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Og ło szo ny zo stał ko lej ny ple bi scyt na
Płoc cza ni na Ro ku. Za wy róż nia ją ce się
osią gnię cia w ro ku 2008 ka pi tu ła ple bi scy -
tu, zło żo na z Prezydenta Płocka i przed sta -
wi cie li płoc kich uczel ni, do tej pre sti żo wej
na gro dy no mi no wa ła 4 kan dy da tów:

Jac ka Ku bis sę, przez 2 ka den cje pro -
rek to ra ds. Oś rod ka Na u ko wo -Dy dak -
tycz ne go PW, dzie ka na wy dzia łu bu -
dow nic twa, me cha ni ki i pe tro che mii.
Wy pro mo wał 250 ma gi strów i in ży nie -
rów. Obec nie jest kie row ni kiem Za kła du
Me cha ni ki Kon struk cji In ży nier skich
w In sty tu cie Bu dow nic twa i dy rek to rem

Ko le gium Na uk Eko no micz nych i Spo -
łecz nych. W ubieg łym ro ku ob cho dził
40-le cie pra cy na płoc kiej po li tech ni ce.

Ks. Bro ni sła wa Gwia zdę, wie lo let -
nie go (1993-2009) dy rek to ra Mu ze um
Die ce zjal ne go. Ma swój nie ma ły
wkład w stwo rze nie lep szych wa run -
ków do ek spo zy cji, gro ma dzo nych
przez la ta die ce zjal nych skar bów. Uni -
kal ne ek spo na ty sprzed wie lu wie ków
moż na by ło wy ek spo no wać po prze -
pro wadz ce mu ze um do no wej sie dzi -
by, co nie wąt pli wie przy czy nia się do
pro mo cji na sze go mia sta.

Wie sła wa Chro bo ta, pre ze sa In te -
gra cyj ne go Klu bu Te ni sa, or ga ni za to ra
mię dzy na ro do we go tur nie ju te ni si stów
na wóz kach Or len Po lish Open.
W 2008 ro ku w tur nie ju wzię ło udział
pra wie stu za wod ni ków z 6 kon ty nen -
tów, a je go po do piecz ni zdo by li pod-
wój ne dru ży no we mi strzo stwo Pol ski.
Za wod nik ITK Piotr Ja ro szew ski re -
pre zen to wał Pol skę na pa ra o lim pia -
dzie w Pe ki nie.

Ra tuj my Płoc kie Po wąz ki, or ga ni -
za to rzy tej ak cji od 2000 ro ku, dzię ki
pub licz nym kwe stom, zdo ła li oca lić

i odre sta u ro wać 22 za byt ko we na grob -
ki zna nych i za słu żo nych płoc czan.
Za czę li od cmen ta rza przy al. Ko by -
liń skie go, po tem swym za in te re so wa -
niem ob ję li tak że cmen tarz pra wo -
sław ny i ewan ge lic ki. W ubieg łym 
ro ku pod czas kwe sty 1-2 li sto pa da ze -
bra li pra wie 50 tys. zło tych.

Roz strzy gnię cie ple bi scy tu, któ re go
ku po ny dru ko wa ne są w ,,Ga ze cie
Wy bor czej”. Płock, og ło szo ne zo sta ną
pod czas Dni Hi sto rii Płoc ka 5-7 czer-
wca br. (j)

Wy bie ra my Płoc cza ni na 2008

Na kwiet nio wej se sji Ra dy Mia sta pa -
da ło wie le liczb. Se sja by ła bo wiem po -
świę co na prze de wszyst kim re a li za cji
ubieg ło rocz ne go bu dże tu. Jak zwy kle
oce ny by ły zróż ni co wa ne; jed ni uwa ża -
li, że za pla no wa ne za da nia wy ko na no
za do wa la ją co, in ni do wo dzi li, że moż na
to by ło zro bić znacz nie le piej.

Syn te tycz ne spra wo zda nia z te go na
co w 2008 ro ku wy da liś my pub licz ne
pie nią dze przed sta wił pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski. Po ni żej skrót je go wy -
stą pie nia.

(...) Do cho dy za pla no wa ne na rok
2008 wy ko na no w 100, 32 % tj. uzy ska -
no łącz nie 587 mln 814 tys. 997 zł 29
gro szy. Wy ko na nie wy dat ków wy nio sło
w sto sun ku do pla nu 97,03 %, co oz na -
cza, że wy da no 611 mln 972 tys. 139 zł 
5 gro szy.Wy dat ki bie żą ce zre a li zo wa no
na po zio mie 96,38% tzn. w wy so ko ści

464 mln 594 tys. 471 zł 93 gro sze. Wy -
dat ki ma jąt ko we wy ko na no ogó łem na
kwo tę 147 mln 377 tys. 667 zł 12 gro szy,

co sta no wi 99,15% pier wot ne go pla nu.
Udział wy dat ków ma jąt ko wych w wy -
dat kach ogó łem wy niósł 24,08 %. 

Stan za dłu że nia na 31 grud nia 2008
ro ku był rów ny 193 mln 738 tys. 407 zł
9 gro szy, co sta no wi ło 32,96% do cho -
dów. Do pusz czal na wiel kość za dłu że -
nia to 60%. 

Tra dy cyj nie naj wię kszą część wy dat -
ków bu dże tu mia sta przez na czo no na
oświa tę i wy cho wa nie. Ta dzie dzi na fun -
kcjo no wa nia Płoc ka kosz to wa ła łącz nie
z wy dat ka mi bie żą cy mi i ma jąt ko wy mi
207 mln 663 tys. 541 zł 69 gro szy, co
sta no wi 33,93% ubieg ło rocz nych fi nan -
sów mia sta. Na po moc spo łecz ną i och -
ro nę zdro wia wy da liś my 88 mln 575 tys.
097 zł i 10gr, czy li 14,47 % bu dże tu
2008 r. To naj wię ksze pro cen to wo na -
kła dy fi nan so we. Du że kwo ty do ty czą
też in nych waż nych dla pra wi dło we go
fun kcjo no wa nia mia sta sfer: kul tu ra
i och ro na dzie dzic twa na ro do we go kosz-
to wa ła 22 mln 973 tys. 632 zł 17 gro szy,
gos po dar ka ko mu nal na i och ro na śro do -
wi ska 22 mln 913 tys. 992 zło tych, a kul -
tu ra fi zycz na i sport 22 mln 402 tys. 336
zł i 23 gro sze. 

dokończenie na str. 4
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Dział ki pod dro gi

W ra mach przy go to wań do roz po -
czę cia re a li za cji bu do wy dróg osie -
dlo wych wraz z ka na li za cją desz czo -
wą na osie dlu Gó ry mia sto wy ku pi ło
od pry wat nych wła ści cie li kil ka dzia -
łek, niez będ nych do re a li za cji tej in -
we sty cji. Na włas ność mia sta prze -
szły 2 dział ki przy ul. Wy so kiej i 2
przy ul. Kut now skiej. Na to miast wy -
ku pio na dział ka przy ul. Skraj nej słu -
żyć bę dzie po sze rze niu tej uli cy.

15 lat Pol skie go Do mu

De le ga cja płoc kich rad nych wzię ła
udział 10 ma ja w ob cho dach 15-le cia
dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia „Pol ski
Dom” w Biel cach (Moł da wia). Płock
od po cząt ku na wią za nia kon tak tów
par tner skich z Biel ca mi ak tyw nie
wspie ra na szych ro da ków w Moł da wii.

Spor to wy cen nik

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych roz sze rzył za kres świad czo -
nych usług i licz bę sek cji spor to -
wych. W związ ku z tym usta lo no
mie sięcz ne op ła ty za ko rzy sta nie
z nich. I tak za za ję cia w sek cjach:
pły wac kiej, te ni sa sto ło we go
i wschod nich sztuk wal ki zap ła cić
trze ba 20 al bo 30 zł, w za leż no ści od
licz by go dzin. 

Do ka pi ta li zo wa nie spó łek

Pod wyż szo ny zo stał ka pi tał za kła do -
wi 2 spó łek gmin nych. Płoc ki Za kład
Opie ki Zdro wot nej otrzy mał 354 tys. zł
na do fi nan so wa nie dzia łal no ści Za kła -
du Me dy cy ny Szkol nej, a Ko mu ni ka -
cja Miej ska – Płock 700 tys. z przez na -
cze niem na za kup au to bu sów. (j)
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* Roz po czę ła się re kru ta cja pra cow -
ni ków do Ga le rii Mo sty (u zbie gu
Biel skiej i Ty siąc le cia).

* W no wym ro ku szkol nym ucz nio -
wie sa mi ma ją de cy do wać o kształ cie
lek cji WF. Ta kie jest le kar stwo MEN
na pla gę zwol nień le kar skich z tych
za jęć.

* Mu ze um Die ce zjal ne wzbo ga ci ło
się o ko lek cję zna czków i wy daw -
nictw pocz to wych, zwią za nych z Ja -
nem Pa włem II, któ rą prze ka zał pla -
ców ce Alek san der Pluszcz. Część zo -
ba czyć moż na na wy sta wie „By liś my
świad ka mi”.

* Miss Ma zo wsza 2009 zo sta ła
płoc czan ka Mo ni ka Lew czuk, 21-let -
nia stu den tka po li tech ni ki.

* Mor ten Se ier, 32-let ni bram karz
z Da nii, pod pi sał 2-let ni kon trakt z Wi -
słą Płock.

* PKN Or len po raz dzie sią ty otwie -
ra li stę 500 naj wię kszych przed się -
biorstw dzien ni ka Rzecz pos po li ta.
W 2008 ro ku zwię kszył przy cho dy ze
sprze da ży o 24,7%.

* 7 ma ja roz po czę ła się na Ma zo -
wszu ak cja szcze pie nia li sów – po trwa
do 22 ma ja.

* Mu ze um Ma zo wiec kie ku pi ło au -
to por tret Jac ka Mal czew skie go z 1911
ro ku. Uro czy ste prze ka za nie dzie ła 18
ma ja przy Tum skiej 8.

* Pro ku ra tu ra nie do pa trzy ła się
prze stęp stwa przy bu do wie am fi te a tru
i po stę po wa nie umo rzy ła.

* We wtor ki ki no Przed wioś nie pre -
zen tu je sfil mo wa ne ko mik sy. Na se an -
se z cy klu „In wa zja ko mik su” ce nę bi -
le tu ob ni żo no do 14 zł.

* Za koń czy ła się od bu do wa zam ku
go sty niń skie go. Uro czy ste otwar cie
23 ma ja.

* Wi słę (od Wy szo gro du do No we -
go Du ni no wa) za czę ła pa tro lo wać po -
li cja wod na na 3 ło dziach. Pod ko niec
ma ja pa tro lo wa ne bę dą też je zio ra.

* Na ze bra niu za ło ży ciel skim Stron-
nic twa De mo kra tycz ne go prze wod ni -
czą cym wy bra no Ar tu ra Sy dlew skie go.

* Po 29 la tach służ by płoc cy po li -
cjan ci po że gna li uro czy ście od cho dzą -
ce go na eme ry tu rę za stęp cę ko men dan -
ta miej skie go An drze ja Wo chow skie go.

* Ja giel lon ka pod pi sa ła (9 ma ja) po -
ro zu mie nie o współ pra cy z war szaw ską
Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz ne go.(j)

Mi nęło pół miesiąca
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Ogól no pol ska ak cja „Pol ska Bie ga”
zo sta ła za i ni cjo wa na w 2006 ro ku. In -
ten cją po my sło daw ców by ło za chę ce nie
Po la ków do zmia ny try bu ży cia na zdro -
wy i ak tyw ny. Wy bór padł na bie ga nie –
naj bar dziej do stęp ną i na tu ral ną for mę

spor tu ama tor skie go. W cią gu czte rech
lat, dzię ki kam pa nii, swo ją przy go dę
z bie ga niem za czę ło ty sią ce Po la ków.

W tym ro ku szta fe ta Pol ska Bie ga wy -
star to wa ła 5 ma ja z Piąt ku. Wy bór miej-
sca nie był przy pad ko wy, gdyż miej sco -
wość jest uz na wa na za ge o gra ficz ny śro -
dek Pol ski. Czte ry dru ży ny szta fe ty (zło -
żo ne z gwiazd spor tu, te le wi zji i ama to -
rów – pa sjo na tów bie ga nia) ru szy ły
w czte rech kie run kach: do Słu bic, Cie -
szy na, Su wałk oraz Prze my śla. Wszy scy
fi ni szo wa li w tych mia stach 10 ma ja. 

Płock był koń co wym pun ktem pier-
wsze go eta pu w kie run ku Su wałk. Eki -

pa pod prze wod nic twem spor to we go
pre zen te ra TVP Ma cie ja Ku rza jew skie -
go przy by ła do Płoc ka 5 ma ja. Szta fe tę
zmie rza ją cą od stro ny Łąc ka po wi ta li
w Gó rach ok. godz. 17 płoc cy ma ra toń -
czy cy i triath lo ni ści. Wspól nie prze bie -
gli przez Ra dzi wie i ul. Mo sto wą. Na
Pla cu Na ru to wi cza na szta fe tę cze ka ły
dzie ci z płoc kich szkół. Ca ła gru pa
wspól nie za koń czy ła etap na Sta rym
Ryn ku ok. godz. 18. De le ga cję bie ga czy
przy wi tał za stęp ca pre zy den ta To masz
Kol czyń ski. Po bie gu płoc cza nie wy słu -
cha li re la cji Ma cie ja Ku rza jew skie go
z 1. eta pu szta fe ty. Uczest ni cy szta fe ty
„Pol ska Bie ga” wpi sa li się do księ gi go -
ści, a od władz mia sta otrzy ma li ze staw
pa mią tek. Wszy scy uczest ni cy bie gu
po zo wa li do pa miąt ko we go zdję cia na
tle ra tu sza. 

Na dru gi etap tra sy szta fe ta wy ru szy -
ła 6 ma ja o godz. 7.15. Do gra nic mia sta
eki pie „Pol ska Bie ga” to wa rzy szy li
płoc cza nie. seb

W ob wo dzie gło so wa nia Nr 31,
w któ rym gło su ją miesz kań cy ulic:
Biel ska (od al. Ko by liń skie go do
Ty siąc le cia) – na stą pi ła zmia na sie -
dzi by OKW z lo ka lu Za kła dy Mięs ne
S.A. w Płoc ku, ul. Biel ska 57 – na
Miej skie Przed szko le Nr 11, ul.
Biel ska 26/1.

W ob wo dzie gło so wa nia Nr 55,
w któ rym gło su ją miesz kań cy ulic: al.
Ja na Pa wła II (nr nie pa rzy ste od 1
do 27 i nr pa rzy ste od 2 do 70),
Czer wo nych Ko sy nie rów, Gen.
Grzmot – Skot nic kie go, Kom ba tan -
tów, Pa saż Igna ce go Ja na Pa de rew -
skie go, Pa ła co wa, Pu chal skie go,
Ro gow skie go, Szczęs ne go, Swoj ska,
Sy nów Puł ku, Św. Woj cie cha, Wil -
czyń skie go, Wy szo grodz ka (nr pa -
rzy ste od Gra nicz nej do Ja ru Ro si -
cy), Wiś niew skie go – na stą pi ła zmia -
na sie dzi by OKW z lo ka lu Żło bek

Miej ski Nr 1, ul. Czwar ta ków 4 – na
Miej skie Przed szko le Nr 4 im. Ja sia
i Mał go si, ul. Czwar ta ków 18b.

W ob wo dzie gło so wa nia Nr 56,
w któ rym gło su ją miesz kań cy ulic: al.
Ja na Pa wła II (nr nie pa rzy ste od 29
do koń ca) – na stą pi ła zmia na sie dzi -
by OKW z lo ka lu Pły wal nia Miej ska
„Po do lan ka”, ul. Czwar ta ków 6 – na
Szko łę Pod sta wo wą z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi Nr 22 im. J. Kor-
cza ka, ul. Czwar ta ków 6.

W ob wo dzie gło so wa nia Nr 66,
w któ rym gło su ją miesz kań cy ulic: al.
Ja na Pa wła II (nr pa rzy ste od 72 do
koń ca) – na stą pi ła zmia na sie dzi by
OKW z lo ka lu Pły wal nia Miej ska
„Po do lan ka”, ul. Czwar ta ków 6 – na
Szko łę Pod sta wo wą z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi Nr 22 im. J. Kor-
cza ka, ul. Czwar ta ków 6.

KO MU NI KA TY WY BOR CZE 
Pre zy dent Mia sta Płoc ka in for mu je o

zmia nie sie dzi b Ob wo do wych Ko mi sji Wy bor czych

Spi sy wy bor ców
Zgod nie z § 13 roz po rzą dze nia Mi ni -

stra Spraw Wew nętrz nych i Ad mi ni -
stra cji z dnia 6 kwiet nia 2004 r. w spra -
wie spi su wy bor ców w wy bo rach do
Par la men tu Eu ro pej skie go (Dz. U.
2004.62.583 ze zm.) w dniach od 25
ma ja do 29 ma ja br. w godz. od 13 do
17 w Od dzia le Spraw Oby wa tel skich
Urzę du Mia sta Płoc ka, po kój nr 14
/par ter/ Sta ry Ry nek 1 bę dzie udo stęp -
nio ny do wglą du spis wy bor ców. K.G.

„Przy jaz ne Ser ca”
nie tyl ko z naz wy

Płoc ki Dom Po mo cy Spo łecz nej otrzy-
mał cer ty fi kat „Opie ka bez agre sji”, któ -
ry przyz na je Fun da cja Ora tor (o tym, że
pla ców ka sta ra się o cer ty fi kat pi sa liś my
w nr 9/210). Uro czy stość od by ła się
w Ka zi mie rzu Dol nym nad Wi słą . DPS
„Przy jaz nych Serc” jest dru gim do mem
po mo cy spo łecz nej w Pol sce, któ ry mo że
poch wa lić się tym cer ty fi ka tem.

Ce lem przyz na wa nia cer ty fi ka tów
jest po moc śro do wi sku opie ki in sty tu -
cjo nal nej w roz wią zy wa niu co dzien -
nych prob le mów, aby naj wyż sze kom-
pe ten cje ka dry za rzą dza ją cej i opie -
kuń czej pla có wek opie ki owo co wa ły
wy so kim stan dar dem świad czo nych
usług, bez pie czeń stwem i za do wo le -
niem pra cow ni ków oraz po do piecz -
nych. Za in te re so wa nie uzy ska niem
cer ty fi ka tu ze stro ny pla có wek opie -
kuń czych jest bar dzo du że – ak tu al nie
o przyz na nie cer ty fi ka tu apli ku je kil -
ka dzie siąt do mów po mo cy spo łecz nej
w kra ju. (rł)

Płock bie ga



Nie wie lu pew nie płoc czan wie, że
w na szym mie ście ist nie je Plac Zie lo ny.
Sa ma naz wa mo że być tro chę my lą ca,
gdyż jest to nie wiel ki te ren o dłu go ści
ok. 20 i sze ro ko ści 10 me trów, znaj du ją -
cy się po mię dzy dom ka mi jed no ro dzin -
ny mi na osie dlu Wy szo grodz ka, nie da -
le ko ul. Za u łek i Fa brycz nej. Do tej po -
ry plac był nie za gos po da ro wa ny,
a miesz kań cy wy dep ta li so bie ścież kę
na skró ty. Te raz te ren się zmie ni.
W miej scu dzi kiej dróż ki zo sta nie wy ło -
żo na kost ka pol bru ko wa. Wo kół zo sta -
ną po sa dzo ne drze wa i krze wy. Ci sy, ja -
łow ce i tu je prze nie sio no z kwia to nier
przy ul. Grodz kiej. Po nad to do sa dzo ne
bę dą ber be ry sy i ró że oraz praw do po -
dob nie kil ka drzew. Wo kół pow sta ną
traw ni ki i zo sta nie wy sy pa na ko ra. 

Uło że niem cią gu pie sze go zaj mu je się
płoc ki Mu ni ser wis. Pra ce po win ny za koń -
czyć się naj póź niej do po ło wy ma ja. (m.d.)

Zie leń na Zie lo nym
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Fir ma Mel bet w cią gu czte rech mie się -
cy wy bu du je ul. Ku trze by na Po dol szy -
cach Pół noc. Płoc ki wy ko naw ca po ko nał
w prze tar gu – pro po nu jąc za swo je pra ce
292 tys. 544 zł – czte ry in ne fir my: Re mar
z Płoc ka (308 tys. 907 zł), płoc ki Za kład
In sta la cji Sa ni tar nych Tech -In stal (309
tys. 997 zł), ZB-M Bu do mont z Bru dze nia
Du że go (342 tys. 604 zł), kon sor cjum firm
z Płoc ka – PIU We resz czyń ski i Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wych, któ re za pro -
po no wa ło za usłu gę 361 tys. 534 zł oraz
In vest Bud – 475 tys. 800 zł. 

Przy pom nij my, że je den z od cin ków
uli cy Ku trze by zo stał wy bu do wa ny kil ka
lat te mu. Te raz zo sta nie wy ko na ny ka wa -
łek o dłu go ści 165 me trów, któ ry ma na -
wierz chnię grun to wą, a na czę ści po ło żo ne

są pły ty dro go we. Pod czas prac wy bu do -
wa na zo sta nie stud nia ka na li za cji desz czo -
wej oraz wpu sty ście ko we z osad ni ka mi
i przy ka na li ka mi. Miesz kań cy bę dą mo gli
się cie szyć rów nież z no we go oświet le nia. 

As fal to wa na wierz chnia jezd ni bę dzie
mia ła 6 me trów sze ro ko ści oraz jed no -
stron ny chod nik o sze ro ko ści 2 me trów
z kost ki be to no wej czer wo nej, a na zja -
zdach bu do wlań cy uło żą kost kę sza rą.
Je dy nie na włą cze niu ul. Ku trze by do
Pl. Żoł nie rzy Wrześ nia chod nik bę dzie
uło żo ny po dwóch stro nach jezd ni. Pod-
czas prac na pra wio na bę dzie tak że 
na wierz chnia ist nie ją ce go, as fal to we go
od cin ka uli cy. W przy szło ści do zro bie -
nia zo sta nie bra ku ją cy od ci nek do ul. Si -
kor skie go. (m.d.)

No wy od ci nek Ku trze by

Po nad 2,3 mln zł kosz to wać bę dzie
prze bu do wa bu dyn ku III Li ce um Ogól-
noksz tał cą ce go im. Ma rii Dą brow skiej.
Na og ło szo ny przez Urząd Mia sta prze-
targ wpły nę ło dzie więć ofert. Naj ko rzyst -
niej szą zło ży ła płoc ka Pe tro Me cha ni ka
i to ona zaj mie się roz bu do wą szko ły, aby
fun kcjo no wa ła ja ko odręb na, nie za leż na
pla ców ka. Obec nie bu dy nek zaj mu ją: li -
ce um i gim na zjum oraz Pań stwo wa Wyż -
sza Szko ła Za wo do wa. 

Po zo sta łe fir my – Za kład Usług Re mon -
to wych i Pro duk cyj nych z Ma ło gosz czy,
płoc ki Za kład Bu do wla no -In sta la cyj ny
„Tur bud”, Przed się bior stwo Bu do wla ne
„Ed bud”, kon sor cjum: Przed się bior stwo
Bu do wla no -U słu go we „Wix bud” i Vec tra,
kon sor cjum: Przed się bior stwo Pro duk cyj -
no -U słu go we „Gos pin” i For tum DZT
Ser vi ce – za pro po no wa ły za wy ko na nie
prac od 2 mln 716 tys. do 3 mln 11 tys. zł.
Trzy po zo sta łe ofer ty zo sta ły odrzu co ne. 

Pod czas prac pow sta nie osob ne wej ście
do szko ły, z któ re go bę dą mog ły ko rzy -
stać rów nież oso by nie peł no spraw ne. Nad
czę ścią par te ro wą do bu do wa na zo sta nie
jed na kon dy gna cja, gdzie pow sta ną kla sy,
świet li ca oraz po miesz cze nia po moc ni -
cze. Ze świet li cy bę dzie wi dok na plac

głów ny, gdyż ca ła ele wa cja zo sta nie
przesz klo na. Wschod nie skrzy dło szko ły
zo sta ło tak prze pro jek to wa ne, aby na par -
te rze zna laz ła się szat nia oraz po miesz cze -
nie dla och ro ny. W skrzy dle za chod nim,
nad czę ścią ku chen ną, bę dą sa le dy dak -
tycz ne. Aby się do nich ła two do stać, mu -
si pow stać no wa klat ka scho do wa zew -
nętrz na. Zo sta nie ona do bu do wa na od
stro ny po łud nio wej skrzy dła za chod nie go.
Dru gie wej ście do no wych klas moż li we
bę dzie przez skrzy dło środ ko we, nad bu -
do wa ne nad wej ściem głów nym. 

Na par te rze, gdzie znaj du je się wej ście
głów ne, pro jekt prze wi du je lik wi da cję
przed sion ka i prze su nię cie ścia ny w stro -
nę po łud nio wą. 

Po prze bu do wie wo kół szko ły po ja wi
się zie leń, bę dą też no we chod ni ki oraz
oświet le nie ty pu par ko we go. Ist nie ją cy
utwar dzo ny plac za mie ni się w miej sca
par kin go we i dro gę wew nętrz ną, któ ra
umoż li wi ła twą do sta wę to wa rów do
kuch ni. 

W ra mach prac zo sta nie prze bu do wa na
tak że ka na li za cja sa ni tar na i desz czo wa
oraz przy łą cza wo dy. Po nad to w sta rej
czę ści bu dyn ku: sto łów ce, kuch ni i na za -
ple czu kuch ni zo sta nie wy mie nio na in sta -
la cja elek trycz na.

Prze bu do wa li ce um po win na za koń -
czyć się do 15 czer wca 2010 r. (m.d.)

