Mar ta Czer nia kow ska (6 PDH
„Emet”) i Ka mi la Skier ska (2 PDH „Bo -
jax hiu”), a wśród chłop ców – Do mi nik
Koz łow ski (107 Płoc ka Dru ży na Har ce rzy
„Su bia co” im. K. Jó ze fa Po nia tow skie go),
Da mian Wier kie wicz (huf co wy Płoc kie go
Huf ca Har ce rzy), Ma ciej Sit kow ski 

(3 Płoc ka Gro ma da Zu chów „Brac two Ro -
bin Ho o da”).

W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię ży ła:
5. Płoc ka Dru ży na Har ce rzy ”Ogni sta
Piąt ka” im. Bo le sła wa III Krzy wo u ste go,
zy sku jąc tym sa mym prze chod ni pu char,
o któ ry bój bę dzie to czył się za rok.

Na stęp nie 20-oso bo wa ko lum na prze szła
na Ra dzi wie, gdzie w bu dyn ku pa ra fii św.
Be ne dyk ta cze kał na nich ciep ły po si łek, po
któ rym za czął się kurs sa mo o bro ny.

Pod okiem in struk to rów z Płoc ka i Go -
sty ni na har ce rze uczy li się obro ny przed
ata kiem no żem, bro nią pal ną, pró ba mi wy -
mu szeń, a tak że ćwi czy li tzw. wal kę
w par te rze.

Ca łą im pre zę skoń czy ło uro czy ste ścią -
gnię cie fla gi z masz tu, po wie wa ją cej przez
ca ły czas trwa nia za wo dów. P.W.

Do bre oko, pew na rę ka

Płoc cy ju do cy z klu bu UKS JU DO
KA NO Płock wy star to wa li w otwar tych
Aka de mic kich Mi strzo stwach Wo je -
wódz twa Lu bel skie go w ka te go rii se -
nio rów i ju nio rów. W moc no ob sa dzo -
nych za wo dach (wię kszość star tu ją cych
za wod ni ków to li go wi faj te rzy z czar ny -
mi i brą zo wy mi pa sa mi), płoc cza nie
wy pa dli nad spo dzie wa nie do brze.
W pię cio o so bo wej eki pie naj lep szy wy -
nik uzy ska ła Ka ro li na Roz kosz, zdoby-
wając po trzech wy cień cza ją cych wal -
kach zło ty me dal, a po wra ca ją cy po pół -
to ra rocz nej przer wie na ma ty tre ner Le -
szek Ja ro siń ski po trzech wal kach wy -
gra nych przed cza sem za jął 2. miej sce.
Na to miast mło dzi sta żem ju nio rzy tj.
Adam Wiś niew ski (wal czą cy ka te go rię
wy żej) w ka te go rii 81 kg za jął czwar te
miej sce, Da wid Ka li now ski w ka te go rii
73 kg i Ja kub Woj cie chow ski w ka te go -
rii 60 kg pią te miej sca.

Tre ner Ja ro siń ski ser decz nie dzię ku je
za opie kę i de dy ku je ten me dal per so ne -
lo wi Ga bi ne tu Re ha bi li ta cyj ne mu
w Przy chod ni Prze my sło wej przy ul.
Ko le gial nej. 

W Gru dzią dzu zaś wal czy li mło dzi cy
i dzie ci z JU DO KA NO. W bar dzo licz -
nie ob sa dzo nym tur nie ju (oko ło 50 za -
wod ni ków w wa dze) płoc cza nie za ję li
wy so kie miej sca. Kry stian Pia secz ny
po trzech wy gra nych wal kach z rzę du
(z cze go był bar dzo dum ny je go tre ner
Mi chał Ber ner) za jął siód me miej sce
w ka te go rii 31 kg, dru gi po do piecz ny
Mi cha ła Ber ne ra mło dzik Hu bert Ko -
ste wicz za jął 9. miej sce w ka te go rii 50
kg. Po do piecz ni Lesz ka Ja ro siń skie go
upla so wa li się w tym tur nie ju na do -
brych miej scach: Grze gorz Pa włow ski
w kat. 44 kg (dwie wy gra ne przez ip -
pon) 9. miej sce, Da wid Łu niew ski
w kat. 50 kg 9. miej sce a Da mian Gój -
ski i Piotr Na nar to wicz w kat. 55 kg za -
ję li 12. miej sce. 

