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Wy ni ki ple bi scy tu Ga ze ty Wy bor czej
i Urzę du Mia sta Płoc ka od czy ta li za raz
po otwar ciu Dni Hi sto rii Płoc ka (30 ma -
ja) Ha li na i Sta ni sław Płu cien ni ko wie –
zwy cięz cy ubieg ło rocz ne go ple bi scy tu.
Sta tu et kę Bo le sła wa Krzy wo u ste go dla
zwy cięz cy i no mi na cje dla po zo sta łej
piąt ki uczest ni ków ple bi scy tu wrę czył
za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski.

Przy pom nij my, że no mi na cję otrzy -
ma li: Be a ta Jasz czak – sze fo wa Sto wa -
rzy sze nia Edu ka cyj no -Ar ty stycz ne go
„Oto Ja”, Mi ro sław Ła kom ski – ar ty sta
pla styk, Je rzy Ma zuś – dyr. Płoc kiej Ga -
le rii Sztu ki i płoc cy wio śla rze z naj lep -
szej pol skiej „ósem ki” – Piotr Bu chal ski
i Bo gdan Za lew ski oraz ich tre ner Woj -
ciech Jan kow ski.

– Przyj mu ję tę sta tu et kę ze wzru sze -
niem, a jed no cześ nie z trwo gą. Ja już je -
stem sta rym czło wie kiem. Nie wiem, czy
zdą żę odro bić to wy róż nie nie – mó wił
ze sce ny Ma rek Ga jew ski – Płoc cza nin

Ro ku 2007, rocz nik 1926, żoł nierz AK
w zgru po wa niu „Kam pi nos”, uczest nik
Pow sta nia War szaw skie go. Po woj nie

miesz kał na Ślą sku, od 1985 r. już
w Płoc ku. Ja ko by ły żoł nierz po dziem -
ne go pań stwa pol skie go, na ocz ny świa -

dek walk, przyb li żał ucz niom hi sto rię
AK, szcze gól nie upo do bał so bie Szko lę
Pod sta wo wą nr 23, któ rej ucz nio wie,
w chwi lę po og ło sze niu wy ni ków, ja ko
pier wsi zło ży li mu gra tu la cje. Jest jed -
nym z ini cja to rów i sze fem Po ro zu mie -
nia Or ga ni za cji Kom ba tan ckich, któ re
jest uo so bie niem ży cio we go prze sła nia
Mar ka Ga jew skie go: Nie ma do brych
i złych żoł nie rzy, gdy wal czą o nie po -
dleg łość Pol ski. Sza cu nek na le ży się
wszyst kim: i tym z AL, BCh czy AK.

14 lat te mu wy my ślił Ogól no pol ski
Kon kurs Hi sto rycz ny „Lo sy żoł nie rza
i dzie je orę ża pol skie go”. W pier wszej
edy cji wy star to wa ło 15 tys. ucz niów,
w obec nej już 75 ty się cy z po nad 2500
szkół. O je go ran dze świad czyć mo że
choć by fakt, że fi nał od by wa się za wsze
na Zam ku Kró lew skim w War sza wie,
a ry wa li za cja ma ran gę olim pia dy
przed mio to wej. Naj lep si fi na li ści wal -
czą o in dek sy wyż szych uczel ni. (rł)

– Pan Bóg zad bał o to, że bym nie sie dział w ciep łych kap ciach z her ba tą w rę ku, tyl ko coś jesz cze do bre go zro bił i miał pięk ną sta -
rość – po wie dział kie dyś Ma rek Ga jew ski...

Płoc cza nin Ro ku 2007

Marek Gajewski z dziećmi z SP 23
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Na ostat niej se sji rad ni za poz na li się
z in for ma cją na ten te mat. Przy pom -
nij my, że po mysł bu do wy li nii tram -
wa jo wej w Płoc ku po ja wił się dawno.
Te raz stu dium wy ko nal no ści opra co -
wu je kon sor cjum gdań skiej Fun da cji
Roz wo ju In ży nie rii Lą do wej oraz
war szaw skiej fir my WYG In ter na tio -
nal. Ich przed sta wi cie le zja wi li się na
se sji (27 ma ja) i przed sta wi li swo je
do tych cza so we ba da nia.

W Pol sce tram wa je jeż dżą w 27
mia stach. Niek tó re z nich chcą lub
już roz bu do wu ją sy stem tran spor tu
tram wa jo we go. Wszyst kie li nie
(oprócz tej w Czę sto cho wie) pow sta -
ły jesz cze w XIX wie ku. Obec nie trzy
ko lej ne mia sta – w tym Płock – pla -
nu ją bu do wę li nii tram wa jo wych.
Dwa z nich, czy li Słupsk i Ol sztyn
chcą wró cić do tran spor tu tram wa jo -
we go, któ ry już kie dyś ist niał. Tyl ko

na sze mia sto wy bu do wa ło by li nię od
po cząt ku.

Jak to jest u nas

W Płoc ku miesz ka po nad 127 tys.
osób. Co ro ku przy by wa oko ło 15
proc. no wo za re je stro wa nych sa mo -
cho dów. W tej chwi li w na szym mie -
ście jest ok. 85 tys. aut, w tym po nad
60 tys. po ja zdów oso bo wych. Oz na cza
to, że na niek tó re ro dzi ny przy pa da ją
dwa, a na wet trzy sa mo cho dy. 

– Po ja zdy te emi tu ją du że ilo ści
tlen ków wę gla i azo tu, sub stan cje or -
ga nicz ne oraz py ły – mó wił prof. Bo -
ży sław Bo gda niuk z gdań skiej Fun da -
cji Roz wo ju In ży nie rii Lą do wej. – Po -
wo du ją one mię dzy in ny mi cho ro by
ser ca, płuc czy ukła du krą że nia. Ca ła
Eu ro pa dą ży do zmniej sze nia emi sji
spa lin. Jest to moż li we mię dzy in ny mi
dzię ki te mu, że mia sta roz bu do wu ją

tran sport pub licz ny, bu du jąc ko lej ne
li nie me tra czy tram wa jo we. Tran -
sport szy no wy jest proe ko lo gicz ny. Je -

dy ną wa dą jest to, że je go przy go to -
wa nie jest dro gie. 

dokończenie na str. 5

Być mo że w przy szło ści płoc cza nie prze sią dą się z sa mo cho dów i au to bu sów do no wo czes ne go tram wa ju. Na ra zie trze ba jed nak spraw -
dzić czy budowa linii tramwajowej jest w ogó le w na szym mie ście moż li wa, ja kie bę dą kosz ty i czy inwestycja bę dzie op ła cal na. 

Po myśl my o przy szło ści i no wo czes no ści
W
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30 ma ja te go rocz ni ab sol wen ci Li ce -
um Ogól noksz tał cą ce go im. Mar szał ka
Sta ni sła wa Ma ła chow skie go za koń czy li
edu ka cję na po zio mie śred nim. Otrzy -
mu jąc na szkol nym wi ry da rzu świa dec -
twa doj rza ło ści wkro czy li w no wy etap
swo je go ży cia.

Jak zwy kle naj lep si na gro dze ni zo sta -
li Me da la mi Di li gen tiae, usta no wio ny -
mi w 1786 ro ku przez kró la Sta ni sła wa

Au gu sta Po nia tow skie go. Do tra dy cji
sprzed wie ków (za nie cha nej po 6 la -
tach) wró co no w 1964 ro ku.

W tym ro ku zło ty me dal otrzy mał Ra -
do sław Bur ny, ma te ma tycz ny ta lent,
la u re at wie lu kon kur sów i olim piad
przed mio to wych. Me da la mi srebr ny mi
wy róż nio no: Ka mi la Wa rzyń skie go,
Dia nę Kwiat kow ską, Mi cha ła Bud kę,
Ol gę Fuk siń ską, Iza be lę Pra ger, An nę
Pla cek, Alek san drę Gó raj, Mo ni kę Kró -
li kow ską i Alek san drę Kwaś ną. (j)

Za pil ność
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* W Ga le rii „Ko sze lów ka” do koń ca
czer wca czyn na jest wy sta wa pn.
„Rzeź ba lu do wa, mo nu men tal na
i ogro do wa”.

* Naj wię kszym za in te re so wa niem ab -
sol wen tów gim na zjów cie szy się
w tym ro ku V L.O. i Ma ła cho -
wian ka.

* Do 29 czer wca przy So bót ce dzia łać
bę dzie Stre fa Ki bi ca; na wiel kim
ekra nie moż na oglą dać Eu ro 2008.

* Okrę go wa Ko mi sja Eg za mi na cyj na
og ło si ła wy ni ki spraw dzia nu szó -
sto kla si stów; płoc cza nie wy pa dli
sła bo (śred nia 25,73 pkt) – go rzej
niż w ro ku ubieg łym i nie co po ni -
żej śred niej wo je wódz kiej (26,37).
Mak sy mal nie moż na by ło zdo być
40 pun któw.

* Mi ro sław Ja błoń ski zo stał no wym
tre ne rem pił ka rzy Wi sły.

* Bio e ster i pa kiet do dat ków – pro du -
ko wa ne przez PKN Or len – otrzy -
ma ły ty tuł „Pro duk tu ro ku” na XV
Mię dzy na ro do wych Tar gach Pa -
liw 2008.

* Ak tor i re ży ser Wie sław Rudz ki
z Ma zo wiec kie go Cen trum Kul tu -
ry zo stał dy rek to rem ar ty stycz nym
płoc kie go te a tru.

* Płoc cy sę dzio wie przy łą czy li się do
ak cji pro te sta cyj nej – 30 ma ja od -
by ły się tyl ko dwie, wcześ niej za -
pla no wa ne roz pra wy.

* Płoc ka po słan ka Jo lan ta Szy ma nek -
De resz zo sta ła wi ce prze wod ni czą -
ca SLD.

* 3 czer wca ra da na dzor cza Ope ra to -
ra Lo gi stycz ne go Pa liw Płyn nych
przy ję ła re zy gna cję do tych cza so -
we go pre ze sa spół ki i na je go miej -
sce po wo ła ła Woj cie cha Wło dar -
czy ka.

* Sieć sta cji PKN Or len za ję ła II miej -
sce w kon kur sie Mistrz Han dlu
i Usług, or ga ni zo wa nym przez
Ma ster Card.

* Grze gorz Kę piń ski za stą pił Krzysz -
to fa Gan ca na sta no wi sku pre ze sa
Wi sły.

* Mar ce li na Ka wec ka z Gim na zjum
nr 1 za ję ła I miej sce w Re gio nal -
nym Kon kur sie Hi sto rycz nym
”Pol ska Ja giel lo nów”, zor ga ni -
zo wa nym po raz szó sty w Ja giel -
lon ce.

* Przy Ober ży pod Strze chą (w kie -
run ku Ma sze wa) pow stał no wy ho -
te lik ”Czar dasz” z 50 miej sca mi.

* Ko mu ni ka cja Miej ska uru cho mi ła
no we po łą cze nie Płoc ka z Biel -
skiem. Na li nii tej kur su ją au to bu -
sy nr 9.

* W trzyd nio wym tur nie ju Płoc kie go
To wa rzy stwa Sza cho we go o mi -
strzo stwo Płoc ka w gru pie A zwy -
cię żył Mi ro sław Gra bar czyk, a w
gru pie B Da riusz Ma gier ski.

* Ry nex chce po sze rzyć gieł dę sa mo -
cho do wą o ul. Tar go wą, na któ rej
i tak w nie dzie lę od by wa się han -
del. (j)

Li mi ty wy dat ków

Pre zy dent usta lił li mi ty wy dat ków
do ko ny wa nych przez Ra dy Miesz -
kań ców Osie dli, po kry wa nych z bu -
dże tu mia sta. Na za kup ma te ria łów
biu ro wych i środ ków czy sto ści RMO
mo że wy dać rocz nie mak si mum 400
zło tych, na roz mo wy te le fo nicz ne –
360 zł (nie li cząc abo na men tu).

Dział ki pod dro gę

Wy ra żo no zgo dę na wy kup przez
mia sto 7 dzia łek w re jo nie ulic: Le -
nar to wi cza i Zdziar skie go. Dział ki
te, o łącz nej po wierz chni 726
mkw., przez na czo ne są pod bu do wę
dro gi.

Od po wie dzial ni za na brze że

Pre zy dent po wo łał 6-oso bo wy
zes pół, któ ry zaj mie się kom plek -
so wym przy go to wa niem za da nia
pn. ”Roz bu do wa i za gos po da ro wa -
nie Płoc kie go Na brze ża Wi śla ne go
na ce le tu ry stycz no -re kre a cyj ne”
z wy ko rzy sta niem środ ków z Unii
Eu ro pej skiej. Wła ści we przy go to -
wa nie do ku men ta cji tech nicz nej
i apli ka cyj nej ma bar dzo istot ne
zna cze nie w uzy ska niu unij ne go
do fi nan so wa nia, stąd w zes po le
zna laz ły się oso by z róż nych dzie -
dzin (pla no wa nie, fi nan so wa nie,
sport, pro mo cja), któ rych za da niem
bę dzie ko or dy na cja i na dzór nad
posz cze gól ny mi eta pa mi przy go to -
wa nia tej du żej in we sty cji.
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oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 10 200 egz.                       e−mail: sygnaly@ump.pl   www.ump.pl

Mi nęło pół mie sią caPre zy dent za rzą dził

Tra dy cją otwar cia Dni Hi sto rii Płoc -
ka, obok wy ni ków ple bi scy tu na Płoc -
cza ni na Ro ku, jest wrę cze nie Na gro dy
Pre zy den ta Płoc ka za osią gnię cia
w dzie dzi nie twór czo ści i edu ka cji ar ty -
stycz nej, upo wszech nia nia i och ro ny
kul tu ry. W tym ro ku wpły nę ło 10 wnio -
sków, z któ rych wspom nia ne czte ry zo -
sta ły za ak cep to wa ne. 

Lech Fran czak otrzy mał na gro dę za
wiel ką wraż li wość, dba łość o kul tu rę
ję zy ka i upo wszech nia nie w swo jej
poe zji naj cen niej szych war to ści i pięk -
na Płoc ka. Be a ta Jasz czak zo sta ła do -
ce nio na za wiel kie za an ga żo wa nie
w dzia ła nia kul tu ro twór cze wśród osób

nie peł no spraw nych, za po wo ła nie ga le -
rii „Oto Ja” oraz za pięk ny pro jekt oca -
la ją cy od za pom nie nia tra dy cje płoc -
kich pod wó rek.

Pro jekt „Li sto pad z Wys piań skim”,
uka zu ją cy niez wy kłość te go wy bit ne go
twór cy w set ną rocz ni cę je go śmier ci,
uz na ny zo stał za wy da rze nie kul tu ral ne
2007 ro ku, któ re go au to rem by ło Mu ze -
um Ma zo wiec kie. 

Na gro da dla chó ru Pu e ri Can to res
Plo cen ses to po dzię ko wa nie za pięk ną
pra cę ar ty stycz ną, pro mo cję Płoc ka na
sce nach mu zycz nych Pol ski i Eu ro py
w ro ku ju bi le u szu dzie się cio le cia dzia -
łal no ści. (rł)

Lech Fran czak, Be a ta Jasz czak, Mu ze um Ma zo wiec kie i chór
Pu e ri Can to res Plo cen ses – to la u re a ci Na gro dy Pre zy den ta
Płoc ka za osią gnię cia w dzie dzi nie kul tu ry

Za wraż li wość, po my sły i pra cę
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Miesz kań com mia sta Płoc ka 
ser decz nie dzię ku ję 
za wy róż nie nie mnie 
zasz czyt nym ty tu łem 

„Płoc cza ni na ro ku 2007” 
Ma rek Ga jew ski 

Pol sat Sport HD
w Mul ti me dia

Abo nen ci te le wi zji cyf ro wej
w Mul ti me dia Pol ska mo gą oglą dać
wszyst kie me cze pił kar skich mi -
strzostw Eu ro py w Au strii i Szwaj ca -
rii w tech no lo gii HD. 7 czer wca br. na
ka na le 41 zo sta ła uru cho mio na tran -
smi sja ka na łu Pol sat Sport HD. Jest to
ka nał pre mium, mie siącz ny abo na -
ment wy no si 7 zł.

W tym sa mym cza sie tran smi sje są
do stęp ne rów nież w stan dar do wej ro -
zdziel czo ści w Pol sa cie, Pol sa cie
Sport oraz Pol sa cie Sport Ex tra. Na
ży wo bę dzie moż na zo ba czyć 27 z 31
spot kań. Czte ry bę dą re tran smi to wa -
ne, bo wiem ro zgry wa ją się w tym sa -
mym cza sie. (j)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

W ra mach roz bu do wy i za gos po da ro wa -
nia kom plek su re kre a cyj no -wy po czyn ko -
we go „So bót ka” wraz z por tem jach to wym
re a li zo wa ne są lub bę dą na stę pu ją ce in we -
sty cje: bu do wa por tu jach to we go, za ple cza
szko le nio wo -so cjal no -tech nicz ne go oraz
cią gu pie szo -ro we ro we go u pod nó ża skar -
py, re mont i prze bu do wa sie dzi by Płoc kie -
go To wa rzy stwa Wio ślar skie go, bu do wa
to ru re ga to we go, po mo stu pły wa ją ce go, ko -
lej ki li no wo -szy no wej. Za da nie obej mu je
rów nież in we sty cje w Miej skim Ogro dzie
Zo o lo gicz nym, umoc nie nie skar py na od -
cin ku od ho te lu Sta rzyń ski do ka te dry wraz
z bu do wą am fi te a tru oraz ilu mi na cję sta re -
go mo stu przez Wi słę. 

Port jach to wy

W przy szło ści na Wi śle pow sta ną dwa
fa loch ro ny. – Na koń cu jed ne go z nich znaj -
dzie się ka wiar nia i re sta u ra cja – opo wia -
dał za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń -
ski. 

Jach ty cu mo wać bę dą przy umiesz czo -
nych pro sto pa dle do brze gu pon to nach pły -
wa ją cych. Znaj dzie się tam miej sce dla 200
jed no stek mie rzą cych do 6 me trów, 12 jach -
tów do 9 me trów i 6 mie rzą cych do 18 me -
trów. Pow sta ną tak że: ka pi ta nat, kon te ne ro -
wa sta cja pa liw, to a le ty pub licz ne, han gar
na praw czy oraz du ży par king dla 246 po ja -
zdów. – Bę dzie on wy ko rzy sty wa ny tak że
przez oso by, któ re przy ja dą na kon cer ty do
am fi te a tru – mó wił Kol czyń ski. 

Obec nie trwa opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wo -kosz to ry so wej por tu wraz
z niez będ ną in fra struk tu rą w re jo nie na brze -
ża. Trwa ją rów nież usta le nia w ce lu za war -
cia z Re gio nal nym Za rzą dem Gos po dar ki
Wod nej umo wy na dzier ża wę i uży cze nie
po wierz chni Wi sły. Po jej pod pi sa niu moż -
li we bę dzie zło że nie wnio sku o wy da nie
poz wo le nia na bu do wę por tu oraz za koń -
cze nie prac pro jek to wych.

Za ple czem

bę dzie dwu kon dy gna cyj ny bu dy nek. – W
je go przy zie miu znaj dzie się han gar, część
ma ga zy no wa, po miesz cze nia tech nicz ne i wy -
dzie lo ny zes pół sa ni tar ny, przez na czo ny do
ob słu gi ak we nu – opo wia dał za stęp ca Pre zy -
den ta. – Na pię trze, czy li na po zio mie dro gi
pow sta nie du ża sa la wie lo fun kcyj na, któ rą
bę dzie moż na wy ko rzy sty wać pod czas szko -
leń, po miesz cze nia dla Stra ży Miej skiej
i WOPR oraz część ga stro no micz na, przez na -
czo na na ka wiar nię. Bę dzie mia ła ona ta ras,
na któ ry bę dzie moż na wejść rów nież z pla ży. 

Go to wa jest już do ku men ta cja pro jek to -
wo -kosz to ry so wa oraz wy da no poz wo le nie
na bu do wę. Trwa ją usta le nia, zmie rza ją ce
do uzy ska nia zgo dy na dys po no wa nie (na
ce le bu do wla ne) nie ru cho mo ścią PTTK
Mor ka. Gdy mia sto ją otrzy ma moż li we bę -
dzie zło że nie wnio sku o wy da nie poz wo le -
nia na bu do wę sie ci tech nicz nych oraz prze -
ka za nie kom plet nej do ku men ta cji. 

Aby wszyst ko spraw nie w przy szło ści
dzia ła ło na le ży na te re nach ob ję tych in we -
sty cją wy bu do wać: ka na li za cję desz czo wą
wraz z oczysz czal nią ście ków, ka na li za cję

sa ni tar ną, wo do ciąg oraz po sta wić oświet le -
nie na od cin ku 600 me trów.

Dla wio śla rzy

W ra mach za da nia zo sta ną wy re mon to -
wa ne i prze bu do wa ne bu dyn ki Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go. W przy szło ści
zu peł nie ina czej bę dzie wy glą da ło miej sce,
gdzie kie dyś znaj do wał się sta ry ba sen oraz
han gar na ło dzie wio ślar skie. Zmie ni się
rów nież bu dy nek, gdzie mie ści się część ad -
mi ni stra cyj na. Obec nie trwa opra co wa nie
do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej. 

PTW chce, aby za wo dy wio ślar skie by ły
ro zgry wa ne na So bót ce. Dla te go ak wen
trze ba od po wied nio przy go to wać. Aby przy
bu do wie to ru re ga to we go jak naj mniej in -
ge ro wać w śro do wi sko, po sta no wio no, że
uży te zo sta ną ele men ty wy po sa że nia prze -
noś ne go, któ ry po za koń cze niu im pre zy bę -
dzie moż na zde mon to wać. 

Nie ste ty, trzy prze pro wa dzo ne prze tar gi,
w któ rych mia ła zo stać wy bra na fir ma opra -
co wu ją ca do ku men ta cję pro jek to wo -kosz -
to ry so wą, nie przy nio sły re zul ta tu, gdyż
nikt chęt ny się nie zgło sił. Dla te go pod ko -
niec mar ca 2008 ro ku zło żo no wnio sek
o prze pro wa dze nie po stę po wa nia o udzie le -
nie za mó wie nia pub licz ne go na wy ko na nie
za da nia zgod nie z pro po zy cją płoc kie go
Cen tro mo stu. Spół ka zaj mie się mon ta żem
ele men tów po trzeb nych do wy bu do wa nia
to ru re ga to we go na So bót ce. Ko niec prac
prze wi dzia no na 15 wrześ nia br. 