Bę dzie nie za leż na

War szaw ska fir ma Hy dro Ge o Stu dio
zaj mie się opra co wa niem pro jek tu tech-
nicz ne go mo ni to rin gu prze miesz czeń
skar py wi śla nej. W ra mach za da nia zo -
sta ną za in sta lo wa ne czte ry in kli no me try
oraz wy ko na ny zo sta nie po miar ze ro wy.
Mia sto za tę usłu gę zap ła ci 73 tys. 200
zł. Dzię ki po mia rom bę dzie wia do mo,
jak za cho wu je się płoc ka skar pa na od -
cin ku od ho te lu Sta rzyń ski aż po te ren
za ka te drą. 

Hy dro Ge o Stu dio po ko na ło w prze tar -
gu dwie in ne fir my: Za kład In ży nie ryj -
ny Ge o rem z Sos now ca, któ ry za wy ko -
na nie za mó wie nia chciał pra wie 116 tys.
zł oraz kon sor cjum: od dział w Pol sce
fir my Ove Arup&Par tners In ter na tio nal
Li mi ted wraz z Ge o te ko Pro jek ty i Kon -
sul ta cje Ge o tech nicz ne z War sza wy
(146 tys. 156 zł). 

Pra cow ni cy wy bra nej w prze tar gu
fir my mu szą do koń ca lip ca opra co wać
pro jekt in sta la cji czte rech ko lumn in -
kli no me trycz nych, przez na czo nych do
wgłęb ne go po mia ru prze miesz czeń
mas grun tu w obrę bie skar py. Tym sa -
mym mu szą do ko nać wy bo ru tech no -

lo gii urzą dzeń po mia ro wych i rur in -
kli no me trycz nych oraz tech no lo gii
wier ce nia otwo rów w za leż no ści od
wa run ków ge o lo gicz no -in ży nier skich.
Wy bór od po wied nich urzą dzeń spo -
wo du je, że po mia ry bę dą bar dzo do -
kład ne. Hy dro Ge o Stu dio wska że tak że
op ty mal ne lo ka li za cje pun któw po mia -
ro wych i do ko na ana li zy do stęp nych
ma te ria łów ar chi wal nych z za kre su ge -
o lo gii. 

Pra cow ni cy uzgod nią tak że – m.in.
z Miej skim Kon ser wa to rem Za byt ków
i Wy dzia łem Gos po dar ki Ko mu nal nej
i Och ro ny Śro do wi ska – osta tecz ną lo -
ka li za cję in kli no me trów. 

Po prze pro wa dze niu pier wsze go, ze -
ro we go po mia ru pow sta nie peł na do ku -
men ta cja, za wie ra ją ca szcze gó ło we
wnio ski, czy li m.in. wy kre sy prze miesz -
czeń ku mu la cyj nych oraz przy ro stów
i wek to rów prze miesz czeń naj waż niej -
szych po wierz chni po śli zgu. 

Po otrzy ma niu wszyst kich da nych, ra -
tusz znaj dzie fir mę, któ ra zaj mie się re -
gu lar ny mi po mia ra mi ru chów Skar py
Wi śla nej. (m.d.)

Zba da ją, jak się ru sza

Uwa ga po dróż ni i kie row cy, któ rzy
ja dą w stro nę War sza wy! Z po wo du re -
mon tu dro gi, pro po nu je my, aby na do -
jazd do sto li cy za re zer wo wać so bie
znacz nie wię cej cza su lub wy brać in ną
tra sę. A wszyst ko dla te go, że na dro dze
kra jo wej nr 62 trwa re mont. Po trwa on
aż do koń ca wrześ nia. 

Na od cin ku od Wil czko wa do Wo li
Czer wiń skiej obo wią zu je ruch wa ha dło -
wy, ste ro wa ny świat ła mi i – nie ste ty –

two rzą się tam du że kor ki. Kie row cy
mu szą zwró cić tak że uwa gę na obo wią -
zu ją ce no we ogra ni cze nia pręd ko ści. 

Pra ce na od cin ku 11 km, zle co ne
przez Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo -
wych i Au to strad, pro wa dzą fir my
z Miń ska Ma zo wiec kie go i Płoń ska.
Wy ko nu ją one m.in. fre zo wa nie,
wzmoc nie nie kon struk cji, re mont pod-
bu do wy, pro fi lo wa nie i pod wyż sze nie
po bo czy oraz od wod nie nie. Po re mon -
cie dro ga na tym od cin ku bę dzie wy glą -
da ła jak no wa. (m.d.)

Dłu żej do sto li cy

Już w ma ju po wi nien być go to wy pro-
jekt za bu do wy Pla cu 13 Stra co nych.
Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki w grud -
niu ubieg łe go ro ku roz strzy gnę ła prze-
targ. Naj ko rzyst niej szą ofer tę za pro po -
no wa ła kie lec ka fir ma Ne o in vest. 

Za gos po da ro wa nie Pla cu no si ro bo czą
naz wę „Sy na go gal na Of fi ce Cen ter”. No -
wo czes ny bu dy nek zo sta nie wkom po no -
wa ny mię dzy pie rze je ży dow skich ka mie -
nic i blo ki z lat 50. i 90. W bu dyn ku znaj -

dą się po wierz chnie pod han del i usłu gi.
Na naj wyż szym pię trze bę dzie re sta u ra cja,
do któ rej bę dzie moż na do trzeć pa no ra -
micz ną win dą. Z lo ka lu roz ta czać się bę -
dzie pięk ny wi dok na ca łą Sta rów kę. Pod
bu dyn kiem znaj dzie się po dziem ny 
par king. Wszyst kie lo ka le zo sta ną przez-
na czo ne na sprze daż lub wy na jem. 

Gdy go to wa już bę dzie do ku men ta cja
pro jek to wa i kosz to ry so wa, ARS og ło si
prze targ na wy ko na nie bu dyn ku. (m.d.)

Zmia ny na Sta rów ce
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dokończenie ze str. 1
Na bez pie czeń stwo pub licz ne przez na -

czy liś my 16 mln 19 tys. 668 zł 19 gro szy.
Zna czą cą kwo tę wy da liś my na tran sport

i łącz ność – 101 mln 737 tys. 782 zł 68 gr
oraz na gos po dar kę miesz ka nio wą – 16 mln
303 tys. 933 zł 57 gr. Po zo sta łe wy dat ki bu -
dże tu to m.in. tu ry sty ka, wy twa rza nie i za o -
pa try wa nie w ener gię elek trycz ną, gaz i wo -
dę, dzia łal ność usłu go wa, ogród zo o lo gicz -
ny oraz na tu ral ne ob sza ry i obiek ty chro nio -
nej przy ro dy, in for ma ty ka oraz in ne za da nia
zwią za ne z dzia łal no ścią sa mo rzą du (...). 

Spra wo zda nie z wy ko na nia bu dże tu
mia sta (jak co ro ku) ana li zo wa ła Re gio -
nal na Iz ba Obra chun ko wa i wy sta wi ła
opi nię po zy tyw ną. Ta ką sa mą wy ra zi ła
Ko mi sja Re wi zyj na Ra dy Mia sta Płoc ka.

Opo zy cja na to miast za rzu ca ła, że wie le
za pla no wa nych do re a li za cji w ubieg łym
ro ku in we sty cji zo sta ło prze su nię tych
w cza sie, że stan tech nicz ny sze re gu

obiek tów oświa to wych jest co naj mniej
nie za do wa la ją cy, sła be wy ko rzy sta nie
środ ków unij nych, że brak jest współ pra cy
z Or le nem, a Płoc ki Park Prze my sło wo -
Tech no lo gicz ny na dal nie przy no si spo -
dzie wa nych efek tów. Pre zy dent tłu ma -
czył, że nie po ro zu mie niem jest ro bie nie
za rzu tu z te go, że do cho dy i wy dat ki
w ubieg łym ro ku by ły o 44 mln zło tych
wyż sze od pla no wa nych. Po mo cy unij nej
rze czy wi ście by ło ma ło, ale tyl ko dla te go,
że nie roz strzy gnię to żad ne go kon kur su do
któ re go zło ży liś my wy ma ga ne do ku men ty
i ża den sa mo rząd w woj. ma zo wiec kim
po mo cy ta kiej nie otrzy mał. Roz strzy gnię -
cia bę dą w tym ro ku i środ ki te na pew no
spły ną, po nie waż na sze wnio ski prze szły
już we ry fi ka cje i zo sta ły za ak cep to wa ne.

Po burz li wej dy sku sji Pre zy den to wi
udzie lo no ab so lu to rium za 2008 rok;
w imien nym glo so wa niu 14 rad nych by ło
„za” a 10 ”prze ciw”. E.J.

Bu dże to wa aryt me ty ka

*XXXVI SESJA RADY MIASTA*XXXVI SESJA RADY MIASTA*XXXVI SESJA RADY MIASTA*XXXVI SESJA RADY MIASTA*

1. UCH WA ŁA NR 506/XXXVI/09
w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Pre zy -
den to wi Mia sta Płoc ka za 2008 rok,

2. UCH WA ŁA NR 507/XXXVI/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc -
ka na 2009 rok,

3. UCH WA ŁA NR 508/XXXVI/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc -
ka na 2009 rok,

4. UCH WA ŁA NR 509/XXXVI/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc -
ka na 2009 rok,

5. UCH WA ŁA NR 510/XXXVI/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc -
ka na 2009 rok,

6. UCH WA ŁA NR 511/XXXVI/09
w spra wie na da nia Sta tu tu Stra ży Miej -
skiej w Płoc ku,

7. UCH WA ŁA NR 512/XXXVI/09
w spra wie na da nia Re gu la mi nu Stra ży
Miej skiej w Płoc ku,

8. UCH WA ŁA NR 513/XXXVI/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
po ro zu mie nia po mię dzy Wo je wo dą Ma -

zo wiec kim a Gmi ną – Mia sto Płock
w spra wie po wie rze nia obo wiąz ku utrzy-
ma nia gro bów wo jen nych,

9. UCH WA ŁA NR 514/XXXVI/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na re a li za cję
Pro jek tu kon kur so we go re a li zo wa ne go
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi -
tał Ludz ki (PO KL) Prio ry tet VI „Ry nek
pra cy otwar ty dla wszyst kich” Dzia ła nie
6.1 Po pra wa do stę pu do za trud nie nia oraz
wspie ra nie ak tyw no ści za wo do wej w re -
gio nie Pod dzia ła nie 6.1.2 Wspar cie po -
wia to wych i wo je wódz kich urzę dów pra -
cy w re a li za cji za dań na rzecz ak ty wi za cji
za wo do wej osób bez ro bot nych w re gio -
nie. Ty tuł: „Poś red nik, do rad ca – pro fe -
sjo nal nym pra cow ni kiem Miej skie go
Urzę du Pra cy w Płoc ku” współ fi nan so -
wa ne go ze środ ków UE – Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go.

10. UCH WA ŁA NR 515/XXXVI/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na do ko na nie
da ro wiz ny nie ru cho mo ści przez Gmi nę –
Mia sto Płock,

11. UCH WA ŁA NR 516/XXXVI/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umo wy na okres prze kra cza ją cy rok bu -
dże to wy,

12. UCH WA ŁA NR 517/XXXVI/09
w spra wie zmian w Sta tu cie Mia sta Płoc ka.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W związ ku z po ża ra mi la su na osie dlu
Gó ry bar dzo pro szę o do ko na nie prze glą du
hy dran tów i in nych urzą dzeń do po bo ru
wo dy oraz droż no ści ko mu ni ka cyj nej. 2/
Pro szę o za re zer wo wa nie środ ków w WPI
na re a li za cję oświet le nia ul. Do brzy kow -
skiej (od gra ni cy za bu do wy do gra ni cy
mia sta). 3/ Pro szę o spo wo do wa nie na pra -
wy na wierz chni ul. Se me stral nej.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o do koń cze nie ścież ki ro we ro wej
wzdłuż al. Ja na Pa wła II, któ ra „ury wa się”
na wy so ko ści ga ra żu wie lo po zio mo we go.
2/ Czy za koń czy ło się już na dro dze praw -
nej usta la nie osób/firm win nych nie pra wi -
dło wo ści przy bu do wie am fi te a tru? 3/ Pro -
szę o wy ko na nie re mon tu na wierz chni ulic:
Czer wo nych Ko sy nie rów i Szczęs ne go. 

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy do dat ko we go oz na ko wa nia
ście żek ro we ro wych. 2/ Do ty czy dróg do -
ja zdo wych do no we go mo stu – kie dy zo -
sta ną od da ne? 3/ Jak bę dzie prze bie gał re -
mont SP 23? Pro szę o har mo no gram prac.
4/ Czy bu dyn ki so cjal ne w na szym mie ś-
cie speł nia ją nor my bez pie czeń stwa po ża -
ro we go (kie dy by ły kon tro lo wa ne)? 5/
Do ty czy po ło że nia płyt dro go wych na ul.
Kor cza ka (w try bie pil nym).

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Kie dy zo sta nie na pra wio na ul. Dwor co -
wa (co by ło przy czy ną po fał do wa nia na-
wierz chni)? 2/ Kie dy roz pocz nie się bu do -
wa ul. We so łej (jest poz wo le nie na bu do -
wę)? 3/ Czy by ły skła da ne wnio ski o środ -
ki unij ne (ile i na ja kie in we sty cje)? 

Ar ka diusz Iwa niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o przed sta wie nie kosz tów, ja kie
ZU OK po niósł na wy ko na nie od ga zo wa -
nia kwa ter. 2/ Pro szę o przed sta wie nie po -
nie sio nych kosz tów na re kla my za 2007,
2008 i I kwar tał 2009 spó łek miej skich, za -
kła dów i jed no stek bu dże to wych. 3/ Pro szę
o udzie le nie od po wie dzi na py ta nia, któ re
za da łem pod czas po sie dze nia Ko mi sji
Gos po dar ki Ko mu nal nej 15 kwiet nia br. 4/
Pro szę po dać sens i ce lo wość prze ka za nia
wkła dów nie pie nięż nych do spó łek.

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wy dzie le nie mi ni mum 2 miejsc po sto jo -
wych dla ta xi przy Ga le rii Wi sła (pod jeż -
dża ją ce tak sów ki nie ma ją gdzie za par ko -
wać). 2/ Ko lej ny raz zwra cam się o umoż li -
wie nie tak sów kom prze ja zdu ul. Pie kar ską.

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Po raz ko lej ny zwra cam się z proś bą
o po sze rze nie uli cy przy blo ku usy tu o wa -
ne go przy ul. Ko cha now skie go 24.

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie bu do wy no we go obiek tu dla
Zes po łu Szkół Ogól noksz tał cą cych Spe -
cjal nych nr 7.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Dla cze go wciąż nie uru cho mio no
ostat nie go od cin ka do ja zdów po mię dzy
To ka ra mi a Cie cho mi ca mi? 2/ Czy
Urząd Mia sta Płoc ka sto su je w umo wach
z wy ko naw ca mi za pi sy, za ka zu ją ce in -
for mo wa nia pra sy przez wy ko naw ców?
3/ Czy zmniej sze nie licz by od dzia łów
w przed szko lu nr 8 bez zgo dy Ra dy Mia -
sta jest zgod ne z pra wem? 4/ Czy stan
tech nicz ny i wa run ki lo ka lo we SP nr 18
poz wa la ją na prze nie sie nie do te go bu -
dyn ku Miej skie go Przed szko la nr 8? 5/
Czy stan tech nicz ny przed szko la nr 29
przy ul. Ko cha now skie go nie za gra ża
bez pie czeń stwu dzie ci? Opr. (j)

W tym roku miasto zajmie się utrzy-
maniem grobów wojennych na terenie
Płocka. Teoretycznie jest tak, że związanie
z tym koszty ponosi budżet państwa. W
praktyce najczęściej wojewoda – w drodze
porozumienia – powierza te obowiązki
gminie, przekazując na ten cel środki. Tak
też stało się w przypadku naszego miasta.

Na ostatniej sesji radni wyrazili zgodę
na zawarcie porozumienia pomiędzy
Wojewodą Mazowieckim a miastem w
sprawie powierzenia obowiązku utrzyma-
nia grobów wojennych. Na realizację tego
zadania wojewoda przeznaczy w 2009
roku dotację w wysokości 10 tys zł. W
kolejnych latach kwota ustalana będzie
aneksem porozumienia.

Na utrzymanie grobów pieniądze przez-
naczy też Płock z własnego budżetu. W
tym roku na ten cel wykorzystanych
zostanie w sumie 60 tys zł: 20 tys. zł na
konserwację i remonty, a 40 tys. zł na
pielęgnację zieleni oraz utrzymanie
porządku i czystości. 

Z pieniędzy wojewody przeprowa-
dzony zostanie remont zbiorowych mogił
z 1920 r. i II wojny światowej, znajdują-
cych się na Cmentarzu Garnizonowym
przy ul. Norbertańskiej. Zostaną
wymienione betonowe opaski, kwatery
wypełnione będą ziemią i obsiane trawą.
Za 20 tys. z budżetu miasta wykonana
będzie renowacja kamiennego obelisku i
stalowego krzyża mogiły powstańców
styczniowych z 1863 roku. Mogiła ta zna-
jduje się na zabytkowym cmentarzu przy
al. Kobylińskiego. (m.d.)

Remonty mogił

Rad ni na ostat niej se sji za poz na li się
z in for ma cją Peł no moc ni ka Pre zy den ta
ds. Or ga ni za cji Po za rzą do wych nt. dzia -
łal no ści w 2008 ro ku. Przy pom nij my, że
Cen trum ds. Współ pra cy z Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi dzia ła przy Urzę dzie
Mia sta od 2004 ro ku.

Z ob szer ne go ma te ria łu, przy go to wa ne go
na se sję, mo że my się do wie dzieć m.in., że
Peł no moc nik w ubieg łym ro ku zor ga ni zo -
wał II Fe styn i III Fo rum Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych oraz cy klicz ne spot ka nia szko le -
nio wo -in for ma cyj ne dla śro do wisk po za -
rzą do wych. Do ko ny wał tak że oce ny wnio -
sków kon kur so wych o do ta cje pod wzglę-
dem for mal nym, brał udział w ko mi sjach
kon kur so wych, opi nio wał wnio ski or ga ni -
za cji o wy na jem lo ka lu. Brał udział w kon -
fe ren cjach i szko le niach zew nętrz nych. Po
raz dru gi zor ga ni zo wał kon kurs dla or ga ni -
za cji po za rzą do wych „God ni na śla do wa -

nia” w trzech ka te go riach; „Naj lep sza or ga -
ni za cja po za rzą do wa ro ku 2008”, „Naj lep -
szy li der 2008” oraz „Naj lep szy wo lon ta -
riusz ro ku 2008”. Ce lem kon kur su jest pro-
mo cja ak tyw no ści i za an ga żo wa nia or ga ni -
za cji, li de rów i wo lon ta riu szy płoc kich or -
ga ni za cji po za rzą do wych.

W ubieg łym ro ku Cen trum ds. Współ -
pra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi
po dej mo wa ło wie le ini cja tyw na rzecz
tych or ga ni za cji. Od by ło się sie dem szko -
leń i kon fe ren cji, m.in. do ty czą cych roz li -
cza nia umów w kon kur sach w za kre sie
kul tu ry, sztu ki oraz kul tu ry fi zycz nej
i spor tu. Przy go to wa na zo sta ła tak że mię -
dzy na ro do wa kon fe ren cja pt. „Współ pra -
ca z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi – do -
świad cze nia miast par tner skich”, a w li -
sto pa dzie za in te re so wa ni mo gli wziąć
udział w szko le niu nt. par tner stwa pub-
licz no -pry wat ne go. (m.d.)

Or ga ni za cje pod su mo wa ne

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXXVI 
se sji w dniu 28 kwietnia 2009 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
pod czas XXXVI se sji Ra dy
Mia sta Płocka w dniu 28 kwietnia 2009 ro ku:
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Od 24 do 26 kwiet nia br. Płock pre zen-
to wał się na XIV Tar gach Tu ry sty ki
i Wy po czyn ku LA TO 2009 w War sza -
wie. Tar gi od by wa ją ce się do tej po ry
w war szaw skiej Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go za de biu to wa ły w no wym
miej scu – w no wo czes nym Cen trum Tar-
go wo -Kon gre so wym MT Pol ska. Tar gi
od wie dzi ło po nad 26 ty się cy osób i by ły
one re kor do we tak że pod wzglę dem licz-
by wy staw ców – 380 miast i re gio nów
Pol ski, a tak że przed sta wi cie le z 15 kra-
jów, pre zen to wa li to co ma ją naj lep sze -
go, czym mo gą za chę cić tu ry stów. Licz -
nie re kla mo wa ły się rów nież biu ra po -
dró ży, or ga ni za to rzy wy po czyn ku dzie ci
mło dzie ży, ho te le i pen sjo na ty, oś rod ki
wcza so we, re kre a cyj ne, SPA & Wel l-
ness, gos po dar stwa agro tu ry stycz ne oraz
prze woź ni cy – li nie lot ni cze i pro mo we. 

Sto i sko Płoc ka zo sta ło zor ga ni zo wa -
ne na wspól nej, 100-me tro wej po -

wierz chni wy sta wien ni czej Sa mo rzą du
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. Pod-
czas tar gów pro mo wa liś my na sze za -
byt ki, płoc kie ZOO, mu zea, ma low ni -
cze po ło że nie oraz wa lo ry tu ry stycz ne
oraz licz ne fe sti wa le i kon cer ty od by -
wa ją ce się w mie ście. żab

Płock na Tar gach Tu ry sty ki 

Na kon fe ren cję za pro sze ni zo sta li przed-
sta wi cie le sa mo rzą dów gmin i po wia tów z
ca łe go wo je wódz twa mazowieckiego. Wy -
bór Płoc ka nie był przy pad ko wy. W na -
szym mie ście pow sta ło pier wsze na Ma zo -
wszu Cen trum Współ pra cy z Or ga ni za cja -
mi Po za rzą do wy mi. 

– Od po cząt ku do ce nia liś my wiel ką ro -
lę or ga ni za cji po za rzą do wych, któ re
w wie lu rze czach po pro stu nas wy rę cza -
ją. Współ pra ca jest bar dzo do bra. Po sta -
no wi liś my za tem stwo rzyć jak naj lep sze
wa run ki do ich dzia ła nia. W Cen trum
mo gą li czyć na po moc, niez będ ne in for -
ma cje, do radz two oraz wspar cie praw ni -
ka. W tej chwi li szu ka my rów nież spe cja -
li sty ds. eu ro pej skich, aby po móc or ga ni -
za cjom w po zy ski wa niu środ ków unij -
nych – mó wił za stęp ca pre zy den ta Piotr
Ku be ra. Peł no moc nik Wo je wo dy ds. Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych An drzej Ry bus
– Toł ło czko do dał: Dziś bę dą Pań stwo
mo gli zo ba czyć jak w Płoc ku współ pra -
cu je się z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
i po my śleć, aby po dob ne Cen tra stwo -
rzyć w wa szych po wia tach. Za chę cam do
ko rzy sta nia z do świad czeń płoc kie go
Peł no moc ni ka Pre zy den ta ds. Or ga ni za -
cji Po za rzą do wych. Pro szę py tać nie tyl -
ko o to co do bre, ale też o to cze go na le -
ży uni kać. 

Po wo ła ne w 2005 r. płoc kie CWOP jest,
jak do tąd, je dy nym ta kim Cen trum na Ma -
zo wszu. Do stwo rze nia po dob nych pla có -
wek przy mie rza ją się m.in. War sza wa oraz
Ra dom. El wi ra Sko czek z ra dom skie go
Wy działu Zdro wia i Po li ty ki Spo łecz nej
py ta ła m.in. czy Płock roz wa żał po wie rze -
nie kie row nic twa Cen trum or ga ni za cji po -
za rzą do wej. – Or ga ni za cje po za rzą do we
mo gą po zy skać wię ksze środ ki z zew nątrz
niż jed nost ka miej ska. My bar dzo dłu go to
roz wa ża liś my i zde cy do wa liś my się na zle -
ce nie pro wa dze nia CWOP or ga ni za cjom
po za rzą do wym – tłu ma czy ła.

– Nie wie my czy w Płoc ku zna laz ła by
się taka or ga ni za cja, któ ra pod ję ła by się
pro wa dze nia cen trum – od po wia dał Piotr
Ku be ra. – Ze wzglę du na nasz po ten cjał
i moż li wo ści, zde cy do wa liś my, że sa mi
bę dzie my je pro wa dzić.

Dzia łal ność płoc kie go CWOP, po dej -
mo wa ne ini cja ty wy, ob sza ry dzia łal no -
ści, re gu la cje praw ne i kom pe ten cje
szcze gó ło wo re la cjo no wał i opi sy wał
Ka zi mierz Cie ślik – peł no moc nik pre zy -
den ta ds. or ga ni za cji po za rzą do wych (ra -
port w tej spra wie, był przed sta wia ny na
ostat niej se sji Ra dy Mia sta i moż na się
z nim za poz nać na stro nie
www.bip.ump.pl w za kład ce Ra da Mia s-
ta/.../Se sja XXXVI – 28-04-2009). Re la -

cje ze współ pra cy z NGO zda ła Ka ta rzy -
na Mi chal ska – dy rek tor Wy dzia łu Zdro -
wia i Spraw Spo łecz nych oraz Ro land
Bu ry – dy rek tor Wy dzia łu Kul tu ry
i Spor tu. Bu ry sku pił się na prob le mach,
wy ni ka ją cych z nie ko rzyst nych dla or ga -
ni za cji po za rzą do wych roz strzy gnięć
RIO, nie przy sta ją cych – je go zda niem –
do rze czy wi sto ści. 