War to do dać, że pier wszym tre ne rem
wszyst kich chłop ców był Mar cin Ba ran
1 DAN, pro wa dzą cy za ję cia dla po cząt -
ku ją cych w Szko le Pod sta wo wej nr 11
przy ul. Ko cha now skie go 11 (obok sta-
dio nu miej skie go). 

Dzie ci moż na za pi sy wać na za ję cia
pod te le fo nem 501 – 789 – 303. L.J.

JU DO KA NO W LUB LI NIE i GRU DZIĄ DZU

Wi sła Płock wspól nie z Zes po łem Szkół
Tech nicz nych or ga ni zu je na bór ucz niów
do I kla sy Gim na zjum Nr 12 o pro fi lu pił -
ka noż na oraz do I kla sy Li ce um Pro fi lo -
wa ne go o spe cjal no ści pił ka noż na na rok
szkol ny 2009/2010. 

Za in te re so wa ni win ni skła dać do ku -
men ty w se kre ta ria cie ZST przy al. Ki liń -
skie go 4. Spraw dzia ny spor to we od bę dą
się 8 czer wca na sta dio nie Wi sły Płock im.
K. Gór skie go przy ul. Łu ka sie wi cza 34.
Spraw dzian dla kan dy da tów do I kla sy Li -

ce um Pro fi lo wa ne go od bę dzie się o godz.
10, a spraw dzian dla kan dy da tów do I kla -
sy Gim na zjum o godz. 14.

Za in te re so wa ni po win ni po sia dać ze so -
bą sprzęt spor to wy.

Do dat ko we in for ma cje uzy skać moż na
w se kre ta ria cie Zes po łu Szkół Tech nicz -
nych pod nu me rem te le fo nu 024 3642730
oraz u ko or dy na to ra ds. szko le nia mło dzie -
ży Wi sły Płock tre ne ra Grze go rza We ner -
skie go tel. 024 3672059 lub 0601868784.

K. K.

Na bór do klas pił kar skich 

Tur niej ko szy ków ki

Brą zo wa An co na

Tre ner Le szek Ja ro siń ski i je go ju nio rzy: Ka ro li na Roz kosz, Adam Wiś niew ski, Ja kub
Woj cie chow ski i Da wid Ka li now ski

*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*
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9-13 lip ca od bę dzie się Rajd Grun-
wal dzki 2009 – ogól no pol ska im pre -
za tu ry stycz na dla kil ku set osób, któ -
rej 6 tras bę dzie wio dło przez pół -
noc ne Ma zo wsze i Zie mię Lu baw ską
pod Grun wald.

Z ini cja ty wą zor ga ni zo wa nia raj du
wysz li har ce rze ze Wspól no ty Dru żyn
Grun wal dzkich. Rajd, or ga ni zo wa ny
wspól nie przez ZHP i Urząd Mar szał kow -
ski Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go ma
być im pre zą cy klicz ną, od by wa ją cą się co
ro ku przed rocz ni cą bi twy grun wal -
dzkiej.

W raj dzie, oprócz har ce rzy, mo gą
uczest ni czyć zes po ły szkol ne, ko ła PTTK,
aka de mic kie i lo kal ne klu by tu ry stycz ne,
pa tro le re pre zen tu ją ce in ne or ga ni -
za cje po za rzą do we, ro dzi ny,
gru py nie for mal ne oraz
tu ry ści in dy wi du al ni –
sło wem każ dy, bez
wzglę du na wiek. 

Uczest ni ków cze -
ka pię ciod nio wa
wę drów ka przez
ma low ni cze te re ny
(do li ną Skrwy, leś ny -
mi ostę pa mi Górz -
nień sko -Lidz bar skie go
Par ku Kra jo bra zo we go,
wśród je zior Gar bu Lu baw -
skie go). Or ga ni za to rzy przy go to wa li
do wy bo ru 4 rów no leg łe tra sy pie sze (z
Płoc ka, Sier pca i Ra cią ża), jed ną ro we ro -
wą (z So cha cze wa) i jed ną pie szo -ka ja ko -
wą (z Sier pca, z od cin kiem ka ja ko wym na
rze ce Wel). Na tra sach, oprócz mar szu,
wę drow ców cze ka ją cie ka we za da nia
z róż nych dzie dzin. 