Re kre a cja

W 2007 ro ku za koń czo no bu do wę cią gu
pie szo -ro we ro we go u pod nó ża skar py oraz
oświet lo no ca ły te ren.

Do 20 sier pnia 2008 ro ku na So bót ce
pow sta nie też po most pły wa ją cy. Je go wy -
ko na niem zaj mie się Przed się bior stwo
Tech nicz ne „Tech mar”. Bu do wa po mo stu
kosz to wać bę dzie po nad 31,5 tys. zł. 

We dług pla nów za gos po da ro wa nia na -
brze ża wi śla ne go po win na pow stać tak że
ko lej li no wo -szy no wa. – Jed nak prze pro -
wa dzo ne dwa prze tar gi na opra co wa nie do -
ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej zo -
sta ły unie waż nio ne, gdyż nie wpły nę ła żad -
na ofer ta – mó wił To masz Kol czyń ski. 

Na szczę ście, po wie lu prob le mach, uda -
ło się za koń czyć bu do wę am fi te a tru. Obec -
nie trwa je go od biór tech nicz ny, a pier wsza
im pre za w no wym obiek cie ma od być się
w lip cu. 

Dla zwie rząt i nie tyl ko

In we sty cje w zoo prze wi du ją za gos po da -
ro wa nie no wych te re nów o po wierz chni 4,7
ha. Pow sta nie mię dzy in ny mi wio ska wa ka -
cyj na oraz no we par kin gi. Ścież ki ro we ro -
we, któ re bę dą biec wzdłuż na brze ża wi śla -
ne go po łą czo ne zo sta ną z tra są dla cy kli -
stów, któ ra bę dzie prze cho dzić od te re nów
zoo w ul. Nor ber tań skiej do ul. Gra bów ka. 

Ko lo ry świat ła

W 2007 ro ku mia sto za war ło umo wę
na za pro jek to wa nie i wy ko na nie ilu mi -
na cji sta re go mo stu przez Wi słę. Wy ko -
naw cą bę dzie płoc kie Przed się bior stwo
In ży nie ryj no -U słu go we We resz czyń ski.
Do koń ca lip ca br. pow sta nie peł na do -
ku men ta cja, a do 31 paź dzier ni ka br. za -
koń czą się pra ce przy oświet le niu mo stu
im. Le gio nów Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go. W ra mach za da nia wy mie nio ne
zo sta ną rów nież la tar nie.

Przy pom nij my, że prze pra wę od gó ry
oświet lą żół te lam py, dół kon struk cji,
któ ry wi si bez poś red nio nad rze ką” za -
bar wi się na czer wo no, a fi la ry za świe cą
się na nie bie sko. Trzy ko lo ry da dzą nie -

sa mo wi te wra że nie, gdy bę dzie oglą dać
się nie tyl ko most, ale tak że od bi cie róż -
no bar wnych świa teł w Wi śle. 

Kil ka py tań

Ar tur Ja ro szew ski z Plat for my Oby wa -
tel skiej poch wa lił pla ny roz bu do wy i za -
gos po da ro wa nia Płoc kie go Na brze ża Wi -
śla ne go. Wy ra ził na dzie ję, że wszyst kie
za mie rze nia uda się zre a li zo wać. 

Piotr No wic ki z SLD do py ty wał, czy
bu do wa por tu jach to we go nie mog ła by
być sfi nan so wa na przez pry wat ne go in -
we sto ra. – Chciał bym rów nież wie dzieć,
czy prze wi dzia no bu do wę ścież ki ro we ro -
wej pro wa dzą cej od to wa rzy stwa wio -
ślar skie go do no we go mo stu – mó wił.

Za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń -
ski wy jaś nił, że mia sto bę dzie apli ko wać
o środ ki eu ro pej skie na port jach to wy.
– Nie roz wa ża my par tner stwa pub licz no -
pry wat ne go, po nie waż w Pol sce ni gdzie
się nie spraw dzi ło – mó wił.

Kol czyń ski prze ko ny wał też, że ścież -
ka od PTW do no we go mo stu mu sia ła by
biec po bar dzo stro mej skar pie, co nie by -
ło by bez piecz ne. 

Sta ni sław Kwiat kow ski za su ge ro wał,
aby w ce lu zwię ksze nia licz by miejsc
par kin go wych przy zoo po my śleć o za da -
sze niu prze ja zdu po cią gów. Mia ło by po -
le gać to na usta wie niu spe cjal nej bu do wli
nad to ra mi ko le jo wy mi, któ re prze jeż -
dża ją w ja rze. Dach tej bu do wli moż na
by ło by wy ko rzy stać ja ko par king od wie -
dza ją cych zoo. – Nie odrzu ca my te go po -
my słu – mó wił za stęp ca Pre zy den ta.
– Jed nak jest on bar dzo kosz tow ny, a po -
za tym te ren na le ży do Pol skich Ko lei
Pań stwo wych i od nich mu sie li byś my
uzy skać zgo dę na wy ko na nie ta kiej in we -
sty cji. 

Wię kszo ści rad nym (16 osób) in for ma -
cja na te mat Płoc kie go Na brze ża Wi śla ne -
go spo do ba ła się. Tyl ko pię ciu wstrzy ma ło
się od gło su. Mał go rza ta Da nie luk

Osie dle Srebr na

Do bie ga koń ca bu do wa do mów przy ul. Srebr nej na osie dlu Bo ro wi czki.
W su mie pow sta nie 30 par te ro wych do mów jed no ro dzin nych, nie pod piw ni -

czo nych, z ga ra ża mi. Bu dyn ki ma ją po wierz chnię użyt ko wą od 125 do po nad
180 m kw. Znaj du ją się na dział kach mie rzą cych od 600 do bli sko 900 m kw. 

Wszyst kie do my zna laz ły już na byw ców. Dzie sięć pier wszych bu dyn ków bę -
dzie go to wych do za sie dle nia pod ko niec czer wca br. Ko lej ne zo sta ną od da ne
mie siąc póź niej. W sier pniu za koń czy się bu do wa po zo sta łych dzie się ciu do mów. 

In we sty cję pro wa dzi miej ska spół ka MZGM-TBS. Wy ko naw cą za da nia jest
PPB Al pex Sp.j. Ma riusz Skrę tow ski. 

Do koń ca wrześ nia po win ny za koń czyć się tak że pra ce przy bu do wie ul. Srebr -
nej wraz z peł ną in fra struk tu rą: desz czo wą, wod no -ka na li za cyj ną i ga zo wą. mk

Na ma jo wej se sji rad ni wy słu cha li in for ma cji nt. Płoc kie go Na brze ża Wi śla ne go. Zo sta ły przed -
sta wio ne za da nia, któ re zo sta ły już zre a li zo wa ne oraz pla ny i za mie rze nia. 

Nad pięk ną, mo drą Wi słą
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* XXIV SESJA RADY MIASTA * XXIV SESJA RADY MIASTA * XXIV SESJA RADY MIASTA * XXIV SESJA RADY MIASTA *

1. UCH WA ŁA NR 338/XXIV/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2008 rok,

2. UCH WA ŁA NR 339/XXIV/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umów na okres prze kra cza ją cy rok bu -
dże to wy,

3. UCH WA ŁA NR 340/XXIV/08
w spra wie za twier dze nia ta ryf dla zbio ro -
we go za o pa trze nia w wo dę i zbio ro we go
od pro wa dza nia ście ków na okres od 1 lip -
ca 2008 ro ku do 30 czer wca 2009 ro ku
i usta le nia dop ła ty dla grup ta ry fo wych,

4. UCH WA ŁA NR 341/XXIV/08
w spra wie za war cia z Mi ni strem Edu ka cji
Na ro do wej po ro zu mie nia w spra wie wy ko -
na nia w 2008 ro ku za dań edu ka cyj nych rzą -
do we go Pro gra mu na rzecz spo łecz no ści
rom skiej w Pol sce,

5. UCH WA ŁA NR 342/XXIV/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na wy na ję cie
w try bie bez prze tar go wym ga ra żu zlo ka -
li zo wa ne go przy ul. Kre dy to wej p. R.
i Wł. G., 

6. UCH WA ŁA NR 343/XXIV/08
w spra wie uchy le nia Uch wa ły Nr
168/XI/07 Ra dy Mia sta Płoc ka w spra -
wie: przez na cze nia do sprze da ży lo ka lu
użyt ko we go po ło żo ne go w Płoc ku przy
ul. Ko le gial nej 33 o pow. 48,46 mkw.
wraz z od da niem udzia łu w grun cie
w wie czy ste użyt ko wa nie, przyz na nia na -
jem cy pier wszeń stwa w na by ciu oraz
okre śle nia za sad sprze da ży,

7. UCH WA ŁA NR 344/XXIV/08
w spra wie wy da nia opi nii, do ty czą cej lo ka -
li za cji sa lo nu gier na au to ma tach w Płoc ku
przy ul. No wy Ry nek 18, 

8. UCH WA ŁA NR 345/XXIV/08
w spra wie przy ję cia i wdro że nia „Pro gra mu
Ak tyw no ści Lo kal nej dla Mia sta Płoc ka na
la ta 2008 – 2013”,

9. UCH WA ŁA NR 346/XXIV/08
w spra wie zgod no ści pro jek tu Miej sco we go
pla nu za gos po da ro wa nia prze strzen ne go
ob sza ru po ło żo ne go w re jo nie uli cy Go ści -
niec i rze ki Ro si cy w Płoc ku z usta le nia mi
Stu dium uwa run ko wań i kie run ków za gos -
po da ro wa nia prze strzen ne go mia sta Płoc ka, 

10. UCH WA ŁA NR 347/XXIV/08
w spra wie Miej sco we go pla nu za gos po da -
ro wa nia prze strzen ne go ob sza ru po ło żo ne -
go w re jo nie uli cy Go ści niec i rze ki Ro si cy
w Płoc ku,

11. UCH WA ŁA NR 348/XXIV/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umo wy z Cho rąg wią Ma zo wiec ką Związ ku
Har cer stwa Pol skie go na okres prze kra cza -
ją cy rok bu dże to wy,

12. UCH WA ŁA NR 349/XXIV/08
w spra wie uchy le nia uch wa ły nr 119/IX/07
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 29 ma ja 2007 r.
oraz zmia ny uch wa ły nr 120/IX/07 Ra dy
Mia sta Płoc ka z dnia 29 ma ja 2007 r.,

13. UCH WA ŁA NR 350/XXIV/08
w spra wie zmia ny wy so ko ści mie sięcz ne go
wy na gro dze nia Pre zy den ta Mia sta Płoc ka,

14. UCH WA ŁA NR 351/XXIV/08
w spra wie wy ty po wa nia przed sta wi cie li
Ra dy Mia sta Płoc ka do Miej skiej Ra dy Za -
trud nie nia w Płoc ku,

15. UCH WA ŁA NR 352/XXIV/08
w spra wie usta le nia za sad sprze da ży lo ka li
miesz kal nych bę dą cych włas no ścią gmi ny.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Na proś bę miesz kań ców osie dla Ra -
dzi wie pro szę o po now ne usta wie nie po -
jem ni ków do se gre ga cji od pa dów. 2/
Pro szę o za mon to wa nie zna ku ogra ni cza -
ją ce go pręd kość u wlo tu ul. Edu ka cyj nej
(od stro ny ul. Łąc kiej).

Piotr No wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy bu dyn ku przy ul. Sien kie wi cza
21: w ja ki spo sób Gmi na wy wią za ła się
z obo wiąz ków wo bec lo ka to rów i ja kie są
pla ny dal sze go przez na cze nia spa lo ne go
obiek tu? 2/ Ko niecz ność zwię ksze nia licz -
by miejsc par kin go wych przy ul. Wol skie -
go. 3/ W związ ku z za po wie dzią pod wyż -
ki sta wek czyn szu w za so bach ko mu nal -
nych, pro szę o okre śle nie wy so ko ści zmia -
ny kosz tów w przy pad ku po łą cze nia
wszyst kich spó łek gmin nych, zaj mu ją -
cych się ad mi ni stro wa niem lo ka la mi ko -
mu nal ny mi (MTBS, ARS, MZGM). 4/
Pro szę o przed sta wie nie kosz tów fun kcjo -
no wa nia bu dyn ku przy ul. Oto liń skiej 23
w roz bi ciu na la ta 2002 – 2008.

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy miejsc par kin go wych przy ul.
Obroń ców He lu – kie dy zo sta nie wy ko -
na na ta in we sty cja? 2/ Kie dy zo sta nie zre -
a li zo wa ny łącz nik ul. Je sien nej?

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy wy mia ny dwóch okien w lo -
ka lu przy ul. Sło do wej 4. 2/ Dla cze go wy -
cię to zdro we kasz ta now ce przy ul. Pa -
dlew skie go 16a i kie dy po ja wi się tam
zie leń? 3/ Pro szę o roz wa że nie moż li wo -
ści po sta wie nia al tan ki śmiet ni ko wej przy
cmen ta rzu w al. Ko by liń skie go. 4/ Kie dy
roz pocz nie się bu do wa sy gna li za cji świ-
et lnej przy ul. Ar mii Kra jo wej (obok
straż ni cy)? 5/ Dział kow cy z ogro du
„Goź dzik” są za nie po ko je ni dzia ła nia mi
Urzę du Mia sta – bez uprze dze nia wy sła -
no tam ge o de tów, ja kie są pla ny wo bec
te go te re nu?

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Bar dzo pro szę o prze pro wa dze nie kon -
tro li we wszyst kich przed szko lach i na
pla cach za baw dla dzie ci na wszyst kich
osie dlach. 2/ Miesz kań cy ul. Pop ła ciń -
skiej pro szą o in for ma cję, kie dy bę dzie
wy mie nio ny ru ro ciąg z rur az be sto wych,
do star cza ją cy wo dę pit ną. 3/ Pro szę o wy -
rów na nie za do leń na ul. Pop ła ciń skiej
i wy cię cie 2 usc hnię tych drzew przy ul.

Kut now skiej. 4/ Pro szę o po ma lo wa nie
pa sów na ul. Cie cho mic kiej (na prze ciw
ko ścio ła) i prze pro wa dze nie pie lę gna cji
drzew przy ul. Bro war nej. 5/ Pro szę o wy -
rów na nie as fal tem znisz czo nej na wierz -
chni ul. Gó ry, do koń cze nie wy ło że nia
pły ta mi ul. No wo cie cho mic kiej i ob cię cie
ga łę zi na ul. Na Sto ku.

Ja cek Ja sion

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pod czas tran smi sji me czu o mi strzo -
stwo Pol ski w pił ce ręcz nej na te le bi mie
przy No wym Ryn ku ki bi ce nie mie li
gdzie za ła twiać po trzeb fi zjo lo gicz nych.

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się o na tych mia sto wą re no -
wa cję pom ni ka po mor do wa nych na u czy -
cie li w cza sie II woj ny świa to wej (za Do -
mem Bro niew skie go – przyp. red.). 2/
Kie dy na stą pi adap ta cja wie ży ciś nień
i re mont zlo ka li zo wa nej obok fon tan ny?

An drzej Łach mań ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o zwię ksze nie ilo ści śmiet ni -
czek na od cho dy zwie rzę ce oraz zwró ce -
nie uwa gi od po wied nim służ bom na do -
kład niej sze pil no wa nie czy sto ści.

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę wziąć pod uwa gę przy na da wa -

niu nazw ulic „Płoc kie go 8. Puł ku Ar ty le -
rii Lek kiej”. 2/ Fun kcjo no wa nie przy -
chod ni przy ul. Re ja (krót kie go dzi ny
przy jęć).

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Ja kie są ak tu al ne pla ny, do ty czą ce wy -
dzie le nia czę ści lot ni ska na gieł dę sa mo -
cho do wą? 2/ Jak czę sto pa tro le Stra ży
Miej skiej kon tro lu ją tar go wi ska i ja kie to
przy no si efek ty? 3/ Kie dy zo sta nie og ło -
szo ny prze targ na re mont „Po do lan ki”? 4/
Pęk nię cia alej ki spa ce ro wej na Wzgó rzu
Tum skim (przy Pie kar skiej).

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy pod pi sa na zo sta ła już umo wa, do -
ty czą ca re mon tu Po do lan ki? 2/ Pro szę
o po da nie ak tu al ne go har mo no gra mu bu -
do wy ulic: Skraj nej, Śli wo wej i Brzosk -
wi nio wej. 3/ Do ty czy po wię ksze nia licz -
by miejsc par kin go wych w za chod niej
czę ści ul. Kró le wiec kiej. 4/ Pro szę o po -
da nie szcze gó ło we go za kre su umo wy
z Kon sor cjum Fun da cja Ro zwo ju In ży -
nie rii Lą do wej. 

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Na ja kim eta pie jest wy da wa nie de cy zji
ad mi ni stra cyj nej na wy cin kę ro ślin no ści
w cią gach pie szych wzdłuż ul. Ba ta lio nu
Zoś ka? Opr. (j)

z obrad rajców

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

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi i pod czas 
XXIV se sji Ra dy Mia sta Płocka
w dniu 27 maja 2008 ro ku:

Jak co ro ku spół ka wnio sku je do rad -
nych o za twier dze nie no wych cen wo dy.
W tym ro ku we dług Wo do cią gów do cen
ubieg ło rocz nych płoc cza nie po win ni dop -
ła cić aż 20 proc. 

Ma jąc na uwa dze as pekt spo łecz ny,
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski za pro po -
no wał, aby miesz kań cy pła ci li 10 proc.,
a róż ni ca, czy li ko lej ne 10 proc. zo sta nie
po kry ta z bu dże tu mia sta. 

– Uwa ża my, że dla płoc czan 10-pro cen -
to wa pod wyż ka jest zbyt du ża – mó wi ła na
se sji Ra dy Mia sta Wio let ta Kul pa z klu bu
Pra wa i Spra wie dli wo ści. – Pro po nu je my,
aby ce ny wo dy i od pro wa dza nych ście ków
wzro sły je dy nie o po ziom in fla cji, czy li o 5
pro cent. 

Z ta ką pro po zy cją nie zgo dził się Piotr
No wic ki (klub SLD). – Chce my, aby
staw ki po zo sta ły na tym po zio mie co do -
tych czas, a róż ni ca do ce ny za pro po no -
wa nej przez Wo do cią gi niech zo sta nie po -
kry ta z bu dże tu mia sta – mó wił. 

Jesz cze in ne zda nie na te mat pod wy żek
cen wo dy miał Ar tur Ja ro szew ski z Plat -
for my Oby wa tel skiej. – Nie my śla łem, że
ja ko rad ny opo zy cyj ny bę dę mu siał bro -
nić bu dże tu mia sta – mó wił. – Je śli nie
bez poś red nio, to poś red nio płoc cza nie
zap ła cą no we staw ki za wo dę i od pro wa -
dze nie ście ków, bo prze cież na bu dżet
skła da ją się pie nią dze wszyst kich miesz -
kań ców.

Lech La tar ski z klu bu Rad nych Nie za -
leż nych przy pom niał, że dop ła ty z bu dże -

tu mia sta zo sta ły zlik wi do wa ne w la tach
90. – Jed nak nasz klub je po pie ra, bo to
na sze de cy zje, ja ko rad nych, wpły wa ją na
ja kość ży cia płoc czan – mó wił. La tar ski
przy pom niał, że w tym ro ku wzro sły ce ny
za wy wóz śmie ci oraz za prze jazd au to bu -
sa mi Ko mu ni ka cji Miej skiej. 

Gło so wa no ko lej no dwie pro po zy cje
pod wy żek: za pro po zy cją SLD (bez pod -
wyż ki) by ło sie dem osób, 13 by ło prze -
ciw, a czte ry – wstrzy ma ły się. 

Na to miast pro po zy cja zło żo na przez
PiS (wzrost o 5 proc.) uzy ska ła ak cep ta -
cję 14 rad nych, a 10 – wstrzy ma ło się od
gło su. 

Oz na cza to, że od 1 lip ca 2008 do 30
czer wca 2009 ro ku obo wią zy wać bę dą
na stę pu ją ce staw ki:

– za 1 metr sze ścien ny do star czo nej
wo dy dla lud no ści i ce lów so cjal no -by to -
wych – 2,94 zł (z VAT -em)

– za 1 metr sze ścien ny do star czo nej
wo dy dla ce lów pro duk cyj nych – 3,32 zł
(z VAT -em)

– za 1 metr sze ścien ny od pro wa dzo -
nych ście ków dla lud no ści i ce lów so cjal -
no -by to wych – 2,94 zł (z VAT -em)

– za 1 metr sze ścien ny od pro wa dzo -
nych ście ków dla ce lów pro duk cyj nych
– 3,43 zł (z VAT -em).

W związ ku z tym dop ła ty z bu dże tu
mia sta w 2008 i 2009 ro ku wy nio są
po nad 4,6 mln zł: w tym ro ku bę dzie to
1 mln 164 tys. 340 zł, a w przy szłym
– 3 mln 493 tys. 21 zł. (m.d.) 

Od lip ca bę dzie my pła cić wię cej za wo dę i od pro wa dza ne ście ki. Pod wyż ka wy -
nie sie 5 proc., czy li o 15 proc. mniej niż chcia ły Wo do cią gi Płoc kie.

Im wię cej tym mniej
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dokończenie ze str. 1
Sy stem tran spor tu pub licz ne go mu si być

na ty le roz bu do wa ny, aby stał on się atrak cyj -
ny dla miesz kań ców. Gdy się tak sta nie, lu -
dzie chęt nie prze sią dą się z sa mo cho dów oso -
bo wych i au to bu sów do tram wa ju.

Płock ma 625 km li nii au to bu so wych. Co
ro ku po ja zdy Ko mu ni ka cji Miej skiej prze wo -
żą oko ło 23 mi lio nów pa sa że rów, co oz na -
cza, że co dzien nie z au to bu sów ko rzy sta oko -
ło 67 tys. osób. – Tyl ko na ul. Wy szo grodz kiej
w go dzi nach szczy tu jeź dzi oko ło 30 au to bu -
sów – przed sta wiał da ne Bo gda niuk. 

Kon wen cjo nal ność lub no wo czes ność

W Eu ro pie dzia ła ją dwa sy ste my tram wa -
jo we: kon wen cjo nal ny i nie kon wen cjo nal ny.
– Każ dy z nich ma swo je wa dy i za le ty – mó -
wił pro fe sor. – Od władz mia sta za le ży, któ -
rym z nich mo gli by jeź dzić płoc cza nie. 