– Szcze gól nie wi docz nie jest to w przy -
pad ku or ga ni za cji spor to wych. Za łóż my,
że jed na z nich otrzy mu je pro po zy cje
z Cen tral ne go Związ ku na or ga ni za cje
im pre zy ogól no pol skiej – Mi strzo stwa
Pol ski lub Grand Prix Pol ski – na któ rą
po trze bu je wspar cia fi nan so we go.
Wcześ niej re a li zo wa liś my to w try bie za -
mó wień pub licz nych. RIO to zak we stio -
no wa ła. Je steś my zo bo wią za ni og ło sić
kon kurs – mó wił pod kre śla jąc, że pro ce -
du ry kon kur so we to mi ni mum 2 mie sią -
ce, któ re mo gą spo wo do wać, że li cen cja
na or ga ni za cję im pre zy za miast do Płoc -
ka tra fi do in ne go mia sta. Prob le mem jest
rów nież za kaz przyz na wa nia ko lej nej do -
ta cji, je śli ubieg ło rocz na nie zo sta ły roz -
li czo na. W prak ty ce oz na cza to, że or ga -
ni za cje spor to we – pro wa dzą ce szko le nia
dzie ci i mło dzie ży w spo sób ciąg ły, ca ło -
rocz ny – nie ma ją pie nię dzy, np. na or ga -
ni za cję zi mo wych fe rii. 

An drzej Ry bus – Toł ło czko zna prob-
le my zwią za ne z orzecz nic twem RIO
i po ru szał ten te mat na Ma zo wiec kim Fo -
rum Peł no moc ni ków. Skie ro wał na wet
w tej spra wie pis mo do Kra jo wej Ra dy
RIO, ale przyz na je, że Iz ba to trud ny roz -
mów ca. Dla te go su ge ru je współ pra cę,
mó wie nie jed nym gło sem i two rze nie,
np. Re gio nal nych Fo rów Peł no moc ni -
ków. Z tą pro po zy cją przy je chał do Płoc -
ka. Za chę cał rów nież do wię kszej współ -
pra cy sa mo rzą dów z III sek to rem, bo
w po rów na niu z in ny mi wo je wódz twa mi
Ma zo wsze wy pa da naj sła biej. Je śli cho -
dzi o pro cen to wy wy kaz urzę dów gmin,
któ re w ja ki kol wiek spo sób współ pra cu -
ją z III sek to rem (da ne z 2007 r.) nie ma
żad ne go wo je wódz twa po ni żej 60 proc.,
oprócz Ma zo wsza. 

– Oczy wi ście mam świa do mość, że
mó wię do obec nych o nie o bec nych, bo to
że tu je ste ście świad czy o pań stwa za an -
ga żo wa niu – mó wił peł no moc nik. – Nie -
ste ty, bar dzo czę sto zda rza się, że sa mo -
rzą dy je śli na wet ma ją pro gra my współ -
pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi,
to ci cho przyz na ją, że skse ro wa ły je od
in nych gmin. Na jed nym ze spot kań wójt
pew nej gmi ny, py ta ny dla cze go nie re a li -
zu je wy mo gów usta wy o po żyt ku pub licz -
nym od po wie dział: ta usta wa u nas się po
pro stu nie przy ję ła i nie jest sto so wa na.

Po spot ka niu w ra tu szu go ście zwie -
dzi li sto i ska NGO na Sta rym Ryn ku,
a na stęp nie Cen trum ds. Współ pra cy
z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi przy ul.
Mi sjo nar skiej 22. (rł)

Współ pra ca Urzę du Mia sta Płoc ka z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi ja ko przy kład do brych prak-
tyk – to te mat kon fe ren cji, któ ra od by ła się 9 ma ja w płoc kim ra tu szu. 

Bierz cie przy kład z Płoc ka

Spo re gro no dzia ła czy płoc kie go
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża ob cho -
dzi ło 9 ma ja swo je świę to – 90 lat ist-
nie nia czer wo no krzy skiej or ga ni za cji.
W sa li kon cer to wej PSM zgro ma dzi ły
się de le ga cje kół z mia sta i po wia tu,
by być świad ka mi prze ka za nia Za rzą -
do wi Re jo no we mu PCK w Płoc ku
sztan da ru. To wa rzy szy ły mu pocz ty
sztan da ro we Klu bów Ho no ro wych
Daw ców Krwi: Aor ta, Ofiar ny z Sier -
pca, Ser ce i Dar Ży cia z Go sty ni na,
Ze rów ka i PKN Or len. No wy sztan-
dar, w uz na niu ak tyw nej pra cy płoc -
kiej or ga ni za cji, prze ka zał pre ze so wi
Za rzą du Re jo no we go PCK Ma rian nie
Ci choc kiej pre zes Ma zo wiec kie go Za -
rzą du Okrę go we go PCK Le szek Mi -

zie liń ski. Pod kre ślił on, że Pol ska jest
je dy nym kra jem w któ rym aż 98% od -
da wa nej krwi po cho dzi od ho no ro -
wych krwio daw ców.

Licz na gru pa ak ty wi stów wy róż nio -
na zo sta ła odz na cze nia mi i me da la mi.
Zło tym Krzy żem Za słu gi wo je wo da
Ja cek Koz łow ski ude ko ro wał Ja na
Szy mań skie go. Adam Sij ka, Han na
Ja rzę bow ska i Piotr Ka cza now ski
otrzy ma li odz na ki ho no ro we PCK.
Wrę czo no tak że me da le pa miąt ko we
„Two ja krew ra tu je ży cie”, sta tu et ki
90-le cia PCK i dy plo my Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. 
A po tem by ły kwia ty, gra tu la cje, wie -
le ciep łych słów i wiel ki tort ju bi le u -
szo wy. (j)

Ju bi le usz PCK

Po pra wio ny edy tor -
sko, bar dziej zwar ty
i bo ga ty w treść – dru -
gi nu mer kwar tal ni ka
ar ty stycz no -na u ko we -
go „Znaj” od kil ku ty -
god ni do stęp ny jest
już w sie ci EM PiK
w ca łym kra ju. Ogól -

no pol skie Pis mo Sto wa rzy sze nia Au to -
rów Pol skich wy da je płoc ki od dział SAP,
pod kie row nic twem poe ty Krzysz to fa

Bień kow skie go – człon ka ZLP i pre ze sa
płoc kie go od dzia łu. Pier wszy nu mer
kwar tal ni ka uka zał się w grud niu 2008
ro ku i był po świę co ny Zbi gnie wo wi Her-
ber to wi oraz te ma ty ce mi łos nej. Te ma -
tem prze wod nim dru gie go nu me ru jest
śmierć, a bo ha te rem nu me ru – Boh dan
Za du ra. Pis mo ma for mat książ ko wy A-5,
za wie ra ese je, poe zje i pro zę. W su mie na
206 stro nach znaj dzie my 126 au to rów.

Bo ha ter ką na stęp ne go, trze cie go nu -
me ru „ZNAJ” ma być Wi sła wa Szym-
bor ska, a te ma tem głów nym nu me ru –
to le ran cja. Ce na: 12 zł. (rł)

Znaj w kraj
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Wal ka ze szro tów kiem kasz ta now co -
wia czkiem, któ ry nisz czy nie tyl ko płoc -
kie kasz ta now ce, na bie ra roz ma chu. Na -
u kow cy wciąż szu ka ją sku tecz nej me to -
dy, aby ra to wać drze wa. Wy dział Gos -
po dar ki Ko mu nal nej i Och ro ny Śro do -
wi ska rów nież pró bu je wszel kich do -
stęp nych me tod. Tym ra zem na 37 kasz-
ta now cach, za ka te drą, za wi sły spe cjal -
ne pu łap ki. Wy glą dem przy po mi na ją
po jem nik o wy so ko ści ok. 30 cm z dasz -
kiem. W je go środ ku umiesz czo ny jest
spe cjal ny dys pen sor fe ro mo no wy, któ ry
sty mu lu je za pach sa mi cy. Dzię ki te mu
sam ce szro tów ka wla tu ją do środ ka pu -
łap ki, gdzie znaj du je się lep, aby owa dy
nie mog ły wy le cieć. Po ok. 1-2 dniach
sam ce gi ną i dzię ki te mu nie ma moż li -
wo ści, aby wy lęg ły się no we gą sie ni ce,
któ re po wo du ją skrę ca nie i żół knie nie
li ści kasz ta now ca, co czę sto do pro wa -
dza do obu mar cia drze wa. Pu łap ki fe ro -
mo no we bę dą wi sieć na płoc kich kasz-
ta now cach przez 16 ty god ni, czy li do
sier pnia. W po ło wie okre su trze ba bę -
dzie wy mie nić dys pen sor. Przed roz po -
czę ciem ro ku szkol ne go bę dzie wia do -
mo, czy me to da się spraw dzi ła. By ła
ona sto so wa na m.in. w Lub li nie. Kup no
i za ło że nie jed nej pu łap ki wraz z wy -
mia ną wkła dów kosz tu je mia sto ok. 100
zł. Usłu gę wy ko nu je fir ma Ar bor. 

Po dob no jed na me to da na wal kę ze
szro tów kiem nie jest w peł ni sku tecz na.
Dla te go 214 drzew zo sta ło po now nie
opa sa nych spe cjal ną taś mą sa mo przy -
lep ną. Owa dy wę dru jąc z zie mi na ko -
na ry za trzy mu ją się na tej taś mie i w ten
spo sób nie do cho dzi do usz ko dze nia
drze wa. Naj wię cej opa sek za ło żo no na
kasz ta now cach na Wzgó rzu Tum skim:

za ka te drą oraz za bu dyn kiem są dów.
Po nad to le py ma ją chro nić drze wa na
Pla cu Obroń ców War sza wy, przy ul.
Swoj skiej, Bro war nej, Do brzy kow skiej
(przy ko ście le), przy Sta ni sła wów ce,
przy al. Ki liń skie go oraz na Cmen ta rzu
Gar ni zo no wym przy ul. Nor ber tań skiej.
Taś my sa mo przy lep ne sto so wa ne są na
płoc kich drze wach od czte rech lat.

Przy pom nij my, że w Płoc ku w wal ce
ze szko dli wy mi mo ty la mi pró bo wa no
tak że na wier ca nia otwo rów w pniu drze-
wa, w któ re wpro wa dza no za bój cze sub-
stan cje che micz ne. Prob lem w tym, że
otwo ry na wier co ne mu sia ły być dość gę -
sto (co kil ka na ście cen ty me trów) i ta kie -
go ra dy kal ne go za bie gu osła bio ne drze-
wa mo gą nie prze żyć. Dla te go iniek cje
sto so wa ne są tyl ko w przy pad ku mło -
dych oka zów, a tych w na szym mie ście
jest sto sun ko wo nie wie le. (m.d.)

Do 4 czer wca przyj mo wa ne są wnio -
ski o do fi nan so wa nie pro jek tów pod no -
szą cych atrak cyj ność ma zo wiec kich
miast. Na ten cel Za rząd Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go przez na czył ze środ-
ków unij nych 20 mln eu ro. Naj lep sze
pro jek ty wy ło ni Ma zo wiec ka Jed nost -
ka Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych.

Na wspar cie mo gą li czyć przed sięw -
zię cia ma ją ce na ce lu re no wa cję bu -
dyn ków o war to ści ar chi tek to nicz nej

i zna cze niu hi sto rycz nym, prze bu do wę
lub re mon ty lo ka li uży tecz no ści pub-
licz nej (przed szko la, szko ły, po rad nie
psy cho lo gicz ne, obiek ty słu żą ce po mo -
cy spo łecz nej), prze bu do wę in fra struk -
tu ry tech nicz nej. Do fi nan so wa nie bę -
dzie mog ło być przez na czo ne rów nież
na adap ta cję, prze bu do wę lub re mon ty
in fra struk tu ry zwią za nej z roz wo jem
fun kcji tu ry stycz nych, re kre a cyj nych
czy kul tu ral nych.

Kon kurs nie obej mu je pro jek tów
z za kre su od no wy in fra struk tu ry miesz -
kal nic twa. O środ ki unij ne na re a li za -
cję pro jek tów mo gą ubie gać się lo kal -
ne sa mo rzą dy, or ga ni za cje po za rzą do -
we, or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej, in -
sty tu cje kul tu ry. Przed sięw zię cia pla -
no wa ne do re a li za cji na ob sza rach
zde gra do wa nych mu szą być wpi sa ne
do Lo kal ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji. 

Kon kurs prze wi dzia ny jest dla pro-
jek tów nie ob ję tych po mo cą pub licz ną.
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 na le ży
skła dać do 4 czer wca 2009 ro ku do
Ma zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża nia
Pro gra mów Unij nych w War sza wie.
Środ ki współ fi nan su ją ce przed sięw -
zię cia wy ło nio ne w ra mach kon kur su
po cho dzą z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach 
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
(RPO WM).

Wię cej na www.ma zo wia.eu (Dzia -
ła nie 5.2 Re wi ta li za cja miast)

LK

Re wi ta li za cja miast

To wa rzy stwo Wy cho wan ków, Wy -
cho waw ców i Przy ja ciół Ma ła cho wian -
ki zwra ca się do ab sol wen tów tej szko -
ły, jej sym pa ty ków i wszyst kich płoc -
czan z ser decz nym ape lem o po moc
w zbie ra niu in for ma cji o lo sach ab sol -
wen tów Ma ła cho wian ki, któ rzy zo sta li
za mor do wa ni po 17 wrześ nia 1939 ro -
ku przez re żim sta li now ski w licz nych
miej scach kaź ni Po la ków na te re nie by -
łe go Związ ku Ra dziec kie go: w Ka ty -
niu, Char ko wie, Sta ro biel sku, Mied no -
je i w in nych miej sco wo ściach.

Bę dzie my ser decz nie wdzięcz ni za
wszel kie in for ma cje: ust ne, pi sem ne,

ko pie i fo to ko pie do ku men tów,
wspom nie nia, li sty.

Ma ła cho wian ka pra gnie ucz cić
swo ich ab sol wen tów – ofia ry ter ro ru
sta li now skie go tab li cą pa miąt ko wą
w we sty bu lu szkol nym.

In for ma cje pro si my prze ka zy wać
do Mu ze um Szkol ne go lub do se kre -
ta ria tu Ma ła cho wian ki, tak że te le fo -
nicz nie: 024/366 36 00, w mia rę moż -
li wo ści do koń ca ma ja 2009 r.

Ja cek Ka czyń ski
prze wod ni czą cy za rzą du 

To wa rzy stwa

Lo sy Ma ła cho wia ków

Me to da na mo ty le

W Miej skim Przed szko lu nr 14 od by -
ła się XV edy cja Ogól no pol skie go Kon -
kur su Pla stycz ne go o te ma ty ce eko lo -
gicz nej pod ha słem „Przy ro da i ja”.
Wzię ły w niej udział 23 przed szko la płoc -
kie oraz 6 przed szko li z in nych wo je -
wództw: Miej skie Przed szko le nr 224
w Ło dzi, Pub licz ne Przed szko le nr 64
w Gdań sku, Miej skie Przed szko le nr 192
w War sza wie, Miej skie Przed szko le nr 3
w Sier pcu, Przed szko le nr 4 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi w Ino wro cła wiu i Miej -
skie Przed szko le nr 78 w Poz na niu.

Kon kurs miał na ce lu kształ to wa nie
u dzie ci ak tyw nych po staw wo bec och -
ro ny śro do wi ska oraz uwraż li wia nie na
pięk no przy ro dy.

W dniu roz strzy gnię cia kon kur su
przed szko la ki in sce ni zo wa ły wier sze
i śpie wa ły pio sen ki o te ma ty ce eko lo -
gicz nej. Wcześ niej mia ły za za da nie
wy ko nać pra ce pla stycz ne na te mat
„Przy ro da i ja”. Tech ni ka wy ko na nia
prac by ła róż no rod na, np. wy kle jan ka,
wy dzie ran ka, ry su nek pa ste la mi, fro ta ge
i in ne.

Wszy scy uczest ni cy kon kur su otrzy-
ma li na gro dy książ ko we, któ rych fun da -
to rem był Miej ski Fun dusz Och ro ny
Śro do wi ska i Gos po dar ki Wod nej
w Płoc ku.

Na za koń cze nie uro czy sto ści był
wspa nia ły tort uświet nia ją cy 15-stą
rocz ni cę kon kur su. (j)

Eko -przed szko la ki
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To dla ta kiej mło dzie ży pow sta ły pro-
jek ty edu ka cyj ne DEL TA KLUB i Ma -
zo wiec kie Ta len ty, ma ją ce na ce lu
wspie ra nie roz wo ju ucz niów uzdol nio -
nych w za kre sie przed mio tów ści słych.
W ich ra mach or ga ni zo wa ne są atrak-
cyj ne za ję cia z che mii, fi zy ki, in for ma -
ty ki i ma te ma ty ki. Od by wa ją się one raz
w ty god niu, stwa rza jąc moż li wość zdo -
by wa nia wie dzy wy kra cza ją cej po za
szkol ne pro gra my. 

Pro jekt edu ka cyj ny DEL TA KLUB,
fi nan so wa ny przez Urząd Mia sta Płoc ka
i re a li zo wa ny od 2004 r. przez To wa -
rzy stwo Wspie ra nia Szkol nic twa Wyż -
sze go i Oświa ty oraz Ma zo wiec kie Sa -
mo rzą do we Cen trum Do sko na le nia Na -
u czy cie li – Wy dział w Płoc ku, przez na -
czo ny jest tyl ko dla ucz niów płoc kich
szkół. Od bie żą ce go ro ku w pro jek cie

mo gą uczest ni czyć ucz nio wie klas szó -
stych szkół pod sta wo wych za in te re so -
wa ni przed mio ta mi ści sły mi. 

Od 2008 r. MSCDN re a li zu je rów nież
pro jekt Ma zo wiec kie Ta len ty, któ re go
głów nym ce lem jest or ga ni za cja za jęć
z ma te ma ty ki dla uzdol nio nych ucz niów
szkół po nad gim na zjal nych z ca łe go wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go. Pro jekt fi -
nan su je Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go.

Za pra sza my wszyst kich ucz niów,
któ rzy chcą roz wi jać swo je zdol no ści
w za kre sie przed mio tów ści słych, do
udzia łu w pro jek tach DEL TA KLUB
i Ma zo wiec kie Ta len ty. Szcze gó ło we in -
for ma cje na te mat na bo ru do ko lej nych
edy cji pro jek tów znaj du ją się na stro nie
in ter ne to wej www.del ta klub.plock.edu.pl

M.K.

Two je dziec ko jest szcze gól nie za in te re so wa ne fi zy ką, ma te ma ty -
ką, che mią lub in for ma ty ką? Ma in no wa cyj ne i twór cze po my -
sły? Pra gnie na u czyć się, jak sa mo dziel nie we ry fi ko wać swo ją
wie dzę i pre zen to wać ją w atrak cyj nych for mach? Lu bi wy cie czki
na u ko we i spot ka nia z cie ka wy mi ludź mi?

Edu ka cja w Del ta klu bie

WSzko le Pod sta wo wej nr 21 (Zes pół
Szkół nr 2) od był się IV Mię dzy-

sz kol ny Kon kurs Po lo ni stycz ny Po lo nia -
da, czy li po ty czki z ję zy kiem pol skim.

W ry wa li za cji bra li udział ucz nio wie
szó stych klas płoc kich szkół pod sta wo -
wych nr: 3, 5, 6, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22,
23. Ucz nio wie zmie rzy li się z za da nia mi,
któ re pro pa gu ją do brą pol szczyz nę, kul tu -
rę ję zy ka oraz je go pięk no i bo gac two.
Pię cio o so bo we dru ży ny rywalizowały
w 10 kon ku ren cjach m.in. pi sa li dyk tan do
i test gra ma tycz ny, mu sie li wy ka zać się
zna jo mo ścią przy słów i lek tur, bo gac -
twem swo je go ję zy ka.

Kon kurs pod pa tro na tem Jo an ny Ba na -
siak – dy rek to ra De le ga tu ry Ku ra to rium
Ma zo wiec kie go i Ewy Ada sie wicz – dy rek -
to ra Wy dzia łu Edu ka cji w Urzę dzie Mia sta
Płoc ka wy gra ła dru ży na SP nr 21, II miej -
sce za ję ła re pre zen ta cja SP nr 23, III miej -
sce – SP nr 18. Uczest ni cy kon kur su po -
praw nej pol szczyz ny otrzy ma li książ ki, sta -
tu et ki, dy plo my i pa miąt ko we zna czki. (j)

Po lo nia da naj młod szych

Za pra sza my was dzi siaj na Ka szu by.
Jest to kra i na, któ ra cią gnie się od wy -
brze ża Bał ty ku po Bo ry Tu chol skie –
tak dzie ci z Miej skie go Przed szko la nr 6
roz po czę ły swo ją opo wieść o tym pięk -
nym re gio nie Pol ski.

Po raz siód my przed szko la ki z płoc -
kich pla có wek spot ka ły się w go ścin -
nych pro gach HZPiT „Dzie ci Płoc ka”
na Prze glą dzie Pio sen ki i Przyś piew ki
Lu do wej „Hej, prze le ciał pta szek”. Or -
ga ni za tor im pre zy, Miej skie Przed szko -
le nr 6, co ro ku pro po nu je przyb li że nie
in ne go re gio nu. 

Pię cio lat ki z te go przed szko la przed-
sta wi ły pro gram ar ty stycz ny, na któ ry
zło ży ły się wier sze i pio sen ki, a tak że
le gen da o pow sta niu Ka szub i in for ma -
cje o re gio nie. 

– Po ło wy ryb by ły naj waż niej szym
ele men tem ży cia ry bac kiej lud no ści.

Ry by by ły głów nym źró dłem wy ży wie -
nia i utrzy ma nia. Do naj smacz niej szych
na le ży „ma ren ka”, czy li sie la wa wy ła -
wia na z ka szub skich je zior oraz „po mu -
chel” czy li dorsz, na po łów któ re go
wyp ły wa no w mo rze – w opo wie ściach
po ja wia ły się re gio nal ne okre śle nia. 

Póź niej lu do we pio sen ki z róż nych
stron Pol ski pre zen to wa ły ma lu chy, bio -
rą ce udział w prze glą dzie. Dla wszyst -
kich by ły na gro dy ufun do wa ne przez
Urząd Mia sta Płoc ka, któ re wrę czy ły:
dy rek tor „szóst ki” Ma rio la Ko zy ra oraz
Ewa Pio trow ska, wi zy ta tor z płoc kiej
de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty. 

Na u czy ciel ki z MP nr 6 pod kre śla ją,
że im pre za jest do sko na łą oka zją do
pro pa go wa nia wśród dzie ci ro dzi mej
kul tu ry lu do wej oraz roz bu dza nia mi ło -
ści i przy wią za nia do kra ju oj czy ste go. 

(ab)

W Gim na zjum nr 4 im. Obroń ców
Płoc ka 1920 ro ku co rocz nie ob cho dzo ny
jest Świa to wy Dzień Zie mi. Jest to oka zja,
aby po my śleć o tym, co każ dy z nas mo że
zro bić dla swo jej pla ne ty, aby by ła zdro -
wa, pięk na i czy sta.

W tym dniu mło dzież Szkol ne go Ko ła
Li gi Och ro ny Przy ro dy po przez kon kur sy
i wy stę py ar ty stycz ne sta ra ła się przyb li -
żyć i uświa do mić spo łecz no ści szkol nej
wa gę prob le mów eko lo gicz nych. W trak -
cie im pre zy za pre zen to wa no ta niec pro-
mu ją cy zdro wy styl ży cia i pio sen ki eko lo -
gicz ne. Mło dzież przy go to wa ła in sce ni za -
cję „W obro nie Mat ki Zie mi”. Po przez ha -
sła eko lo gicz ne za chę ca no do po dej mo wa -
nia dzia łań na rzecz śro do wi ska. Szcze gól -
ną uwa gę zwró cił po kaz mo dy eko lo gicz -
nej. Pod czas uro czy sto ści prze pro wa dzo -
no tak że kon kurs na pro jekt i wy ko na nie
stro ju eko lo gicz ne go – zwy cięz cą zo sta ła
Mar ta Ga jew ska. Ko lej ne miej sca zdo by li:
Łu kasz Fersz i Ma te usz Ra kow ski, trze cie
miej sce – Ma ciek Dy now ski. Ju ry przyz-
na ło tak że 4 wy róż nie nia dla: Krzysz to fa
Lu bar skie go, Pa try cji Krzysz to for skiej,

Mo ni ki Ko wa lew skiej i Da rii De mi siuk. 
Do ko na no tak że pod su mo wa nia kon -

kur su „Se gre guj od pa dy”. Na jak tyw niej -
szą kla są zo sta ła 1e, zaś na jak tyw niej szy
uczeń to Mar ta Ga jew ska. Ko mi sja kon -
kur so wa przyz na ła tak że na gro dę za naj -
lep szy pla kat eko lo gicz ny „W obro nie
Zie mi” dla Mar ty Ga jew skiej z kla sy I e.
II miej sce za ję ła Ani ta Ro siak (kla sa III e),
zaś III- An dże li ka Tra czyk z II m.