Wię kszość tras bę dzie mia ła for mę gry
fa bu lar nej ty pu LARP. Uczest ni cy wcie lą
się w po sta cie śred nio wiecz nych po dróż -
ni ków i zo sta ną wcią gnię ci w wir wy da -
rzeń sprzed sze ściu wie ków, prze ży wa jąc
wie le przy gód i wy cho dząc ca ło z za sa -
dzek. Przy oka zji poz na ją ma ło zna ne,
bar dzo in te re su ją ce fak ty z cza sów, kie dy
ma zo wiec cy ry ce rze na le że li do czo łów ki
eu ro pej skie go ry cer stwa, a Ma zo wszem
wła da li ksią żę Sie mo wit i Ja nusz. 

Tra sa ro we ro wa bę dzie mia ła cha rak ter
ty po wo kra joz naw czy. Jej prze bieg po kry-
wa się do kład nie z mar szru tą kró la Wła -

dy sła wa Ja gieł ły z lip ca 1410 ro ku. Pa tro -
le raj do we bę dą prze by wa ły dzien nie 50-
60-ki lo me tro we od cin ki. Poz wo li to na
nies piesz ne po ru sza nie się bocz ny mi dro -
ga mi i zwie dze nie wszyst kich atrak cji kra-
joz naw czych po ło żo nych na Ja gieł ło wym
szla ku, w tym wie lu niez wy kłych miejsc,
któ re wciąż cze ka ją na od kry cie przez tu -
ry stów. 

Rajd bę dzie ob fi to wał w cie ka we im -
pre zy to wa rzy szą ce, otwar te dla miesz -
kań ców od wie dza nych miej sco wo ści: gry
miej skie, gry ne go cja cyj ne, wie czo ry
z pio sen ką, tur nie je plan szo wych gier wo -
jen nych, czy in te rak tyw ną sy mu la cję
śred nio wiecz nej roz pra wy są do wej.

Dwie tra sy raj du bę dą prze bie ga ły
przez ob szar po wia tu płoc kie go. Uczest ni -

cy jed nej z nich bę dą zmie rza li
z Płoc ka na pół noc, roz po czy -

na jąc rajd od zwie dza nia
mia sta. Tra sa ro we ro wa

na to miast bę dzie wio -
dła z Czer wiń ska
przez Wy szo gród,
Ko byl ni ki, Bul ko wo,
Gó rę, Dro bin i Łęg -
Pro bo stwo. Płoc cza -

nie zna le źli się wśród
or ga ni za to rów im pre -

zy, a za stęp cą ko men -
dan ta raj du jest in struk tor

har cer ski z Płoc ka, pwd. To -
masz Kap tu row ski. Po nad to or ga ni za -

to ra mi są dru ży ny grun wal dzkie z Sier -
pca, Płoc ka i Ostro łę ki, płoń skie śro do wi -
sko Związ ku Har cer stwa Rze czy pos po li -
tej oraz Sto wa rzy sze nie na Rzecz Gmi ny
Dzie rząż nia. 

Rajd za koń czy się 13 lip ca w Ryb nie
(pow. dział dow ski). Część uczest ni ków
prze nie sie się stam tąd na po la Grun wal du,
by wziąć udział w har cer skim zlo cie. Na -
gro dy dla naj lep szych pa tro li zo sta ną wrę -
czo ne w so bo tę, 18 lip ca, na grun wal -
dzkim Wzgó rzu Pom ni ko wym w cza sie
uro czy ste go ape lu z udzia łem har ce rzy,
woj ska, władz pań stwo wych, sa mo rzą do -
wych i ko ściel nych oraz przed sta wi cielstw
dy plo ma tycz nych są sied nich państw. 

Zgło sze nia uczest nic twa przyj mo wa ne
są do 10 czer wca. Bliż sze in for ma cje na
stro nie www.raj dgrun wal dzki.zhp.pl.

Za pra sza my na Grun wal dzki Szlak.
phm. Ma gda le na Ja wor ska

Płock na tra sie ogól no pol skiej im pre zy tu ry stycz nej

Z PŁOC KA NA GRUN WALD 
– PIE SZO, RO WE REM i KA JA KIEM

Cytat
numeru
Są lu dzie, któ rych
uprzej mość gor sza
jest od bez czel no ści.