Tram waj kon wen cjo nal ny jest dwu kie run -
ko wy i dwu stron ny, tzn. że nie mu si za wra -
cać, czy li nie po trze bu je pęt li, a drzwi znaj du -
ją się po obu stro nach po ja zdu. Je den skład
za bie ra po nad 200 pa sa że rów. Tram waj kla -
sycz ny do te go, aby się po ru szać po trze bu je,
7-10 me trów wy dzie lo ne go pa sa jezd ni. Nie
mo że on po ko ny wać du żych po chy leń te re -
nu, mak sy mal nie 5-6 proc. – Bu do wa jed ne -
go ki lo me tra li nii tram wa jo wej dla te go ro -
dza ju po ja zdu kosz tu je oko ło 10 mi lio nów
zło tych – mó wił Bo ży sław Bo gda niuk.
– Moż na jed nak wy brać du żo bar dziej no wo -
czes ny typ po ja zdu. Je go ek splo a ta cja roz po -
czę ła się w li sto pa dzie 2006 ro ku we Fran cji.
Te raz wy ko rzy stu ją go naj wię ksze mia sta Eu -
ro py, np. w mar cu ubieg łe go ro ku za czął jeź -
dzić po uli cach Pad wy. 

Tram waj nie kon wen cjo nal ny po ru sza się
po jed nej szy nie, któ ra umiesz czo na jest cen -
tral nie pod nim. Ona nim ste ru je i za krę ca,
mo tor ni czy je dy nie ru sza i za trzy mu je po -
jazd. Ten typ tram wa ju jest bar dzo ci chy,
gdyż jeź dzi na ko łach z gu mo wy mi opo na mi.
Są one scho wa ne pod ni sko opusz czo ny mi
(ok. 30 cm) bur ta mi po ja zdu. Dzię ki te mu du -
żo ła twiej się do nie go wsia da i z nie go wy -
sia da. Ma to szcze gól ne zna cze nie dla osób
nie peł no spraw nych lub ma tek z dzieć mi
prze wo żo nych w wóz kach. Tram waj zaj mu je
je dy nie 5,40 me trów pa sa dro go we go i ma

mniej szy niż po jazd tra dy cyj ny pro mień skrę -
tu. – Mo że po ko ny wać wznie sie nia i spad ki
do 13 proc. na chy le nia jezd ni, co w przy pad -
ku Płoc ka ma du że zna cze nie – prze ko ny wał
pro fe sor. 

Ko lej ną za le tą no wo czes ne go po ja zdu jest
to, że przy je go bu do wie nie trze ba zbyt głę -
bo ko in ge ro wać w na wierz chnię. Wy star czy
szy na uło żo na na głę bo ko ści 24-30 cen ty me -
trów, a to oz na cza, że kosz ty są niż sze niż
w przy pad ku tram wa ju kon wen cjo nal ne go. 

Jak mo że być u nas

Nie za leż nie od te go czy wła dze Płoc ka
wy bra ły by po jazd kon wen cjo nal ny czy nie -
kon wen cjo nal ny, to na le ży zad bać jesz cze
o wie le in nych roz wią zań.

We dług wstęp ne go pro jek tu w na szym
mie ście pow sta ło by 19 km li nii tram wa jo wej.
Pęt la znaj do wa ła by się w Imiel ni cy. Tram waj
je chał by wzdłuż ul. Wy szo grodz kiej, skrę ca -
jąc po dro dze na Po dol szy ce Pół noc i Po łud -
nie. Na stęp nie al. Pił sud skie go, Ja cho wi cza
i Ko by liń skie go do cie rał by do zwę że nia alei
przed cmen ta rzem i da lej tram waj po je chał by
ul. Łu ka sie wi cza. Na skrzy żo wa niu Łu ka sie -
wi cza i Ba ta lio nów Chłop skich li nia ro zdzie -
la ła by się w dwie stro ny. Jed na pro wa dzi ła by
do Or le nu, a dru gą – ul. Gał czyń skie go, ron -
dem Grab skich i Do brzyń ską – moż na by do -
je chać do szpi ta la. Pod Or le nem i na Wi nia -
rach pow sta ły by pęt le koń co we. Prze jazd
z Imiel ni cy do kom bi na tu bądź szpi ta la zaj -
mo wał by ok. 35 mi nut. 

Naj wię ksze trud no ści, ja kie mog łą po ja wić
się przy bu do wie li nii tram wa jo wej zwią za ne
są z: wy ko na niem wia duk tu nad Ja rem Ro si -
cy, tu ne lu pod to ra mi ko le jo wy mi w al. Pił -
sud skie go, wia duk tu nad ul. Spół dziel czą,
no we go skrzy żo wa nia obok po li tech ni ki oraz
wia duk tu nad Ja rem Brzeź ni cy. 

Kosz ty i efek ty

– Nie wiem ile kosz tu je bu do wa li nii tram -
wa jo wej, gdyż stu dium nad któ rym pra cu je -
my nie jest do ku men tem, któ ry pre cy zyj nie
okre śla ta ką kwo tę – wy jaś niał Bo ży sław Bo -
gda niuk. Ale od wo łał się do do świad czeń
Gdań ska, gdzie pow sta je no wa kon wen cjo -
nal na li nia (w Pol sce jesz cze nikt nie zde cy -
do wał się na wpro wa dze nie no wo czes ne go
tram wa ju).

Za ki lo metr to rów z ca łą in fra struk tu rą
trze ba zap ła cić ok. 10 mln zł, co oz na cza że
w Płoc ku za 19 ki lo me trów trze ba by wy dać
ok. 190 mln zł. Ale to nie wszyst kie kosz ty.
Za za kup 13 tram wa jów, któ re wy star czy ły -
by na po trze by na sze go mia sta, trze ba by wy -
ło żyć ok. 100 mln zł. Do te go za jezd nia kosz -
to wa ła by ok. 30 mln zł. W su mie da je to
kwo tę ok. 320 mln zł. Aby tram wa je mog ły
jeź dzić po uli cach Płoc ka, trze ba jesz cze do -
li czyć wszyst kie kosz ty zwią za ne z bu do wą
wia duk tów, tu ne lu oraz prze bu do wą skrzy żo -
wa nia. Ile to bę dzie, na ra zie nie wia do mo.
– Kosz ty są bar dzo wy so kie, ale 50 pro cent
środ ków moż na uzy skać z fun du szy eu ro pej -
skich – prze ko ny wał pro fe sor. 

Gdy by w na szym mie ście pow sta ła jed nak
li nia tram wa jo wa, zmie nił by się znacz nie ta -
bor au to bu so wy. We dług wstęp nych usta leń,
po ja zdy, któ re obec nie kur su ją na li niach: 8,
19, 22, 28, 30, 33, 35 i 36 zo sta ły by za stą pio -
ne przez tram waj. – Oz na cza to, że co dzien nie
z cen trum mia sta znik nę ło by oko ło 600 au to -
bu sów – mó wi Bo gda niuk. – Dzię ki te mu
zmniej szył by się po ziom ha ła su, a do at mos fe -
ry emi to wa nych co ro ku by ło by mniej oko ło
500 ty się cy ton tlen ków wę gla i 700 ton tlen -
ków azo tu. 

Wszyst kie opra co wa nia, któ re przed sta -
wio no na se sji Ra dy Mia sta są wstęp ne. Do
koń ca czer wca ma za koń czyć się pier wszy
etap prac, któ ry od po wie na py ta nie: czy
w Płoc ku jest moż li wa i op ła cal na bu do wa li -

nii tram wa jo wej? Je śli od po wiedź bę dzie po -
zy tyw na, kon sor cjum firm wy ko na dru gą
część pra cy, czy li ana li zę eko no micz no -fi -
nan so wą in we sty cji.

Co na to in ni

Wszy scy, któ rzy przysz li na ma jo wą se sję
Ra dy Mia sta (sa la by ła peł na) z du żą uwa gą
i za in te re so wa niem wy słu cha li in for ma cji.
Głos w dy sku sji za brał po seł An drzej No wa -
kow ski. – Idea no we go tram wa ju jest bar dzo
in te re su ją ca, ale czy pod jąć się ta kiej in we -
sty cji, nie zo sta łem do koń ca prze ko na ny
– mó wił. 

We dług No wa kow skie go w stu dium wy -
ko nal no ści, któ re opra co wu je kon sor cjum
gdań skiej Fun da cji Roz wo ju In ży nie rii Lą do -
wej oraz war szaw skiej fir my WYG In ter na -
tio nal, po win ny się zna leźć da ne, któ re by
mó wi ły o op ła cal no ści li nii tram wa jo wej
wte dy, gdy wo kół Płoc ka pow sta ną dwie ob -
wod ni ce: pół noc na i pół noc no -za chod nia.
– Za kil ka lat zmie ni się dia me tral nie na tę że -
nie ru chu w na szym mie ście – mó wił No wa -
kow ski. 

We dług rad ne go Pio tra No wic kie go bu do -
wa tram wa ju jest nie u za sad nio na i nie op ła -
cal na. – Do po wie trza bę dzie emi to wa nych
co raz mniej za nie czysz czeń – tłu ma czył.
– Już dziś po ja wia ją się sa mo cho dy z na pę -
dem hy bry do wym. Przy pusz czam, że w cią gu
kil ku na stu lat bę dzie ich, na wet w Pol sce, co -
raz wię cej. 

No wic ki zwró cił też uwa gę, że je że li prze -
jazd tram wa jem z Imiel ni cy do Or le nu bę dzie
za bie rał ok. 35 mi nut, to nie bę dzie to żad ną
kon ku ren cją dla po ja zdów oso bo wych, gdyż
te raz właś nie ty le po trze ba cza su na do tar cie
do kom bi na tu. – Po nad to koszt bu do wy li nii
tram wa jo wej jest zbyt wy so ki – mó wił. – Je -
śli do da my do te go wy dat ki na bu do wę wia -
duk tów i tu ne lu, oka że się że do tych 320 mi -
lio nów zło tych, trze ba do dać ko lej ne 200-300
mi lio nów. Mia sta na ta ki wy da tek nie stać. 

– Nie są dzę, aby sa mo cho dy hy bry do we
szyb ko po ja wi ły się na na szych uli cach – ri -
po sto wał pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski.
– Nie prze ra żał bym się rów nież kosz ta mi,
gdyż 50 pro cent na ten cel mo że my po zy skać
z fun du szy Unii Eu ro pej skiej. Tak jak za po -
wia da łem wcześ niej, tyl ko wte dy po dej mie my
się te go za da nia. Po myśl my jed nak o przy -
szło ści i no wo czes no ści. 

Mał go rza ta Da nie luk

– Gos po dar ka wod no -ście ko wa z ro ku na
rok po pra wia się – mó wi ła na ma jo wej se -
sji Ada Ku ty ło -Brom ka, kie row nik Dzia łu
Mo ni to rin gu Śro do wi ska płoc kiej de le ga tu -
ry Wo je wódz kie go In spek to ra tu Och ro ny
Śro do wi ska w War sza wie. – Cie szy fakt, że
co raz czę ściej ście ki są oczysz cza ne w spo -
sób bio lo gicz ny. Je dy nie ście ki z Or le nu wy -
ma ga ją oczysz cza nia che micz ne go.

Przez Płock przep ły wa ją czte ry rze ki:
Wi sła, Słu pian ka, Ro si ca i Brzeź ni ca.
– Choć wskaź ni ki za nie czysz cze nia tych
rzek się po pra wia ją, to na dal na le żą one do
pią tej (naj gor szej) kla sy czy sto ści – re fe ro -
wa ła Ku ty ło -Brom ka. – Naj wię kszy płoc ki
za kład pro duk cyj ny ich nie za nie czysz cza,
nie ma więc za gro że nia me ta la mi cięż ki mi,
czy sub stan cja mi ro po po chod ny mi. 

We dług WIOŚ na stan rzek przep ły wa ją -
cych przez na sze mia sto wpły wa ją głów nie
za nie czysz cze nia ko mu nal ne i rol ni cze, któ -

re do wód od pro wa dza ne są w ich gór nym
bie gu, czy li przed Płoc kiem. 

Naj wię kszym prob lem są od pa dy. We -
dług sta ty styk, z ro ku na rok ilość ze bra -
nych śmie ci ma le je, co jest bar dzo nie po ko -
ją ce, gdyż ich pro duk cja wzra sta. – Na le ży
się za sta no wić, czy to błąd w sta ty sty ce, czy
też od pa dy tra fia ją do śro do wi ska w spo sób
nie kon tro lo wa ny – mó wi ła kie row nik Dzia -
łu Mo ni to rin gu Śro do wi ska. – Prob le mem
jest też zmniej sza ją ca się licz ba wy sy pisk.

Dzie je się tak dla te go, że al bo są one już
prze peł nio ne, al bo nie speł nia ją norm eu ro -
pej skich. Sy tu a cję mog ła by po pra wić bu do -
wa spa lar ni śmie ci w Ko bier ni kach ko ło
Płoc ka. – Nie roz wią zu je jed nak ona prob -
le mu – do da ła Ku ty ło -Brom ka. – Skła do wi -
sko śmie ci też mu si być. 

Naj bar dziej do kucz li we dla miesz kań -
ców są jed nak spa li ny oraz ha ła su ją ce po ja -
zdy. To sa mo cho dy naj wię cej za nie czysz -

cza ją po wie trze, a ich ha łas po wo du je, że
w go dzi nach szczy tu na niek tó rych uli cach
nie moż na roz ma wiać. – Dla te go w na szych
ba da niach od no to wu je my prze kro cze nia
norm dwut len ku wę gla, py łu za wie szo ne go
i ha ła su – mó wi ła kie row nik. 

Za strze że nia co do ja ko ści po wie trza
mie li tak że rad ni. – Od lat Za kła dy Dro -
biar skie spra wia ją, że miesz kań com osie dli
Ty siąc le cia i Wiel ka Pły ta cięż ko żyć – mó -
wi ła Ma gda le na Le wan dow ska. – Dla cze go
nic z tym nie zro bi cie?

– To bar dzo trud ny prob lem – od po wia da -
ła Ada Ku ty ło -Brom ka. – Za kła dy prze my -
sło we nie po win ny znaj do wać się w cen trum
mia sta. Dla te go przy przy go to wy wa niu pla -
nów za gos po da ro wa nia prze strzen ne go,
trze ba dwa ra zy się za sta no wić nad ich lo ka -
li za cją. Sa drob ma poz wo le nia zin te gro wa -
ne, co oz na cza, że dzia ła we dług wszyst kich
za le ca nych norm. Nie ste ty, nie ma żad nej
me to dy na zmie rze nie uciąż li wych za pa -
chów. A jak nie ma ta kiej moż li wo ści, to nie
ma też norm, któ re poz wo li ły by po ka zać, że

pew ne wskaź ni ki są prze kro czo ne i na tej
pod sta wie moż na by ło by uka rać win nych. 

Iden tycz ną od po wiedź otrzy mał Piotr
No wic ki, któ ry twier dził, że fe to ry z Or le nu
utrud nia ją ży cie miesz kań com os. Do brzyń -
ska i Ty siąc le cia. Za pro po no wał, aby stwo -
rzyć in dy wi du al ny mo ni to ring tych osie dli.
– Le piej by ło by, aby wszy scy za in te re so wa -
ni, czy li przed sta wi cie le osie dli, za kła dów
pra cy i WIOŚ spot ka li się i kon struk tyw nie
po roz ma wia li – mó wi ła kie row nik Dzia łu
Mo ni to rin gu Śro do wi ska. 

Wie sław Kos sa kow ski ape lo wał, aby na
te a trze lub w in nym miej scu po now nie za -
wi sła tab li ca in for mu ją ca o ak tu al nych po -
mia rach za nie czysz czeń po wie trza. Oka zu -
je się jed nak, że zmie ni ły się obo wią zu ją ce
nor my i sta ra tab li ca by ła by be zu ży tecz na.
Na to miast na za kup no wej, płoc kiej de le ga -
tu ry WIOŚ nie stać. Wszyst kie da ne z po -
mia rów moż na jed nak uzy skać na stro nie
in ter ne to wej WIOŚ lub wy stę pu jąc ze sto -
sow ną proś bą do płoc kiej de le ga tu ry.

Mał go rza ta Da nie luk

Rad ni za poz na li się z in for ma cja mi do ty czą cy mi och ro ny śro do wi ska w na szym re gio nie 

Do brze – nie zna czy, że nie ma prob le mu

Po myśl my o przy szło ści i no wo czes no ści



W przed dzień Dnia Dziec ka ek stra pre -
zen ty otrzy ma li po do piecz ni 6 płoc kich
pla có wek: Sto wa rzy sze nia „Sil ni Ra zem”,
Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej,
DPS „Przy jaz nych serc”, Oś rod ka Opie -
kuń czo -Wy cho waw cze go przy ul. Mo ścic -

kie go, Kra jo we go Sto wa rzy sze nia „Po moc
Dzie ciom” i Miej skie go Przed szko la nr 15.

Ich przed sta wi cie le za pro sze ni zo sta li na
słod ki po czę stu nek do ra tu sza, gdzie z-ca
pre zy den ta To masz Kol czyń ski za chę cał
ich do udzia łu w licz nych im pre zach or ga -
ni zo wa nych przez mia sto 1 czer wca i ży -
czył, że by wszyst kie dni by ły dla nich tak
ra dos ne i słod kie jak Dzień Dziec ka. 

Pla ców kom prze ka za no po 50 sztuk wy -
ro bów dzie wiar skich (głów nie blu ze czki
i swe ter ki), 10 po duch -sie dzisk do re ha bi li -
ta cji, so ki i sło dy cze (wa fel ki, cu kier ki,
ciast ka), uzy ska ne przez ra tu szo wy Od -
dział Za rzą dza nia Kry zy so we go, Och ro ny
Lud no ści i Spraw Obron nych od płoc kich
pro du cen tów, lu dzi wiel kie go ser ca, któ rzy
od dłu gie go cza su wspie ra ją ak cje cha ry ta -
tyw ne Urzę du Mia sta. Im prze de wszyst -
kim dzię ko wał Pre zy dent i ob da ro wa ni. 

Dzie ci za pre zen ty zre wan żo wa ły się
wier szy ka mi i włas no ręcz nie wy ko na ny mi
upo min ka mi. (j)

6 Sygnały Płockie

No wi do rad cy i poś red ni cy w MUP
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Miej ski Urząd Pra cy w Płoc ku re a li zu je
pro jekt pt. „Bez ro bot ny poś red ni kiem, do -
rad cą – pra cow ni kiem Miej skie go Urzę du
Pra cy w Płoc ku” w ra mach Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Prio ry tet VI,
Dzia ła nie 6.1, Pod dzia ła nie 6.1.2. Dzia ła nia
zwią za ne z re a li za cją pro jek tu roz po czę ły
się 1 lu te go 2008 r. Cał ko wi ta war tość pro -
jek tu wy no si 313.217 zło tych, w tym wkład
włas ny ze środ ków jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go wy no si 46.982,55 zł (15%
war to ści pro jek tu) i zo sta nie po kry ty z bu -
dże tu mia sta.

Ce lem głów nym pro jek tu jest wspar cie
in sty tu cjo nal ne MUP w Płoc ku w ce lu pod -
wyż sze nia ja ko ści i sku tecz no ści dzia łań
w za kre sie poś red nic twa pra cy i po rad nic -
twa za wo do we go. W ra mach pro jek tu zo -
stał og ło szo ny kon kurs, w wy ni ku któ re go
za trud nie nie uzy ska ło 10 osób – 5 poś red -
ni ków pra cy i 5 do rad ców za wo do wych. 

W pro jek cie mog ły wziąć udział oso -
by bez ro bot ne za re je stro wa ne w Miej -
skim Urzę dzie Pra cy w Płoc ku, w tym
oso by znaj du ją ce się w szcze gól nej sy -
tu a cji na ryn ku pra cy, wy mie nio ne
w art. 49 usta wy z dnia 20 kwiet nia
2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy, po sia da ją ce
wyksz tał ce nie wyż sze (m.in. pe da go gi -
ka, fi lo lo gia, ad mi ni stra cja, eko no mia,
za rzą dza nie i mar ke ting, psy cho lo gia
i so cjo lo gia).

Za trud nie nie poś red ni ków pra cy i do -
rad ców za wo do wych po zy tyw nie wpły nie
na do stęp ność i sku tecz ność usług świad -
czo nych przez MUP, przy czy ni się do ob -
ję cia wię kszej licz by osób bez ro bot nych
poś red nic twem pra cy i po rad nic twem za -
wo do wym. Wpły nie rów nież na zin ten sy -
fi ko wa nie dzia łań skie ro wa nych do pra -
co daw ców. Opr. (j)

Po mo gli so bie, po mo gą in nym

Sa mych słod kich dni

Szko ła Pod sta wo wa nr 6 ma no we bo i -
sko spor to we. 28 ma ja od by ła się uro czy -
stość otwar cia, na któ rą przy by li m.in.
przed sta wi cie le Urzę du Mia sta Płoc ka
i Ku ra to rium Oświa ty oraz gro no pe da go -
gicz ne, ro dzi ce i ucz nio wie. Na no wym
bo i sku, za raz po po świę ce niu go przez
pro bosz cza Ka te dry Płoc kiej, roz po czę ły
się I Mię dzy na ro do we Za wo dy Czwór bo -

ju Lek ko at le tycz ne go klas IV, w któ rych
udział wzię ły dru ży ny spor to we z płoc -
kich szkół: SP 1, SP 3, SP 6, SP 18, SP 21
i SP 22. Pro gram za wo dów obej mo wał
bieg na 60m i 300m, skok w dal oraz rzut
pił ką pa lan to wą.

Dru ży no wo zwy cię ży ła SP 22. II
miej sce zdo by ła SP 3, a III – SP 6. Naj -
lep sza wśród dziew cząt oka za ła się
Dag ma ra Świt (SP 6), a wśród chłop ców
– Mar cin Sob czak (SP 22). (rł)

Bo i sko na „Szóst kę”

No wa pła ca
Rad ni, na ma jo wej se sji, za twier dzi li

no wą staw kę mie sięcz ne go wy na gro dze -
nia Pre zy den ta. Mi ro sław Mi lew ski bę dzie
do sta wał naj niż sze wy na gro dze nie, któ re
prze wi du je roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni -
strów. Pen sja pod sta wo wa wy no si 4,8 tys.
zł. Do pen sji jest do li cza ny do da tek fun -
kcyj ny w kwo cie 1,6 tys. zł. 

Do tej po ry Pre zy dent otrzy my wał 4090
zł pen sji za sad ni czej i 1420 zł do dat ku
fun kcyj ne go. No wa staw ka wy na gro dze -
nia obo wią zu je od 1 stycz nia br. (m.d.)