Uro czy stość za koń czy ła się ape lem do
spo łecz no ści szkol nej, aby nie po zo sta wa -
ła obo jęt na wo bec przy ro dy. AKD

Świę to Zie mi

Ma lu chy na Ka szu bach

Pio sen ka roz ma i ta W au li III Li ce um Ogól noksz tał cą ce go im.
Ma rii Dą brow skiej od był się XIX Fe sti wal
Pio sen ki Roz ma i tej. W kon kur sie wzię ło
udział dzie wię ciu uczest ni ków, któ rzy ze so -
bą ry wa li zo wa li, re pre zen tu jąc wy so ki po -
ziom i czę sto skraj nie róż ne sty le mu zycz ne.
De cy zją ju ry III miej sce za ję ła Ewa Ró żal ska
z III L.O. w pio sen ce Ma ry li Ro do wicz „Tan -
go na głos i or kie strę i jesz cze je den głos”, II
miej sce za jął zes pół z LO im. Wła dy sła wa Ja -
gieł ły The Wor kers (na zdję ciu) w pio sen ce
„Char lie” zes po łu Red Hot Chil li Pep pers.
Zwy cię skim zes po łem oka zał się Es De KaS -
QU AD ze Spół dziel cze go Do mu Kul tu ry
w Płoc ku w skła dzie: An na Piór kow ska, An -
na Czaj kow ska, Piotr Czaj kow ski, Piotr Dan -
kow ski i Mi chał Krzyw da w pio sen ce „Ech,
ma ła” Ma ry li Ro do wicz. Na gro dę pub licz no -
ści przyz na no rów nież zes po ło wi Es De KaS -
QU AD. Zwy cięz cy zo sta li uho no ro wa ni na -
gro da mi rze czo wy mi zwią za ny mi z mu zy ką
(mi kro fo ny, sta ty wy). pdG
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Te go rocz ny ma jo wy we e kend trwał tyl -
ko trzy dni, ale – nie ste ty – nie oby ło się
bez dra ma tycz nych wy da rzeń w Płoc ku
i po wie cie. Je go bi lans to: dwa śmier tel ne
wy pad ki, 11 ko li zji i 124 man da ty, głów -
nie za prze kro cze nie pręd ko ści i nie za pię -
te pa sy. 

Pier wszy wy pa dek wy da rzył się 30
kwiet nia ok. godz. 17.30. Na ul. Do brzy -
kow skiej kie row ca re na ult zde rzył się
z se a tem. Na miej scu zgi nął 20-let ni pro -
wa dzą cy re na ul ta, któ ry miał pra wo ja zdy
od dwóch ty god ni. 50-let ni kie row ca dru -
gie go sa mo cho du i je go syn tra fi li w sta -
nie cięż kim do szpi ta la. – Na to miast, 1
ma ja 38-let ni war sza wia nin ja dą cy pe u -
ge o tem w Cie ślach (gm. Bo dza nów) stra -
cił pa no wa nie nad sa mo cho dem, wpadł
do pa ro wu i po niósł śmierć na miej scu –
mó wi Piotr Je le nie wicz, rzecz nik pra so -

wy po li cji. – Pa sa żer ka tra fi ła do szpi ta la. 
Mi mo wie lu ostrze żeń po li cji, nie wszy -

scy kie row cy trzeź wi wsia da li do swo ich
aut. Fun kcjo na riu sze za trzy ma li sied miu

ta kich śmiał ków. – Za czę ło się od za trzy -
ma nia w no cy z 30 kwiet nia na 1 ma ja. Na
uli cy Mio do wej po li cjan ci skon tro lo wa li
22-lat ka, ja dą ce go Re na ul tem Clio. Al ko -
mat wska zał, że miał on po nad 1,7 pro mi -
la – opo wia da Je le nie wicz. – Re kor dzi stą
oka zał się 30-la tek, ja dą cy po uli cy Wol-
skie go Se a tem Al beą. Miał 2,7 pro mi la we
krwi, a do te go oka za ło się, że jest on po -
szu ki wa ny. 

Pi ja ny kie row ca był tak że spraw cą ko li -
zji, do któ rej do szło 3 ma ja przy ul. Gwar -
dii Lu do wej. Spraw ca miał 1,6 pro mi la al -
ko ho lu we krwi. 

W ma jo wy we e kend wie le pra cy mie li
tak że straż ni cy miej scy. Do Iz by Wy trzeź -
wień mu sie li od wieźć 10 osób. – Nie oby ło
się tak że bez man da tów za spo ży wa nie al -
ko ho lu w miej scu pub licz nym – mó wi Jo -
lan ta Gło wac ka, rzecz nik pra so wy Stra ży
Miej skiej. – Je den z uka ra nych tak skwi to -
wał dzia ła nie fun kcjo na riu szy: W „Ran -
czo” pi ją przed skle pem i nikt się nie cze -
pia. Tyl ko wam coś się nie po do ba. (m.d.)

32 płoc czan ki w róż nym wie ku, za -
koń czy ły pół to ra mie sięcz ny kurs pn.
„Bez piecz na ko bie ta”. By ła to już je go
szó sta edy cja, zor ga ni zo wa na przez po -
li cję. Uczest ni czki uczy ły się, jak nie
stać się ofia rą ulicz nych rze zi miesz -
ków. – Te raz już zna ją pod sta wo we
ele men ty sa mo o bro ny i wie dzą jak za -
cho wać się w sy tu a cjach kry zy so wych –
opo wia da Piotr Je le nie wicz, rzecz nik

pra so wy po li cji. 
Za ję cia pro wa dził tre ner wus hu – Ro -

bert Ra jew ski. Ko bie ty by ły tak że pod
opie ką psy cho lo ga, któ ry w ra zie ko niecz -
no ści udzie lał rad. – Wszyst kie pa nie bra -

ły ak tyw ny udział, by ły zmo ty wo wa ne i z
ty god nia na ty dzień co raz le piej wysz ko lo -
ne – mó wi Ka ta rzy na Stę pień z wy dzia łu
pre wen cji, ini cja tor ka VI edy cji kur su. –
Zdo by ta wie dza i umie jęt no ści ma ją dać

ko bie tom po czu cie bez pie czeń stwa, do dać
pew no ści sie bie, a w ra zie ko niecz no ści
sku tecz nie ode przeć atak, na wet o wie le
sil niej sze go, na past ni ka. 

Na za koń cze nie kur su wszyst kie
uczest ni czki do sta ły spe cjal ne cer ty fi ka -
ty, któ re wrę czał ko men dant płoc kiej po -
li cji insp. Ja ro sław Brach. – Ży czę, aby
na by te umie jęt no ści ni gdy nie mu sia ły
być wy ko rzy sty wa ne – mó wił. (m.d.)

Le piej ich nie za cze piaj

Nie bez piecz na ma jów ka
* Straż ni cy miej scy na go rą cym uczyn -

ku za trzy ma li 34-let nie go męż czyz -
nę, któ ry na Po dol szy cach Po łud nie
znisz czył wia tę przy stan ko wą.
Spraw ca miał dwa pro mi le al ko ho lu
w wy dy cha nym po wie trzu i zo stał
prze ka za ny po li cji. 

* Z bu dyn ku przy ul. Ko le gial nej, na le -
żą cym do fir my bu do wla nej, zło dzie -
je ukra dli spa war ki, szli fier ki oraz
prze dłu ża cze. War tość skra dzio nych
rze czy wy ce nio no na 1,2 tys. zł. 

* Z re sta u ra cji przy ul. Dwor co wej zgi -
nę ła wie ża ste re o fo nicz na oraz al ko -
hol. Stra ty – 1,2 tys. zł. 

* W Ja rze Ro si cy straż ni cy miej scy za -
trzy ma li dwóch męż czyzn, któ rzy ła -
ma li ga łę zie drzew i krze wów, a na -
stęp nie roz pa li li ogni sko w par ku. Je -
den ze spraw ców przy jął 500-zło to -
wy man dat, a dru gi od mó wił.
W związ ku z tym bę dzie mu siał zło -
żyć wy jaś nie nia. 

* Zło dzie je, wy ko rzy stu jąc nie zam knię -
te drzwi w miesz ka niu przy ul. Ko le -
gial nej, za bra li to reb kę z por tfe lem. 

* Służ ba wię zien na pod czas kon tro li
osa dzo ne go zna laz ła przy nim za wi -
niąt ko z su szem ro ślin nym. Te ster
po ka zał, że by ła to ma ri hu a na. 

* Z kio sku przy ul. Sien kie wi cza zło -
dzie je za bra li ar ty ku ły che micz ne
o war to ści 161 zł.

* Do po li cyj ne go aresz tu tra fił 21-let ni
płoc cza nin, u któ re go fun kcjo na riu -
sze zna le źli ma ri hu a nę. Chło pa ka za -
trzy ma no przy ul. Chru ście la na Zie -
lo nym Ja rze. 

* W miesz ka niu przy ul. Sien kie wi cza
po li cjan ci zna le źli 30-lat ka, któ ry od
paź dzier ni ka 2007 ro ku po szu ki wa ny
był li stem goń czym. Męż czyz na
ukrył się przed fun kcjo na riu sza mi
w ma łym schow ku na stry chu. 

* 57-let ni kie row ca su zu ki, wy ko nu jąc
skręt w le wo z ul. Dwor co wej 

w ul. Re ja, nie ustą pił pier wszeń stwa
prze ja zdu mo to cy kli ście, któ ry ran ny
zo stał od wie zio ny do szpi ta la. 

* Na po li cję zgło sił się 19-la tek, któ ry
pod czas awan tu ry zo stał za a ta ko wa -
ny no żem przez swo je go oj ca. Do
zda rze nia do szło w ka mie ni cy przy
ul. Tum skiej. O lo sie 49-let nie go
płoc cza ni na za de cy du je sąd. 

* Pod czas kon tro li gieł dy sa mo cho do -
wej i te re nów przy leg łych, straż ni cy
miej scy tyl ko pod czas jed nej nie -
dzie li mu sie li wy sta wić 39 man da -
tów za lek ce wa że nie zna ków dro go -
wych; kierowcy par ko wa li swo je po -
ja zdy na traw ni kach al bo zaj mo wa li
pas dro gi. Fun kcjo na riu sze za ło ży li
rów nież 22 blo ka dy na ko ła. 

* Z mar ke tu przy ul. Prze my sło wej zło -
dziej skradł czte ry se ka to ry ogro do -
we o war to ści 257 zł. 

* Na par kin gu przy ul. Oto liń skiej po li -
cjan ci zna le źli cię ża ro we go mer ce -
de sa, któ ry w mar cu zo stał skra dzio -
ny w Kut nie. W chwi li kra dzie ży
w po jeź dzie znaj do wa ły się de ko ra -
cje do kwia tów o war to ści 302 tys.
zł. Nie ste ty, część łu pów zo sta ła już
praw do po dob nie sprze da na, bo fun -
kcjo na riu sze za bez pie czy li to war
wart je dy nie 5 tys. zł. 

* W wy na ję tym przez 27-lat ka miesz ka -
niu kry mi nal ni zna le źli po nad pół ki -
lo gra ma ma ri hu a ny, wa gę elek tro -
nicz ną, ręcz ny mły nek do mie le nia
su szu ro ślin ne go oraz 46 tzw. di ló -
wek, czy li to re bek, w któ rych sprze -
da wa ne są nar ko ty ki. 

* Z szat ni w szko le przy ul. Cho pi na
zgi nął te le fon ko mór ko wy o war to ści
490 zł. 

* Na ul. Gra bów ka Opel Cor sa wy le -
ciał z dro gi i ko zioł ko wał w po lu.
Oka za ło się, że 52-let ni kie row ca
miał czte ry pro mi le al ko ho lu
w krwi. Męż czyz na z po dej rze niem
drob nych stłu czeń zo stał od wie zio -
ny do szpi ta la. (m.d.)

Jesz cze przed wa ka cja mi ucz nio wie
szkół pod sta wo wych poz na ją za sa dy,
jak bez piecz nie spę dzić let nie mie sią ce.
Spe cjal nie dla nich straż ni cy miej scy
przy go to wa li pre zen ta cję mul ti me dial ną
pt. „Bez piecz ne wa ka cje ze Stra żą Miej -
ską i Lwem Ho nor kiem”. 

– Nar ra to rem jest Lew Ho no rek,
przy ja ciel dzie ci – opo wia da Jo lan ta
Gło wac ka, rzecz nik pra so wy SM. –

Udzie la on cen nych rad naj młod szym
miesz kań com Płoc ka. Chce my, aby
w cza sie wa ka cji dzie ci nie sta ły się
ofia ra mi kra dzie ży, agre sji czy prze-
mo cy.

Pre lek cje ma ją na ce lu kształ to wa nie
na wy ków bez piecz ne go za cho wa nia się.
Pod czas za jęć ucz nio wie otrzy mu ją tak -
że za kład ki do ksią żek z naj waż niej szy -
mi in for ma cja mi. (m.d.)

Na wa ka cje z Lwem

Po li cja pro si wszyst kie oso by, któ -
re wie dzą gdzie prze by wa Le on Józ -
wik. Męż czyz na za gi nął 9 kwiet nia
póź nym wie czo rem. Ostat nio wi dzia -
ny był z ko le ga mi w ba rze w Świ nia -
rach, oko ło godz. 22-23. Po tem ślad
po nim za gi nął. 

Le on Józ wik uro dził się 17 stycz nia
1971 ro ku. Miesz ka w Zyc ku Pol skim
w gm. Gą bin. Ma 176 cm wzro stu,
wa ży ok. 80 kg, jest szczup łej bu do -
wy cia ła, oczy nie bie skie, od sta ją ce
uszy. W chwi li za gi nię cia ubra ny był

w be żo wo -żół tą ko szu lę z dłu gim rę -
ka wem, nie bie skie dżin sy z czar nym
pa skiem i spor to we bu ty. Miał ze so -
bą ro wer, a tak że do ku men ty oso bi ste
i sa mo cho do we. 

Kto kol wiek wi dział te go męż czyz -
nę lub wie coś o miej scu je go prze by -
wa nia, pro szo ny jest o kon takt z po -
ste run kiem po li cji w Słu bi cach – tel.
024 277 80 07, z ko mi sa ria tem po li cji
w Gą bi nie – tel. 024 266 14 60 lub
z naj bliż szą jed nost ką po li cji – tel.
997. (m.d.) 

Wi dzia łeś – zgłoś
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Pod czas fe sti wa lu od bę dą się pro jek cje naj cie ka wszych fil mów i spo tów tu ry stycz nych z ca łe go świa ta; w czwar tek w au -
li ra tu sza w godz. 16-18, w pią tek od godz. 9 do 18, a na stęp nie w godz. 21.30 – 23.30 na Sta rym Ryn ku. W so bo tę o godz.
18 – pod czas Ga li – pro jek cje na gro dzo nych fil mów. 

Po nad to w pią tek na Sta rym Ryn ku od godz. 18 pre zen ta cje kra jów, wy stę py zes po łów eg zo tycz nych, spot ka nie z KUR -
TEM SCHEL LE REM i je go kuch nią oraz z dwo ma pa sjo na ta mi, któ rzy utrwa la ją świat z po wie trza i z wo dy: pod wod nym nur -
kiem i do ku men ta list ką Do ro tą Łe weć oraz z pod nieb nym włó czę gą, pa ra lot nia rzem, fo to gra fem – Da riu szem Bó gda łem. 

W so bo tę w au li ra tu sza od godz. 10 „Eu ro pej skie Fo rum Pro mo cji Kul tu ry – kon fe ren cja z oka zji 5. rocz ni cy wej ścia do
Unii Eu ro pej skiej, od 16.30 do 17.30 pre zen ta cje fil mów z łódz kiej „Fil mów ki” i kon fe ren cja pra so wa z prof. An drze jem Bed-
nar kiem – pro rek to rem Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Te a tral nej i Fil mo wej w Ło dzi (au la ra tu sza).

Filmy będzie można obejrzeć na portalu onet.pl, gdzie walczyć będą o nagrodę internautów. mb

Pub licz ność te go rocz ne go fe sti wa lu obej rzy naj lep sze fil -
my pro mo cyj ne te go ro ku z Czar no gó ry, Ma ce do nii, Fran cji,
Li twy, Wiel kiej Bry ta nii, Hisz pa nii, Po łud nio wej Af ry ki, Mek -
sy ku, Por tu ga lii, In dii, Da nii, Au strii i oczy wi ście Pol ski.
Płoc ka pub licz ność bę dzie mia ła rów nież oka zję za poz nać
się fil mem pro mu ją cym Pol skę pod czas ze szło rocz nej wy s-
ta wy EX PO w Sa ra gos sie.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li tak że cie ka we fil my do ku -
men tal ne, m. in.:

„Śla da mi Pa wła Ed mun da Strze lec kie go” – film An ny
Pia sek wy pro du ko wa ny dla Di sco ve ry Hi sto ria TVN opo -
wia da hi sto rię słyn ne go pol skie go po dróż ni ka. Głów ny mi
bo ha te ra mi do ku men tu są Mo ni ka i Nor bert Oksza Strze -
lec cy, któ rzy po dró żu ją po świe cie szla kiem swo je go zna ne -
go przod ka.

„The for got ten Di strict”(Za pom nia ny ob szar) – Oli vier
Dic kin son (UK) – au tor do ku men tu od wie dza bied ne ob sza -

ry Be li ze, pań stwa w Ame ry ce Środ ko wej. Je dy na szan są
dla miesz kań ców te go re jo nu jest roz wój tu ry sty ki. Nie mo -
gą jed nak prze bić się przez pań stwo wą biu ro kra cję.

„Lights, fe e lings, so unds. Ea ster of Za mo ra” (Świat ła,
uczu cia, dźwię ki. Wiel ka noc w Za mo rze) José Lu i sa
Gonzále za – film przed sta wia tra dy cyj ną dro gę krzy żo wą
w hisz pań skim mie ście Za mo ra. Pięk ne, na stro jo we noc ne
zdję cia poz wa la ja wczuć się w at mos fe rę, z jed nej stro ny
wy da rze nia re li gij ne go, z dru giej atrak cji tu ry stycz nej.

„Wrin kles and dre ams” (Zmar szczki i sny) Ge or gia Pe -
tra li – na stro jo wy, peł ny tań ca i mu zy ki spa cer uli czka mi
He ra klio nu. Tłocz ne, tu ry stycz ne mia sto na Kre cie po ka zu je
swo je ma gicz ne ob li cze. 

„Floc kma ster Ja no Čer veň” (Prze wod nik sta da Ja no
Čer veň) – sło wac ki do ku ment w re ży se rii Lu bo mi ra Vi lu dy
i Iva na Kršia ka przed sta wia od cho dzą cy już świat kar pac -
kich pa ste rzy i wy twór ców tra dy cyj nych oscyp ków. Miej sce
pa stwisk i gos po darstw zaj mu ją no we do my, twór com uda -
ło się jed nak po ka zać od cho dzą ce tra dy cje po przez hi sto rię
głów ne go bo ha te ra Ja no Čer veňa. mb

Lu dzie z pa sją
W pią tek. 29 ma ja, na Sta rym Ryn -

ku pla no wa ne jest spot ka nie z dwój -
ką pa sjo na tów.

Do ro ta Ła weć ukoń czy ła Aka de mię
Fil mu i Te le wi zji. Pod czas stu diów na -
krę ci ła pier wszy film do ku men tal ny
o swo jej pa sji – nur ko wa niu po dlo do -
wym w pol skim je zio rze. Film ten zdo -
był 4 pre sti żo we na gro dy: w Ber li nie,
Ko ni nie, Eber ndor fie (Au stria) i Kra ko -
wie. Dru gi film o spa ra li żo wa nym od
pa sa w dół nur ku otrzy mał 5 na gród
i wy róż nień. Na za mó wie nie te le wi zji
krym skiej na krę ci ła też film o wra kach
za to pio nych pod czas woj ny.

Da riusz Bó gdał jest ab sol wen tem
Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go. Fre e lan -
cer, pa ra lot niarz, pod nieb ny włó czę ga,
wy ko nał po nad 50 000 zdjęć w 300
miej scach na sze go kra ju, po ko nu jąc
dy stans, któ ry poz wo lił by mu 5-krot nie
okrą żyć ku lę ziem ską. Je dy ny Po lak –
fi na li sta pre sti żo we go fe sti wa lu fo to -

gra fii i sztuk wi zu al nych Pho toEs pa na
w Ma dry cie, w ka te go rii Od kry cia
2006. Je go pra ce znaj du ją się w ar chi -
wum Mu ze um Na ro do we go w Gdań -
sku. www.fo toz nie ba.pl

Naj cie ka wsze fil my 
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*MAJOWY WEEKEND*MAJOWY WEEKEND*MAJOWY WEEKEND*MAJOWY WEEKEND*MAJOWY WEEKEND*MAJOWY WEEKEND*

Kwia ty zło żo no pod pom ni kiem mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, po tem – po mszy
św. w Ba zy li ce Ka te dral nej – uro czy sto ści prze nio sły się przed Grób Niez na ne -
go Żoł nie rza. Kwia ty skła da ją: prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta To masz Kor ga,
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski i se kre -
tarz mia sta Kry sty na Ko wa le wska.

W prze mar szu spod Od wa chu na Sta ry Ry nek uczest ni -czy li m.in.: człon ko wie Fun da cji 4. Puł ku Pie cho tyKsięstwa Warszawskiego…

...oraz Stow. 4. Puł ku Strzel ców Kon nych w Płoc ku i Li ce um ich

imie nia 

Po po ka zie musz try na Sta rym Ryn ku wy stą pi li: Zes pół Pieś ni i Tań ca „Wi sła”oraz ZPiT „Dzie ci Płoc ka”. A o godz. 18, w tym sa mym miej scu, Płoc ka Or kie -stra Sym fo nicz na pod ba tu tą B. Jar mo ło wi cza za pre zen to wa ła kom po zy cje W. Kor cza, W. Mły nar skie go i K. Dęb skie go.

Płoc cza nie po raz ko lej ny mie li oka zję po -
dzi wiać pięk ne stro je z cza sów na po le oń -
skich

3 maja 
Święto Konstytucji w Płocku

Ma jo wa Bie sia da 
Pik nik z pi wem i gril lo wy mi spe cja -

ła mi za i na u gu ro wał let ni se zon im prez
na Sta rym Ryn ku. Od kil ku lat Mię dzy -
na ro do wy Dzień Ka szan ki (1 ma ja)
i Ma jów ka na Sta rów ce (2 ma ja) przy-
cią ga ją tłu my płoc czan. Cel jest je den:
do bra za ba wa. W tym ro ku or ga ni za to -
rzy, chcąc pod kre ślić bie siad ny cha rak -
ter im pre zy, za pro si li do Płoc ka ka pe le
ty rol ską i ba war ską. Nie za bra kło też
wy stę pów ka pel pod wór ko wych, a do -
dat ko wą nies po dzian ką był udział gór-
ni czej or kie stry. Do pi sa ła rów nież po -
go da. (rł) Z
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Zdjęcia: Krzysztof Kaliński
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

W poz ba wio nym głęb szej ref lek sji
post mo der ni stycz nym świe cie, spłasz -
czo nym przez pop kul tu rę, „Za ba wy pod
ko cy kiem” du e tu Pa wlic ki – Po go now -
ski to spek takl, któ ry upo mi na się o pra -
wo do ref lek sji. Gdzie je steś my? Skąd
przysz liś my i co tu taj ro bi my? 

Zwłasz cza, gdy pre mie rę usta lo no
w dniu na ro do we go świę ta (3 ma ja).

Nie jest to jed nak wy kład z hi sto rii,
ale jej dość prze wrot na ana li za na pod-
sta wie pol skich ste re o ty pów, fo bii
i rosz czeń. Uży wa ją przy tym środ ków
po cho dzą cych wprost z kul tu ry ma so -
wej (cho ciaż by mi ga ją ce świat ła, elek-
tro nicz na mu zy ka, mul ti me dia), ob na ża -
jąc nie mi ło sier nie lu ki w na szej zbio ro -
wej świa do mo ści (sce na z la tar ka mi). 

Kwaś ny nasz los

Pol skie lo sy od wrześ nia 1939 r. do
cza sów IV RP – kwaś ne jak kom pot
z an to nó wek – oglą da my jak se rię te le -
dy sków. Nie ma lu dzi, nie ma dzie ci,
nie ma bo ha te rów, a świat sta nął na
gło wie. Nie ma pun któw opar cia, nie -
pod wa żal nej praw dy, któ ra wska że
sens eg zy sten cji i zag wa ran tu je pod-
mio to wość. Dla te go głów ny mi bohat-
erami spek ta klu są: Ja błon ka, Ku ra,
Bu rak, Sro mot nik i Orzeł. Ja kie kol -
wiek pró by upod mio to wie nia na to czą -
cej się ni czym błęd ne ko ło ka ru ze li hi -
sto rii mu szą speł znąć na ni czym. Ja -

błon ka (świet na Han na Zien ta ra) pró -
bu ją ca się do sto so wać do no wych wa -
run ków przy bie ra po stać pu deł ka za pa -
łek. Z cza sem oka zu je się, że po wrót
do pier wowzoru jest nie moż li wy. Bo
w świe cie bu do wa nym na „gru zach hi -
sto rii” na da no jej po stać ce brzy ka
z ide o lo gicz nym styg ma tem „ko leb ki
pra sło wiań sko ści” na no wych zie-
miach odzy ska nych. Po dą ża ją ca za
sta dem Ku ra (Ma riusz Po go now ski),
choć „zgwał co na” przez na zi stów
twier dzi, że w su mie „ro bi li jej do -

brze”, ca ły czas ma kło po ty z okre śle -
niem swo jej oso bo wo ści i z za po mi na -
niem wsty dli wej prze szło ści, a Bu rak
(Do ro ta Cem pu ra) – piew ca no we go,
czer wo ne go ła du – gu bi się, gdy sie pa -
cze re wo lu cji chcą z nie go zro bić
ziem nia ka. Na wet Orzeł (Ma gda To -
ma szew ska) – sym bol pań stwo wo ści –
nie mi ło sier nie do świad cza okrut ne go
lo su raz bę dąc fa szy stow ską ga pą, raz
czer wo no szy im sę pem, czy poz ba wio -
nym upra gnio nej ko ro ny or łem bia -
łym. Je dy nie Sro mot nik (Łu kasz Mą -
ka) – po tra fi za cho wać dy stans, na co
poz wa la mu je go po dziem na prze -
szłość. I wy da je się, że do na bra nia
wia tru w ża gle wy star czy zrzu ce nie
jarz ma, ale szyb ko oka zu je się, że
upra gnio na wol ność jest zbyt ra dy kal -
na, wia try za sil ne, a na stat ku – za du -
żo ka pi ta nów. 