An to ni Cze chow

Wiersz ma jo wy

Maj to mie siąc ta jem ni czy,
ca ły w mi ło ści, w sło dy czy.
Zie lo no dzień się za czy na,
błę kit nie zmierz chu go dzi na.
W pa sie szma ra gdy cho wa
dziew czy na, pan na ma jo wa.

Kon stan ty Il de fons 
Gał czyń ski

Sto wa rzy sze nie Sym pa ty ków Klu bu
Wi sła Płock zo r ga ni zo wa ło II edy cję kon -
kur su na naj lep szą pra cę ty pu spor to we
graf fi ti, za ty tu ło wa ną: „Ma lu je my Płock”.

Skie ro wa ny do ki bi ców Wi sły Płock
kon kurs miał na ce lu pro mo cję klu bu
w mie ście i oko li cach. Pra ce mog ły być
two rzo ne tyl ko na po wierz chniach za zgo -
dą ich wła ści cie la. Efekt kon kur su oce ni ło
ju ry, zło żo ne z za rzą du SSKWP oraz in -
nych ak tyw nych osób ze śro do wi ska ki bi -
ców wg na stę pu ją cych kry te riów: miej sce
(czy du żo lu dzi prze miesz cza się obok
pra cy), po mysł (war tość prze ka zu), este ty-
ka (sta ran ność wy ko na nia). Do dat ko wo
ju ry zwra ca ło uwa gę na roz miar pro jek tu,
co by ło rów nież waż ne za rów no pod
wzglę dem za u wa żal no ści, jak i wkła du
pra cy oraz kosz tów.

Kil ka osie dli wy ka za ło się du żą in -
wen cją i pra co wi to ścią. Za wie dli na to -
miast ki bi ce z osie dli: Ko le gial na, Skar -

pa, czy Cho ler ka oraz z fan klu bów
w Sier pcu i Go sty ni nie.

Kon kurs po ka zał, że przy nie wiel kim
sto sun ko wo na kła dzie moż na zro bić coś
in te re su ją ce go i le gal ne go, co przy słu ży
się pro mo cji na sze go Klu bu.

Wy ni ki II edy cji kon kur su spor to we -
go graf fi ti „Ma lu je my Płock” pre zen tu -
ją się na stę pu ją co: 

1. miej sce: dziel ni ca SŁOD KIE – 200 pkt. 
2. miej sce: dziel ni ca MIC KIE WI CZA

(wy ko na nie – Pa to lo gang) – 181 pkt. 
3. miej sce: dziel ni ca PO DOL SZY CE

– 178 pkt. 
4. miej sce: dziel ni ca TY SIĄC LE CIA

– 150 pkt (na zdjęciu).
5. miej sce: dziel ni ca MIĘ DZY TO -

RZE – 148 pkt. 
Na gro da mi w kon kur sie by ły: blu zy

i t-shir ty z wy bra nym mo ty wem osie-
dlo wym, dar mo we wy ja zdy na me cze
Wi sły oraz moż li wość po ma lo wa nia wg
włas ne go po my słu ogro dze nia sta dio nu
Wi sły. J. Kru szewski

M. Sos now ski

Płock na spor to wo

Urząd Mia sta Płoc ka
i Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry
i Sztu ki za pra sza ją do
Do mu Dar mstadt 9
ma ja o godz. 17.30
na otwar cie wy sta -
wy pt. „Eu ro pa
wol nych na ro dów.
Idea zjed no cze nia
kon ty nen tu w pol -
skiej my śli XIX
wie ku.” Wy sta wa
or ga ni zo wa na jest
w ra mach XI Pik ni ku
Eu ro pej skie go. Ek spo -
zy cja czyn na bę dzie do 24
ma ja. Wstęp wol ny.

Wy sta wa, któ ra przy je dzie
do Płoc ka by ła wcześ niej

pre zen to wa na w Sej mie
(10 – 21 ma ja 2008).
Wów czas jej uro czy ste -
go otwar cia do ko na li:
prze wod ni czą cy Par-
la men tu Eu ro pej skie -
go – Hans Gert Poet-
te ring i mar sza łek
Sej mu RP – Bro ni sław

Ko mo row ski. 
Ek spo zy cja zo sta ła

przy go to wa na przez Oś ro -
dek In for ma cji i Do ku men -

ta cji Eu ro pej skiej Bib lio te ki
Sej mo wej. (j)

Eu ro pa wol nych na ro dów