Dla Ro mów
Mia sto za war ło po ro zu mie nie z Mi ni -

strem Edu ka cji Na ro do wej w spra wie
wy ko na nia za dań edu ka cyj nych rzą do -
we go Pro gra mu na Rzecz Spo łecz no ści
Rom skiej w Pol sce. Mi ni ster stwo na ten
cel przyz na ło 5,5 tys. zł. Pie nią dze zo -
sta ną przez na czo ne na za kup po dręcz ni -
ków i przy bo rów szkol nych dla ucz -
niów rom skich, miesz ka ją cych w Płoc -
ku. Re a li za cją za da nia zaj mie się Miej -
ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej.

(m.d.)

Ma te riał był bar dzo ob szer ny, bo
za wie rał aż 17 stron. Jed nak raj cy
miej scy mie li kil ka za strze żeń, do ty -
czą cych po rząd ku na uli cach Płoc ka.

To masz Ma li szew ski za pro po no -
wał, aby w par ku za ko ścio łem na
Gór kach stwo rzyć plac za baw, a za -
miast scho dów wy bu do wać tam pięk -
ny ta ras wi do ko wy. – Te raz miej sce to
jest nie wy ko rzy sta ne ani przez płoc -
czan, ani przez tu ry stów – mó wił.
– Trze ba też zad bać o bu dyn ki, któ re
sto ją wzdłuż szla ków tu ry stycz nych
a za miast przy cią gać wzrok, stra szą
swo im wy glą dem.

Za stęp ca pre zy den ta Da riusz Za -
widz ki wy jaś nił, że dzia ła nia władz są
czę sto bez sku tecz ne, gdyż bu dyn ki te
nie są włas no ścią mia sta. – Nie mo że -
my nic na ka zać – od po wia dał. – Mo że -
my je dy nie wspo ma gać. I ro bi my to
po przez do fi nan so wa nie re mon tów
z bu dże tu mia sta. Ale że by to by ło moż -
li we to oso by, któ re za rzą dza ją bu dyn -
kiem mu szą się do nas zgło sić i zło żyć
od po wied ni wnio sek. 

Rad na Bo że na Mu siał mia ła za -
strze że nia do zie le ni i po rząd ku wo -
kół bu dyn ków ko mu nal nych. – Róż -
nie z tym by wa, gdyż ad mi ni stra to rów
czę sto nie stać na wpro wa dze nie
zmian – przyz nał Da riusz Za widz ki.
– Kie dyś Miej ski Za kład Gos po dar ki
Ko mu nal nej gos po da ro wał te re na mi
zie lo ny mi wo kół bu dyn ku, na wet ty mi,
któ re bez poś red nio do nie go nie przy -
le ga ły. Te raz ro bi my in wen ta ry za cję
i gdy ją za koń czy my, to pra ce na te re -
nach bez poś red nio przy le ga ją cych do
bu dyn ków bę dą op ła ca ne z czyn szów
lo ka to rów. Na to miast ro bo ty na zie -
leń cach znaj du ją cych się da lej od
blo ków fi nan so wać bę dzie bu dżet
mia sta. Mam na dzie ję, że już w przy -
szłym ro ku uda nam się wpro wa dzić
ta kie zmia ny. 

Wie le emo cji wzbu dził te mat re -
mon tu ale jek za ka te drą: od Mu ze um
Die ce zjal ne go do Wie ży Szla chec -
kiej. El żbie ta Ga piń ska do py ty wa ła
się, czy pro jekt ro bót uw zględ nia
kom pleks hi sto rycz ny te go miej sca.
– Na Tu mach nie pow sta nie nic no -
wo czes ne go; in fra struk tu ra bę dzie
do pa so wa na – us po ka jał za stęp ca
Pre zy den ta. – Po sta no wi liś my za in -
we sto wać w ten te ren, mi mo że przez

dwa la ta nie mo gliś my po ro zu mieć
się z je go wła ści cie lem. Pod ję liś my
de cy zję o re mon cie, gdyż na spa ce ry
przy cho dzi tam wie lu płoc czan oraz
tu ry stów. 

Za widz ki za pew nił tak że, że drze -
wa, któ re są zdro we nie zo sta ną wy -
cię te; usu nię te zo sta ną tyl ko te, któ re
są cho re. 

Przy pom nij my, że za ka te drą będą
alej ki spa ce ro we wy ło żo ne gra ni to -
wy mi pły ta mi o nie re gu lar nym
kształ cie, ale za cho wa ją one swój do -
tych cza so wy prze bieg. Je dy nie te,
któ re są rzad ko uczęsz cza ne zo sta ną
za stą pio ne in ny mi. Sta re ba rier ki na
brze gu skar py znik ną, a po ja wią się
ku te, sta lo we ba lu stra dy z her bem
mia sta i wbu do wa nym oświet le niem.
W par ku sta ną też no we sty li zo wa ne
la tar nie i ław ki. Pra ce za koń czą się
w li sto pa dzie. 

– Uwa żam, że z zie le nią w na szym
mie ście jest le piej niż w ubieg łym ro -
ku – mó wił Piotr No wic ki. – Ale jest
jesz cze wie le do zro bie nia.

Rad ny de ner wo wał się, że w fon -
tan nie na Pla cu Obroń ców War sza wy
le ży peł no gru zu, pły ty na Sta rym
Ryn ku są po pę ka ne, a miesz kań cy
płoc kich osie dli nie ma ją żad nej mo -
ty wa cji, aby dbać o te re ny wo kół
swo ich blo ków. – Niech mo że mia sto
zor ga ni zu je ja kieś kon kur sy – za pro -
po no wał. 

Za stęp ca Pre zy den ta przyz nał, że
niek tó re pły ty są usz ko dzo ne z po wo -
du wie lu im prez od by wa ją cych się
przed ra tu szem, ale zo sta ną one na -
tych miast na pra wio ne, gdy do użyt ku
zo sta nie od da ny am fi te atr. – Kon kur -
sy na naj ład niej szy bal kon czy ogró -
dek przyb lo ko wy pro wa dzi np. Miej -
skie To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo -
łecz ne go – wy jaś niał da lej Za widz ki.
– Mia sto nie bę dzie się w to an ga żo -
wa ło, bo to za le ży tyl ko od ini cja ty wy
ad mi ni stra to rów. 

Ca łość ma te ria łu nt. oce ny este ty ki
mia sta, sta nu zie le ni miej skiej oraz
Skar py Wi śla nej moż na zna leźć na
stro nie in ter ne to wej: http://bip.ump.pl/
/in dex.php?show_cat=xlmioXcr.

Rad ni zde cy do wa li się przy jąć przy -
go to wa ną na se sję in for ma cję; 13 osób
by ło za, a 8 wstrzy ma ło się od gło su.

Mał go rza ta Da nie luk

Na ma jo wej se sji rad ni za poz na li się z in for ma cją nt. este ty ki
mia sta, sta nu zie le ni miej skiej oraz Skar py Wi śla nej

Zie lo no mi
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30 ma ja MOPS ob cho dził Dzień Ro dzi -
ciel stwa Za stęp cze go. Z przy go to wa ne go
na ten dzień ra por tu wy ni ka, że 85 proc. ro -
dzin za stęp czych w Płoc ku to ro dzi ny spo -
krew nio ne: wuj ko wie, dziad ko wie, ro dzeń -
stwo (prze by wa ło w nich 196 dzie ci). 8 ro -
dzin, w któ rych prze by wa ło 16 dzie ci, nie
by ło z ni mi spo krew nio nych. Z tej licz by je -
dy nie 4 by ły za wo do we, w tym dwie o cha -
rak te rze po go to wia ro dzin ne go (14 dzie ci),
a jed na spe cja li stycz na, w któ rej prze by wa -
ło 4 dzie ci. 

Od sier pnia 2007 r. na te re nie mia sta fun -
kcjo nu je też pier wsza za wo do wa (nies po -
krew nio na z dziec kiem) wie lo dziet na ro dzi -
na za stęp cza, w któ rej prze by wa 5 dzie ci.

W su mie w 2007 ro ku utwo rzo no 28 no -
wych ro dzin za stęp czych.

Or ga ni zo wa niem po mo cy dzie ciom poz -
ba wio nym czę ścio wo lub cał ko wi cie opie ki
ro dzi ciel skiej zaj mu je się Dział Po mo cy
Ro dzi nie i Dziec ku MOPS. Współ pra cu je
w tym za kre sie z Oś rod kiem Adop cyj no
– Opie kuń czym, są da mi, pro ku ra tu rą, po li -
cją, Po li cyj ną Iz bą Dziec ka, szko ła mi i in -

ny mi ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi MOPS. 
Kan dy da ci na ro dzi ców za stęp czych (mał -

żon ko wie lub oso ba nie po zo sta ją ca w związ -
ku mał żeń skim) mu szą speł nić sze reg wa run -
ków, m.in. mieć sta łe miej sce za miesz ka nia,
sta łe źró dło utrzy ma nia i uzy skać po zy tyw ną
opi nię oś rod ka po mo cy spo łecz nej. Mu szą też
przejść szko le nie pro wa dzo ne przez pra cow -
ni ków Oś rod ka Adop cyj no – Opie kuń cze go
w Płoc ku. 

Ro dzi na za stęp cza otrzy mu je po moc
pie nięż ną na czę ścio we po kry cie kosz tów
utrzy ma nia każ de go umiesz czo ne go
w niej dziec ka.

Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Płoc ku, Dział Po mo cy Ro dzi nie i Dziec ku
cze ka na oso by, któ re chcia ły by za o pie ko wać
się po rzu co ny mi, niech cia ny mi, oraz prze by -
wa ją cy mi w pla ców kach opie kuń czo – wy -
cho waw czych dzieć mi. Wszel kie in for ma cje
moż na uzy skać pod nu me ra mi te le fo nów
(024) 364-02-39, (024)364-02-40, (024) 364-
02-53. Do kład ne in for ma cje moż na zna leźć
tak że na stro nie in ter ne to wej MOPS-u,
www.mopspl.pl (op. rł)

W Płoc ku w 2007 ro ku fun kcjo no wa ły 183 ro dzi ny za stęp cze,
w któ rych prze by wa ło 259 dzie ci. Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo -
łecz nej ca ły czas po szu ku je no wych kan dy da tów.

Ta ta i ma ma po szu ki wa ni

3 czer wca br., pier wszy z dzie się ciu za -
ku pio nych przez Sa mo rząd Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go dla Ko lei Ma zo wiec kich,
po cią gów ty pu Flirt, zo stał za pre zen to wa ny
w Płoc ku. Je go miesz kań cy mie li oka zję
prze ko nać się o kom for cie i wy go dzie ja zdy
no wym po ja zdem. Ko lej ne po cią gi bę dą do -
star cza ne przez fir mę Sta dler suk ce syw nie
do koń ca 2008 r. Na ten cel Sa mo rząd Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go przez na czył
222 mln zł.

Wy pro du ko wa ne w za kła dzie w Siedl -
cach ni sko po dło go we po cią gi FLIRT, re -
pre zen tu ją naj no wo cześ niej szą tech no lo gię
ko le jo wą na świe cie. FLIRT to w ję zy ku
nie miec kim skrót od: Flin ker, Le ich ter, In -
no va ti ver, Re gio nal Trieb zug, czy li: Szyb ki,

Lek ki, In no wa cyj ny, Re gio nal ny Zes pół
Trak cyj ny. 

Elek trycz ny Zes pół Trak cyj ny ty pu
FLIRT mie rzy 74 m dłu go ści i po sia da 212
miejsc sie dzą cych oraz 284 miej sca sto ją ce.
Wa go ny środ ko we zo sta ły wy po sa żo ne
w po miesz cze nia wie lo fun kcyj ne na wóz ki
dzie cię ce, ro we ry i du ży ba gaż. Znaj du ją się
w nich rów nież sta no wi ska dla osób po ru -
sza ją cych się na wóz kach in wa lidz kich. To -
a le ta w każ dym po jeź dzie zo sta ła do sto so -
wa na do po trzeb osób nie peł no spraw nych. 

Po cią gi te go ty pu ob słu gu ją po łą cze nia
w Szwaj ca rii, w Niem czech, we Wło szech
oraz na Wę grzech. Do Płoc ka sta le bę dzie
przy jeż dżał jed nak do pie ro po re mon cie to -
rów, co na stą pi... nie wia do mo kie dy. (j)

Flirt – po ja wił się i znik nął

Jej ce lem jest, z jed nej stro ny po ka za -
nie sy tu a cji w ja kiej znaj du ją się nie pro -
fe sjo nal ni twór cy, któ rych nie wie dza
i brak wyksz tał ce nia są czę sto wy ko rzy -
sty wa ne przez oso by po stron ne na nie -
ko rzyść ar ty stów. Z dru giej stro ny cho -
dzi rów nież o pró bę od po wie dzi na py ta -
nie: co zro bić, że by pra wo au tor skie
(zwłasz cza jej as pekt ma te rial ny) w Pol -
sce „nie omi ja ło” ar ty stów nie pro fe sjo -
nal nych tyl ko dla te go, że ma ją sta tus

oso by cho rej psy chicz nie, nie peł no -
spraw nej in te lek tu al nie czy miesz kań ca
do mu po mo cy spo łecz nej? Do udzia łu
w kon fe ren cji Sto wa rzy sze nie OTO JA
– głów ny or ga ni za tor kon fe ren cji – za -

pro si ło już Peł no moc ni ka Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go ds. Osób
Nie peł no spraw nych i Rzecznika Osób
Nie peł no spraw nych Urzę du Mia sta
Płoc ka. Za pro sze nia otrzy ma li rów nież
przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz Biu ra
Peł no moc ni ka Rzą du ds. Osób Nie peł -
no spraw nych. Kon fe ren cja kie ro wa na
jest prze de wszyst kim do przy szłych
i obec nych pe da go gów, te ra pe u tów za ję -
cio wych, dy rek to rów i pra cow ni ków ta -
kich pla có wek jak do my po mo cy spo -
łecz nej i war szta ty te ra pii za ję cio wej. 

Jest pró bą in te gra cji przed sta wi cie li roz -
ma i tych dzie dzin sztu ki oraz sze ro ko ro zu -
mia ne go ob sza ru po mo cy spo łecz nej w ce -
lu przyb li że nia i roz po wszech nie nia wie -
dzy na te mat praw au tor ski twór ców sztu ki
in nej, od mien nej, out si ders art, na iw nej. 

Kon fe ren cja sta no wi czę ścią ogól no pol -
skie go pro jek tu war szta tów, ple ne rów
i spot kań za ty tu ło wa ne go „ART BRUT –
sztu ka szla chet na i gorz ka. Roz poz na nie
i pró by osło dze nia” re a li zo wa ne go przez
Sto wa rzy sze nie OTO JA z to ruń ską Fun -
da cją UTU i poz nań ską Ga le rią TAK.
Kon fe ren cji to wa rzy szyć bę dzie wy sta wa
prac Ro ma na Rut kow skie go. Szcze gó ły na
www.oto ja.art.pl. Po czą tek ok. godz. 12,
19 czer wca w Ga le rii OTO JA (pl. Na ru to -
wi cza 2, wej ście od „Knaj pki 10,5”).
Wstęp wol ny. (rł)

„Ar ty sta nie peł no spraw ny i je go pra wa” to te mat II Ogól no pol skiej Kon fe ren cji
or ga ni zo wa nej 19 – 20 czer wca w Ga le rii OTO JA

Sztu ka szla chet na i gorz ka

Bar wny ko ro wód przed szko la ków, mło -
dzie ży szkol nej i do ro słych ze sztan da ra mi
z wi ze run ka mi świę tych, w ko lo ro wych
cza pe czkach z li ter ką „Ś” w au re o li, pro -
wa dzo ny przez szczu dla rzy w stro jach
anio łów i or kie strę dę tą z gmi ny Słup no
wy ru szył o godz. 19 spod pom ni ka bł. abp
An to nie go Ju lia na No wo wiej skie go. To
by ła pier wsza, z pię ciu za pla no wa nych
sta cji. Tu kle ry cy Wyż sze go Se mi na rium
Du chow ne go przy pom nie li, w krót kiej
scen ce, uczest ni kom mar szu po stać bło go -
sła wio nych mę czen ni ków II woj ny świa -
to wej: bł. abp. An to nie go Ju lia na No wo -
wiej skie go i bł. bp. Le o na Wet mań skie go.
Na stęp nie marsz ru szył ul. Okrzei i Ka zi -
mie rza Wiel kie go ku Fa rze. Tu na stą pi ło
sym bo licz ne spot ka nie dwóch mło dych
świę tych – Sta ni sła wa Kost ki i Do mi ni ka
Sa vio. Dwie scen ki ode gra ła mło dzież
z Ma ła cho wian ki i ze Sta ni sła wów ki. Ko -
lej ną po ka za li ucz nio wie III LO opo wie -
dzie li o św. Fa u sty nie Ko wal skiej (ma ła

sce na na Sta rym Ryn ku). Z ko lei pa ra fia
w Imiel ni cy przy pom nia ła po stać św. Jo -
an ny Be ret ty Mol li (Dom Bi sku pi), marsz
za koń czył się przed pom ni kiem Ja na Pa -
wła II, kil ka na ście mi nut po godz. 21.
Dzie ci i mło dzież przy go to wa ły pro gram
o pa pie żu Po la ku. Do nie ba wzle cia ły go -
łę bie i żół te ba lo ny z na pi sem „San to su bi -
to – Jan Pa weł II”. 

– Róż ne mia sta w Pol sce ma ją swo je
mar sze: jest marsz ży wych, jest marsz za
ży ciem, jest marsz prze ciw agre sji, a Płock
ma swój marsz – Marsz ku Świę to ści. Cie -
szę się, że ta idea się roz wi ja – po wie dział
na za koń cze nie bp Piotr Li be ra. – Ten
marsz po ka zu je nam, że mia sto, w któ rym
ży je my, to jest mia sto, po któ re go uli cach
cho dzi li świę ci. Ten marsz od sła nia nam
in ne ob li cze te go mia sta, w któ rym na co
dzień ży je my – mia sta naz na czo ne go licz -
ny mi bło go sła wio ny mi i świę ty mi.

Uro czy stość za koń czo na zo sta ła Ape -
lem Jas no gór skim. (rł)

Kil ka set osób prze szło 4 czer wca uli ca mi Płoc ka w II Mar szu Ku Swię to ści

Po uli cach cho dzi li świę ci
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*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*NA ZDROWIE*

Pod pi sy zło ży li przed sta wi cie le m.in.:
Cen trum „Me ta no ia”, PKPS, Iz by Gos po -
dar czej Re gio nu Płoc kie go, Ca ri tas, Sto wa -
rzy sze nia „Wol na Przed się bior czość”, Wo -
je wódz kie go i Miej skie go Urząd Pra cy,
PCK i PCPR. Ini cja to rem był Miej ski Oś -
ro dek Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku, któ ry
do współ pra cy za pro sił jesz cze Re gio nal ny
Oś ro dek Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go.

Po ro zu mie nie w spra wie Płoc kie go Par -
tner stwa na Rzecz Roz wo ju Ak tyw nych
Form In te gra cji Spo łecz nej to efekt spot kań
ro bo czych par tne rów, któ rzy od kil ku mie -
się cy za sta na wia li się co i jak zro bić, aby
zak ty wi zo wać miesz kań ców oraz za chę cić
bez ro bot nych płoc czan do pod ję cia pra cy
lub po wro tu na ry nek pra cy. Cho dzi też
o ko or dy na cję dzia łań i prze ła my wa nie ba -
rier po mię dzy ad mi ni stra cją pub licz ną, śro -
do wi ska mi biz ne so wy mi a sek to rem or ga -
ni za cji po za rzą do wych. Sy gna ta riu sze, wy -
mie nia jąc się do świad cze niem, ma ją wy -
pra co wać wspól ną i spój ną wi zję two rze nia

ak tyw nych form po mo cy i in te gra cji spo -
łecz nej osób za gro żo nych wy klu cze niem
spo łecz nym. 

Par tner stwo do ty czy po mo cy prze de
wszyst kim: oso bom dłu go trwa le bez ro bot -
nym, nie peł no spraw nym (w tym z za bu rze -
nia mi psy chicz ny mi), po zo sta ją cym bez
pra cy klien tom po mo cy spo łecz nej, po wra -
ca ją cym na ry nek pra cy po ur lo pach wy -
cho waw czych i ma cie rzyń skich oraz oso -
bom po 50. ro ku ży cia i mło dzie ży w wie -
ku 15-25 lat.

– To trze cie wspól ne spot ka nie, któ re
koń czy się pod pi sa niem par tner stwa. Par t-
ne rów jest na ra zie 13, ale je steś my otwar -
ci na współ pra cę z in ny mi or ga ni za cja mi,
pod mio ta mi gos po dar czy mi, a na wet oso -
ba mi fi zycz ny mi – mó wi Bo że na Łasz kie -
wicz – pra cow nik MOPS, jed na z po my sło -
daw czyń pro jek tu. – Li czy się chęć dzia ła -
nia, ale oczy wi ście nic na si łę. 

Za in te re so wa ni pro jek tem mo gą dzwo -
nić pod nr tel. 024/364 02 10 lub 364 02 38,
024 364 02 92. (rł) 

28 ma ja MOPS pod pi sał z 13 in sty tu cja mi z Płoc ka umo wę par tner ską. Cel: wspól na
pra ca na rzecz miesz kań ców na sze go mia sta i sze ro ko ro zu mia nej in te gra cji spo łecz nej. 

Li czy się chęć dzia ła nia

Pro jekt Da i sy to w ogó le nie zna czy
„sto krot ka” re a li zu je Ma zo wiec kie Sto -
wa rzy sze nie Pra cy dla Nie peł no spraw -
nych „De Fac to”. – W mo men cie przyz na -
nia gran tu przez Fun da cję „Fun dusz
Gran to wy dla Płoc ka” na wet nie przy -
pusz cza liś my, jak on się roz roś nie – mó -
wi ko or dy nu ją ca pro gram Re na ta Nych.
W ra mach przyz na ne go gran tu Sto wa rzy -
sze nie opra cu je ba zę da nych dzie ci nie -
wi do mych i sła bowi dzą cych z Płoc ka,
pow sta ną tak że po mo ce dy dak tycz ne:
ma py i at la sy ge o gra ficz ne, bio lo gicz ne
i hi sto rycz ne. 

W mar cu Sto wa rzy sze nie w Ma ła -
chow iance zor ga ni zo wa ło kon fe ren cję
z udzia łem na u czy cie li, przed sta wi cie li
Ku ra to rium Oświa ty, dzie ci nie wi do -
mych i ich ro dzin. Efek tem kon fe ren cji
mia ło być opra co wa nie tyf lo ma py uli cy
Tum skiej. Wspól nie jed nak usta lo no, że
to uli ca agre syw na dla dzie ci nie wi do -
mych i trze ba sku pić się na tyf lo ma pie
oko lic Szko ły Pod sta wo wej Nr 3. Dzię ki
wy pu kłej ma pie ucz nio wie, za nim roz -
pocz ną na u kę w szko le, na u czą się orien -
ta cji prze strzen nej w tym re jo nie. 