W sta nie zwil że nia emo cjo nal ne go

Wzno szą ce się na dość wy so ki po ziom
ab strak cji (ek ster mi na cja Ży dów za my ka
się w sce nie z ro zgnia ta nym jaj kiem)
przed sta wie nie, wy da je się jed nak bli skie
do świad cze niom pol skiej li te ra tu ry ro -
man tycz nej, któ rej spe cjal no ścią by ło
stwo rze nie te a tru od bi ja ją ce go prob le my
ży cia na ro do we go. Ilość prob le mów fi lo -
zo ficz nych, re li gij nych, po li tycz nych,
mo ral nych, psy cho lo gicz nych, two rzy tu
swoj ski, na ro do wy ro sół, któ ry spo ży wa -
my w „sta nie zwil że nia emo cjo nal ne go”,
wrzesz cząc „Pol ska, Pol ska” przed cie -
kło kry sta licz nym oł ta rzem. Oka zu je się
jed nak, że ro sół zro bio no z nie pol skiej
ku ry i zbez czesz czo ny ziem nia ka mi,
grzy bo wą za tru to sro mot ni kiem, a bar -
szczyk bar dziej przy po mi na czar ną po -
lew kę. I je śli nie pad nie my tru pem to,
w naj lep szym ra zie gro zi nam nie straw -
ność lub wiecz ne oczysz cze nie. I ta ki jest
te atr, zwią za ne go przez la ta z wro cław -
ską Sce ną Wit ka ce go Se ba stia na Ma jew -
skie go, któ ry wspól nie z An dre a sem Pil-
gri mem (pi sa rzem z Drez na) po peł nił ten
uro czy tekst. Je stem szczę śli wy, że płoc -
ki du et Pa wlic ki – Po go now ski od wa żył
się po nie go się gnąć, a te atr – wy sta wić.
Czu je się rów nież, że ak to rzy ta ki ro dzaj
pra cy lu bią i świet nie ra zem z pub licz no -
ścią się ba wią. 

Ja ta ki te atr, któ ry nie prze sta je zdu-
mie wać, po bu dzać czy bul wer so wać, lu -
bię. Te atr, gdzie nie wszyst ko po wie -
dzia ne jest wprost. Te atr, któ ry zmu sza
mnie, abym sam ten ko cyk zdarł z sie -
bie. Bo bli skie są mi sło wa Ma jew skie -
go, któ ry w jed nym z wy wia dów po wie -
dział: nie chcę być dla niej (pub licz no -
ści) oczy wi sty, chcę, że by wi dzo wie ra -
zem ze mną zmę czy li się w cza sie spek-
ta klu: in te lek tu al nie i fi zycz nie. Sa mi
mu szą so bie wy szar pać spek takl. Za chę -
cam do wy sił ku. War to. Kolejne spek-
takle w dniach: 24 (godz. 19), 26 (godz.
9 i 11) oraz 30 maja (godz. 19).

Ra do sław Ła barzewski

„Za ba wy pod ko cy kiem” to te atr to tal ny, otwar ty na wszel kie
moż li wo ści in ter pre ta cyj ne i dzię ki te mu uni wer sal ny

Co wy sta je spod ko cy ka?

Konkurs trwa do 30 maja

Ko cha nie jest sztu ką, mó wie nie o ko -
cha niu jest sztu ką, a czy przed sta wie nie
Zbi gnie wa Książ ka (zna ne go ze współ -
pra cy Pio trem Ru bi kiem) o ko cha niu
nią bę dzie? Prze ko na się ten, kto 18 lub
19 ma ja wy bie rze się do płoc kie go te a -
tru. Au to rzy przed sta wie nia pod kre śla -
ją, że bra wu ro we ak tor stwo, fry wol ne
tek sty i za baw ne pio sen ki ba wią wi -
dzów bez wzglę du na wiek, płeć czy...
do świad cze nie w ”tych spra wach”!

Re ży se rem przed sta wie nia jest
Krzysz tof Ja siń ski, a w ro lach głów -
nych, obok już wy mie nio nych, wy stą pią
– An na Oberc i Ja kub Prze bin dow ski. 

„Sce ny...” bę dzie moż na zo ba czyć
o godz. 17 i 20. Ce na bi le tu: 80 zł (rł) 

Sce ny dla do ro słych czy li sztu ka ko cha nia – to spek takl Te a tru
Baj ka, któ ry wkrót ce bę dą mo gli zo ba czyć płoc cza nie. W ro lach
głów nych wy stę pu ją m.in. K. Skrzy nec ka i P. Gą sow ski.

Ars aman di

Zor ba w Płoc ku
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na za pra sza na mu si cal „Grek Zor ba”, or ga ni zo -

wa ny 5 czer wca o godz. 20 w ra mach Dni Hi sto rii Płoc ka. Bez płat ne za pro sze -
nia moż na od bie rać w ka sie POS przy ul. Biel skiej 9/11 do 18 ma ja. (rł)
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Kra jo wy kon sul tant cho rób za kaź -
nych prze ka zał za le ce nia dla le ka rzy,
or ga nów za ło ży ciel skich i dy rek to rów
za kła dów opie ki zdro wot nej w przy pad -
ku po dej rze nia za ka że niem gry pą
A/H1N1 (gry pa świń). Wo je wódz kie
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go ro -
ze sła ło in for ma cję do mar szał ków wo -
je wódz tw, pre zy den tów miast i sta ro -
stów po wia tów. 

Le karz POZ po usta le niu do dat nie go
wy wia du epi de mio lo gicz ne go (ob ja wy
gry py w cią gu 10 dni od moż li we go
kon tak tu – po byt na te re nach wy stę po -
wa nia ognisk gry py świń lub kon tak tu
z oso bą cho rą na gry pę świń) kie ru je
pa cjen ta do naj bliż sze go od dzia łu za -
kaź ne go, po wia da mia jąc o tym sta cję
sa ni tar no – epi de mio lo gicz ną, a po go -
dzi nach jej fun kcjo no wa nia – wła ści we -

go in spek to ra sa ni tar ne go na alar mo wy
nu mer ko mór ko wy. W przy pad ku bra ku
ta kiej moż li wo ści na le ży po wia do mić
Le ka rza Ko or dy na to ra Ra tow nic twa Me -
dycz ne go w Ma zo wiec kim Urzę dzie Wo -
je wódz kim, tel. (22) 987 (Wo je wódz kie
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go) lub
(22) 595 13 04

Le karz cho rób za kaź nych hos pi ta li zu -
je cho re go w przy pad ku po dej rze nia
gry py. Wdra ża się pro ces dia gno stycz -
ny ce lem usta le nia pa to ge nu. W przy -
pad kach cięż kich (przy bra ku prze ciw -
wska zań) za le ca się po da wa nie le ków
an ty wi ru so wych pod kon tro lą le ka rzy
cho rób za kaź nych.

Ko mu ni ka ty Głów ne go In spek to ra
Sa ni tar ne go ak tu a li zo wa ne co dzien nie
o go dzi nie 12, do stęp ne są na stro nie
www.pis.gov.pl. . rpwm

W PRZY PAD KU PO DEJ RZE NIA 
ZA KA ŻE NIA GRY PĄ A/H1N1 

(gry pa świń)

Wy dział Zdro wia i Spraw Spo łecz -
nych Urzę du Mia sta pro wa dzi na te re -
nie Płoc ka kam pa nię in for ma cyj no -
e du ka cyj ną, do ty czą cą prze ciw dzia ła -
nia prze mo cy w ro dzi nie. Ce lem jest
zwró ce nie uwa gi na dra ma ty, ja kie ro z-
gry wa ją się czę sto w do mach, a któ -
rych przy czy ną jest al ko hol oraz nar ko -
ty ki. Ak cja ma po móc posz ko do wa -
nym oraz uwraż li wić płoc czan, że
w ich pob li żu mo że dziać się coś złe go
i na tych miast po win ni za re a go wać.

Ra tu szo wy wy dział przy go to wał
i roz pro pa go wał ulot ki, po rad ni ki, bro -
szu ry oraz pla ka ty. Prze ka za ne one zo -
sta ły do: żłob ków, przed szko li, szkół,
szpi ta li, przy chod ni, po li cji, są dów,
Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz -

nej, noc le gow ni, pun któw kon sul ta cyj -
nych, po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go -
gicz nych, klu bów pro fi lak ty ki śro do -
wi sko wej, świet lic miej skich i sto wa -
rzy szeń. Pla ka ty oraz spo ty mul ti me -
dial ne moż na zna leźć tak że w au to bu -
sach Ko mu ni ka cji Miej skiej.

W ma te ria łach za war te są in for ma -
cje, gdzie oso by posz ko do wa ne oraz
świad ko wie mo gą zna leźć bez płat ne
po ra dy z za kre su pro fi lak ty ki uza leż -
nień, roz wią zy wa nia prob le mów al ko -
ho lo wych, prze ciw dzia ła nia nar ko ma -
nii oraz prze mo cy w ro dzi nie. 

Dla in sty tu cji po ma ga ją cych, Wy -
dział Zdro wia i Spraw Spo łecz nych
przy go to wał dwa se mi na ria pt.: „Pra ca
zes po łów in ter dy scy pli nar nych wo bec

prob le mów ro dzin
w sy tu a cji kry zy so wej
i prze wle kle trud niej”
oraz „Por tret dziec ka
krzyw dzo ne go – psy -
chos po łecz ne as pek ty
in ter wen cji” (wspól-
nie z MOPS -em). Po nad to, wspól nie
z Ma zo wiec kim Cen trum Zdro wia
Pub licz ne go, zor ga ni zo wa ne zo sta ły
war szta ty, do ty czą ce dia gno sty ki
dziec ka krzyw dzo ne go. Na to miast 30
kwiet nia z oka zji Świa to we go Dnia
Sprze ci wu Wo bec Bi cia Dzie ci wszy -
scy płoc cza nie mo gli wziąć udział
w jed nym z trzech kon cer tów Mie czy -
sła wa Szcześ nia ka. Dwa z nich przez-
na czo ne by ły spe cjal nie dla ucz niów. 

Płoc ka kam pa nia wkom po no wa ła się
w ogól no pol ską ak cję „Ko cham. Re a -
gu ję”. W bro szu rach umiesz czo ny zo -
stał, m.in. ogól no pol ski nu mer in fo li nii
(0 801 109 801) i bez płat ny nu mer Te -
le fo nu Za u fa nia dla Dzie ci i Mło dzie ży
(116 111). Mo gą pod nie dzwo nić
wszyst kie oso by, któ re wie dzą, po dej -
rze wa ją, że u są sia dów dzie je się coś
złe go lub sa me są ofia ra mi prze mo cy.

(m.d.)

Za pew niał o tym w Płoc ku Mi ro sław
Wrób lew ski – dy rek tor zes po łu pra wa
kon sty tu cyj ne go i mię dzy na ro do we go
w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich.
Wrób lew ski był go ściem, zor ga ni zo wa nej
6 ma ja w au li ra tu sza przez płoc kie Sto wa -
rzy sze nie Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku,
kon fe ren cji „Prze strze ga nie Praw Osób
Star szych w Pol sce”. 

W roz wa ża niach na te mat dy skry mi na -
cji ze wzglę du na wiek czę sto uży wa się
ter mi nu „age izm” (ang. age ism, age =
wiek), któ ry po dob nie jak sek sizm czy ra -
sizm, oz na cza po sta wy i prze ko na nia opar -
te na ste re o ty pach i uprze dze niach, w tym
przy pad ku od wo łu ją cych się do bio lo gicz -
ne go zróż ni co wa nia lu dzi, zwią za ne go
z pro ce sem sta rze nia się. Naj czę ściej age -
izm jest po sta wą, któ ra kie ru je się prze ci-
w ko lu dziom sta rym, któ rym ła two przy pi -
su je się sze reg ce chy pe jo ra tyw nych, jak
np. nie sa mo dziel ność, na iw ność czy ła -
two wier ność, po wol ność.

RPO utwo rzył spe cjal ny zes pół ek sper -
tów, któ ry ba dał m.in. czy oso by w star -
szym wie ku są go rzej trak to wa ne przez
pra wo i czy po osią gnię ciu pew ne go wie -
ku mo że my mniej wo bec pra wa. 

– Oka zu je się, że pod sta wo wym prob le -
mem nie są prze pi sy praw ne, któ re nie od -
bie ga ją za sad ni czo od eu ro pej skich stan-
dar dów, ale ra czej złe prak ty ki – tłu ma czył
Wrób lew ski. – Naj bar dziej nie po ko ją ce
zja wi ska do ty czą ubez pie czeń spo łecz nych,
ren to wych i eme ry tal nych, och ro ny zdro -
wia, świad czeń pie lę gna cyj nych i prob le -
mu prze mo cy w ro dzi nie.

Ana li zo wa no rów nież za gad nie nie
zwią za ne z do stę pem do dóbr kon sum p-
cyj nych i pra cą.

– Ek sper ci dosz li do wnio sku, że za -
sad ni czo pra wo pra cy w spo sób po -
praw ny za bez pie cza in te re sy osób star -
szych, choć mo że być kon trpro duk tyw -
ne, np. oka zu je się, że czę stą prak ty ką
jest zwal nia nie osób tuż przed osią gnię -
ciem upraw nień do 4-let nie go okre su
och ron ne go przed uzy ska niem wie ku
eme ry tal ne go – mó wił dy rek tor zes po łu.
Zresz tą w tej spra wie RPO zwró cił się
do Są du Naj wyż sze go, któ re go uch wa ła

jest jed noz nacz na: zgod nie z kon sty tu -
cją RP wy łącz ną prze słan ką do zwol nie -
nia po win na być ja kość wy ko ny wa nej
pra cy, a nie kry te rium wie ku.

– Oczy wi ście po ja wią się gło sy kry ty ki,
że nie jest do brze, gdy oso by star sze blo ku -
ją miej sce mło dym, ale dla sy ste mu ubez-
pie czeń spo łecz nych jest jak naj bar dziej
po żą da ne – za pew niał Wrób lew ski.
W 2007 r. licz ba lud no ści w wie ku po pro -
duk cyj nym wy nio sła w Pol sce po nad 6
mln osób, czy li 16 proc. ca łej po pu la cji.
A pro gno zy nie na stra ja ją op ty mi stycz nie.
W 2020 r. osób w wie ku 60 i 60 + ma być
po nad 8,3 mln, a w 2035 – już 9,6 mln,
czy li jed na czwar ta lud no ści Pol ski. To bę -
dzie ro dzić po tęż ne ob cią że nia fi skal ne
i fi nan so we dla osób pra cu ją cych i sze reg
prob le mów spo łecz nych.

Uza sad nio ne oba wy ek sper tów bu dzi
rów nież sy stem za bez pie czeń spo łecz nych
je śli cho dzi, np. o ry zy ko sta ro ści i ry zy ko
nie do łę stwa. Wie le osób star szych, nie z-
dol nych do sa mo dziel nej eg zy sten cji nie
ma za pew nio nej od po wied niej opie ki i po -
mo cy – w in sty tu cjach, a zwłasz cza w ro -
dzi nach. Ek sper ci su ge ru ją, aby w tej sy tu -
a cji roz wa żyć wpro wa dze nie spo łecz ne go
(po wszech ne go) ubez pie cze nia pie lę gna -
cyj ne go.

– Ko niecz ne jest m.in. wpro wa dze nie
świad czeń pie lę gna cyj nych w for mie kom-
pen sat utra co nych do cho dów z pra cy dla
człon ków ro dzin spra wu ją cych opie kę nad
oso ba mi star szy mi i cho ry mi oraz pro mo -
wa nie wspar cia ro dzin ne go i śro do wi sko -
we go, ja ko al ter na ty wy dla opie ki in sty tu -
cjo nal nej – pod su mo wał Wrób lew ski. 

Spot ka nie w au li płoc kie go ra tu sza cie -
szy ło się dość du żym za in te re so wa niem.
Przy by ło na nie oko ło 90 osób, któ re
w czę ści przez na czo nej na dy sku sję dzie li -
ły się swo i mi prob le ma mi. Wszyst kie
wnio ski ma ją być prze ka za ne Rzecz ni ko -
wi Praw Oby wa tel skich. Peł ny tekst ra por -
tu nt. „Sta nu prze strze ga nia praw osób
star szych w Pol sce” jest do stęp ny w for -
ma cie pdf pod adre sem in ter ne to wym
h t t p : / / w w w . r p o . g o v . p l / p l i  k i /
12228594450.pdf 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Pod sta wo wym prob le mem osób star szych w Pol sce nie są prze -
pi sy praw ne, któ re nie od bie ga ją za sad ni czo od eu ro pej skich
stan dar dów, a ra czej złe prak ty ki

O dy skry mi na cji star szych

Do wiedz się i za re a guj

W związ ku ze stwier dze niem wy stą -
pie nia przy pad ków za ka żeń wi ru sem
gry py ty pu A/H1N1 u lu dzi, Głów ny In -
spek tor Sa ni tar ny za le ca:

Oso bom wra ca ją cym do kra ju
z Mek sy ku, Sta nów Zjed no czo nych,
Ka na dy:

je że li w cią gu 7 dni od po wro tu do kra -
ju wy stą pią ob ja wy cho ro bo we ty pu:

– pod wyż szo na tem pe ra tu ra cia ła
– osła bie nie
– ka szel
– brak ape ty tu
– ka tar
– ból gar dła
na le ży niez włocz nie skon tak to wać

się z le ka rzem i po in for mo wać go o po -
by cie w re jo nie wy stę po wa nia wi ru sa
gry py ty pu A/H1N1.

Oso bom wy jeż dża ją cym do Mek sy ku,
Sta nów Zjed no czo nych, Ka na dy:

– bez względ ne sto so wa nie się do
wszel kich za le ceń miej sco wej służ by
zdro wia

– uni ka nie bli skie go kon tak tu z oso -
ba mi wy ka zu ją cy mi ob ja wy gry po po -
dob ne

– po zo sta nie w do mu, je śli u
da nej oso by wy stą pią ob ja wy gry po -
po dob ne

– pod czas kasz lu i ki cha nia, za kry wa -
nie ust i no sa chu ste czka (po mo że to
za po biec za ka ża niu wi ru sem in nych
osób)

– czę ste my cie rąk wo dą z my dłem
– uni ka nie do ty ka nia rę ka mi oczu,

no sa i ust.
W przy pad ku wy stą pie nia ob ja wów

cho ro bo wych za le ca się na tych mia sto -
wy kon takt z le ka rzem.

Wię cej in for ma cji na stro nie in ter ne -
to wej Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne -
go www.gis.gov.pl, ca ło do bo wa in fo li -
nia (22) 54 21 412, (22) 54 21 413,
(22) 54 21 414.

An drzej Woj ty ła
Głów ny In spek tor Sa ni tar ny

Ko mu ni kat 
Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go 

z dnia 7 ma ja 2009 r.
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Au dio ri ver wrósł już w pej zaż na dwi -
ślań skiej pla ży i Tum skie go Wzgó rza i z
ro ku na rok się roz ra sta. Do tych cza so we
edy cje przy cią gnę ły łącz nie po nad 80
tys. osób. Te go rocz na im pre za bę dzie 3-
dnio wa, obok czte rech scen na pla ży fe -
sti wal za wład nie rów nież Sta rym Ryn -
kiem, gdzie bę dzie ko lej na sce na i wy -
stę py te a trów ulicz nych. Bę dzie też ki no
fe sti wa lo we. 

Z gwiazd mu zy ki elek tro nicz nej, któ re
po twier dzi ły swój udział w im pre zie na le -
ży wy róż nić: Ri chie go Haw ti na – nie-
k we stio no wa ne go kró la tech no i mi ni ma -
lu, wła ści cie la le gen dar nej wy twór ni Mi -
nus, któ ry od lat utrzy mu je się w ści słej
czo łów ce ran kin gów DJ-skich – oraz Ja -
me sa Hol de na. – To praw dzi wy in no wa -
tor, któ re go od lat pró bu ją ko pio wać
dzie siąt ki, je śli nie set ki pro du cen tów. Ale
on nie stoi w miej scu i za nim na śla dow cy
zbli żą się do je go po zio mu, ten jest już 3
kro ki przed ni mi, two rząc coś zu peł nie
no we go i ory gi nal ne go. A umie jęt no ści
DJ-skie? Wszyst kie je go pol skie wy stę py
prze szły do hi sto rii i jest już ca ła ma sa ro -
da ków, któ rych sa mi mo że cie spy tać, czy
war to po słu chać Ja me sa na ży wo – mó wi
rzecz nik pra so wy Au dio ri ver, Łu kasz
Na po ra. Z Ha wti nem na Au dio ri ver przy-
je dzie je den naj lep szych VJ–ów na świe -
cie – Alim M. De mi re l.

Po ubieg ło rocz nych, elek try zu ją cych
wy stę pach UN KLE i A Mo un ta in of
One or ga ni za to rzy nie za pom nie li rów -
nież o roc kfa nach, dla któ rych do Płoc -
ka za pro si li The Whip – gru pę łą czą cą
elec tro, synth pop i in die rock. Roc ko we
in kli na cje ma ją rów nież: elek tro nicz ny
du et Te le fon Tel Aviv, któ ry zaj mu je
się m.in. re mik so wa niem utwo rów in -
nych ar ty stów, ta kich jak m.in. Ni ne
Inch Na ils oraz Ewan Pe ar son re mik -
su ją cy, m.in. The Che mi cal Bro thers,
Fre e form Fi ve, Goldfrapp, Franz Fer di -
nand czy De pe che Mo de. Mi łoś ni cy
drum and bas su nie mo gą prze ga pić du -
e tu Cha se & Sta tus fe at. MC Ra ge
i pa ry skie go Dir typ ho nics li ve. Au dio -
ri ver od wie dzi tak że praw dzi wy cre me
de la cre me mu zy ki am bien to wej, czy li
Ul rich Schna uss, któ re go brzmie nia nie
da się po my lić z żad nym in nym. Po zo -
sta łe gwia zdy fe sti wa lu to: Cra zy P li ve,
Dir typ ho nics li ve, Da niel Bell li ve, Cas -
pa & Ru sko fe at. MC Rod Az lan, Ra dio
Sla ve, Gui Bo rat to, Se ba & Pa ra dox li ve
fe at. Ro bert Ma nos, Jo ris Vo orn, The
Mo le li ve, Ef de min, My My li ve, Mi sta -
bis hi. Im pre za jest bi le to wa na. Ci, któ -
rzy nie zdą ży li ku pić kar ne tów do 11
ma ja (40 zł), te raz mu szą zap ła cić 70 zł,
a od 1 sier pnia – 100 zł. Fe sti wal roz po -
czy na się 7 sier pnia. (rł)

No we gwia zdy elek tro ni ki w Płoc ku

To nie pla sti ko we ku kły al lo za u rów
z mod nych ostat nio, i mno żą cych się
jak grzy by po desz czu Par ków 
Ju raj skich, ale naj praw dzi wsze, ży wa
ro śli na po cho dzą ca sprzed 200 mi lio -
nów lat. 

Glo bal ne od kry cie

Wol le mia szla chet na (wol le mi pi ne)
by ła jesz cze do nie daw na uz na wa na za
wy mar łą. Przy pusz cza no, że wy mar ła
oko ło 30 mi lio nów lat te mu. Do
1994 r., kie dy to Au stra lij czyk Da vid
Nob le od krył ży ją ce drze wa Wol le mi
Pi ne nie da le ko Syd ney. Drze wa te zna -
ne by ły je dy nie ze ska mie lin, ma ją -
cych oko ło 90 mi lio nów lat. 

Nob le pra cow nik Par ków Na ro do -
wych No wej Po łud nio wej Wa lii
i Straż nik Och ro ny Przy ro dy pod czas
wy pra wy z przy ja ciół mi w głąb bu szu,
za u wa żył niez wy kły ro dzaj sos ny. Za -
brał ka wa łek jej li sto wia do do mu, by
zi den ty fi ko wać to nie sa mo wi te od kry -
cie. Gru pa ek sper tów, któ ra zaj mo wa ła
się ba da niem ro śli ny, oz naj mi ła, iż jest
to niez wy kły ga tu nek z pre hi sto rycz -
nym ro do wo dem, a od kry cie ma na u -
ko we i glo bal ne zna cze nie. Bo ta ni cy
pod kre śla ją, że zna le zie nie wol le mii
po rów ny wa ne jest z „moż li wo ścią od -
kry cia ży we go di no za u ra”.

Sta rusz ka Wol le mi 

Niek tó re ze zna le zio nych, star szych
Wol le mi Pi ne, ta kich jak na przy kład
„The Bill Tree”, mo gą li czyć wię cej
niż 1000 lat. Wol le mi Pi ne zwy kło wy -
pusz czać wie lo krot nie pień, dla te go
też, po mi mo iż obec ny pień „The Bill
Tree” ma po nad 400 lat, ko rze nie mo -
gą być na wet z cza sów Im pe rium
Rzym skie go. Mi mo, że mniej niż 100
do ro słych drzew prze trwa ło do na -
szych cza sów, uwa ża się, że wy stę po -
wa ły po wszech nie na Gon dwa nie, sta -
ro żyt nym su per kon ty nen cie, któ ry ist-
niał za nim Au stra lia odłą czy ła się od
An tar kty ki i za czę ła prze su wać się na
pół noc. Naj star sza zna na ska mie li na
Wol le mi Pi ne po cho dzi sprzed 90 mi -
lio nów lat.