W ra mach fi nan so wa ne go przez Fun -
da cję „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
pro jek tu, zes pół, któ ry zaj mie się tyf lo -
ma pą, stwo rzy też po mo ce dy dak tycz ne
dla dzie ci nie wi do mych. Ma py i at la sy
jesz cze w tym ro ku tra fią do tych płoc -
kich szkół, do któ rych uczęsz cza ją dzie ci
sła bowi dzą ce i nie wi do me. – Li czy my na
to, że je śli zes pół na u czy się prze no sić
ma py na for mę przy jaz ną dla nie wi do -
mych ucz niów, to już nic nie sta nie na
przesz ko dzie, by po tem sa mo dziel nie
przeksz tał cać w ten spo sób np. wy kre sy
ma te ma tycz ne czy plan sze bio lo gicz ne –
do da je Re na ta Nych.

Dzię ki środ kom fi nan so wym przyz na -
nym w II edy cji kon kur su gran to we go
pow sta ła już ba za da nych dzie ci nie wi do -
mych i sła bo wi dzą cych. Wszyst ko po to,
by wie dzieć, gdzie spie szyć z po mo cą.
Poz wo li to Sto wa rzy sze niu mo ni to ro wać
edu ka cję pod po piecz nych. 

Na re a li za cję pro jek tu „ Da i sy to w ogó -
le nie zna czy sto krot ka” Fun da cja „Fun -
dusz Gran to wy dla Płoc ka” w ra mach II
edy cji kon kur su gran to we go przyz na ła
9800 zł. I.T.

Bę dzie tyf lo ma pa, bę dą po mo ce dy dak tycz ne i no tat ni ki braj low skie – wszyst ko po to,
by w Płoc ku znik nę ły ba rie ry edu ka cyj ne dla dzie ci nie wi do mych i sła bowi dzą cych 

Pro jekt Da i sy

Sto wa rzy sze nie SCLE RO SIS MUL TI -
PLEX w II edy cji kon kur su gran to we go
Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
otrzy ma ło do fi nan so wa nie w wy so ko ści
20 ty się cy zło tych. Właś nie roz li czy ło się
z pier wszej tran szy przyz na nych środ ków.

– Za 10 tys. zło tych uda ło nam się zor -
ga ni zo wać po nad 500 go dzin in dy wi du al -
nych re ha bi li ta cji dla trzy dzie ścior ga na -
szych po do piecz nych – mó wi skar bnik
Sto wa rzy sze nia Ja ni na Kur czew ska. Naj -
młod si ma ją oko ło 30 lat. Za ję cia od by wa -
ją się w do mach cho rych, re ha bi li tan ci do
każ de go do jeż dża ją. Co by by ło, gdy by nie
by ło pie nię dzy z Fun da cji? Pew nie nie by -
ło by za jęć, co raz trud niej bo wiem o spon -
so rów – do da je Kur czew ska. Wpraw dzie
Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je raz w ty god niu

za ję cia gru po we, ale cho rzy na stwar dnie -
nie roz sia ne bar dzo czę sto nie są w sta nie
na nie do je chać. Na za ję cia in dy wi du al ne
cze ka jesz cze po nad 30 osób.

Za dru gą część gran tu SCLE RO SIS
MUL TI PLEX zor ga ni zu je w wa ka cje pik -
nik dla swo ich po do piecz nych i wo lon ta -
riu szy. Dla niek tó rych bę dzie to je dy na
oka zja w ro ku, by wyjść z do mu i spot kać
się z in ny mi ludź mi. W ubieg łym ro ku im -
pre za od by ła się w Cier sze wie. 

Sto wa rzy sze nie opie ku je się w Płoc ku
po nad stu cho ry mi. 

– Cho rych na stwar dnie nie roz sia ne jest
du żo wię cej – mó wi J. Kur czew ska. Cza -
sem nie chcą spo ty kać się z in ny mi cho ry -
mi, cza sem nie wie dzą, że jest w mie ście
or ga ni za cja, któ ra mo że im po ma gać. I.T.

Dzię ki pie nią dzom Fun da cji Sto wa rzy sze nie SCLE RO SIS MUL TI PLEX zor ga ni zo -
wa ło już po nad 500 go dzin in dy wi du al nych re ha bi li ta cji dla osób cho rych na SM

Grant na zdro wie

Fun da cja „Nor mal na Przy szłość” za pra -
sza przed sta wi cie li pub licz nych i nie pub -
licz nych in sty tu cji szko le nio wych, dzia ła ją -
cych na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go, na cykl se mi na riów po świę co nych
kształ ce niu usta wicz ne mu osób nie peł no -
spraw nych.

Pod czas se mi na riów bę dą po ru sza ne na -
stę pu ją ce za gad nie nia: 
– pre zen ta cja ra por tu z ba da nia po trzeb

szko le nio wych nie peł no spraw nych
miesz kań ców wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go,
– in te gra cyj ny wy miar szko leń z udzia -

łem osób nie peł no spraw nych,
– me to dy pra cy z gru pą, w któ rej znaj -

du ją się oso by z róż ny mi ro dza ja mi nie -
peł no spraw no ści,
– me to dy re kru ta cji osób nie peł no -

spraw nych,
– ro dza je szko leń, w któ rych mo gą brać

udział oso by nie peł no spraw ne,
– roz wią za nia, któ re war to wziąć pod

uwa gę przy pro jek to wa niu szko leń
z udzia łem osób z róż ny mi ro dza ja mi
nie peł no spraw no ści,
– spo so by zwię ksze nia do stę pu osób

nie peł no spraw nych do in for ma cji
o szko le niach za wo do wych.

Se mi na ria od bę dą się w czte rech mia -
stach wo je wódz twa: Siedl cach (2 czer wca),
Ra do miu (16 czer wca), War sza wie (20
czer wca) i w Płoc ku (24 czer wca w sie dzi -
bie „Dzie ci Płoc ka” przy al. Ja cho wi cza 34
o godz. 11).

Or ga ni za to rzy pro szą o po twier dza nie
uczest nic twa w kon fe ren cji w wy bra nej
miej sco wo ści ma i lo wo na adres kon fe ren -
cja@nor mal na przysz losc.org lub te le fo -
nicz nie nr 504 064 020. For mu larz zgło sze -
nio wy do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej
www.nor mal na przysz losc.org

Pro jekt fi nan so wa ny jest ze środ ków Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
oraz Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie peł no spraw nych. Opr. (j)

Kształ ce nie nie peł no spraw nych

„W sio dle zdro wiej – re kre a cyj no-te ra -
peutycz na ja zda kon na”- to ty tuł pro jek tu,
któ ry dzię ki do fi nan so wa niu Fun da cji
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” pro wa dzi
Pa ra fial ny Klub Spor to wy „Be ne dykt”.

– Na u ka ja zdy ru szy ła z nie wiel kim opóź -
nie niem – mó wi ko or dy na tor pro jek tu ks.
Krzysz tof Ja ro szew ski. Wszyst ko przez po -
go dę. Desz cze nie poz wa la ły naj młod szym
dzie cia kom zaz na jo mić się z koń mi, na u czyć
się, jak je gła skać, czy ścić, opro wa dzać,
lon żo wać i kar mić. Z po cząt kiem ma ja jed -
nak ja zdy ru szy ły. 

Na ra zie tyl ko dla oko ło trzy dzie ścior ga
dzie ci ze Świet li cy Miej skiej Nr 2. Je śli uda
się zna leźć dru gie go in struk to ra, to już
wkrót ce z na u ki ja zdy kon nej sko rzy sta tak -
że mło dzież z dzia ła ją ce go przy pa ra fii św.
Be ne dyk ta Klu bu Pro fi lak ty ki Śro do wi sko -
wej „Ami cus”.

W ra mach pro jek tu Pa ra fial ny Klub
Spor to wy „Be ne dykt” zor ga ni zu je tak że hi -

po te ra pię dla nie peł no spraw nych dzie ci
z te re nu Płoc ka. 

– Pier wsze ta kie za ję cia już się od by ły
– mó wi ksiądz Ja ro szew ski. Li sta dzie ci jed -
nak w tym przy pad ku nie jest zam knię ta
i Klub dys po nu je jesz cze wol ny mi miej sca mi.

Pro jekt „W sio dle zdro wiej” Fun da cja
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” wspar ła
kwo tą 8 tys zł. I.T.

Te ra pia w sio dle
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54 te go rocz nych ma tu rzy stów spot ka ło
się w ra tu szo wej au li (30 ma ja). Jak co ro ku
zło ży li oni pod pi sy pa miąt ko we w Księ dze
Chwa ły.

Tra dy cja wpi sów zo sta ła za po cząt ko wa -
na przez Ka je ta na Mo ry ko nie go (1774-
1830), rek to ra Szko ły Wo je wódz kiej
w Płoc ku, za ło ży cie la To wa rzy stwa Na u ko -
we go Płoc kie go. Umiesz czał on w Księ dze
naz wi ska naj zdol niej szych ucz niów, koń -
czą cych Szko łę Wo je wódz ką. 

Od 2001 ro ku naj lep si ab sol wen ci płoc -
kich szkół po nad gim na zjal nych spo ty ka ją
się w ra tu szu. W tym ro ku li sty gra tu la cyj ne
i drob ne upo min ki od za stęp cy pre zy den ta
To ma sza Kol czyń skie go i Ewy Ada sie wicz
– dy rek to ra Wy dzia łu Edu ka cji, otrzy ma li
ucz nio wie z: Ja giel lon ki, Ma ła cho wian ki,
III LO, IV LO, Zes po łu Szkół Bu do wla -
nych nr 1, Zes po łu Szkół Za wo do wych nr 2,
Zes po łu Szkół Tech nicz nych, Zes po łu
Szkół Usług i Przed się bior czo ści, Zes po łu
Szkół Cen trum Edu ka cji, Zes po łu Szkół
Eko no micz no -Ku piec kich, Szkół Spo łecz -
nych Płoc kie go To wa rzy stwa Oświa to we -
go, Pry wat ne go LO Zes po łu Oświa to wo -
Kon sul ta cyj ne go „Pro fe sor” oraz LO Sto -
wa rzy sze nia Oświa tow ców Pol skich. 

Każ dy z 54 ucz niów włas no ręcz nie wpi -
sał się do Księ gi Chwa ły, nad któ rą ho no ro -
wy pa tro nat ob ję ło TNP. 

– Gra tu lu ję wspa nia łych wy ni ków, któ re
uzy ska li ście na za koń cze nie na u ki w wa -
szych szko łach – mó wił To masz Kol czyń -

ski. – Ży czę, aby ście do sta li się na wy ma -
rzo ne stu dia. Wie rzę, że po tem wró ci cie do
Płoc ka, do na szej ma łej oj czyz ny. Płock cze -
ka na was.

– To, cze go do ko na li ście jest wiel kim suk -
ce sem – gra tu lo wa ła ma tu rzy stom Alek san -
dra Jad czak, wi ce dy rek tor de le ga tu ry
w Płoc ku Ku ra to rium Oświa ty w War sza -
wie. – Je ste ście naj lep szy mi z naj lep szych.
Ży czę wam wy trwa ło ści i upo ru w dą że niu
do ce lu. Niech wspie ra ją was za wsze mą -
drzy i życz li wi lu dzie. 

Jak co ro ku pod czas uro czy sto ści nie
mog ło za brak nąć wy stę pów. Dla ma tu rzy -
stów re cy to wa li i śpie wa li: „Dzie ci Płoc ka”,
chór Min strel z Ma ła cho wian ki oraz chór
dzie cię cy „Styr czań skie dzwo ne czki”
z Moł da wii, któ ry przy je chał na Dni Hi sto -
rii Płoc ka. (m.d.)

Naj lep si z naj lep szych
Prof. dr hab. Krzysz tof A. Ku czyń ski

wy bit ny ger ma ni sta, ba dacz sto sun ków
pol sko -nie miec kich i pol sko -a u striac kich,
zwią za ny jest z Płoc kiem od pra wie 20 lat.
Jak sam mó wi, na po cząt ku był to przy pa -
dek; w 130-ty sięcz nym mie ście by ło wów -
czas za led wie dwóch ma gi strów ger ma ni -
sty ki i po pro szo no go, by po przez Ko le -
gium Na u czy ciel skie, za leg ło ści te po mógł
na dro bić.

– My śla łem wte dy, że po pra cu je w Płoc -
ku dwa, mo że trzy la ta i wró cę do Ło dzi –
wspo mi nał pod czas uro czy sto ści ju bi le u -
szo wej (60. uro dzi ny) w To wa rzy stwie Na -
u ko wym Płoc kim (27 ma ja) K. Ku czyń ski.
Spot ka łem tu bar dzo sym pa tycz nych lu dzi,

z któ ry mi do sko na le mi się pra cu je, te raz
w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do wej,
po lu bi łem mia sto, w któ rym spę dzam tak że
wie le wol nych chwil i cie szę się, że przed
la ty los rzu cił mnie do Płoc ka.

Or ga ni za to rzy be ne fi su z PWSZ wrę -
czy li ju bi la to wi spe cjal nie przy go to wa ną
na tę oko licz ność księ gę pa miąt ko wą
„Mię dzy Ślą skiem a Wied niem”.

Pro fe sor wie le miej sca w swym bo ga -
tym do rob ku na u ko wym (39 ksią żek, pra -
wie 900 ar ty ku łów) po świę cił wie lo ra kim
– po li tycz nym, eko no micz nym, kul tu ral -
nym – sto sun kom pol sko -nie miec kim na
Dol nym Ślą sku (gdzie się uro dził) oraz
w re gio nie łódz kim, gdzie od wie lu lat
miesz ka i pra cu je w Ka te drze Li te ra tu ry
i Kul tu ry Nie miec, Au strii i Szwaj ca rii na
Uni wer sy te cie Łódz kim. Z je go ini cja ty wy
pow sta ło w Ło dzi m.in. Cen trum Na u ko we
ds. Ba dań Dzie jów Niem ców Re gio nu
Łódz kie go i Pol skie To wa rzy stwo im. Ger -
har ta Ha up tma na w RFN. Za swój do ro bek
dy dak tycz ny i na u ko wy uho no ro wa ny zo -
stał wie lo ma na gro da mi m.in. Krzy żem
Ka wa ler skim Po lo nia Re sti tu ta i przyz na ną
przez stro nę nie miec ką pre sti żo wą na gro dą
Alek san dra von Hum bol dta.

Pod czas spot ka nia ju bi lat wspo mi nał
licz ne kon tak ty z na u kow ca mi nie miec ki -
mi m.in. z Kar lem De de ciu sem – Ho no ro -
wym Oby wa te lem Płoc ka, któ re mu po -
świę cił mo no gra fię pt. „Cza ro dziej z Dar -
mstadt”. (j)

Pro fe sor ski be ne fis

Pod czas be ne fi su w TNP (od le wej): pre zes
To wa rzy stwa Zbi gniew Kru szew ski, prof.
Krzysz tof Ku czyń ski
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W Szko le Pod sta wo wej Nr 15 od był się,
już po raz 7, Mię dzysz kol ny Fe sti wal Kul tu -
ry i Sztu ki Lu do wej. Im pre zę, jak zwy kle,
przy go to wa no z ogrom nym roz ma chem.
Fan ta stycz ne de ko ra cje – ko gu ty, wy ci nan ki,
sto gi sia na, stół z wiej skim ja dłem – ro bi ły
wra że nie. Fe sti wal skie ro wa ny był do ucz -
niów szkół pod sta wo wych i gim na zjów z te -
re nu dzia ła nia płoc kiej de le ga tu ry Ku ra to -
rium Oświa ty. 

W trzech ka te go riach pre zen ta cji udział
wzię ło po nad 400 uczest ni ków. Na kon kurs
pla stycz ny wpły nę ło 261 prac. Stu den ci
PWSZ pod kie run kiem prze wod ni czą cej ju -
ry – dr Ma rii Szy mań skiej wy ło ni li la u re a -
tów. Pra ce wy ko na ne by ły róż no rod ny mi
tech ni ka mi pla stycz ny mi, co poz wo li ło „ar -
ty stom” od dać bo gac two kul tu ry lu do wej.
Zna laz ły się tu ma kie ty za gród wiej skich,
wi tra że, wy ci nan ki, pła sko rzeź by z ma sy
sol nej, wy dzie ran ki. Au to rzy przed sta wia li
głów nie tra dy cje, obrzę dy, stro je i zwy cza je
lu do we. I miej sce w ka te go rii klas I –III
szkół pod sta wo wych zdo by ła Kin ga Ko wal -
ska z No we go Ka mie nia za pra cę „Śnia da nie
Wiel ka noc ne”. W kla sach IV – VI na gro dzo -
no Mał go rza tę Do ro bek i Mar tę Le wic ką ze
Szko ły Pod sta wo wej Nr 5 w Płoc ku za pra cę
„Ko gu ty”. Spoś ród gim na zja li stów naj lep szą
pra cę „Za ba wa wiej ska” wy ko na ła Ju sty na
Koz łow ska z Gim na zjum w Lu cie niu.

Świet nie ba wi li się wo ka li ści i tan ce rze
pod czas prze glą du form mu zycz nych. Przed
pub licz no ścią i ju ry w skła dzie: Bo gu sław
Ro gal ski (HZPiT „Dzie ci Płoc ka”), Ro man
Ku sy – dy rek tor MDK, Ma ria Szy mań ska –

dr sztuk pla stycz nych, za pre zen to wa ło się 13
szkół. W ka te go rii śpie wu, wśród klas I-III
zwy cię żył zes pół ze Szko ły Pod sta wo wej Nr
15 w Płoc ku, z klas IV -VI – Szko ła Pod sta -
wo wa w Czer mnie, a wśród gim na zja li stów
wy róż nio no so list kę z Do brzy ko wa – Alek -
san drę Pa czkow ską. W ka te go rii tań ca lu do -
we go naj le piej za pre zen to wa ły się ma lu chy
ze Szko ły Pod sta wo wej w Go sty ni nie, ich
nie co star si ko le dzy ze szko ły w No wym Ka -
mie niu oraz gim na zja li ści z Lu cie nia. 

Dzie ci, ich opie ku no wie oraz szko ły bio -
rą ce udział w Fe sti wa lu otrzy ma li na gro dy,
ufun do wa ne przez licz nych spon so rów,
m.in. Wy dział Edu ka cji UMP, Sta ro stwo
Po wia to we, Ra dy Osie dli Gó ry i Cie cho mi -
ce. Z paj da mi chle ba ze smal cem i ogór ka -
mi, gło wa mi i ser ca mi peł ny mi lu do wej mu -
zy ki, uczest ni cy obie ca li spot kać się za rok
na VIII Fe sti wa lu Kul tu ry i Sztu ki Lu do wej
pod naz wą „Duch Na szych Oj ców Wciąż
Ży je…”. Han na Sie miń ska

Świę to lu do wych tra dy cji

W sie dzi bie Ar chi wum Pań stwo we go
w Płoc ku od by ło się uro czy ste za koń cze nie
kon kur su wy cho wa nia pa trio tycz ne go i oby -
wa tel skie go, któ re go mot tem by ły sło wa Ja na
Pa wła II: „Oj czyz na po sia da zna cze nie,
któ re go nie zna ją in ne na ro dy”. 

Na uro czy stość przy by li: or ga ni za to rzy,
przed sta wi cie le szkół oraz go ście m.in. Gra -
ży na Mu szyń ska z de le ga tu ry Ku ra to rium
Oświa ty, Gra ży na Rut kow ska – dy rek tor
Gim na zjum nr 6, płk An to ni Je lec – prze wod -
ni czą cy Związ ku Kom ba tan tów i By łych
Więź niów Po li tycz nych w Płoc ku.

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny przez Gim -
na zjum nr 6, a je go ini cja tor ka mi by ły na u -
czy ciel ki hi sto rii: Ka ta rzy na Stro żek-Ziół -
kow ska i wie dzy o spo łe czeń stwie – Do ro ta
Iwa now ska. Pa tro nat nad kon kur sem ob ję ło
Ar chi wum Pań stwo we w Płoc ku i Sto wa rzy -
sze nie Przy ja ciół Ar chi wum Pań stwo we go. 

Kon kurs skła dał się z dwóch eta pów.
W pier wszym, któ ry za koń czył się w grud niu
2007 ro ku, wzię ło udział 37 kil ku o so bo wych
re pre zen ta cji ucz niów szkół gim na zjal nych
po wia tów: płoc kie go, go sty niń skie go i sier -
pec kie go. Ich za da niem by ło przy go to wa nie
pra cy w for mie al bu mu o gmi nie, w któ rej
znaj du je się da na szko ła. Al bu my po dej mo -
wa ły te ma ty kę hi sto rii i osob li wo ści gmi ny,
by ły ilu stro wa ne pra ca mi pla stycz ny mi oraz
zdję cia mi wy ko na ny mi przez uczest ni ków. 

Do dru gie go eta pu awan so wa ło 15 zes po -
łów re pre zen tu ją cych: Gim na zjum nr 1
w Płoc ku (opie kun P. Kry dziń ski), Gim na -
zjum w Bor ko wie Ko ściel nym (opie kun M.

Ły czkow ska), Gim na zjum nr 4 w Płoc ku
(opie ku no wie: B. Że rom ska -Bo gacz, B. Ko -
wal ska), Gim na zjum nr 8 w Płoc ku (opie ku -
no wie: I. Wik to row ska, E. Cha rzyń ska),
Gim na zjum nr 6 w Płoc ku (opie ku no wie: E.
Kwiat kow ska, B. Ko wal ska, M. Le wan -
dow ski), Gim na zjum w Słup nie (opie kun A.
Mro zow ska).

Za da niem ucz niów w II eta pie by ło przy -
go to wa nie pre zen ta cji mul ti me dial nej o po -
wie cie, w któ rym znaj du je się pla ców ka, bio -
rą ca udział w kon kur sie. Pra ce po dej mo wa ły
te ma ty kę świąt, tra dy cji, zwy cza jów i im prez
na te re nie po wia tu, osob li wo ści przy rod ni -
czo -ge o gra ficz nych i ar chi tek to nicz nych, hi -
sto rii oraz prze ka zów i wy da rzeń zwią za nych
z po wia tem. Pre zen ta cje by ły wzbo ga co ne
róż ny mi for ma mi prze ka zu tzn. obra zem,
dźwię kiem, tek stem.

Ko mi sja kon kur so wa, któ rej prze wod ni -
czył dy rek tor Ar chi wum Pań stwo we go – Le -
szek Fran cisz kie wicz pod ję ła de cy zję
o przyz na niu na stę pu ją cych miejsc i na gród:

I miej sce za ję ła re pre zen ta cja z Gim na -
zjum w Bor ko wie Ko ściel nym, II miej sce
– Gim na zjum nr 6 w Płoc ku, a III – Gim na -
zjum nr 8. Dru ga eki pa z G8 wy róż nio na zo -
sta ła na gro dą spe cjal ną.

Fun da to ra mi na gród był Wy dział Edu ka cji
Urzę du Mia sta Płoc ka, Ar chi wum Pań stwo -
we w Płoc ku i Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Ar -
chi wum Pań stwo we go w Płoc ku. Wszyst kie
pra ce kon kur so we, zgod nie z re gu la mi nem,
wzbo ga ci ły za sób Ar chi wum Pań stwo we go
w Płoc ku. K.Z.

Gim na zjal ny kon kurs wy cho wa nia pa trio tycz ne go i oby wa tel skie go

Mo ja gmi na
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Og ło sze nie li sty by ło po prze dzo ne licz ny mi ba da nia mi
sy tu a cji na ryn ku pra cy. Mię dzy in ny mi z ba dań prze pro wa -
dzo nych przez OBOP wy ni ka, że za rok w Pol sce bę dzie
bra ko wa ło po nad 55 ty się cy in ży nie rów róż nych spe cjal no -
ści, a za pięć lat po nad 76 ty się cy. Ty mi prio ry te to wy mi kie -
run ka mi są: in ży nie ria bio me dycz na, me cha tro ni ka, bu dow -
nic two, in ży nie ria śro do wi ska, me cha ni ka i bu do wa ma -
szyn, ener ge ty ka, elek tro tech ni ka, au to ma ty ka i ro bo ty ka,
ma te ma ty ka oraz bio tech no lo gia.

Aż trzy spoś ród tych kie run ków stu diów pro wa dzo ne są
w Po li tech ni ce War szaw skiej w Płoc ku (bu dow nic two, in -
ży nie ria śro do wi ska oraz bu do wa ma szyn). Dla władz po li -
tech ni ki ta ki układ li sty kie run ków prio ry te to wych nie jest
za sko cze niem. Ab sol wen ci uczel ni za wsze by li po szu ki wa -
ny mi pra cow ni ka mi, ale od 2-3 lat ob ser wu je się co raz bar -
dziej in ten syw ne sta ra nia re gio nal nych (i nie tyl ko) pra co -
daw ców o ab sol wen tów wszyst kich pię ciu, re a li zo wa nych
na po li tech ni ce w Płoc ku kie run ków stu diów. Kie run ki
kształ ce nia by ły uru cha mia ne na wy raź ne za po trze bo wa nie
re gio nal nej gos po dar ki i w okre sie 41 lat swo jej dzia łal no -
ści uczel nia, po przez swo ich po nad 10 ty się cy ab sol wen -
tów, zas po ka ja ła po pyt na ka dry z wyż szym wyksz tał ce -
niem, zwłasz cza in ży nier skie. 

Wy so ka oce na wie dzy i umie jęt no ści ab sol wen tów po li -
tech ni ki w Płoc ku wy ni ka ła nie tyl ko z fak tu, że kształ ce nie
jest re a li zo wa ne we dług stan dar dów i wy ma gań Po li tech ni -
ki War szaw skiej, któ ra jest naj wy żej oce nia ną uczel nią tech -
nicz ną w Pol sce. Dzie je się tak rów nież dla te go, że w ca łym
41-let nim okre sie swo jej dzia łal no ści płoc ka szko ła do sko -
na li ła pro ces dy dak tycz ny pod ką tem wy ma gań naj waż niej -
szych pra co daw ców z Płoc ka i re gio nu. Ak tu al nie uczel nia
ma pod pi sa ne po ro zu mie nia o współ pra cy z kil ku na sto ma
płoc ki mi przed się bior stwa mi i w uzgod nie niu z ni mi tak mo -
dy fi ku je pro gra my i spe cjal no ści kształ ce nia, aby ab sol wen -
ci wszyst kich kie run ków stu diów by li naj bar dziej po żą da ny -
mi pra cow ni ka mi. Słu żą te mu m.in. do dat ko we wy kła dy fa -
kul ta tyw ne pro wa dzo ne przez przed sta wi cie li prze my słu,
sta że i prak ty ki za wo do we, po dej mo wa nie prac dy plo mo -
wych na te ma ty in te re su ją ce pod mio ty gos po dar cze, udział
stu den tów w róż nych kon kur sach na pra ce dy plo mo we.
Pew ną za chę tą dla przy szłych stu den tów są sty pen dia fun -
do wa ne przez czo ło we przed się bior stwa re gio nu. Kie row -
nic twa płoc kich i re gio nal nych pod mio tów gos po dar czych
i ad mi ni stra cyj nych zna ją do brze za le ty ab sol wen tów Po li -
tech ni ki. Wy prze dza jąc sta ra nia ab sol wen tów Uczel ni
o pier wszą pra cę, in ten syw nie po szu ku ją ich jesz cze pod -
czas stu diów. Moż na wy mie nić ca łą li stę ta kich przed się -
biorstw, któ re usi łu ją re kru to wać pra cow ni ków po przez
kon tak ty z jed nost ka mi uczel ni, pro wa dzą cy mi od po wied nie
kie run ki stu diów. O naj bar dziej po szu ki wa nych pra cow ni -
ków, in ży nie rów me cha ni ków kształ co nych w Płoc ku w In -
sty tu cie In ży nie rii Me cha nicz nej za bie ga ją pra co daw cy:
Przed się bior stwo Pro jek to wa nia i Do staw Prze my sło wych
Che ma dex w War sza wie, Wie de mann Pol ska w War sza wie,
Glo ria Cor po ra tion sp. z o.o. In du strial and En gi ne e ring Ma -
na ge ment w War sza wie, KTI Po land w Płoc ku, CNH Po -
land w Płoc ku, Cen trum Obrób ki Pre cy zyj nej PRE CI ZO
w Płoc ku, OR LEN Pro jekt w Płoc ku, Bud Mat w Płoc ku,
Za kład Ma szyn Elek trycz nych EMIT w Żych li nie, róż ne
ma łe fir my ko o pe ru ją ce z OR LEN -em i CNH oraz in ni. 

Dru gą pod wzglę dem li czeb no ści gru pą bra ku ją cych obec -
nie spe cja li stów są in ży nie ro wie bu dow nic twa. Naj czę ściej
po dej mu ją oni pra cę na sta no wi skach kie row ni ków bu dów,
pro jek tan tów, in spek to rów na dzo ru i in nych. W Płoc ku i w
oko licz nych miej sco wo ściach są oni za trud nie ni m.in. w ta -
kich przed się bior stwach jak: OR LEN Pro jekt, Vec tra, BEM,
Bud Mat, Mo sto stal Płock, Izo kor Płock, Wek tor P, Izo bet
Go sty nin i wie lu in nych mniej szych za kła dach pro jek to wych
oraz w ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej. 

In sty tu to wi Bu dow nic twa przy pi sa ny jest rów nież kie ru -
nek in ży nie ria śro do wi ska. Ab sol wen ci te go kie run ku po dej -

mu ją naj czę ściej pra cę przy pro jek to wa niu i wy ko naw stwie
urzą dzeń i in sta la cji sa ni tar nych i są za trud nie ni m.in. w PKN
OR LEN, Za kład In sta la cji Sa ni tar nych Płock, Kli ma went
Sp.J. i wie lu in nych. Znaj du ją rów nież za trud nie nie w urzę -
dach ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, ale moż na
ich tak jak i in ży nie rów in nych spe cjal no ści spot kać w od -
dzia łach róż nych ban ków.

Naj wię kszym pra co daw cą i naj sze rzej współ pra cu ją cym
z Po li tech ni ką w Płoc ku jest PKN OR LEN. To właś nie po -
trze by ka dro we kom bi na tu ra fi ne ryj no -pe tro che micz ne go,
przed się biorstw bu du ją cych i roz bu do wu ją cych kom bi nat,
przed się biorstw re mon to wych i in nych współ pra cu ją cych
z kom bi na tem zde cy do wa ły o utwo rze niu w 1967 r. Fi lii
Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku. Ak tu al nie kom bi nat
sy gna li zu je uczel ni zwię kszo ne za po trze bo wa nie na in ży -
nie rów w związ ku z pro ce sem po ko le nio wej wy mia ny kadr
ale tak że zwię ksza ją cą się licz bą sta no wisk pra cy wy ma ga -
ją cych wyż sze go wyksz tał ce nia. Naj bli żej PKN OR LEN
współ pra cu je z In sty tu tem Che mii i we współ pra cy tej przy -
go to wu je ka dry spe cja li stów tech no lo gii che micz nej, ale
tak że in ży nie rów in nych spe cjal no ści. Ab sol wen ci kie run ku
tech no lo gia che micz na są za trud nia ni tak że w dy na micz nie
roz wi ja ją cym się Ba sell Or len Po ly o le fins, Or len La bo ra to -
rium, in nych fir mach gru py ka pi ta ło wej OR LEN i gru py
ka pi ta ło wej PE TRO. Po nad to, tak jak ab sol wen ci in nych
kie run ków stu diów po li tech nicz nych znaj du ją za trud nie nie
w jed nost kach na u ko wo -ba daw czych, szkol nic twie, ma łych
przed się bior stwach prze twór czych, pro wa dzą włas ną dzia -
łal ność gos po dar czą zwią za ną z prze my słem che micz nym
oraz obro tem i apli ka cją pro duk tów che micz nych.

Prak tycz nie wszyst kie pod mio ty gos po dar cze, du że i
mniej sze, wy ma ga ją ob słu gi fi nan so wej. Od po wie dzią na
po trze by ka dro we z tym zwią za ne by ło uru cho mie nie stu -
diów na kie run ku eko no mia w Ko le gium Na uk Eko no micz -
nych i Spo łecz nych w Po li tech ni ce War szaw skiej w Płoc ku
w 1995 r. Stu den ci na tym kie run ku kształ ce ni są sze ro ko -
pro fi lo wo i obok ogól nej wie dzy eko no micz nej uzy sku ją
pod sta wo wą wie dzę za wo do wą z za kre su wy bra nej przez
sie bie spe cjal no ści. Ab sol wen ci spe cjal no ści Gos po dar ka
Prze my sło wa znaj du ją za trud nie nie w róż ne go ty pu przed -
się bior stwach pro duk cyj nych i usłu go wych, agen cjach roz -
wo ju, urzę dach ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do we
i in nych. Na to miast ab sol wen ci spe cjal no ści In for ma ty ka
w Eko no mii, po sia da ją cy zna jo mość pro jek to wa nia, two -
rze nia i wdra ża nia sy ste mów in for ma tycz nych, są atrak cyj -
ny mi pra cow ni ka mi dla wszyst kich wię kszych firm pro duk -
cyj nych, han dlo wych i usłu go wych a tak że firm zaj mu ją -
cych się „In ter net pro vi ding”.

Po nie waż ry nek pra cy jest te raz ryn kiem glo bal nym, za -
cho dzi po trze ba przy go to wa nia ab sol wen tów pol skich szkół
wyż szych do wy ma gań te go ryn ku. W przy pad ku in ży nie rów
spra wa jest o ty le ła twiej sza, że ko dy po ro zu mie wa nia się
w za kre sie tre ści za wo do wych, za pi sy do ku men ta cji pro jek to -
wej, tech ni ka i tech no lo gia są uni wer sal ne. Za tem klu czo wą
do dat ko wą umie jęt no ścią jest zna jo mość ję zy ków ob cych,
głów nie ję zy ka an giel skie go. W ra mach pro gra mu stu diów
w Po li tech ni ce War szaw skiej wszy scy ab sol wen ci uzy sku ją
te umie jęt no ści, bo wiem jed nym z ry go rów stu diów jest zda -
nie kom pe ten cyj ne go eg za mi nu z ję zy ka ob ce go

Wraz z uzy ska niem du żych do ta cji z Unii Eu ro pej skiej na
la ta 2007-2013 po ja wi ła się moż li wość zna czą ce go zwię ksze -
nia in we sty cji in fra struk tu ral nych, in for ma ty za cji gos po dar ki,
two rze nia no wych miejsc pra cy, zwłasz cza wy ma ga ją cych
wy so kich kwa li fi ka cji. Dla te go po trzeb ne jest zwię ksze nie
licz by ab sol wen tów na kie run kach tech nicz nych, ści słych
i przy rod ni czych. Po li tech ni ka War szaw ska bę dzie jed nym ze
zna czą cych wy ko naw ców tych dzia łań. M. Por tal ski

PS Na bór na I rok stu diów w Szko le Na uk Tech nicz nych
i Spo łecz nych Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku pro wa -
dzo ny jest do 6 lip ca.

14 ma ja Mi ni ster Na u ki i Szkol nic twa Wyż sze go Bar ba ra Ku dryc ka og ło si ła li stę 10 prio ry te to wych kie run ków stu diów, któ -
rych ab sol wen tów naj bar dziej bra ku je i bę dzie bra ko wa ło w naj bliż szych kil ku na stu la tach w pol skiej gos po dar ce 

Po pyt na in ży nie rów
Ko le gium Elek to rów Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do -
wej w Płoc ku na po sie dze niu w dniu 20 ma ja 2008 r. wy bra -
ło jed nog łoś nie pro rek to rów PWSZ w Płoc ku na ka den cję
2008-2012 

No wi pro rek to rzy

W no wym ro ku aka de mic kim fun kcje te obej mą: doc. dr
Ewa Wiś niew ska – ds. ogól nych i dr Jan Ka li now ski – ds.
stu den ckich i na u cza nia.

Doc. dr Ewa Wiś niew ska jest pra cow ni kiem na u ko wym
w In sty tu cie Pe da go gi ki PWSZ w Płoc ku. Stu dio wa ła na
Uni wer sy te cie Łódz kim na Wy dzia le Fi lo zo ficz no -Hi sto -
rycz nym. W 2000 ro ku obro ni ła pra cę dok tor ską na te mat:
,,Kształ ce nie, doksz tał ce nie i do sko na le nie na u czy cie li
w Płoc ku w okre sie po wo jen nym i po 1945 ro ku” na Uni wer -
sy te cie Łódz kim na Wy dzia le Na uk o Wy cho wa niu, uzy -
sku jąc sto pień dok to ra na u ko we go w za kre sie pe da go gi ki.
Przed pod ję ciem pra cy w PWSZ w Płoc ku pra co wa ła
w Szko le Pod sta wo wej nr 11 w Płoc ku ja ko na u czy ciel na -
u cza nia po cząt ko we go oraz w Ko le gium Na u czy ciel skim
w Płoc ku na sta no wi sku na u czy cie la -me to dy ka.

W 1999 ro ku, tj. od mo men tu pow sta nia Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Płoc ku, pod ję ła w niej pra cę
na sta no wi sku na u czy cie la aka de mic kie go. W ka den cji
2000-2004 peł ni ła fun kcję pro rek to ra ds. pro mo cji i roz wo -
ju. Obec nie w In sty tu cie Pe da go gi ki kie ru je za kła dem Hi sto -
rii Wy cho wa nia i My śli Pe da go gicz nej. Od se me stru let nie -
go tj. 21 lu te go br. po wo ła na zo sta ła na sta no wi sko do cen ta.

Wspó łor ga ni zo wa ła kon fe ren cje, sym po zja na u ko we
w In sty tu cie Pe da go gi ki oraz in ne przed sięw zię cia or ga ni zo -
wa ne przez Pań stwo wą Wyż szą Szko łę Za wo do wą w Płoc -
ku – Kon fe ren cje Rek to rów, Tar gi Edu ka cji i Pra cy, im pre -
zy pro mu ją ce uczel nię, Drzwi Otwar te, Dzień Bo loń ski itp.

Jest au tor ką po nad 20 ar ty ku łów z za kre su hi sto rii oświa -
ty, szcze gól nie kształ ce nia na u czy cie li w Pol sce i w Płoc ku
oraz z za kre su edu ka cji wczes nosz kol nej oraz mo no gra fii
„Za kła dy kształ ce nia na u czy cie li w Płoc ku”.

Dr Jan Ka li now ski – jest pra cow ni kiem na u ko wym
w In sty tu cie Na uk Eko no micz nych PWSZ w Płoc ku. Stu -
dio wał na Uni wer sy te cie Łódz kim na Wy dzia le Pra wa i Ad -
mi ni stra cji. W bie żą cym ro ku obro nił pra cę dok tor ską na te -
mat: ”Or ga ni za cje po za rzą do we na Zie mi Płoc kiej w okre -
sie prze mian ustro jo wych w Rzecz pos po li tej Pol skiej” w Ko -
le gium Eko no micz no -Spo łecz nym Szko ły Głów nej Han dlo -
wej w War sza wie, uzy sku jąc sto pień dok to ra na uk eko no -
micz nych w za kre sie po li ty ki spo łecz nej. Ukoń czył tak że
stu dia po dy plo mo we z za kre su za rzą dza nia oświa tą. 

Do ro ku 2006 zwią za ny głów nie ze szkol nic twem po nad -
gim na zjal nym. Pra co wał ja ko na u czy ciel przed mio tów za -
wo do wych (ele men ty pra wa, pra wo gos po dar cze, wie dza
o spo łe czeń stwie, or ga ni za cja pra cy biu ro wej). Po nad 9 lat
ad mi ni stro wał szko ła mi Płoc kie go To wa rzy stwa Oświa to -
we go, peł niąc fun kcję dy rek to ra tych szkół. 

Od 2002 ro ku pra cu je w In sty tu cie Na uk Eko no micz nych
PWSZ w Płoc ku ja ko na u czy ciel aka de mic ki, od 2008 ro ku
na sta no wi sku star sze go wy kła dow cy.

Opub li ko wał trzy opra co wa nia mo no gra ficz ne oraz oko ło
30 ar ty ku łów, re por ta ży i fe lie to nów o cha rak te rze spo łecz -
nym w pra sie lo kal nej i re gio nal nej. Jest m.in. człon kiem
Ra dy Głów nej Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol skich w War -
sza wie. Wy dał trzy to mi ki o cha rak te rze sa ty rycz no -o by cza -
jo wo -spo łecz nym za wie ra ją ce frasz ki i li me ry ki. D.G.



11Sygnały Płockie

*DNI HISTORII PŁOCKA*DZIEŃ CHEMIKA*DNI HISTORII PŁOCKA*DZIEŃ CHEMIKA*DNI HISTORII PŁOCKA*DZIEŃ CHEMIKA*

Na Wzgórze Tumskie przybyła szlachta i rycerstwo z całej Polski. Słychać było szczęk orężai huk armat. Do walki stanąć mógł każdy, nawet najbardziej Mały Rycerz, co widać nazałączonym obrazku. Duch płk. Wołodyjowskiego w narodzie nie ginie

Bieg Chemików co roku przyciąga rzesze fanów i amatorów zbiorowegobiegania

Niedziela na Starówce, która zamieniła się w krainę baśni Orlenia, to czas

festynów i konkursów rodzinnych

Koncert Ritchiego Blackmore’a i Candice Night otworzył Dni Historii Płocka

Przekazanie kluczy do bram miasta Płockiej Drużynie Kuszniczej

„Żywe“ duchy harcowały za to w kamienicy
przy ul. Tumskiej 8, gdzie w piątkowy
wieczór, po raz pierwszy od wielu lat, można
było zobaczyć słynną Białą Damę. Seans
spirytystyczny w Muzeum Mazowieckim, do
którego zawitały prawdziwe tłumy, przygo-
towali aktorzy płockiego teatru oraz sto-
warzyszenie Teatr Per Se

Drugi wieczór rozpoczął koncert Agnieszki

Włodarczyk. Mająca wystąpić tuż po niej,

około godz. 22 Edyta Górniak nie doleciała

na czas z Warszawy, gdzie jest jurorką pro-

gramu „Jak oni śpiewają“. Dotarła do Płoc-

ka dopiero przed północą. Koncert miał

charakter kameralny.

Takie stroje były przepustką do pier-wszych rzędów na koncercie Black-more’s Night, który nie tylko muzyczniesięga po wzorce z epoki renesansu

Cały Płock na Starówce
zdjęcia: Krzysztof Kaliński
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*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*

Le żą ce w pół noc nych Wło szech For li
jest sto li cą pro win cji. Zwie dza nie re gio -
nu war to roz po cząć właś nie tu taj, w bli -
sko 110-ty sięcz nym mie ście, któ re pre -
zen tu je za byt ki kul tu ry na naj wyż szym
po zio mie, a jed no cześ nie urze ka ka me -
ral ną at mos fe rą. 

Od go ty ku do fa szyz mu

Po cząt ki For li się ga ją praw do po -
dob nie II wie ku p.n.e., ale te re ny te
za miesz ki wa ne by ły przez lud ność tu -
byl czą i przy by szów cel tyc kie go po -
cho dze nia (Gal lów) już od pią te go
wie ku przed na szą erą. Współ czes ne
For li w spo sób na tu ral ny łą czy w so -
bie hi sto rycz ne dzie dzic two ze współ -
czes no ścią. Znaj du ją cy się w cen trum
Piaz za Au re lio Saf fi i bie gną ce pro -
mie ni ście od nie go uli czki nie wąt pli -
wie przy wo łu ją at mos fe rę daw ne go

mia sta. Przy pla cu znaj du je się mię dzy
in ny mi opac two San Mer cu ria le, któ -
re go po cząt ki się ga ją VI wie ku, od bu -
do wa ne w sty lu ro mań skim na prze ło -
mie XII i XIII w. Po pra wej stro nie
ko ścio ła wzno si się 72-me tro wa
dzwon ni ca. Bu do wlę zdo bi cha rak te -
ry stycz ny mar mu ro wy por tal z trzy na -
sto wiecz ną pła sko rzeź bą przed sta wia -
ją cą ado ra cję Trzech Kró li, wew nątrz
znaj du je się m.in. na gro bek Bar ba ry
Man fre di, zmar łej w 1466 r., wy ko na -
ny przez Fran ce sca da Fie so le. Pła sko -
rzeź ba na le ży do naj cen niej szych pod
wzglę dem ar ty stycz nym za byt ków
For li. Szcze gól nie war to ścio wy jest
rów nież znaj du ją cy się w ka pli cy
obraz Ma don ny z Dzie ciąt kiem, Świę -
tym Ja nem i Świę tą Ka ta rzy ną. 