Szla chet ny wy gląd

Wol le mi Pi ne to ma je sta tycz ne drze-
wo igla ste do ra sta ją ce do 40 me trów

wy so ko ści, przy śred ni cy pnia prze -
kra cza ją cej 1 metr. Ig ły uło żo ne są pła -
sko, za mło du jas no zie lo ne, wraż li we
na znisz cze nia, na to miast doj rza łe
ulist nie nie ce chu je się dwo ma rzę da mi
igieł na ga łę ziach i jest ciem nozie lo ne.
Ko ra sos ny Wol le mi jest nie ty po wa,
wy glą da jak by by ła ob le pio na ziar na -
mi ka wy. Jest w sta nie prze trwać
w tem pe ra tu rze od mi nus 5 do plus 45
stop ni Cel sju sza. Choć, po dob no w Ja -
po nii, wy trzy ma ła już tem pe ra tu rę po -
ni żej mi nus 10 stop ni.

Ści śle strze żo na ta jem ni ca

Od mo men tu od na le zie nia Wol le mi,
bo ta ni cy prze szu ki wa li park w ce lu
od na le zie nia in nych pre hi sto rycz nych
drzew. W cią gu 3 lat zna le źli jesz cze
jed no sta no wi sko sie dem na stu oka -
zów, w jesz cze bar dziej odlud nym
miej scu, oko ło ki lo me tra w gó rę rze ki
od pier wsze go zna le zi ska. Miej sce
w wą wo zie trzy ma ne jest w ta jem ni cy
w ce lu och ro ny so sen. – Są or ga ni zo -
wa ne wy cie czki do tych miejsc, ale tyl -
ko he li kop te rem, a tu ry ści przez ca łą
po dróż ma ją za sło nię te oczy – mó wi
dy rek tor zoo Alek san der Ni we liń ski.
Ta ki lot kosz tu je kil ka ty się cy do la -
rów, a pie nią dze po zy ska ne od tu ry -
stów prze ka zy wa ne są na ra to wa nie te -
go ga tun ku. Na ca łym świe cie, rów -
nież w Pol sce, dzia ła ją już skle py, któ -
re sprze da ją sa dzon ki Wol le mi. Ek -
sper ci twier dzą, że roz sa dza nie Wol le -
mi Pi ne w ogro dach, do mach, par kach
jest jed ną z naj lep szych me tod by uch -
ro nić ro śli nę przed wy gi nię ciem.
Część środ ków z ta kiej sprze da ży tra -
fia na ba da nia nad och ro ną ga tun ku.
Każ de sprze da ne drzew ko ma swój nu -
mer iden ty fi ka cyj ny i cer ty fi kat au ten -
tycz no ści. W płoc kim ogro dzie bę dzie
ich pięć. 

Naz wa Wol le mi Pi ne po cho dzi od
Wol le mi Na tio nal Park, miej sca, gdzie
te niez wy kłe drze wa zo sta ły zna le zio -
ne. Wol le mi to abo ry geń ska naz wa oz -
na cza ją ca „ro zglą daj się wo kół, miej
oczy sze ro ko otwar te i uwa żaj”. Uda -
nych po szu ki wań w płoc kim zoo.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Naj star sze i naj rzad sze sos ny świa ta – któ re ro sły w cza sach kie -
dy po zie mi bie ga ły 50-me tro we sej smo za u ry i dra pież ne ty ra no -
za u ry – bę dą wkrót ce ozdo bą płoc kie go zoo 

Drze wa z epo ki di no za u rów

Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie ”Ci vi tas
Chri stia na (od dział w Płoc ku) po raz
trzy dzie sty pią ty og ła sza Ogól no pol ski
Kon kurs Poe tyc ki „Je sien na Chry zan -
te ma”.

Jest on adre so wa ny do au to rów, któ rzy
nie ukoń czy li 30. ro ku ży cia – zrze szo -
nych lub nie zrze szo nych w sto wa -
rzy sze niach, klu bach i związ kach
twór czych.

1. Uczest ni cy pro sze ni są
o nad sy ła nie ze sta wu 5 wier-
szy w 3 eg zem pla rzach, opa-
trzo nych go dłem. Te ma ty ka
do wol na. Tek sty nie mo gą być
wcześ niej pub li ko wa ne i na gra dza ne
w in nych kon kur sach.

2. W osob nej ko per cie, opa trzo nej tym
sa mym, co pra ce kon kur so we go dłem,
na le ży po dać imię, naz wi sko, adres, te le -
fon, da tę uro dzin oraz krót ką no tę bio gra -
ficz ną /do stęp do da nych ma tyl ko or ga -
ni za tor/.

3. Na de sła ne ze sta wy wier szy oce ni ju -
ry po wo ła ne przez or ga ni za to ra w skład
któ re go wej dą: kry ty cy, poe ci, przed sta -
wi cie le or ga ni za to ra, la u re a ci po przed -
nich edy cji kon kur su.

4. Au to rzy na gro dzo nych i wy róż nio -
nych wier szy zo sta ną po wia do mie ni li s-
tow nie o ter mi nie wrę cze nia na gród i wy -
róż nień.

5. La u re a ci zo bo wią za ni są do oso bi -
ste go od bio ru na gród i wy róż nień.

6. Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo
do nie od płat nej pub li ka cji na gro dzo -

nych i wy róż nio nych wier szy.
7. La u re a ci kon kur su otrzy-

ma ją wy róż nie nia i na gro dy
pie nięż ne, ufun do wa ne przez
or ga ni za to ra i spon so rów.

Przyz na ne bę dą tak że na gro dy
spe cjal ne – za naj lep szy ze staw

wier szy au to ra z Płoc ka, za de biut,
dla naj młod sze go la u re a ta.

8. Or ga ni za tor nie zwra ca na de sła nych
na kon kurs wier szy. 

Do dat ko wych in for ma cji udzie la se -
kre ta riat kon kur su – tel. 024 262 85
29. Pra ce kon kur so we przyj mo wa ne
bę dą do 15 paź dzier ni ka pod adre -
sem: Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie ,,Ci vi -
tas Chri stia na” ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go 11 lok. 21 09-400 Płock z do pi -
skiem na ko per cie ,,Je sien na Chry -
zan te ma”. (k)

XXXV „Je sien na Chry zan te ma”
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Na kar tach płoc kiej hi sto rii za pi sa li
się wy bit ni przed sta wi cie le ro du Tar-
czyń skich: Ka zi mierz, Fran ci szek
i Wła dy sław. Naj bar dziej zwią za ny
z na szym mia stem był Fran ci szek.

Uro dził się 19 wrześ nia 1833 ro ku
w Płoc ku. Oj ciec Ka zi mierz, wiel ki
znaw ca i mi łoś nik mu zy ki, pro du cent
for te pia nów (prze niósł fa bry kę tych
in stru men tów z Łę czy cy do Płoc ka),
przy jaź nił się m.in. z Fry de ry kiem
Cho pi nem. Fran ci szek, po ukoń cze niu
płoc kie go gim na zjum gu ber nial ne go,
stu dio wał ma lar stwo w Szko le Sztuk
Pięk nych w War sza wie. Wy ko rzy sty -
wał póź niej swój ta lent głów nie do
ozda bia nia, na ma lo wa ny mi przez sie -
bie obra za mi, wiej skich ko ściołów
w oko li cach Płoc ka m.in. w Si ko rzu,
Łę gu, Słu pii. Kon ty nu u jąc ro dzin ne
tra dy cje, gro ma dził pa miąt ki zwią za ne
z hi sto rią Pol ski i re gio nu.

W Pow sta niu Stycz nio wym peł nił
fun kcję na czel ni ka okrę gu w Płoc ku.
Aresz to wa ny, ska za ny zo stał na ze sła nie
na Sy be rię, gdzie spę dził kil ka lat. Po

po wro cie do ro dzin ne go mia sta pra co -
wał ja ko na u czy ciel ry sun ku i ka li gra fii
w płoc kich szko łach. W oko li cach Płoc -
ka pro wa dził ama tor skie ba da nia ar che -
o lo gicz ne; roz ko py wał sta re cmen ta rzy -
ska. Zna le zi ska opra co wy wał, we ry fi -
ko wał na u ko wo i opi sy wał je na ła mach
ga zet „Echa Płoc kie i Łom żyń skie”
i „Świa to wid”. Swo je zbio ry udo stęp -
niał na wy sta wy or ga ni zo wa ne w Płoc -
ku, Łom ży i Ostro łę ce. Je go naj bar dziej
zna na pra ca to „Gro by rzę do we ka mien -
ne w pow. Płoc kim”.

Wła dze car skie z nie chę cią przy glą -
da ły się dzia ła niom Fran cisz ka Tar czyń -
skie go. Je go po czy na nia by ły bo wiem
nie tyl ko ko lek cjo ner ską pa sją, na któ rą
być mo że przym knę ły by oka, ale po -
przez udo stęp nia nie sze ro kie mu ogó ło -
wi by ły dzia ła nia mi pa trio tycz ny mi,
przy po mi na ją cy mi hi sto rię znie wo lo ne -
go na ro du. I to za bor cy po do bać się nie
mog ło.

F. Tar czyń ski nie miał dzie ci, więc
u schył ku ży cia pow stał prob lem
z prze ka za niem zbio rów – po nad 5 ty -
się cy ek spo na tów. W 1900 ro ku (rok
przed śmier cią) zde cy do wał po da ro -
wać no ta rial nie swo ją ko lek cję ks. To -
ma szo wi Ko wal skie mu – ów czes ne mu
pre fek to wi płoc kich szkół, z za strze że -
niem, aby w ra zie pow sta nia w Płoc ku
mu ze um, ca łość zo sta ła tam prze nie -
sio na.

O war to ści zbio rów Tar czyń skie go
mo że świad czyć fakt, że za bie ga ły
o nie mu zea w War sza wie i Kra ko wie.
Osta tecz nie tra fi ły do Mu ze um Die ce -
zjal ne go w Płoc ku. Część z nich zo sta -
ła znisz czo na lub za gi nę ła pod czas
I woj ny świa to wej. W mu ze um za cho -
wa ły się nie licz ne. Ich od kryw ca zmarł
w trak cie ko lej nej wy pra wy ar che o lo -
gicz nej w Ra mon to wie pod Sier pcem
i po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu
w Ku ro wie. Ma rian Wilk

W To wa rzy stwie Na u ko wym Płoc kim
mia ła miej sce (7 ma ja) pro mo cja no wej
książ ki Mi cha ła Tru ba sa pt. Płoc ki gar ni -
zon Woj ska Pol skie go 1918-1939, któ ra
jest ko lej ną cie ka wą po zy cją w bib lio gra -
fii mia sta i zie mi płoc kiej. Au tor, czło nek
TNP, płk rez. dr Mi chał Tru bas, ma już na
swo im kon cie kil ka zwar tych opra co wań
na u ko wych (w tym wy da ną przed dwo ma
la ty mo no gra fię Zie mia płoc ka w woj -
nach XIX i XX wie ku) oraz licz ne pub li -
ka cje po świę co ne mi li tar nej hi sto rii mia s-
ta i re gio nu, mię dzy in ny mi na ła mach
„No ta tek Płoc kich”. 

Naj no wsza książ ka Mi cha ła Tru ba sa to
mo no gra fia dys lo ko wa ne go (roz miesz -
czo ne go) w na szym mie ście woj sko we go
gar ni zo nu II Rzecz pos po li tej. Na le ży
pod kre ślić, że jest to do tych czas je dy na,
wy so ko oce nio na przez spe cja li stów, te go
ty pu po zy cja w pol skiej hi sto rio gra fii. 

Książ kę roz po czy na ana li za prze sła nek
roz miesz cze nia w Płoc ku in sty tu cji i od -
dzia łów ar mii nie po dleg łej Pol ski. Do -
wia du je my się z niej o zna cze niu mia sta
w sy ste mie obron nym kra ju, je go tra dy -
cjach gar ni zo no wych i sto sun ku miesz -
kań ców do woj ska, a tak że za da niach gar-
ni zo nu w ewen tu al nym kon flik cie. Wie le
miej sca zaj mu je omó wie nie wszyst kich
as pek tów dzia łal no ści służ bo wej płoc kie -
go woj ska i wy ka za nie, jak bar dzo wpły -
wa ły na nie wa run ki stwo rzo ne przez
wła dze i miesz kań ców mia sta. Au tor udo -
wad nia też, że gar ni zon za u wa żal nie od -
dzia ły wał na cy wil ne oto cze nie: po ma gał
roz bu dzać pa trio tyzm i kon so li do wać
spo łe czeń stwo, wpły wał na roz wój eko-
no micz ny, kul tu ral ny i cy wi li za cyj ny
Płoc ka i zie mi płoc kiej. Za mie rze niem
au to ra by ło po ka za nie moż li wie sze ro kie -
go wach la rza wza jem nych po wią zań
mię dzy woj skiem a mia stem. Poz na je my
współ dzia ła nie w dzia łal no ści kul tu ral no -
-o świa to wej, w or ga ni za cji uro czy sto ści
i świąt, w po mo cy naj bied niej szym
i wspie ra niu ma łych wiej skich szkół,
w roz wo ju miej sco we go rze mio sła i rol -

nic twa, w pro pa go wa niu mia sta i re gio nu
na ogól no pol skim fo rum. 

Książ ka za wie ra pięć dzie siąt, w wię -
kszo ści ni gdy nie pub li ko wa nych, fo to -
gra fii oraz licz ne szki ce, sche ma ty i ze sta -
wie nia. In dek sy naz wisk i nazw miej sco -
wo ści poz wa la ją na szyb kie od na le zie nie
in te re su ją cych czy tel ni ka frag men tów,
zaś ob szer na bib lio gra fia stwa rza moż li -
wość roz sze rze nia wie dzy o tym okre sie
w hi sto rii mia sta i kra ju.

War tość pra cy pod no si sze reg in for ma -
cji drob nych, zda wa ło by się dru go- i trze -
cio pla no wych, czy nią cych jed nak obraz
na sze go mia sta z lat mię dzy wo jen nych
peł niej szym i bar wniej szym. Au tor nie
stro ni też od ane gdot i opi sów niez byt
chwa leb nych po czy nań woj sko wych i cy -
wil nych miesz kań ców mia sta. 

Adam Stru zik, mar sza łek wo je wódz twa
ma zo wiec kie go, w sło wie wstęp nym do
książ ki na pi sał: Nie czę sto zda rza się, by
pod czas lek tu ry pra cy ści śle na u ko wej
Czy tel nik na tra fiał na frag men ty wy wo łu -
ją ce na je go twa rzy uś miech ra do ści, lub
prze ciw nie – by coś ści ska ło mu gar dło.
By miał wra że nie, że w aka de mic kiej prze-
cież roz pra wie – jak w wier szu Krzysz to fa
Ka mi la Ba czyń skie go – „jesz cze sły chać
śpiew i rże nie ko ni”. M. Wró bel

Płoc kie woj skoNiez wy kli płoc cza nie

Ar che o log, ko lek cjo ner

Pod ko niec sier pnia 1939 ro ku, mi mo
re al ne go za gro że nia agre sją ze stro -

ny hit le row skich Nie miec, Po la cy nie
upa da li na du chu. Ży li na dzie ją, że woj -
sko pol skie po ra dzi so bie z na past ni ka -
mi, któ rych sław na pol ska ka wa le ria po -
go ni aż do Ber li na.

Sta ło się ina czej. Za a ta ko wa na
z dwóch stron ar mia pol ska zo sta ła
roz bi ta, ale żoł nie rze nie zło ży li bro ni;
bi li się dziel nie na wszyst kich fron tach
II woj ny świa to wej, na wscho dzie i za -
cho dzie, „za na szą i wa szą wol ność”. 

Na po cząt ku ma ja 1945 ro ku w Pol -
skich Si łach Zbroj nych na Za cho dzie
by ło oko ło 200 ty się cy pol skich żoł -
nie rzy, do brze uz bro jo nych i wysz ko -
lo nych. Na fron cie wschod nim w tym
sa mym cza sie w dzia ła niach wo jen -
nych bra ło udział 210 ty się cy Po la -
ków. Jed ni i dru dzy chcie li do trzeć do
Ber li na. Po li ty ka wiel kich mo carstw
spo wo do wa ła, że uda ło się to tyl ko
jed nym.

Ber lin miał ode grać ro lę ostat niej
twier dzy hit le ryz mu. W sztur mie na
mia sto uczest ni czy ły tyl ko do bo ro we
jed nost ki Ar mii Czer wo nej i Po la cy:
1. Dy wi zja im. Ta de u sza Ko ściusz ki, 2.
Bry ga da Ar ty le rii Ha u bic, Pol ski Kor-

pus Lot ni czy, 1. Sa mo dziel na Bry ga da
Moź dzie rzy i mniej sze jed nost ki. Wal-
czy li w re jo nie Span dau, Pocz da mu,
w dziel ni cy Tier gar ten, w re jo nie po li -
tech ni ki i dziel ni cy rzą do wej. 

Po 6 la tach wo jo wa nia pol ska bia ło -
czer wo na fla ga za ło po ta ła w zdo by tym
Ber li nie. Ale i to, jak się oka zu je, wy ma -
ga ło ofiar. We dług usta leń hi sto ry ka dr
Zbi gnie wa Wa we ra, pier wsze go Po la ka,
któ ry chciał za wie sić pol ską fla gę na ber -
liń skiej Sie gesäu le (ko lum nie zwy cię stwa)

za strze lił ro syj ski żoł nierz. Po wo dem by ła
swo i sta ry wa li za cja. Bo wiem za za wie sze -
nie fla gi na waż nym obiek cie w Ber li nie
moż na by ło otrzy mać ty tuł Bo ha te ra
Związ ku Ra dziec kie go. Wię cej szczę ścia
miał Ka zi mierz Otap, któ re mu (wraz

z czte re ma ko le ga mi) uda ło się umie ścić
bia ło -czer wo ną w pob li żu Bra my Bran-
den bur skiej. Ka zi mierz Otap po cząt ko wo,
po woj nie, miesz kał na zie miach odzy ska -
nych, a po tem prze niósł się do Płoc ka,
gdzie zmarł 26 lu te go 2006 ro ku.

8ma ja 1945 ro ku fel dmar sza łek Wil helm
Ke i tel pod pi sał w zbu rzo nej sto li cy

Rze szy akt bez wa run ko wej ka pi tu la cji.
Pod wzglę dem woj sko wym Pol ska

by ła czwar tą si łą w ko a li cji an ty hit le -

row skiej i wnio sła po waż ny wkład
w po ko na nie Trze ciej Rze szy. A jed -
nak w wiel kiej de fi la dzie zwy cię stwa
w Lon dy nie w 1946 ro ku pol skich żoł -
nie rzy nie by ło, choć ma sze ro wa ła tam
na wet kil ku o so bo wa de le ga cja Fi dżi.
O nie o bec no ści Po la ków prze są dzi ła
po li ty ka – Bry tyj czy cy nie chcie li
draż nić Sta li na. Je dy nie we Wło szech,
pod Lo ret to, 15 sier pnia 1945 ro ku
poz wo lo no na wiel ką de fi la dę zwy cię -
stwa 2. Kor pu su gen. An der sa. W pa -
ra dzie mo skiew skiej, 24 czer wca 1945
ro ku, uczest ni czy ła skrom na de le ga cja
woj ska pol skie go, wal czą ce go u bo ku
ZSRR.

Pol ska ma pra wo, a na wet obo wią zek,
wy stę po wa nia w gro nie zwy cię skich
państw i świę to wa nia Dnia Zwy cię stwa.
Krew pol skie go żoł nie rza prze la na na
róż nych fron tach mia ła tę sa mą bar wę.
Za po mi na jąc o 8 Ma ja odrzu ca my wiel-
ki wy si łek pol skie go orę ża w II woj nie
świa to wej. Ma rian Wilk

8 Ma ja – Dzień Zwy cię stwa

Po la cy w Ber li nie
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Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do Do mu Dar mstadt 21 ma ja
o godz. 10 i 17 na po kaz fil mu pt. „Mię -
dzy Odrą a Re nem”, z cy klu „Ki no do -
ku men tu nie miec kie go” Wstęp wol ny.

Po kaz obej mie fil my po ru sza ją ce na -
stę pu ją ce te ma ty:

1. Kry zys w Niem czech a nie miec kie
in we sty cje w Pol sce: jak pe wien kon-
cern po ma ga w wal ce z bez ro bo ciem
w pod poz nań skiej wsi.

2. Niem cy za ko cha ni w Pol sce: o nie -
miec kim na u czy cie lu, któ ry uczy ję zy ka
nie miec kie go w pol skiej szko le

3. Wal ka z ra kiem: naj no wsze me to dy
le cze nia i za po bie ga nia cho ro bie (ra dio -
te ra pia i pro fi lak ty ka ge ne tycz na) – 
fe lie ton plus roz mo wa z wy bit nym ge -
ne ty kiem

4. Współ pra ca ra diow ców ze Szcze ci -
na i z Gre if swal du: pol sko – nie miec ka
au dy cja „Ra dio Po me ra nia”

5. Po lo nij ny por tret: S. Wen glorz –
po pu lar ny w la tach 70-tych pio sen karz
– w ro li wy daw cy ga ze ty po lo nij nej
w Niem czech

6. Wy sta wa sta rych sa mo cho dów.
mw

Ki no nie miec kie

W Do mu Dar mstadt 16 ma ja go ścić
bę dzie zna na pio sen kar ka Ha li na Ku -
nic ka. Na for te pia nie to wa rzy szyć jej
bę dzie Cze sław Ma jew ski). Ce na bi le tu
20 zł, do na by cia w Do mu Dar mstadt.
Po czą tek re ci ta lu o godz. 18.

Ha li na Ku nic ka (ur. 18 lu te go 1938
we Lwo wie) ukoń czy ła VII Li ce um
Ogól noksz tał cą ce im. Ju liu sza Sło wac -
kie go w War sza wie. W 1959 r. otrzy-
ma ła dy plom na wy dzia le pra wa na
Uni wer sy te cie War szaw skim. By ła
szcze gól nie po pu lar na w la tach 60.
i 70. XX w. W ży ciu pry wat nym jest
wdo wą po Lu cja nie Ky dryń skim i mat -
ką Mar ci na Ky dryń ski go oraz te ścio wą
An ny Ma rii Jo pek.

Śpie wa róż no rod ny re per tu ar. Wie le
pio se nek na pi sa li spe cjal nie dla niej
Woj ciech Mły nar ski, Agniesz ka Osiec-
ka i Er nest Bryll. Ar tyst ka się ga też po
kla sy kę przed wo jen ne go ka ba re tu i ro -
man se ro syj skie. Kon cer to wa ła i kon -
cer tu je w Pol sce, tak że w Eu ro pie, Iz ra -
e lu, USA, Ka na dzie i Au stra lii.

Jej dwa na ście płyt, w tym trzy Zło te,
sprze da nych zo sta ło łącz nie w po nad
mi lio nie eg zem pla rzy.

Naj wię kszy mi prze bo ja mi Ha li ny
Ku nic kiej po zo sta ją: „Bal la da o do brej
żo nie” (wy ko na nie z mę żem Lu cja nem
Ky dryń skim), „Co się sta ło z na szą kla -
są”, „Czum ba la laj ka”, „Gwia zda mi ło -
ści”, „La to, la to, la to cze ka...”, „Niech
no tyl ko zak wit ną ja bło nie”, „Or kie stry
dę te”, „To by ły pięk ne dni”, „Z Cy gan -
ką ślu bu nie bierz cie”. . MW

Or kie stry dę te i in ne prze bo je

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do Do mu Dar mstadt 18 ma ja
o godz. 18 na po kaz slaj dów w ra mach
Klu bu „Po dró że” im. To ny’e go Ha li ka.
Tym ra zem po Ar gen ty nie opro wa dzać
bę dzie go ści Klu bu An na Pog łód. Wstęp
wol ny.

– Je steś my stu den ta mi ge o gra fii 
(V rok) na spe cja li za cji Kra jów Roz wi ja -
ją cych się w Za kła dzie Ame ry ki Ła ciń -
skiej. Pi sze my pra ce ma gi ster skie o Ar -
gen ty nie (Ania: tu ry sty ka wi niar ska,
Pio trek: tu ry sty ka wiej ska) By ła to pół -
rocz na (od paź dzier ni ka 2008 do mar ca
2009) wy pra wa do Ar gen ty ny (od wie dzi -
liś my tak że Chi le i Rio de Ja ne i ro, ale to
już in na hi sto ria). 

Od za wsze ma rzy liś my o po dró ży do
Ame ry ki Ła ciń skiej. Moż na po wie dzieć,
że zag łę bia liś my się w ten świat już na
dłu go przed wy ja zdem. Pio trek poch ła -
niał książ ki pol skich i za gra nicz nych au -
to rów o wy pra wach na kon ty nent la ty no -
a me ry kań ski, a tak że wy ko rzy sty wał swój
ta lent ar ty stycz ny do ry so wa nia ko mik -

sów z eg zo tycz ny mi zwie rzę ta mi. Ja na to -
miast ży łam w świe cie ra dos nej mu zy ki
i tań ca, na wią zy wa łam kon tak ty oraz
zgłę bia łam taj ni ki la ty no a me ry kań skiej
kuch ni – mó wi An na Pog łód. Zna jo mość
hisz pań skie go bar dzo nam po ma ga ła.
Od wie dzi liś my wie le prze pięk nych
miejsc, choć z za ło że nia trzy ma liś my się
z da le ka od utar tych szla ków tu ry stycz -
nych (po mi nę liś my np. Pa ta go nię). Dzię-
ki zna jo mo ści kul tu ry i ję zy ka, nie jed no -
krot nie do sta wa liś my się do miejsc, gdzie
ni gdy nie sta nę ła no ga żad ne go ob co kra -
jow ca. Najwspa nial szym do świad cze -
niem po dró ży był kon takt z ludź mi. Ol -
brzy mia go ścin ność osób, któ re be zin te -
re sow nie za pra sza ły nas do swo ich do -
mów; życz li we uś mie chy i po moc w każ -
dej sy tu a cji; ciep ło, opie ka, przy jaźń,
kul tu ra dzie le nia się wszyst kim, co się
po sia da. Slaj dy, któ re po ka że my bę dą
obra zo wać kul tu rę ga u cho (kow bo jów
ar gen tyń skich), tra dy cje wi niar skie re -
gio nu Men do za oraz zróż ni co wa nie kra j-
o bra zo we róż nych czę ści An dów. mw

W Klu bie „Po dró że” im. To ny’e go Ha li ka

Ar gen ty na

Dom Dar mstadt za pra sza 28 ma ja
(czwar tek) me lo ma nów (i nie tyl ko) na
kon cert for te pia no wy dwój ki mło dych,
zdol nych, płoc kich pia ni stów, któ rzy
swo je umie jęt no ści udo wod ni li tak że po -
za gra ni ca mi na sze go kra ju. Po czą tek
kon cer tu za ty tu ło wa ne go „Od Scar lat tie -
go do De bu sy’e go” o godz. 18.

KA RO LI NA GAR LEJ -ZGO RZEL SKA na u kę
gry na for te pia nie roz po czę ła w wie ku lat
7 w kla sie prof. Ele o no ry Tor bic kiej.
Ukoń czy ła PSM I i II st. im. Ka ro la Szy-
ma now skie go w Płoc ku, ucząc się pod
kie run kiem prof. Pa wła Skrzyp ka. Jest 
la u re at ką kon kur sów pia ni stycz nych
(m.in. II na gro da oraz Na gro da Spe cjal na
za wy ko na nie tań ca ba ro ko we go na Ogól -
no pol skim Kon kur sie Pia ni stycz nym im.
L. Ste fań skie go w Płoc ku w 1994 ro ku,
wy róż nie nie na Ogól no pol skim Kon kur -
sie Pia ni stycz nym w Ko ni nie1998). 

Od 2004 ro ku stu diu je na Aka de mii
Mu zycz nej im. F. No wo wiej skie go
w Byd gosz czy u prof. Je rze go Su li kow -
skie go. W 2008 ro ku w ra mach eu ro pej -
skie go pro gra mu Eras mus stu dio wa ła na
Con ser va to rio di Mu si ca F. Ve nez ze
w Ro vi go we Wło szech. W tym że ro ku
otrzy ma ła wy róż nie nie na XVIII Con cor -
so In ter na zio na le Pia ni sti co 2008 w Rzy -
mie i II na gro dę w ka te go rii so lo wej na
Con cor so Na zio na le di Ese cu zio ne Pia ni -
sti ca ,,Pre mio Ro ber to Zuc chi”. Na tym
sa mym kon kur sie wy stą pi ła ra zem z To -
ma szem Zgo rzel skim i w ka te go rii du e -
tów for te pia no wych otrzy ma ła II na gro -
dę. W du e cie tym Ka ro li na otrzy ma ła
rów nież I na gro dę na 5. Con cor so In ter -
na zio na le ,,Cit ta’ di Pe sa ro”. Na tym że
kon kur sie w ka te go rii so lo wej zdo by ła
tak że I Na gro dę Ab so lut ną. W 2008 r.
roz po czę ła pra cę ja ko na u czy ciel for te -

pia nu w PSM I i II st. im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Płoc ku.

TO MASZ ZGO RZEL SKI na u kę gry na for te -
pia nie roz po czął w wie ku 10 lat. Ukoń czył
rów nież płoc ką PSM, ucząc się pod kie run -
kiem Ma riu sza Tyt ma na. Jest la u re a tem
wie lu kon kur sów pia ni stycz nych i uczest -
ni kiem licz nych kur sów. W ro ku 2000 od -
był to ur nee po Ja po nii, bio rąc udział
w Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu w Ao mo -
ri ra zem ze świa to wej sła wy pia nist ką Ha -
li ną Czer ny -Ste fań ską. W 2002 ro ku za jął
pier wsze miej sce w Kon kur sie Pia ni stycz -
nym im. prof. Lud wi ka Ste fań skie go,
otrzy mu jąc GRAND PRIX oraz Na gro dę
Spe cjal ną za naj lep sze wy ko na nie utwo ru
Fry de ry ka Cho pi na. W 2003 ro ku za de biu -
to wał w Sta nach Zjed no czo nych, wy ko nu -
jąc se rię re ci ta li w Ka li for nii, or ga ni zo wa -
nych przez Gold Co un try Pia no In sti tu te.
W 2008 ro ku w ra mach eu ro pej skie go pro-
gra mu Eras mus stu dio wał na Con ser va to -
rio di Mu si ca F. Ve nez ze w Ro vi go we
Wło szech. W tym że ro ku zdo był III na gro -
dę na XVIII Con cor so In ter na zio na le Pia -
ni sti co 2008 w Rzy mie, II na gro dę w ka te -
go rii so lo wej oraz – gra jąc z Ka ro li ną Gar-
lej Zgo rzel ską – w ka te go rii du e tów for te -
pia no wych na Co non cor so Na zio na le di
Ese cu zio ne Pia ni sti ca ”Pre mio Ro ber to
Zuc chi”. W du e cie tym Ta masz otrzy mał
rów nież I Na gro dę na 5. Con cor so In ter na -
zio na le “Cit ta’ di Pe sa ro”. Obec nie jest stu-
den tem V ro ku Aka de mii Mu zycz nej im.
Fe lik sa No wo wiej skie go w Byd gosz czy,
gdzie do sko na li swo ją grę pod kie run kiem
prof. Ma rii Mu raw skej i prof. Je rze go Go -
dzi szew skie go. W 2008 r. roz po czął pra cę
ja ko na u czy ciel for te pia nu w PSM I i II st.
im. Ka ro la Szy ma now skie go w Płoc ku
oraz zo stał sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. mw

Dla me lo ma nów
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To nie mog ło skoń czyć się ina czej.
Piotr Ba ła – ak tor płoc kie go te a tru znów
prze kli na, ge sty ku lu je, wście ka się i zży -
ma. Ale to nie gra tyl ko ży cie, bo zdo by-
w ca te go rocz nej „Srebr nej Ma ski” szy ku -
je nam spot ka nie z niez rów na ną eki pą ze
Słup na, któ ra w grud niu ub.r. za dzi wi ła
Płock. Wów czas na sce nie ka me ral nej Te -
a tru Dra ma tycz ne go wy sta wi li na mo ty -
wach „Szop ki” schil le row skiej „Spot ka -
nie”, któ re bar dzo się płoc cza nom po do -
ba ło i przy czy ni ło się do przyz na nia Pio -
tro wi Ba le – re ży se ro wi i au to ro wi przed-
sta wie nia – wy róż nie nia To wa rzy stwa
Przy ja ciół Te a tru. 

Jak uciec przed wą sem?

Ak to ra mi by ły wów czas oso by ze
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
w Słup nie, z gmin nych świet lic śro do -
wi sko wych i li ce a list ki z płoc kich szkół,
któ re miesz ka ją w Słup nie, a tak że pra -
cow ni cy tam tej sze go GOPS-u – wszy -
scy sku- pie ni wo kół gru py te a tral nej „A
by ło to tak”. Sta li się sław ni i roz poz na -
wa li w swo im śro do wi sku. – Nasz pan
dy rek tor szko ły z wiel kim wą sem spot -
kał mnie kie dyś w skle pie i wo ła na ca -
ły głos: to na sza ak tor ka i ca łu je mnie.
A ja tyl ko my śla łam, jak uciec przed
tym wą sem – mó wi pa ni Te re sa. – To

dla nas wiel ka ra dość. 
Te raz po wra ca ją. Po przed nia hi sto ria

dzia ła się w uzdro wi skach Kar pa cza, te raz
bę dzie to dom star ców. Jak zwy kle au tor
po ru sza te mat wy klu cze nia spo łecz ne go,
odrzu ce nia przez ro dzi nę, sa mot no ści
i sta ro ści, ale na swój prze wrot ny spo sób.
Po przed ni spek takl był na sce nie ka me ral -
nej, ten przy go to wy wa ny jest na du żą.
Ele men tem spek ta klu bę dzie rów nież
film, w któ rym po dob nie jak „Wy dzia le
Te a tral nym” wy stą pią dzien ni ka rze, ak to -
rzy z płoc kie go te a tru, po li ty cy, sa mo rzą -
dow cy czy płoc cy po li cjan ci. Ba ła po łą -
czył do świad cze nia z obu swych au tor -
skich pro duk cji.

– Je stem tro chę prze ra żo na, ni gdy nie
by łam tak bli sko pub licz no ści, to mnie
onieś mie la – mó wi pa ni Ro ma, ale ra dzi
so bie świet nie. Ja ko jed na z nie licz nych
nie ma ze so bą kar tki z tek stem, a wcześ -
niej to ona mia ła naj wię ksze kło po ty z za -

pa mię ty wa niem. Przed pre mie rą „Spot ka -
nia” mó wi ła, że wcześ niej ni gdy nie by ła
w te a trze i bar dzo chcia ła by zo ba czyć
„praw dzi wych” ak to rów na sce nie. Tym
ra zem sa ma za gra ła z praw dzi wą ak tor ką
– Zdzi sła wą Bie lec ką.

I ro man tycz nie pro szę

Uda ło się rów nież wspól nie z zes po łem
„A by ło to tak” obej rzeć w Dra ma tycz -
nym „Kró lew nę Śnież kę” i „Słu gę dwóch
pa nów”. – Pro szę pa na, ja to by łam za z-
dros na, bo pan Piotr tak tam ca ło wał te
pięk ne ak tor ki, tak ca ło wał – odzy wa się
pa ni Te re sa, któ ra jesz cze przed chwi lą sa -
ma do sie bie mó wi ła: „ja się za bi ję! No
głąb, głąb, głąb!” – kie dy nie mog ła pra -
wi dło wo wy po wie dzieć swo jej kwe stii.
Jest cięż ko. Do spek ta klu po zo sta ło kil ka
ty god ni. Cza su jest du żo mniej niż przy
„Spot ka niu”, a ro bo ty du żo wię cej, no
i re ży ser tro chę jak by bar dziej ner wo wy. 

– To waż na sce na, dziew czy ny. Nie mu -
si cie le cieć na zła ma nie kar ku. Ro ma
patrz w ka bi ny re a li za to ra, a nie jak byś
szu ka ła go łę bi. I ro man tycz nie pro szę.

W no wym przed sta wie niu za ty tu ło wa -
nym „Anio ły” zo ba czy my m.in. Mir ka
i Ja nu sza, któ rzy po przed nio gra li bra ci
(pa mię ta cie tę kwe stię: Kim ja bę dę, jak ty
zo sta niesz wój tem? – py tał je den, a dru gi

od po wia dał: bra tem wój ta). Po now nie za -
gra ją naj star szy i naj młod szy uczest nik
pro jek tu pan Sta ni sław (nie do szły He rod)
i Ma te usz (po przed nio grał bez względ ne -
go wła ści cie la uzdro wi ska). Nie za brak nie
też pa na Zbysz ka (kie row cy) i pa ni Mo ni -
ki Pan kow skiej oraz Mar ka Cu pa ły –
z Gmin ne go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Słup nie. Jest też wie le no wych twa rzy.
Pa ni Kry sty na do pie ro co wy szła ze szpi-
ta la, ale prób nie od pusz cza. Wszy scy
cier pli wie słu cha ją uwag re ży se ra i choć
cza sa mi pa nu je na pró bach bar dzo luź na
at mos fe ra, wie dzą, że nie mo gą za wieść
swo jej pub licz no ści. – Bę dzie wie le zna jo -
mych, waż nych lu dzi: pan mar sza łek, pan
wójt, ksiądz pro boszcz – wy li cza ją. 

Pre mie ra spek ta klu już 24 ma ja
w Te a trze Dra ma tycz nym o godz. 17. 

Pro jekt zo stał do fi nan so wa ny ze środ-
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go. (rł)

– Mo ni ka te raz wcho dzi! Nie! Pa weł?! Nie te raz ja – prze krzy ku -
ją się naw za jem. – Prze stań cie! – wrzesz czy Ba ła. – To ja mó wię
kto po kim wcho dzi.

Anio ły w Płoc ku
Siód ma edy cja Mię dzy na ro do we go Fe -

sti wa lu Płoc kie Dni Mu zy ki Chó ral nej (6
i 7 ma ja br., ba zy li ka ka te dral na na
Wzgó rzu Tum skim i 10 ma ja, dzie dzi niec
Mu ze um Ma zo wiec kie go) tra dy cyj nie już
do star czy ła miej sco wym słu cha czom
oka zji do kon tak tu ze sztu ką chó ral ną naj -
wyż szej kla sy. Po raz czwar ty w hi sto rii
im pre zy – owa sztu ka uo bec ni ła się
w Płoc ku za spra wą Na ro do we go Chó ru
Ukra i ny „Dum ka”.

Pod wzglę dem in to na cji, na sy co ne go,
głę bo kie go brzmie nia, pre cy zji ar ty ku -
la cji i roz leg ło ści ska li, chó ry z Ro sji,
Bia ło ru si czy Ukra i ny są ewe ne men tem
w ska li świa to wej. Naj sil niej da ło się to
od czuć pod czas kon cer tu ina u gu ra cyj -
ne go, kie dy to go ście z Ki jo wa wy ko na -
li Niesz po ry op. 37 Sier gie ja Rach ma ni -
no wa, pięt na sto czę ścio wy cykl hym-
nów, psal mów i pieś ni na czte rog ło so wy
chór a cap pel la z 1915 ro ku. War to do -
dać, że utwór zna ny jest też ja ko Ca ło -
noc ne Czu wa nie, w tra dy cji li tur gicz nej
Ko ścio ła pra wo sław ne go od pra wia ne
przed świę ta mi re li gij ny mi: w klasz to -
rach – prze ple cio ne mo dli twa mi, li ta nia -
mi, czy ta nia mi i an ty fo na mi. Czu wa nie
owo za czy na się w so bo tę o godz. 18,
a koń czy w nie dzie lę o 9 ra no. W Płoc -
ku zgod nie z li te rą tek stu mu zycz ne go,
trwa ło nies peł na go dzi nę, ale i tak wzo -
ro wo prze ka za ło na der zróż ni co wa ną
tem pe ra tu rę re li gij nej emo cjo nal no ści,
ty po wą dla śpie wów pra wo sław nych.

Je śli cho dzi o „Dum kę”, na rze czo -
nym fe sti wa lu za ist niał zresz tą pre ce -
dens, wy stą pi ła tu ona bo wiem dwu krot -
nie: tak że ja ko współ wy ko naw ca jed ne -
go z naj wię kszych dzieł w hi sto rii mu -
zy ki, czy li Re qu iem d-moll KV 626 Mo -
zar ta (w płoc kiej ka te drze w cią gu ostat-
nie go dzie się cio le cia za pre zen to wa ne
przy naj mniej po raz czwar ty). Jest to,
jak wia do mo, ostat ni utwór „bo skie go
Ama de u sza”, z uwa gi na oko licz no ści
pow sta nia (zle ce nie ano ni mo we go me -
ce na sa, śmierć au to ra w trak cie pra cy
nad dzie łem) oto czo ny pew ną au rą ta -
jem ni cy. Mo że dla te go, że resz ta utwo -
ru, do kom po no wa na przez ucz nia Mo -
zar ta, Fran za Süssmay ra, na pod sta wie
wska zó wek mi strza, zdu mie wa ją co nie
od bie ga od po cząt ko wych, w peł ni au -
tor skich In tro it i Ky rie – na pew no zaś
dla te go, że ta msza ża łob na na chór, or -
kie strę i czwo ro so li stów to wśród po -
god nych na ogół dzieł ge nial ne go sal -
zbur czy ka dzie ło wy jąt ko wo mrocz ne. 

Wa lo ry te da ło się od czuć pod czas dru -
gie go fe sti wa lo we go wie czo ru, kie dy to,
ra zem z „Dum ką”, wy stą pi li so li ści: Je le -
na Na gor na ja (so pran), Ok sa na Ni ki tiuk
(mez zo so pran), Wik tor Ska czok (te nor)
i Kon stan tin Klejn (bas), a tak że Pu e ri
Can to res i Pu el lae Can tan tes Plo cen ses
oraz Or kie stra Ka me ral na Fil har mo nii
Na ro do wej pod dy rek cją Eu ge ni ja Saw-
czu ka. In ter pre ta cja dy ry gen ta, chwi la mi
„skraj na” pod wzglę dem tem pa (wol ne
„Rex tre men dae” i szyb kie „Do mi ne Je -
su”), zdo ła ła od dać strach przed śmier cią
i jed no czes ną jej afir ma cję – uczu cia, któ -
re Mo zart, naz wa wszy śmierć „naj lep -

szym i naj praw dzi wszym przy ja cie lem
ludz ko ści”, za warł w swo im Re qu iem.
Za strze że nia moż na mieć wła ści wie tyl ko
do so li stów – si ło wo śpie wa ją ce go ba sa
i czę sto za ni ka ją ce go te no ra. 

Ostat ni kon cert był zu peł nym no vum
w do tych cza so wym kon tek ście Płoc kich
Dni Mu zy ki Chó ral nej, zdo mi no wa nych
przez wiel ki re per tu ar chó ral no -sym fo -
nicz ny. Pod czas przed sta wie nia wo kal no -
mu zycz ne go Te a tru Pieś ni „Ma ła Ta jem -
ni ca” z ro syj skie go My tisz czi, par tner -
skie go mia sta Płoc ka, na mu ze al nym
dzie dziń cu roz brzmie wa ły bo wiem ro syj -
skie pieś ni cer kiew ne, utwo ry J. S. Ba cha,
Schu ber ta i Mo zar ta – a tak że ope ro we
„prze bo je” oraz po pu lar ne pio sen ki ro syj -
skie, ukra iń skie, a na wet pol skie czy ame -
ry kań skie. Wszyst ko to w wy ko na niu do -
praw dy nie tu zin ko wym: „Ma ła Ta jem ni -
ca” jest zes po łem skła da ją cym się z bli -
sko 30 osób w wie ku od 6 do 20 lat (w
Płoc ku wy stą pi ło 11 dziew cząt), któ rych
gło sy szko lo ne są au tor ską, „fo no pe dycz -
ną” me to dą W. Je miel ja no wa. Zes pół ten
w re zul ta cie ma pięk ne, kla sycz ne i jed -
no cześ nie ty po wo ro syj skie brzmie nie,
któ re, w po łą cze niu z cho re o gra fią i ele -
men ta mi gry ak tor skiej dziew cząt, urze -
kło płoc ką pub licz ność w trak cie pra wie
dwu go dzin ne go kon cer tu. Nad ca ło ścią
tej uda nej pro duk cji czu wa ła kie row ni -
czka zes po łu Ta tia na Czer nie je wa, udzie -
la ją ca się tu taj w cha rak te rze dy ry gen tki
i akom pa nia tor ki.

Mi mo wszyst kich su per la ty wów, ja -
kie na le żą się Płoc kim Dniom Mu zy ki
Chó ral nej, trud no nie zwró cić uwa gi na
za sta na wia ją cą pow ta rzal ność ich ob sa -
dy. Nie wy da je się bo wiem wska za ne,
aby im pre za o sied mio let niej już hi sto rii
i „mię dzy na ro do wym” szyl dzie by ła
nie u stan nie „ob słu gi wa na” przez de fac -
to jed ną gwia zdę za gra nicz ną, choć by
i naj jaś niej sze go roz bły sku. War to by
też zad bać, aby w ko lej nych edy cjach
pro gra mów fe sti wa lo wych re kla ma tu -
ry stycz nych wa lo rów Płoc ka nie za stę -
po wa ła pod sta wo wych in for ma cji na te -
mat re per tu a ru mu zycz ne go im pre zy.
I że by z ww. pro gra mów raz na za wsze
zni kły sty li stycz ne bły skot li wo ści w ro -
dza ju: „W 2000 ro ku odz na czo no ją
mia nem Dzia łacz Ho no ro wy...”

An drzej Do ro bek 
Mi chał Pan kow ski
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NIE U STA JĄ CA DUM KA? 
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1-3 ma ja w Poz na niu, na je zio rze Mal ta, od by ły się
jed ne z waż niej szych kwa li fi ka cyj nych re gat na obo wią -
zu ją cym stan dar do wym dy stan sie 2 ki lo me trów dla wio -
śla rzy, ubie ga ją cych się o szli fy re pre zen ta cyj ne – od se -
nio rów po ju nio rów młod szych. 

Zgod nie z za sa da mi usta lo ny mi przez tre ne rów ka dry,
wszy scy mie li obo wią zek star tu w ma łych ty pach ło dzi
(je dyn ki, dwój ki) bez wzglę du na to, w ja kich kon ku ren -
cjach w przy szło ści bę dą star to wać. Dzię ki zna czą ce mu
wspar ciu Urzę du Mia sta i PKN Or len, Płoc kie To wa rzy -
stwo Wio ślar skie wzię ło udział w tych pre sti żo wych
zma ga niach pn. „Cen tral ne Kwa li fi ka cyj ne Re ga ty
Otwar cia Se zo nu Se nio rów”. 

Bar dzo do brze za pre zen to wał się Piotr Bu chal ski,
któ ry z Pa try kiem Brze ziń skim (AZS -AWF Poz nań) na
dwój ce bez ster ni ka w czte rech star tach za wsze wio sło -
wał w fi na le „A” (V-VI miej sce), czym udo wod nił swo -
ją przy na leż ność do ści słej czo łów ki wio ślar skiej i zo stał
po wo ła ny na zgru po wa nie ka dry do Wał cza. Rów nież
do sko na le za pre zen to wał się Do mi nik Ku biak z par tne -
rem z Byd go stii Byd goszcz (Da riusz Ra dosz), któ rzy
dwa ra zy by li w fi na le „A” i dwa ra zy w fi na le „B” i fi -
nał „B” dwu krot nie wy gra li. Trze cia dwój ka se nio rów
PTW To masz Ci choc ki i Mi chał Grze lak, po nie waż nie
star to wa li w Dłu go dy stan so wych Re ga tach w War sza wie
(cho ro ba), zo sta li przez tre ne rów ka dry usta wie ni w fi na -
le „C” i zde cy do wa nie wy gra li. Na stęp nie wy star to wa li
w fi na le „B”, gdzie za ję li III miej sce (fi nał wy grał D. Ku -
biak), ale dal sze go star tu za bro nił le karz z po wo du kon-
tu zji Mi cha ła Grze la ka.

Na le ży pod kre ślić, że Ku biak, Ci choc ki i Grze lak pier-
wszy rok star tu ją ja ko se nio rzy, któ rzy przesz li z gru py
mło dzie żo wej. 

Na stęp nie do wal ki ru szy li ju nio rzy. Je dy nym ju nio -
rem, któ ry star to wał tyl ko dwa ra zy był Ka mil Zaj kow -
ski, gdyż tre ner ka dry nie poz wo lił na wię cej star tów.
Oba swo je star ty na je dyn ce wy grał zde cy do wa nie i pro -
sto z Poz na nia po je chał do Wał cza na zgru po wa nie przed
cze ka ją cym go star tem w Mo na chium. 

W po dob nym sty lu za pre zen to wa li się: Da mian Sa -
lak i Da mian Ple wiń ski, któ rzy na dwój ce bez ster ni ka
dwa ra zy wy gra li fi nał „A” oraz wspól nie z par tne ra mi
z Pos na nii Poz nań rów nież dwa ra zy wy gra li fi nał „A”
w czwór ce bez ster ni ka. Tu taj tre ner ka dry tak że nie
miał wąt pli wo ści i na stęp ni dwaj płoc cy wio śla rze do łą -
czy li do Zaj kow skie go i wy je cha li do Wał cza. Na le ży
tak że od no to wać bar dzo uda ny wy stęp w 100% klu bo -
wej osa dy PTW w kon ku ren cji czwó rek bez ster ni ka
(Da wid Przed peł ski, Łu kasz Le wan dow ski, Da mian
Kru szyń ski, Ga briel Fel bór), któ rzy za ję li III miej sce
(dwie pier wsze osa dy by ły skła da ne z za wod ni ków róż -
nych klu bów). Rów nież re we la cyj nie spi sa li się ju nio -
rzy młod si PTW, któ rzy wal czy li o re pre zen ta cję na Re -
ga ty Na dziei Olim pij skich w Cze chach. Pier wsi wy star -
to wa li na dwój ce bez ster ni ka Mar cin Śnie goc ki i Bar -
tło miej Lud wi kow ski, któ rzy be za pe la cyj nie wy gra li
fi nał „A” i tym sa mym zo sta li po wo ła ni do re pre zen ta -
cji na re ga ty w Cze chach. Bar dzo du żo ra do ści spra wi -
ły PTW ju nior ki młod sze Le na No wa kow ska i Ane ta
Bia ła szek, któ re dzię ki za ję ciu w dwój ce pod wój nej
w pier wszym star cie II miej sca, a w dru gim star cie
I miej sca zo sta ły rów nież po wo ła ne do re pre zen ta cji na
re ga ty w Cze chach, gdzie z dwie ma za wod ni czka mi
z Byd go stii Byd goszcz bę dą pły nę ły na tych mię dzy na -
ro do wych za wo dach w osa dzie czwór ki pod wój nej. Na -
le ży zaz na czyć, że pra wie wszy scy wio śla rze są ucz nia -
mi Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go przy ZST „70”,
gdzie ka drę tre ner ską sta no wią: Grze gorz Stel lak, Ja cek
Ka ro lak, Je rzy Pod sę dek, An drzej Pe try kow ski, Piotr
Sał kow ski, Krzysz tof Ka liń ski i Agniesz ka Lep czak. 