Ota cza ją ce plac Saf fi bu dyn ki to bo -
ga ta pre zen ta cja ar chi tek tu ry róż nych
okre sów. Po cho dzą cy z dru giej po ło -
wy XV wie ku Pa laz zo del Po de sta jest
bu do wlą go tyc ką. Sto ją cy po za chod -
niej stro nie pla cu Chie sa del Suf fra -
gio, bę dą cy do sko na łym przy kła dem
ko ścio ła elip tycz ne go, pow sta wał na
prze strze ni po nad dwóch wie ków, od
1723 do 1933 ro ku. Wi do wi sko wo
pre zen tu je się po cho dzą cy z X wie ku
Pa laz zo Co mu na le, obec na sie dzi ba
władz miej skich, a w jej wnę trzu sa la
obrad z ma lo wi dła mi, przed sta wia ją -
cy mi wy da rze nia z hi sto rii mia sta.
Pół noc ną część pla cu zaj mu je gmach
pocz ty wznie sio ny na po cząt ku lat
trzy dzie stych. Bu dy nek ten jest jed -
nym z przy kła dów ar chi tek tu ry okre su
fa szyz mu we Wło szech. To w le żą cym
w gmi nie For li Do via di Pre dap pio
uro dził się Be ni to Mus so li ni. 

Ca gnac ci w zac nym gro nie

Prze wod ni ki okre śla ją For li mia -
nem mia sta sztu ki. Obok za byt ków
ar chi tek to nicz nych i sa kral nych, ta -
kich jak np. ka te dra z XVII -wiecz ną
ka pli cą Ma don ny del Fu o co, pa tron ki
mia sta, z fre skiem Car lo Ci gna nie go,
przed sta wia ją cym wnie bow zię cie,
For li ma do za o fe ro wa nia bo ga tą
ofer tę mu ze al ną z Pi na ko te ką i Mu sei
Ci vi ci. Pi na ko te ka gro ma dzi zbio ry
ma lar stwa lo kal nych ar ty stów, pra ce
Fra An ge li ca, Gu er ci na czy Pol la io la,
ko lek cję dzieł współ czes nych (Carr,
Cam pi gli, De Pi sis, Si ro ni), czy dzie -
ła ma la rzy fla man dzkich (van Go y en,
van Osta de). 

Mu ze al ny kom pleks św. Do mi ni ka
oprócz ek spo zy cji sta łej ofe ru je cza -
so we wy sta wy, któ re od lat cie szą się
ogrom nym za in te re so wa niem.
W ubieg łych la tach pre zen to wa no
pra ce Mar ca Pal mez za no i Sil ve stra
Le gi. Ten rok na le ży do Gu i da Ca -
gnac ci. Na tej naj wię kszej na ro do wej
wy sta wie mo no gra ficz nej zo ba czy my
cha rak te ry stycz ne mi strzow skie uję -

cia Ma rii Ma gda le ny, Kle o pa try i Lu -
kre cji, ba lan su ją ce po mię dzy na tu ra -
liz mem i ide a liz mem. 

Ca gnac ci, ar ty sta o bar wnym ży -
cio ry sie, kształ tu ją cym się mię dzy in -
ny mi wo kół kon flik tu ar ty sty z ko -
ściel ną hie rar chią, ja ko je den z nie -
licz nych ma lo wał obra zy na sprze -
daż, re a li zu jąc pry wat ne za mó wie nia.
Do wo dem te go są zgro ma dzo ne na
wy sta wie in te re su ją ce pa ry pra wie
iden tycz nych prac, róż nią cych się
lek ko ko lo ra mi i stop niem roz świet -
le nia. 

Dzie ła Ca gnac ci za pre zen to wa no
w Mu ze um Św. Do mi ni ka w do bo ro -
wym to wa rzy stwie. Dla 80 ty się cy
osób, któ re kil ka lat te mu spę dzi ły
wie le go dzin, cze ka jąc w Mu ze um
Na ro do wym w War sza wie w ko lej ce,
by zo ba czyć „Zło że nie do gro bu”,
wiel ką nies po dzian ką bę dą czte ry
obra zy Ca ra vag gia. 

Nu gat dla pięk nych, 
cy try ny dla wszyst kich

Mia sto ota cza ją dwie rze ki. Dzię ki
uro dzaj nej zie mi przez set ki lat For li
by ło cen trum zbio rów i se gre ga cji
pło dów rol nych. Na Pla cu Saf fi od by -
wa ły się jed ne z naj wię kszych w re -
gio nie jar mar ków. Dziś, przy sta rych
uli czkach mia sta, skle pi ki z wło ski mi
spe cja ła mi prze pla ta ją mar ko we bu ti -
ki i skle py ze zdro wą żyw no ścią. Są
jed nak dni, kie dy na uli cach i pla cach
znów roz sta wia ne są stra ga ny z róż -
no ścia mi: lo kal ny mi se ra mi, szyn ką,
oliw ka mi, prze two ra mi, ale i pro du -
ko wa ny mi w Chi nach za baw ka mi
i ubra nia mi. Tak jest mię dzy in ny mi 1
ma ja, w dniu Świę te go Pe re gry na, pa -
tro na For li. 

Uro dzo ny w XIII wie ku w For li Pe -
re gryn La zio si, w no cy przed za pla -

no wa ną ope ra cją am pu ta cji za a ta ko -
wa nych no wo two rem nóg, pod czas
mo dli twy doz nał cu dow ne go uzdro -
wie nia. Dziś jest pa tro nem cho rych
na ra ka. Każ de go ro ku, w pier wszy
dzień ma ja w pob li żu trzy na sto wiecz -
ne go ko ścio ła San ta Ma ria dei Ser vi,
zwa ne go rów nież ko ścio łem świę te go
Pe re gry na sto ją stra ga ny peł ne cy -
tryn. To spe cjal ny ga tu nek, z wy jąt -
ko wo du ży mi owo ca mi. Zgod nie
z tra dy cją, po za o pa trze niu w owo ce
na le ży wejść do ko ścio ła, by otrzy -
mać bło go sła wień stwo. Zje dze nie cy -
tryn za pew ni opie kę świę te go i uch -
ro ni przed cho ro ba mi. Za da nie wy da -
je się dość kar ko łom ne, po nie waż po -
dob no naj lep szy efekt osią ga się po
zje dze niu ca łej cy try ny. 

Z kul tem świę tych wią że się rów -
nież, ob cho dzo ny 13 grud nia, dzień
świę tej Łu cji, pa tron ki nie wi do mych,
któ ra od mó wi ła po ślu bie nia wy bra ne -

go jej męż czyz ny i na znak pro te stu
wy łu pi ła i po sła ła do nie do szłe go
mał żon ka swe wy jąt ko wo pięk ne
oczy. Ob cho dy dnia świę tej Łu cji
ma ją zde cy do wa nie mniej dra ma tycz -
ny prze bieg. W For li 13 grud nia to
świę to nu ga tu. Te go dnia w pob li żu
ko ścio ła św. Łu cji, po ja wia ją się stra -
ga ny z nu ga tem, to ffi i in ny mi słod -
ko ścia mi, któ ry mi zgod nie z tra dy cją,
te go dnia są ob da ro wy wa ne pięk ne
dziew czę ta. Dol ce vi ta w wy da niu
For li ma do dat ko wy wy miar. Słod ki
nu gat jest rów nież nie o dłącz nym ele -
men tem ob cho dów dnia św. Ka ta rzy -
ny, przy pa da ją ce go 25 li sto pa da. 

Wszyst ko na wy cią gnię cie rę ki

Opusz cza jąc za byt ko we cen trum
i wy jeż dża jąc z mia sta, oglą da my sze -
re gi ty po wych wło skich wil li z wy so -

For li, mia sto par tner skie Płoc ka, ko ja rzy się ze szkol ny mi wy mia na mi mło dzie ży, wy ja zda mi spor tow ców al bo przy jeż dża ją cy mi na Pik nik
Eu ro pej ski zes po ła mi mu zycz ny mi. Tym cza sem ma low ni cza pro win cja For li -Ce se na to miej sce do sko na łe za rów no dla mi łoś ni ków sztu ki,
hi sto rii, jak i gór skich wy cie czek, ką pie li ter mal nych czy nad mor skich ku ror tów. War to umie ścić je na cze le li sty wa ka cyj nych pla nów. 

Re gion roz ma i to ści

Malownicze uliczki Bertinoro

Opactwo San Mercuriale z kilkudziesię-
ciometrową dzwonnicą

Plac Saffi



13Sygnały Płockie

*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*

kim ok na mi i nie o dłącz ny mi okien ni -
ca mi. Przy do mo we ogród ki za dzi wia -
ją trud ną do osią gnię cia rów no wa gą
po mię dzy upo rząd ko wa niem i swo bo -
dą. Ich wi dok po wo li wpro wa dza
w siel ską at mos fe rę, to wa rzy szą cą
dal szej po dró ży po re gio nie, któ ry
każ de mu, nie za leż nie od upo do bań,
poz wa la skro ić wa ka cje na mia rę. Mi -
łoś ni cy mor skich ką pie li mo gą wy brać
ku rort Ce se na ti co, na tych, któ rzy wo -
lą ko ją cy wpływ wód ter mal nych, cze -
ka ją Ca stro ca ro Ter me i Ter me Del la
Fra ta z kom plek sem ba se nów z wo dą
ter mal ną, ma sa ża mi, za bie ga mi kos -
me tycz ny mi, aro ma te ra pią i wszyst -
kim, co tyl ko mo że mieć zba wien ny
wpływ na du szę i cia ło. 

Nie za wio dą się rów nież ci, któ rzy
po nad atrak cje ter mal ne przed kła da ją
wy po czy nek wśród przy ro dy. Ma -
low ni cza pro win cja For li – Ce se na
da je moż li wość spę dze nia ur lo pu
wśród łąk i wzgórz w gos po dar -
stwach agro tu ry stycz nych lub zor ga -
ni zo wa nia wy pra wy w gó ry. Na mi -
łoś ni ków wę dró wek cze ka oko ło 36
tys. hek ta rów par ku na ro do we go
z wie lo wie ko wy mi la sa mi, zach wy -
ca ją cy mi bo gac twem flo ry i fa u ny,
obej mu ją ce go część re gio nu Emi lia -
Ro ma nia i są sia du ją cej z nim To ska -
nii. To przy no szą ce wy ci sze nie miej -
sce upo do ba li so bie mni si i – jak
twier dzą wta jem ni cze ni – gob li ny
i wróż ki. 

Od ucz ty cie les nej do du cho wej 

Wy da je się, że we Wło szech, któ -
rych ce chą cha rak te ry stycz ną jest nie -
by wa łe wprost bo gac two za byt ków
i miej sce w ści słej czo łów ce pod
wzglę dem licz by od wie dza ją cych tu -
ry stów, mia ste czka spo za li sty obo -
wiąz ko wej prze cięt ne go tu ry sty mu -
szą za o fe ro wać coś na praw dę niez wy -
kłe go, by od wie dza ją cy zde cy do wa li
się przy je chać właś nie do te go, a nie
in ne go miej sca. Mia sta w For li -Ce se -
na do sko na le so bie z tym ra dzą. Tak
jest np. z 10-ty sięcz nym Ber ti no ro.
W mia ste czku, z któ re go roz po ście ra -
ją się pięk ne wi do ki na oko li cę, znaj -
du je się mię dzy in ny mi XIV -wiecz ny

Pa laz zo Or de laf fi i XVI -wiecz na ka -
te dra. Ma gne sem jest jed nak, umiej -
sco wio ne w po cho dzą cym z X wie ku
ma low ni czym zam ku na wzgó rzu,
Mu ze um Trzech Re li gii. Stwo rze niu
te go wy jąt ko we go mu ze um to wa rzy -
szyła idea zro zu mie nia isto ty trzech
mo no te i stycz nych re li gii: chrze ści jań -
stwa, ju da iz mu i is la mu. Nie jest ono
jed nak miej scem, w któ rym od wie -
dza ją cy zde rzy się z ogro mem te o lo -
gicz nej wie dzy. Tu cho dzi ra czej
o umie jęt ne two rze nie kli ma tu i tła
sprzy ja ją ce go kon tem pla cji. 

Jesz cze lep szym przy kła dem wy do -
by cia tu ry stycz nych wa lo rów jest For -
lim po po li. To 11-ty sięcz ne mia sto
z XVI -wiecz nym zam kiem, w któ rym
mie ści się mię dzy in ny mi mu ze um ar -
che o lo gicz ne i te atr, po sta wi ło na Pe -
re gry na Ar tu sie go, po cho dzą ce go
z For lim po po li au to ra ksią żek ku char -
skich. Pier wsza z nich uka za ła się
w 1891 ro ku i z cza sem sta ła się best -
sel le rem. Za wie ra bli sko osiem set
prze pi sów, pie czo ło wi cie gro ma dzo -
nych przez Ar tu sie go pod czas od wie -
dzin u zna jo mych i wy cie czek po oko -
li cy. Tom jest jed nak czymś wię cej
niż zbio rem re cep tur. To książ ka
o sztu ce je dze nia i go to wa nia, od któ -
rej za le ży ja kość ży cia. For lim po po li
za pra sza do Do mu Ar tu sie go, ku li nar -
nej kra i ny z piw ni cą peł ną miej sco -
wych win, re ga ła mi wy peł nio ny mi
dzie więt na sto wiecz ny mi książ ka mi
ku char ski mi z ra da mi na każ dą oka -
zję. Mo że w do bie snic ker sów i żel -
ków war to po sta wić na pro sto tę roz -
wią zań Ar tu sie go, któ ry za pew nia, że
nic tak nie ukoi pła czą ce go dziec ka
jak żół tka z kil ku świe żych jaj utar te
z cu krem. 

For lim po po li do sko na le na wią zu je
do fi lo zo fii slow fo od, co raz po pu lar -
niej sze go tren du, w któ rym Wło si mo -
gą ucho dzić za przo dow ni ków, bę dą -
ce go od po wie dzią na wiecz ny poś -
piech, któ ry po py cha w kie run ku fast -
fo o dów. Wło skiej kuch ni nie trze ba
spe cjal nie zach wa lać, wy star czy pod -
kre ślić, że obiad w Do mu Ar tu sie go to
dwu go dzin na ce le bra cja. Nies po -
dzian ką oka za ła się mi ne stra, po tra wa,
któ ra za leż nie od re gio nu mo że być
zu pą lub pa stą. Kie dy po dłu giej dy -
sku sji gos po da rze usta li li, że w oko li -
cach For li mi ne stra jest ro dza jem pa -
sty, na stół po da no zu pę -krem.

Brak poś pie chu wy da je się ce chą
ca łej pro win cji For li -Ce se na. Tu taj
wszyst ko jest na wy cią gnię cie rę ki. To
świet ne miej sce za rów no dla nie zde -
cy do wa nych, któ rzy nie wie dzą, czy
spę dzić ur lop na pla ży, nad ba se nem,
wśród za byt ków czy w gó rach, jak
i dla mi łoś ni ków roz ma i to ści, któ rzy
ce nią so bie wa ka cyj ny misz masz. Tu
każ dy dzień mo że mieć in ny cha rak -
ter, gdyż pro win cja ma w ofer cie sze -
ro ki wach larz tu ry stycz nych moż li wo -
ści. For li -Ce se na to miej sce świet ne
za rów no na wy jazd we e ken do wy, jak
i dłuż szy po byt. Po dob no zda rza się,
że ktoś pla nu je spę dzić tu go dzi nę,
a zo sta je na za wsze. 

Agniesz ka Gra żul -Luft 

Majowe cytryny

Bał ka ny z lat 50. i 60. w czar no -bia łej
fo to gra fii Ste fa na Dep tu se ow skie go moż -
na oglą dać do koń ca czer wca (w godz. 8
–15) w To wa rzy stwie Na u ko wym Płoc -
kim (sa la im. J. Choj nac kie go, II p.).

Uro dzo ny w Miń sku Ma zo wiec kim
Dep tu szew ski (1912 – 1998) był jed nym
z pier wszych fo to gra fów, któ rzy do ku -
men to wa li po woj nie znisz cze nia War sza -
wy. Pra co wał w In sty tu cie Ba dań Sztu ki
Lu do wej, a na stęp nie In sty tu cie Sztu ki
PAN. Był człon kiem Związ ku Pol skich
Ar ty stów Fo to gra fi ków. 

Fo to gra fo wał pięk no ro dzi mej ar chi tek -
tu ry i kra jo bra zu oraz za ni ka ją ce tra dy cje
kul tu ry lu do wej. Szcze gól nym za in te re so -
wa niem da rzył Ju go sła wię, co mo że my
zo ba czyć na wy sta wie. Na wy sta wie pre -
zen to wa nych jest kil ka dzie siąt fo to gra fii,
któ re przed la ty au tor prze ka zał TNP.
Obok prac do ku men tu ją cych ży cie miesz -
kań ców, oby cza je i niez wy kłe pej za że
(wte dy jesz cze) Ju go sła wii, odręb ną gru pę
prac sta no wią zdję cia z róż nych miejsc
Pol ski, rów nież przed wo jen ne. (rł) 

Urok Ju go sła wii

Tra dy cyj nie w ma ju, w Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 im. Bra ci Je zio row skich, od by -
ła się im pre za edu ka cyj no -roz ryw ko wa pt.
„Świę to Eu ro py”. By ła ona kon ty nu a cją
Pik ni ku Eu ro pej skie go, pod czas któ re go
„Je dyn ka” wy sta wi ła sto i sko, pre zen tu ją ce
Li twę au tor stwa M. Rosz ko, E. So bie siak
i K. Wol skie go.

Pod czas im pre zy ucz nio wie kla sy V ze
„Szkol ne go Ko ła Unii Eu ro pej skiej” za -
pre zen to wa li krót kie, hu mo ry stycz ne
scen ki, przyb li ża ją ce wy bra ne kra je UE.
O Szwe cji opo wie dzia ły nam Pi pi i św.
Łu cja, w Niem czech od wie dzi liś my Ma ję
i Gu cia, w Por tu ga lii spot ka liś my Va sco
da Ga mę, a w Au strii przy kon cer cie
skrzyp co wym Jo han na Stra us sa po dzi wia -
liś my pa rę tań czą cą wal ca. Na stęp nie ucz -
nio wie kla sy III z ko ła „Ma ły Eu ro pej -
czyk” za tań czy li kan ka na i pol kę. Część
ar ty stycz ną im pre zy za koń czył wy stęp
uczen nic z kla sy VI, któ re przed sta wi ły ta -
niec no wo czes ny z ele men ta mi akro ba cji.

W dru giej czę ści im pre zy ucz nio wie
bra li udział w kon kur sach i otrzy ma li na -
gro dy ufun do wa ne przez Urząd Mia sta
Płoc ka. Przed sta wi cie le klas I-III ukła da li
puz zle o te ma ty ce eu ro pej skiej, ucz nio wie
klas IV -VI tań czy li kan ka na, a na za koń -
cze nie wszy scy ucz nio wie spraw dzi li swo -
ją wie dzę w qu i zie pt. „Co wiesz o pań -
stwach UE?”. Or ga ni za to ra mi im pre zy by -
ły: M. Świ tal ska -o pie kun ko ła „Ma ły Eu -
ro pej czyk” i E. So bi siak – opie kun „Szkol -
ne go Ko ła Unii Eu ro pej skiej”. E.S.

Świę to Eu ro py

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki przy
wspar ciu Ma gi stra tu Mia sta Dar mstadt
zor ga ni zo wał w br. VII edy cję kon kur su
re cy ta tor skie go poe zji i pro zy nie miec kiej
oraz kon kur su pla stycz ne go pt. „Niem cy –
nasz za chod ni są siad”. 

W kon kur sach wzię li udział ucz nio wie
płoc kich szkół pod sta wo wych, gim na zjal -

nych i po nad gim na zjal nych. W kon kur sie
re cy ta tor skim wzię ły udział 22 oso by, na -
to miast na kon kurs pla stycz ny zgło szo -
nych zo sta ło 68 prac. Ce lem kon kur sów
jest za chę ce nie mło de go po ko le nia do zdo -
by wa nia wie dzy o Niem czech. 

Wzo rem ubieg łych lat głów ną na gro dą
był kil kud nio wy po byt w Dar mstadt (25 –
31 ma ja). Kosz ty po by tu po kry ła w ca ło ści
stro na nie miec ka, a la u re a ci kon kur sów
(Li dia Gro dzic ka – uczen ni ca LO im. Wł.
Ja gieł ły, Ma gda le na Bry kow ska – uczen -
ni ca Gim na zjum nr 5, Ka ro li na Sta chur -
ska – uczen ni ca II Pry wat nej Szko ły Pod -
sta wo wej ZOK „Pro fe sor”, Ma gda le na
Mi gun – Gim na zjum nr 5) mo gli zwie dzić
m.in. Wzgó rze Ma tyl dy, Plac Lu i zy, czy
Nie miec ki In sty tut Kul tu ry Pol skiej
w Dar mstadt. Na gro dą za za ję cie II miej -
sca by ły od twa rza cze MP3 ufun do wa ne
przez PO KiS, na to miast za za ję cie III
miej sca wrę czo ne zo sta ły ple ca ki spor to -
we ufun do wa ne przez fir mę De ich mann,
oso by wy róż nio ne otrzy ma ły ma te ria ły
pla stycz ne i na gro dy książ ko we. M.W.

Dar mstadt w na gro dę

Po po wro cie uczest ni cy wy cie czki dzie li li
się wra że nia mi z Dar mstadt
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Mo wa o aga mach koł nie rza stych i ka -
me le o nach je meń skich, któ re nie daw no
tra fi ły do płoc kie go ogro du zo o lo gicz ne go.

Au stra li skie Aga my koł nie rza ste
przy wiózł z Am ster da mu dy rek tor Alek -
san der Ni we liń ski, któ ry był tam na spot -
ka niu Eu ro pej skiej Ko mi sji Pła zów i Ga -
dów. To pięk ny ga tu nek, sym bol au stra -
lij skiej ko mi sji ho do wli ga dów i pła zów.
Ce chą wy róż nia ją cą aga my koł nie rza ste
jest po sia da nie spe cjal ne go fał du skór ne -
go (koł nie rza) wo kół tyl nej czę ści gło wy.
Gdy zwie rzę jest prze stra szo ne otwie ra
pysk i na cią ga mięś nie po wo du jąc roz po -
star cie koł nie rza. Ro bi tak też w cza sie
go dów, a u mło dych czę sto – mi mo cho -
dem – pod czas je dze nia. Tyl ko w cza sie
mak sy mal ne go roz po star cia koł nie rza
moż na zo ba czyć bar wę i plam ki któ re się
na nim znaj du ją (czer wo ne, żół te, czar ne
i bia łe). W na tu rze oko ło 90 proc. cza su
zwie rzę to spę dza na drze wie, po zo sta łe
10 proc. na że ro wa niu na zie mi, gdzie
bie ga dość szyb ko i tyl ko na dwóch, tyl -
nych koń czy nach. I to właś nie obraz ta -
kiej „prze bież ki” z roz po star tym koł nie -
rzem to naj czę ściej po ka zy wa ne w te le -
wi zyj nych pro gra mach przy rod ni czych
uję cie aga my koł nie rza stej.