Wal de mar Ro gowski
se kre tarz za rzą du PTW

Do brze się spi sa li

Tra dy cyj nie pier wszą dy scy pli ną ry wa li za cji wo je -
wódz kiej w igrzy skach ma zo wiec kich są fi na ły w bie gach
prze ła jo wych. Tym ra zem (28 kwiet nia) do Je dliń ska nad
Ra dom ką wy je cha ła re kor do wa licz ba ucz niów z Gim na -
zjum Nr 1, któ rzy w eli mi na cjach re jo no wych wy wal czy -
li pra wo star tu w fi na łach. Dla uświa do mie nia ran gi im -
pre zy, war to pod kre ślić, że w każ dych eli mi na cjach star-
tu je śred nio oko ło 1000 uczest ni ków, co przy przem no że -
niu przez 8 re jo nów, da je po kaź ną licz bę 8 ty się cy uczest-
ni ków na ca łym Ma zo wszu. Z tak licz nej gru py do fi na -
łów ma zo wiec kich awan so wa ło aż 28 osób z G1. Tak licz-
na re pre zen ta cja za o strzy ła ape ty ty na me da le i do bre
miej sca w kla sy fi ka cji dru ży no wej, cze go nie ukry wa li
opie ku no wie Piotr Miesz kow ski i Ja ro sław Do brze niak.

I dłu go nie trze ba by ło cze kać. W pier wszym bie gu na 1
km dziew cząt z rocz ni ka 1996 bar dzo do brze za pre zen to wa -
ła się Do mi ni ka MU RA SZEW SKA (I-5). Oko ło 300 m
przed me tą roz po czę ła fi nisz z dzie sią tej po zy cji. Z me tra na
metr prze su wa ła się na lep sze miej sce, by 60 m przed me tą
biec już na po zy cji me da lo wej. Na ostat nim od cin ku zdo ła ła
jesz cze wy prze dzić jed ną gim na zja list kę i osta tecz nie pa dła
za me tą ze zmę cze nia, ale z ra do ścią ze srebr ne go me da lu.

Ko lej ne dwa bie gi poz wo li ły tro chę od po cząć od emo -
cji zwią za nych z wal ką o me da le. W kla sach pier wszych

chłop ców naj le piej po ka zał się Ma te usz KU CZYŃ SKI
(I-5), któ ry był dwu na sty, a wśród star szych dziew cząt
na naj wyż szym miej scu (33) fi ni szo wa ła Eli za MA JEW-
SKA (II-5).

Na stęp ni na star cie sta nę li chłop cy z rocz ni ka 1994.
Do po ko na nia mie li dy stans 1500 m. Za wod ni cy z G-1
niez byt po myśl nie wy star to wa li i, nie ste ty, w czo ło wej
gru pie ich za bra kło. Po 500 m do przo du za czął się prze-
su wać Mi chał CIAR KOW SKI (II-5), by za chwi lę zna -
leźć się w pier wszej dzie siąt ce. Na ostat nich 500 m za -
czął po goń za staw ką me da lo wą. Na ostat nim za krę cie
przed fi ni szo wą pro stą uda ło mu się wsko czyć na trze cią
po zy cję. Na pie ra ny do ostat nich me trów obro nił brą zo -
wy me dal. 

Nad szedł czas na bieg dziew cząt z trze cich klas gim-
na zjum. Tu na star cie sta nę ło sześć za wod ni czek z kla sy
III-7. Po star cie utwo rzy ła się grup ka pro wa dzą ca,
w któ rej zna laz ły się Mar ce li na KA WEC KA i za chwi lę
Alek san dra KO ZA KIE WICZ. Tuż za pro wa dzą cą gru pą
bieg ły: Mo ni ka ZA ŁĘ SKA i We ro ni ka NERS. W de cy -
du ją cej fa zie bie gu na pro wa dze nie wy szła Mar ce li na
KA WEC KA, któ ra kon tro lu jąc sy tu a cję nie od da ła pro -
wa dze nia do me ty, zdo by wa jąc zło ty me dal. Za cię ta
wal ka to czy ła się o sre bro. Ola Ko za kie wicz za a ta ko wa -
ła 150 m przed me tą i wy szła na dru gą po zy cję. Osta te-
cz nie Ko za kie wicz zdo by ła brą zo wy me dal. 

W naj star szej gru pie chłop ców za ak cen to wa li swo ją
obec ność Da wid Wil czyń ski i Łu kasz Chmu ra, któ rzy
do rzu ci li pun kty do łącz nej kla sy fi ka cji.

W nie o fi cjal nej jesz cze kla sy fi ka cji, dziew czę ta dru -
ży no wo za ję ły pier wsze miej sce na Ma zo wszu, a chłop -
cy by li pier wsi lub dru dzy. Z kla sy fi ka cji łącz nej wy ni -
ka, że Gim na zjum Nr 1 w Płoc ku jest naj lep szą szko łą na
Ma zo wszu w bie gach prze ła jo wych. P. Miesz kowski

PS Trwa na bór do lek ko at le tycz nej kla sy spor to wej
w Gim na zjum Nr 1. In for ma cje – Piotr Miesz kow ski
Gim na zjum Nr 1 w Płoc ku (la@ploc man.pl).

Już po raz 127. na przy sta ni Płoc kie go To wa rzy stwa
Wio ślar skie go uro czy ście otwar ty zo stał se zon star to -
wy. Po raz pier wszy w prze mó wie niu, ina u gu ru ją cym
wod ne zma ga nia, pre zes Grze gorz Stel lak mógł już
mó wić o re mon cie przy sta ni w cza sie te raź niej szym,
a nie przy szłym. Wi docz ne pier wsze oz na ki prac bu -
do wla nych oz na cza ją dłu go ocze ki wa ną mo der ni za cję
obiek tów, któ ra tak uty tu ło wa ne mu klu bo wi od daw na
się na le ża ła. Uro czy ste go otwar cia se zo nu do ko nał za -
stęp ca pre zy denta mia sta Piotr Ku be ra. Obec ny był
tak że na uro czy sto ści sta ro sta płoc ki Mi chał Bosz ko.
Nie za bra kło przed sta wi cie li szkół, tre ne rów i wy cho -
waw ców mło dzie ży, tre nu ją cej wio ślar stwo. 

Tra dy cyj nie, po ofi cjal nych prze mó wie niach, mło -
dym adep tom ro zda no kół ka olim pij skie. Za suk ce sy
na are nie kra jo wej pier wsze i dru gie kół ko otrzy ma ło
łącz nie 41 za wod ni ków i za wod ni czek. Trze cie kół ko
olim pij skie otrzy ma li za wod ni cy, le gi ty mu ją cy się
zna czą cy mi wy ni ka mi wśród naj lep szych w Eu ro pie.
By ło ich sied mio ro: Da mian Ple wiń ski, Da mian Sa lak,
Łu kasz So ko łow ski, Do rian Ka łuż ny, Ja kub Za zga,
Gra ży na Pie trzak, Ka mil Zaj kow ski. 

Po czę ści ofi cjal nej od by ły się za wo dy mło dzi ków i ju -
nio rów, nie ste ty bez naj lep szych za wod ni ków w róż nych
ka te go riach wie ko wych, po nie waż prze by wa li oni na za -
wo dach i zgru po wa niach ka dro wych. A to, że mło dzi za -
wod ni cy z Płoc ka nie są wy łącz nie sta ty sta mi na za wo -
dach mo gliś my się prze ko nać już na stęp ne go dnia. Ka mil
Zaj kow ski (PTW Płock) za jął pier wsze go dnia II miej sce
w mię dzy na ro do wych re ga tach ju nio rów w Mo na chium.
Wy grał Nie miec Hu bert Trzy bin ski. Na stęp ne go dnia by -
ła zmia na – Ka mil sta nął na naj wyż szym po dium. W ry -
wa li za cji do mi no wa ły osa dy nie miec kie. Kil ka sil nych
za łóg przy je cha ło z Wiel kiej Bry ta nii. 

Dla ju nio rów naj waż niej szą te go rocz ną im pre zą bę -
dą mi strzo stwa świa ta we fran cu skim Bri ve -la -Ga il lar -
de (5-8 sier pnia). pn

Se zon wio ślar ski
otwar ty

4 me da le XI Ma zo wiec kich Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej

GIM NA ZJUM NR 1 NAJ LEP SZE 

Mar cin Śnie goc ki i Bar tło miej Lud wi kow ski

Da mian Ple wiń ski i Da mian Sa lak
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Bad min to ni ści płoc kiej Ma so vii za koń -
czy li ro zgryw ki li go we se zo nu 2008/09
na 4. miej scu dru giej li gi i nie wy wal czy -
li awan su do wyż szej kla sy. Jed nak ca ły
se zon nie był kom plet nie stra co ny. Na in -
dy wi du al nych mi strzo stwach Pol ski tra -
dy cyj nie z do brej stro ny po ka za ła się naj -
bar dziej uty tu ło wa na płoc ka bad min to -
nist ka – Mo ni ka Bień kow ska, któ rą po -
pro si liś my o pod su mo wa nie se zo nu.

Po czą tek li gi w wa szym wy da niu moż -
na naz wać fal star tem, któ ry bez poś red nio
prze ło żył się na brak awan su do I li gi.

– Tak, rze czy wi ście. Trzy pier wsze
spot ka nia zwe ry fi ko wa no na ko rzyść ry -
wa li, przyz na jąc im wal ko we ry, choć tyl -
ko w pier wszym wy pad ku by ła to wi na or -
ga ni za to ra, po nie waż na za wo dy nie do -
je chał le karz. Dzię ki te mu kom plet pun k-
tów za in ka so wał MKS Stal No wa Dę ba,
któ ry ab so lut nie był w na szym za się gu, co
udo wod ni liś my w re wan żu na ich te re nie
pew nie wy gry wa jąc 4:1. W ko lej nych
spot ka niach z AZS UWM Ol sztyn i KS
We so ła wy gra liś my gład ko 4:1 i 5:0, lecz
w tym przy pad ku zak we stio no wa no waż -
ność mo jej li cen cji. Mi mo, że sę dzia
głów ny za wo dów za każ dym ra zem do -
pusz czał mnie do ro zgry wek, we ry fi ku jąc
upraw nie nia do gry, to ro zgryw ki przy
tzw. „zie lo nym sto li ku” nie wy pa dły dla
nas ko rzyst nie i pun kty po wę dro wa ły do
ry wa li. 

W li dze nie po szło naj le piej, jed nak
o in dy wi du al nych mi strzo stwach Pol ski

i tur nie jach kra jo wych mo że my już mó -
wić w ka te go riach suk ce su.

– Srebr ny me dal w grze pod wój nej ko -
biet i brą zo wy w grze mie sza nej na pew -
no cie szy. W deb lu wy stą pi łam z An ge li ką
Wę grzyn z Tech ni ka Głub czy ce, a w mik -
ście z Da mia nem Pła wec kim, re pre zen tu -
ją cym AZS AGH Kra ków. Oprócz te go
by ły tak że suk ce sy w tur nie jach kra jo -
wych, ale one ma ją nie co mniej szą wa gę,
gdyż nie wy stę pu ją na nich za wod ni cy ze
ści słej kra jo wej czo łów ki; są to zwy kle re -
pre zen tan ci Pol ski, któ rzy szli fu ją for mę
na tur nie jach za gra nicz nych.

Ka dra Pol ski to te mat dla Pa ni cał ko -
wi cie zam knię ty?

– Ra czej tak. Wy co fa łam się z ka dry ja -
kiś czas te mu ze wzglę du na obo wiąz ki
ro dzi ciel skie. Niez wy kle trud no jest po -
go dzić wy cho wa nie dziec ka z ciąg ły mi
wy ja zda mi na zgru po wa nia i tur nie je. 

Czy w ta kim ra zie, któ ryś z za wod ni -
ków klu bu Ma so via ma szan sę za ist nieć
na are nie mię dzy na ro do wej?

– Nie ste ty, na tę chwi lę, dzie li nas spo -
ry dy stans do naj lep szych w kra ju.
Wpraw dzie te raz tro chę się to zmie nia, ale
przez dłu gie la ta nie szko lo no mło dzie ży.
Przy czy ną w znacz nej czę ści są kwe stie fi -
nan so we, ale tak że or ga ni za cyj ne. To
prze kła da się tak że na po pu lar ność tej dy -
scy pli ny, bo bad min ton nie jest tak do cho -
do wym spor tem jak np. pił ka noż na. Spę -
dzi łam 3 la ta w li dze nie miec kiej i wiem
ja kie za in te re so wa nie ki bi ców to wa rzy szy
tam tej szym ro zgryw kom. W Płoc ku me cze
li go we ob ser wu ją człon ko wie ro dzin za -
wod ni ków i zna jo mi. Od nie daw na klub
Ma so via dzia ła pod ste ra mi no we go za -
rzą du, z któ rym my – za wod ni cy – wią że -
my ogrom ne na dzie je. Na dzień dzi siej szy
na dal nie ma my spon so ra i tro chę ba lan -
su je my na kra wę dzi prze trwa nia. Choć już
w ubieg łym ro ku po ja wia ły się ofer ty z in -
nych klu bów to za wod ni cy po sta no wi li zo -
stać i wspo móc Ma so vię. Roz po czę liś my
tak że pra cę z gru pą dzie ci i sta ra my bar -
dziej pro mo wać się na ra zie na ryn ku lo -
kal nym, lecz nie ukry wam, że w przy pad -
ku bra ku środ ków fi nan so wych w klu bie
roz wa żam zmia nę barw. 

Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę jesz cze
wie lu me da li, naj le piej w bar wach 
Ma so vii. Roz ma wiał P. No wicki

19 mło dych si ła czy z ca łej Pol ski go -
ści ło w płoc kiej „Sie dem dzie siąt ce”.
Wszy scy wal czy li o ty tuł Mi strza Pol ski
Strong Man Mło dzie ży Szkół Po nad -
gim na zjal nych. 

Uczest ni cy mu sie li m.in. w jak naj -
krót szym cza sie prze nieść 40 me trów
dwie wa liz ki po 120 kg każ da, jak naj -
wię cej ra zy pod nieść 100-ki lo gra mo wą
bel kę, prze cią gnąć 25 me trów pół to no -
we go For da Tran si ta oraz prze wró cić
osiem ra zy opo nę wa żą cą 360 kg. 

Naj le piej wszyst kie przesz ko dy po ko -
nał Se ba stian Ko wal czyk, któ ry zdo był 46
pun któw. Na dru gim miej scu upla so wał
się Ma te usz Osta szew ski (37,5 pkt.), a na
trze cim – Łu kasz Ne pel ski. Naj lep szy
z płoc czan – Łu kasz Cie ślik – zdo był 27
pun któw i za jął pią te miej sce. (m.d.)

18 kwiet nia br. w Jó ze fo wie ko ło
War sza wy od by ły się eli mi na cje ma -
kro re gio nu ma zo wiec kie go do Ogól -
no pol skiej Olim pia dy Mło dzie ży
w ka te go rii ju nio rów młod szych
(rocz nik 1993 – 1994) w judo. Za wo -
dy mia ły na ce lu wy ło nie nie ka dry
ma kro re gio nu na Mi strzo stwa Pol ski,
któ re ma ją od być się w ma ju 
w Kiel cach.

Star tu ją ca w wa dze do 48 kg za -
wod ni czka z UKS El jot Płock Mi le na
Kucz mar ska po uzy ska niu 4. po zy -
cji, wy wal czy ła awans do fi na łów
i bę dzie re pre zen to wa ła Płock pod-
czas te go rocz nych Mi strzostw Pol ski. 

Na co dzień Mi le na tre nu je w gru -
pie za a wan so wa nej, pro wa dzo nej
przez Pio tra Ja nu szew skie go. Już po
raz dru gi w swo jej ka rie rze za wod ni -
czka z płoc kie go El jo tu bę dzie bra ła
udział w tur nie ju ogól no pol skim ju -
nio rek młod szych, po sia da jąc w swo -
im do rob ku wie le suk ce sów na are nie
ogól no pol skiej i mię dzy na ro do wej

w ka te go rii dzie ci i mło dzi ków.
W cią gu 5 lat Mi le na Kucz mar ska
zdo by wa ła tak że czo ło we lo ka ty ja ko
re pre zen tan tka Płoc ka pod czas Tur -
nie jów Miast Par tner skich. pn

6 me da li zdo by li w Płoń sku za wod -
ni cy Miej sko -Lu do we go Klu bu Lek ko -
at le tycz ne go Płock w za wo dach ogól -
no pol skich, ro ze gra nych w ra mach ob -
cho dów 218. rocz ni cy uch wa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja.

Naj lep szą za wod ni czką mi tyn gu zo -
sta ła Mo ni ka Peł ka, któ ra w pchnię ciu
ku lą 4 kg uzy ska ła 12,50 m. Jest to je -
den z lep szych wy ni ków w kra ju w tej
kon ku ren cji i jest do brym pro gno sty -
kiem w ko lej nych star tach. Na wy róż -
nie nie za słu gu ją wszy scy me da li ści: Ju -
li ta Ja siń ska – 1. miej sce w bie gu na
400m z cza sem 1:08,73 min. i 2. miej sce
w bie gu na 200m z cza sem 30,00s. Re -

na ta Ga jew ska za ję ła 2. miej sce
w pchnię ciu ku lą 4 kg z wy ni kiem
11,29m, a Prze my sław Rut kow ski był
dru gi w pchnię ciu ku lą 5 kg z wy ni kiem
15,20m. Kry stian Ge ras upla so wał się
na 3. miej scu w pchnię ciu ku lą 5 kg
z wy ni kiem 12,83m. Wszy scy za wod ni -
cy cho dzą do Zes po łu Szkół Cen trum
Edu ka cji w Płoc ku, a ich tre ne rem jest
Mi ro sław Nisz tor.

Pod czas mi tyn gu by ły ro zgry wa ne
rów nież kon ku ren cje dla naj młod szych
z klas 1-4, gdzie bar dzo do brze się spi sa -
ła Ania Sar wiń ska, któ ra w bie gu na
200m za ję ła 2. miej sce. Ania cho dzi do II
kla sy Szko ły Pod sta wo wej nr 22. M.N.

Po wal czy na mi strzo stwach

Płoc ki bad min ton Sil ne chło pa ki

Zes pół Ta necz ny Szko ły Wyż szej im.
Pa wła Włod ko wi ca w Płoc ku IM PRE -
SJA, za jął II miej sce na kwiet nio wych
V Mi strzo stwach Po mo rza Che er le a ders
w Je zie rzy cach k/Słup ska. Ty tuł wi ce -
mi strzyń Po mo rza otrzy ma ły obie gru py
zes po łu: Im pact w kat. ju nior i Im pre sja
w kat. se nior.

Ol brzy mim suk ce sem zes po łu by ło
rów nież otrzy ma nie na gro dy TV Słupsk
„Zło tej Ka me ry TV Słupsk” dla naj bar -
dziej me dial nej i ener ge tycz nej gru py
Mi strzostw.

Oprócz Im pre sji i Im pac tu w Mi -
strzo stwach Po mo rza w kat. du e ty na -
sze naj młod sze dziew czyn ki Adrian na
Syl we strzak i Mar ty na Dem bkow ska
(na zdjęciu) wy wal czy ły I miej sce, po -
ko nu jąc swo je o kil ka lat star sze ko le -
żan ki po nad 40 pun kta mi. (b)A
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Roz tań czy ły Po mo rze
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Me da le lek ko at le tów



– to pra wi dło we ha sło z krzy żów ki wiel ka noc nej za miesz czo nej w nr 7/208 
Sy gna łów Płoc kich. Tym ra zem w lo so wa niu na gród szczę ście do pi sa ło: An nie
Szkwa rek z ul. Błot nej (że laz ko), Mar ci no wi Go łę biow skie mu z ul. Na Skar pie
(od ku rzacz), Re na cie Ry ciak z al. Ja na Pa wła II (DVD), Ja nu szo wi Wo chow -
skie mu z ul. Mio do wej (Księ ga ane gdot), Adzie Ci cha lew skiej z ul. Jo dło wej
(501 miejsc), He le nie Tra czyk z ul. Pszcze lej (Pie lę gna cja ro ślin), Krzysz to fo wi
Bo row skie mu z ul. Her ma na (Księ ga fak tów), Bar ba rze Ste fań skiej z ul. Ko le -
gial nej (Al bum Tum ski), Pio tro wi Mil ne ro wi z ul. Kr. Jad wi gi (Naj pięk niej sze
miej sca), Ma riu szo wi Rut kow skie mu z ul. Su char skie go (upo mi nek), Be a cie
Cza plic kiej z ul. Do brzy kow skiej (upo mi nek), Jo lan cie Gie rzyń skiej z ul. Sło -
wac kie go (upo mi nek), Sta ni sła wo wi Do miń skie mu z ul. Bar tni czej (upo mi nek),
Woj cie cho wi Ró życ kie mu z ul. Sien kie wi cza (upo mi nek).

Gra tu lu je my i wy mie nio ne oso by za pra sza my po od biór nagród do re dak cji
w ra tu szu (pok. 220) w go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta Płoc ka. (j)

Przyz wy cza je nie to dru ga na tu ra 

Cytat
numeru

In te res prze ma wia
wszyst ki mi ję zy ka mi
i od gry wa wszyst kie 
ro le. Na wet ro lę 
be zin te re sow no ści.

Franço is de la Ro che fo u ca uld

Fe sti wa le Au dio ri ver i Ci ne ma gic, se ce -
sja, Go ya, The mer son, Far ben Leh re
i Lao Che – to spécia lités de la ma i son
wprost z Tum skie go Wzgó rza, któ re bę -
dą pro mo wać na sze mia sto w sto li cy 

Pokochać Płock 
...w War sza wie 

15 ma ja w Cen trum Ar ty stycz nym Fa b-
ry ka Trzci ny ru sza 3-dnio wy fe sti wal „I
LO VE... PŁOCK” po świę co ny pre zen ta -
cji kul tu ry i ar ty stów wy wo dzą cych się
z naszego mia sta.

– Pro jekt „I LO VE...” wy my śli liś my 3
la ta te mu, chcąc za poz nać war sza wia ków
z kul tu rą in nych miast. Do tej po ry po ka -
za liś my Gdańsk, So pot i Łódź. Płock jest
czwar tym mia stem, po któ rym bę dą ko lej -
ne: Szcze cin, Kra ków i Wro cław. Znam
Płock od po ło wy lat 70-tych, choć by te -
atr, w któ rym uczest ni czy łem w re a li za cji
przed sta wień, m.in. An drze ja Mar czew -
skie go. W la tach 90. po pro szo no mnie też
o po moc przy or ga ni za cji Mię dzy na ro do -
wych Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej – mó wił
w Płoc ku Woj ciech Trzciń ski. – Po ten -
cjał kul tu ral ny te go mia sta jest ol brzy mi,
a do ro bek im po nu ją cy; The mer son, Go -
ya, Mu ze um Die ce zjal ne, se ce sja. Nie ste -
ty wię kszość o tym nie wie. I nie jest to wi -
na mia sta tyl ko spo łe czeń stwa, któ re
zach ły stu je się tym co głoś ne, nie do cho -
dząc do sed na.

Trzciń ski uwa ża, że do tych cza so we
pre zen ta cje osią gnę ły ogrom ny suk ces
i wie rzy, że po dob nie bę dzie z Płoc kiem. 

– Dla mnie pra wie wszyst ko jest tu hi tem
– pod su mo wu je. – Po pro stu lu bię to mia -
sto. Ze współ pra cy z „Fa bry ką Trzci ny”
za do wo lo ny jest pre zy dent Mi ro sław Mi -
lew ski: mam na dzie ję, że to tyl ko przy sta -
nek i być mo że za kil ka mie się cy spot ka my
się po now nie przy ko lej nym pro jek cie.

Głów ną ba zą dla fe sti wa lu są słyn ne bu -
dyn ki po prze my sło we przy ul. Otwoc kiej
14. Tam bę dzie moż na zo ba czyć m.in.
wy sta wę „Mój Płock” Płoc kie go To wa -
rzy stwa Fo to gra ficz ne go, ko lek cję ry cin
Fran ci sco Go yi ze zbio rów Bib lio te ki im.
Zie liń skich To wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go i se ce syj ne wnę trza z Mu ze um
Ma zo wiec kie go oraz wy słu chać kon cer tu
LAO CHE.

Wy sta wą „Ma lar stwo i Gra fi ka Mło dej
Pol ski” ze zbio rów Mu ze um Ma zo wiec -
kie go za i na u gu ru je swą dzia łal ność
SKWER – fi lia Cen trum Ar ty stycz ne go
Fa bry ka Trzci ny. To wy ma rzo ne miej sce
na pro mo cję Płoc ka, nie tyl ko ze wzglę du
na po wierz chnię (po dziem na ga le ria li czy
so bie 800 mkw.!), ale zwłasz cza na po ło -
że nie. Przez Kra kow skie Przed mie ście,
przy któ ry mie ści się SKWER, prze ta cza -
ją się co dzien nie tłu my tu ry stów. 

Ak cja pro mo cyj na, zgod nie z za pew -
nie nia mi or ga ni za to rów, ostrą pa rą ru -
szy ła na dwa ty god nie przed im pre zą. –
Ci ty lig hty na przy stan kach au to bu so -
wych w śród mie ściu, na Pla cu Trzech
Krzy ży i Kon sty tu cji, Świę to krzy skiej
i Mar szał kow skiej oraz ram ki w Me trze,
ty ły au to bu sów i spo ty w Ra diu PIN oraz
stu den ckiej ro zgłoś ni Kam pus – tłu ma -
czył Trzciń ski.

Za fe sti wa lo wą pro mo cję w sto li cy mia -
sto zap ła ci 370 000 zł. Oso by za in te re so -
wa ne bez płat nym wy ja zdem na fe sti wal
(tyl ko so bo ta) pro si my o kon takt pod nr
tel. 024 367 14 81. Pro gram fe sti wa lu
obok i na www.fa bry katrz ci ny.pl (rł)