W Pol sce znaj du je się 5 sztuk te go ga tun -
ku, wszyst kie re zy du ją w płoc kim zoo. Jesz -
cze nie moż na ich oglą dać. Cze ka ją na re -
mont ter ra riów. Z te go sa me go po wo du nie
zo ba czy my ol brzy mich jasz czu rek – Scyn -
ków ha i tań skich – ko lej ne go, za gro żo ne go
ga tun ku fa u ny z Ka ra i bów. W ubieg łym ro -
ku przy je cha ły już do nas ka ra ib skie leg wa -
ny wys po we oraz ża by zwa ne – ze wzglę du
na roz mia ry – „kur cza ka mi gór ski mi”. Są

za tem trze cim ga tun kiem, któ rym w Pol sce
mo że się poch wa lić wy łącz nie płoc ki ogród. 

Przy jazd tych du żych jasz czu rek do Płoc -
ka to de cy zja wspom nia nej już Eu ro pej skiej
Ko mi sji Och ro ny Ga dów, któ ra w ze szłym
ro ku tu obra do wa ła. Scynk jak na jasz czur -
kę jest dość du ży, osią ga jąc do 50 cen ty me -
trów, ma ma syw ną bu do wę cia ła. Je go cia -
ło po kry te jest bar dzo gład ki mi łu ska mi, co
poz wa la mu szyb ko za grze bać się w pia sku. 

Tym cza so wy brak jasz czu rek na ek spo -
zy cji z pew no ścią zre kom pen su je nam
pięk ny Ka me le on je meń ski, pre zen to wa -
ny już w ter ra rium. To je den z wię kszych
ga tun ków ka me le o na. Sam ce osią ga ją od
43 do 61 cm i wa żą 90 – 180 g. Jest to bar -
dzo pięk ny ga tu nek, po sia da ją cy cie ka we
bar wy, uwi dacz nia ją ce się szcze gól nie,
gdy zwie rzę jest pod nie co ne. Do dat ko wo
sam ce ma ją na gło wie im po nu ją cy kask.
Ogon jest chwyt ny jak u małp, czę sto ka -
me le o ny pod czas snu lub pod nie ce nia
zwi ja ją go w „śli ma ka”. Do Płoc ka przy -
je cha ła pa ra. (rł)

Złość, pod nie ce nie, strach – te uczu cia wy do by wa ją z nich pięk no. Jed no sta wia czer wo no- żół ty
lub nie bie sko- tę czo wy koł nierz, dru gie lśni zło tym lam pa sem na fio le to wo -brą zo wym grzbie cie. 

Koł nie rze, ka ski i od bla ski

Agama Kołnierzasta
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Lu bią ścisk, tłum i tłok. Dla te go w gru -
pie nie prze kra cza ją cej dwu dzie stu osob -
ni ków jest im za luź no.

Jesz cze nie wia do mo kie dy, ale ra czej
na pew no pin gwi ny przy ląd ko we z płoc -
kie go zoo po czu ją się raź niej. Do łą czy do
nich 20 lub 30 ich bra ci i sióstr. 

Obec na gru pa przy by ła do Płoc ka
w 2006 r. i dość szyb ko za czę ła się roz -
mna żać. Co oz na cza, że urzą dzo ne
przez nasz ogród lo kum przy pa dło im

do gu stu. Pin gwi ny przy ląd ko we to mi -
kru sy. Ma ją za led wie ok. 70 cm wy so -
ko ści i są je dy nym ga tun kiem ży ją cym
w.... Af ry ce, a ra czej na 24 wys pach
i na brze żach Na mi bii i RPA. Uwiel bia ją
jeść ma łe ryb ki (śle dzie i sar dyn ki),
w po szu ki wa niu któ rych po tra fią za nur -
ko wać na wet 130 me trów w głąb oce a -
nu. Są ga tun kiem za gro żo nym, wpi sa -
nym do Czer wo nej Księ gi Ga tun ków
Gi ną cych. (rł)

Cze ka nas na lot pig wi nów

Miesz ka ją cy w płoc kim zoo Żu raw
man dżur ski znów ma mło de. To dru -
ga pa ra pisk la ków, któ re wy klu ły się
w pol skiej ho do wli. Po przed nia przy -
szła na świat w 2007 ro ku, rów nież
w Płoc ku.

– Nie chcie li byś my wy sy łać ich
w świat. Li czy my na stwo rze nie pol -
skiej po pu la cji te go ga tun ku i z ta ką
pro po zy cją wy stą pi liś my już do ko or -
dy na to ra ho do wli żu ra wi man dżur -
skich. Mło de z ubieg łe go ro ku tra fi ły
do Ło dzi. Te go rocz ne chcie li byś my
po da ro wać Wro cła wio wi – tłu ma czy
Alek san der Ni we liń ski – dyr. zoo.

W kra jach Da le kie go Wscho du żu -
raw z cha rak te ry stycz ną czer wo ną
cza pe czką uwa ża ny jest za pta ka
świę te go. Jest sym bo lem po myśl no -
ści, wier no ści, szczę ścia i mi ło ści
oraz dłu gie go ży cia. Jest też jed nym

z dwóch naj rzad szych żu ra wi na
świe cie. (rł) 

Ros ną żu ra wie 

Ta kie mia no no si osio łek Po i tou – jed -
na z naj star szych fran cu skich ras zwie rząt,
od nie daw na miesz ka niec Miej skie go
Ogro du Zo o lo gicz ne go w Płoc ku. Wy wo -
dzi się z re gio nu Po i tou, znaj du ją ce go się
w za chod niej Fran cji, nad Za to ką Bi skaj -
ską. Pier wszy opis zwie rząt tej ra sy po cho -
dzi z ro ku 1717. Osły Ba u det du Po i tou
cha rak te ry zu ją się du żym wzro stem i ma -
są (wy so kość w kłę bie ogie ra 140-150 cm,
a kla czy 135-145 cm). Ich sierść jest dłu ga
do 15 cm, ciem no brą zo wa, prze cho dzą ca
w czerń. Po tęż na gło wa (do 60 cm dłu go -
ści), za o pa trzo na jest jesz cze w po tęż niej -
sze i sze ro kie uszy. Ich dłu gość do cho dzi
do 40 cm. Koń czy ny i ko py ta są moc ne jak
u ko ni. – To ła god ne, kos ma te i pięk ne
zwie rzę – mó wi dyr. Alek san der Ni we liń -
ski. – Wy glą da jak ogrom na ma sko ta. 

Zwie rzę to ma ła god ność osła i si łę
ko nia. Dla te go wy ko rzy sty wa ne by ły
głów nie do ho do wli mu łów na po trze -
by tran spor tu i woj sko wo ści. Wraz
z roz wo jem mo to ry za cji (zwłasz cza
po II woj nie świa to wej) ho do wla stra -
ci ła na zna cze niu. W 1977 ro ku do li -
czo no się za led wie 44 osob ni ków czy -
stej ra sy Ba u det du Po i tou. Na szczę -
ście zna le źli się ho dow cy -pa sjo na ci,
któ rzy za cel po sta wi li so bie odra to -
wa nie tej ra sy. Sza cu je się, że obec nie
ży je ok. 180 osłów czy stej ra sy Ba u -
det du Po i tou. Dla nich pro wa dzo na
jest Księ ga Ro do wo do wa (zam knię ta
w 1995 ro ku). Dy rek tor zoo chce uło -
żyć płoc kie go osioł ka tak, aby słu żył
ja ko atrak cja na ogro do wych alej kach
dla naj młod szych. (rł)

Kameleon Jemeński
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Naj wię kszy osioł na świe cie
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W cza sie 33 lat je go bi skup stwa w die ce -
zji płoc kiej pow sta ło 40 no wych ko ścio łów.
Do pro wa dził do prze bu do wy Ka te dry Płoc -
kiej, bu do wy mu ze um i bib lio te ki die ce zjal -
nej. Ak tyw nie dzia łał na po lu spo łecz nym,
a jak trze ba by ło rów nież po li tycz nym i na -
u ko wym. Był wiel kim pa trio tą. Wy ra zem
ogrom ne go przy wią za nia i uko cha nia Ma -
zo wsza Płoc kie go jest je go po tęż ne i naj -
waż niej sze dzie ło na u ko we „Mo no gra fia
Hi sto rycz na. Płock”, z któ rym do dziś płoc -
cza nie naj bar dziej go ko ja rzą. 

W czwar tek, 29 ma ja, trzy as pek ty ży cia
ar cy bi sku pa – ro dzin ny, dusz pa ster ski i na -
u ko wy – oma wia li ks. prof. Ta de usz Że -
brow ski, ks. prof. Mi chał Grzy bow ski
i prof. An na Sto gow ska. 

6 grud nia 1908 r. w Pe ter sbur gu od by ła
się uro czy sta kon se kra cja ks. An to nie go
Ju lia na No wo wiej skie go na bi sku pa płoc -
kie go. In gres do ka te dry na stą pił 10 stycz -
nia 1909 r., pod czas któ re go do płoc czan
po wie dział: Ko cham Was, bom Wasz swo -
jak. Oj ciec przy szłe go bi sku pa był bo -
wiem płoc cza ni nem. Tu zro bił ma tu rę. Tu
po ślu bił Ma rian nę z Sut kow skich, z któ rą
w czer wcu 1874 r. (po 16 la tach po by tu
w Lu bie niu) po wró cił do Płoc ka. W tym
sa mym mie sią cu An to ni No wo wiej ski
otrzy mał z rąk bp. płoc kie go A. Gin towt -
Dzie wiał tow skie go sa kra ment bierz mo -
wa nia w ka te drze płoc kiej, a 7 lat póź niej
świę ce nia kap łań skie. Od 1882 r. był pro -
fe so rem li tur gi ki, ła ci ny i te o lo gii mo ral -
nej w płoc kim se mi na rium, na stęp nie wi -
ce rek to rem, a w la tach 1901-1908 rek to -
rem tej że uczel ni. Ja ko pro ku ra tor ka pi tu -
ły pro wa dził pra ce przy re no wa cji ka te -
dry. Był wi ka riu szem ge ne ral nym bi sku -
pów: J. Szem be ka i A. Wnu kow skie go.

Był ani ma to rem ży cia spo łecz ne go,
zwo len ni kiem sa mo or ga ni zo wa nia się.
Za chę cał m.in. do two rze nia kó łek rol ni -
czych, żłob ków, przed szko li czy sie ro ciń -
ców, kas osz częd no ścio wo – po ży czko -
wych i skle pów spół dziel czych. Za ło żył
Ak cję Ka to lic ką Die ce zji Płoc kiej. Ini cjo -
wał róż ne go ro dza ju ak cje spo łecz ne. Za -
wsze za bie rał głos w chwi lach dla płoc -
czan i Po la ków naj waż niej szych lub kie dy
wi dział krzyw dę naj słab szych i naj bar -
dziej bez bron nych. Je sie nią 1916 ro ku
ape lo wał m.in.: o ra to wa nie od gło du dzie -
ci płoc kich. – Bla de, wy nędz nia łe, w zim -
nie, bez bu tów i odzie ży, cho ru ją i umie ra -

ją... Ko cha ni Die ce zja nie! Dzie ci do Was
wy cią ga ją rą czę ta chu de – cy to wał
w TNP sło wa bi sku pa ks. M. Grzy bow ski.
– Apel oka zał się bar dzo sku tecz ny.

10 li sto pa da 1918 r. wy dał list pa ster ski
o obo wiąz kach wzglę dem Oj czyz ny,
w któ rym pi sze o ra do ści ze zmar twych -
wsta nia pań stwo wo ści pol skiej, ale rów -
nież o oba wach z tym zwią za nych. – Bi -
skup No wo wiej ski pi sząc o zbli ża ją cych
się wy bo rach za warł te zy, któ re są – nie -
ste ty – ak tu al ne do dziś – kon ty nu o wał ks.
Grzy bow ski. – „Na ród na po słów wy bie -
rać spoś ród sie bie po wi nien lu dzi naj lep -
szych, to zna czy lu dzi wy so kich za let umy -
słu i ser ca. Nie tych na le ży wy bie rać, któ -
rzy naj wię cej krzy czą, naj wię cej rze czy
nie moż li wych do speł nie nia obie cu ją i sa -
mi się gwał tow nie na te od po wie dzial ne
sta no wi ska na rzu ca ją, ale tych tyl ko, któ -
rych ży cie nam zna ne da je pew ność, że
w Sej mie bę dą po stę po wa li zgod nie z przy -
ka za nia mi bo ży mi [...] Gdy pra wa bę dą
złe, słusz nie bę dzie cie za to od po wie dzial -
ni, bo ście złych po słów wy bra li... [...]“

W 1930 r. No wo wiej ski otrzy mał od Piu -
sa XI ho no ro wy ty tuł ar cy bi sku pa si lień -
skie go. Był ka wa le rem Or de ru Po lo nia Re -
sti tu ta, dok to rem h.c. UW, ho no ro wym
oby wa te lem Płoc ka. Od 1907 r. zwią za ny
był z To wa rzy stwem Na u ko wym Płoc kim
ja ko je go czło nek, a od cza su no mi na cji na
bi sku pa był je go wi ce pre ze sem. W 1931 r.
otrzy mał Ho no ro we Człon ko stwo. Po zo -
sta wił po so bie licz ne pub li ka cje ta kie jak:
„Agen da Pa ster ska”, „Msza w okre sie
przed ni cej skim”, „Ce re mo niał pa ra fial ny”,
„Wy kład li tur gii Ko ścio ła ka to lic kie go”. 

Wstrzą sem by ła dla nie go na paść Nie -
miec hit le row skich na Pol skę. Po mi mo
róż nych su ge stii, by opu ścił Płock, po zo -
stał na miej scu (tak jak w 1920 r. pod czas
woj ny pol sko – bol sze wic kiej), da jąc świa -
dec two ser decz ne go przy wią za nia do kap -
ła nów i die ce zji. 28 lu te go 1940 r. zo stał
przez wła dze hit le row skie wy wie zio ny do
Słup na pod Płoc kiem. No cą z 6 na 7 mar -
ca 1941 r. wraz z in ny mi kap ła na mi prze -
wie zio no go do obo zu śmier ci w Dział do -
wie, gdzie pod da wa ny był wie lu tor tu rom
fi zycz nym i mo ral nym. Po niósł śmierć
mę czeń ską praw do po dob nie 28 ma ja
1941 r. Miej sce po cho wa nia je go zwłok
po zo sta je do dziś niez na ne. (rł)

W 150. rocz ni cę uro dzin i 100. otrzy ma nia sa kry bi sku piej bł. A. J. No wo wiej skie go
TNP przy go to wa ło se sję na u ko wą, któ ra otwie ra ła te go rocz ne Dni Hi sto rii Płoc ka

Ko cham Was, bom Wasz swo jak

15 ma ja od by ły się w Płoc ku głów ne
uro czy sto ści zwią za ne ze śmier cią pol skie -
go dzia ła cza nie po dleg ło ścio we go, ge ne ra -
ła i na czel ni ka Pow sta nia Stycz nio we go
w płoc kiem – Zyg mun ta Pa dlew skie go.
Do kład nie 145 lat wstecz, w no cy w wię -
zie niu, któ re stoi do dziś, od czy ta no mu
wy rok, któ ry miał być wy ko na ny o świ cie.

Do ser ca przy ci skam

Kil ka go dzin przed śmier cią Pa dlew ski
na pi sał: W tej chwi li, do wia du ję się, że dziś
mam do koń czyć ziem ski ży wot. Strasz nie
po waż na to chwi la, więc nie dziw cie się, że
nie wie le w niej na na pi sa nie cza su stra cę,
by tę go dzi nę, ja ka mi zo sta je, z Bo giem
prze pę dzić. Do Cie bie, dro ga ciot ko, pi szę,
bo to ostat nie mo je sło wa. Ty naj pierw czy -
tać bę dziesz. Dzię ki za Two je ser ce, któ re ze
mną by ło do koń ca. Po wiedz naj droż szym,
naj mil szym Ro dzi com mo im, żem ich ko -
chał z ca łej si ły uczuć mo ich i że z ni mi
umie ram. Bra ta Rom ka mi łe go, do ser ca
przy ci skam, Sio stry wszyst kie bło go sła wię
i ko cham [...] Mat ko mo ja szu kaj po mo cy
w Bo gu. Ja bied ny nie mog łem Ci ży cia
umi lić, a te raz jesz cze go za tru wam. On Cię
po ża łu je. Zyg munt. 

Uro dził się 1 stycz nia 1836 r. Był sy nem
Wła dy sła wa – pow stań ca li sto pa do we go.
Po dob no z ca łej piąt ki ro dzeń stwa naj bar -
dziej ubó stwia nym przez oj ca. Już w wie ku
6 lat znał ca łą hi sto rię Pol ski, a je go po kój
dzie cin ny był wy peł nio ny ro dzin ny mi pa -
miąt ka mi. W wie ku 10 lat zo stał wy sła ny
do Kor pu su Ka de tów w Brze ściu nad Bu -
giem, na stęp nie w Pe ter sbur gu. 

Był człon kiem pe ter sbur skie go taj ne go
Ko ła Ofi cer skie go Zyg mun ta Sie ra kow -
skie go. W 1861 wy je chał do Fran cji, gdzie
był pre ze sem pa ry skie go To wa rzy stwa
Mło dzie ży Pol skiej. Na le żał do wy kła dow -
ców woj sko wej szko ły pol skiej w Ge nui
i Cu neo we Wło szech. Po po wro cie do kra -
ju, od 1862 na le żał do le wi cy stron nic twa
”czer wo nych”, był człon kiem Ko mi te tu
Cen tral ne go Na ro do we go i jed nym z głów -
nych in spi ra to rów wy bu chu pow sta nia. Dą -
żył do współ dzia ła nia re wo lu cjo ni stów pol -
skich i ro syj skich, pro wa dząc z ni mi roz -
mo wy w Lon dy nie i Pe ter sbur gu. Mi chał
Ba ku nin – ro syj ski my śli ciel i re wo lu cjo ni -
sta – na pi sał o nim: Miał do bre ser ce i jas -
ny, nie ro man tycz ny umysł. Po wy bu chu

pow sta nia, od stycz nia 1863 był na czel ni -
kiem mia sta War sza wy oraz na czel ni kiem
pow sta nia w gu ber ni płoc kiej. Od dział je go
nie zdo łał jed nak zdo być Płoc ka. Po niósł
po raż ki pod Sło mi nem i Uniec kiem (28 sty-
cz nia 1863), na stęp nie pod My szyń cem (9
mar ca), i Ra dza no wem (21 mar ca 1863).
Zo stał uję ty przez wła dze ro syj skie 21
kwiet nia. 1 ma ja zo stał prze słu cha ny, a dwa
ty god nie póź niej ska za ny na ka rę śmier ci
i roz strze la ny.

Naj zdol niej szy i naj niesz czę śli wszy

W cza sie prze wo że nia z więzie nia na
miej sce kaź ni ul. Wię zien ną (dziś Sien kie -
wi cza), Mi sjo nar ską i Płoń ską (dziś Pa -
dlew skie go) „ko bie ty rzu ca ły z okien bu -
kie ty kwia tów tak, że ca ła dro ga by ła za sła -
na ró ża mi i fioł ka mi”. Wg re la cji świad ków
Pa dlew ski na miej scu po pro sił o nie za wią -
zy wa nie oczu i nie przy wią zy wa nie do słu -
pa sznu rem. Proś ba zo sta ła speł nio na.

– Miał krót kie, acz burz li we ży cie – pod -
su mo wa ła pod czas wy kła du w Mu ze um
Ma zo wiec kim Jo an na Pasz kie wicz. Oj ciec
Pa dlew skie go zo stał poj ma ny kil ka mie się -
cy póź niej i rów nież stra co ny. Brat Ro man,
na wieść o roz strze la niu bra ta, wy stą pił
z ar mii car skiej. Jó zef K. Ja now ski, czło nek
Rzą du Na ro do we go na pi sał: [...] pow sta nie
tra ci w Pa dlew skim jed ne go z naj zdol niej -
szych, lecz nie ste ty za ra zem naj niesz czę śli -
wszych wo dzów [...]. 

Wy rok zo stał wy ko na ny o świ cie 15 ma -
ja 1863 r. Akt zgo nu spo rzą dzo no do pie ro 8
paź dzier ni ka. 

15 ma ja br. o godz. 16 w miej scu stra ce -
nia gen. Z. Pa dlew skie go przy al. Pił sud -
skie go (dziś za SWPW) na wspól nej mo dli -
twie i apelu w hoł dzie ge ne ra ło wi spot ka li
się przed sta wi cie le Ra dy i Urzę du Mia sta
Płoc ka, Mu ze um Ma zo wiec kie go, opie ku -
no wie Miejsc Pa mię ci Na ro do wej oraz
mło dzież z Gim na zjum nr 5, któ ra no si imię
na czel ni ka pow sta nia stycz nio we go w gu -
ber ni płoc kiej. Wcześ niej szko ła zor ga ni zo -
wa ła kon kurs wie dzy o ge ne ra le Zyg mun -
cie Pa dlew skim i pow sta niu stycz nio wym
oraz przed sta wie nie „Imie ni ny u Zyg mun -
ta”. Czte ry dni póź niej Mu ze um Ma zo -
wiec kie za pro si ło miesz kań ców mia sta
i mło dzież na wy kład Jo an ny Pasz kie wicz
p.t. „Miał tyl ko mi łość Oj czyz ny i go rą ce,
niez łom ne pra gnie nie jej wol no ści...”. (rł)

In te li gen tny, am bit ny, to wa rzy ski. En tu zja sta ży cia i pa trio ta. Zgi nął w wie ku 27 lat,
w stop niu ge ne ra ła. Ca łą wi nę wziął na sie bie i, choć mógł, nie po pro sił ca ra o uła -
ska wie nie.

Zyg munt Pa dlew ski – 145 lat po śmier ci
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W TNP zor ga ni zo wa no (3 czer wca)
pro mo cję książ ki człon ka ko mi sji hi -
sto rycz nej An drze ja Dwoj ny cha na te -
mat re la cji en de cji z Ko ścio łem w la -
tach 1898-1939. Au tor jest po li to lo -
giem, a te ma to wi te mu po świę co na
by ła je go roz pra wa dok tor ska, obro -
nio na na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim. Pra ca uzu peł nio na i opra co wa -
na bar dziej be le try stycz nie sta no wi
po kaź ne źró dło wie dzy na te mat
kształ to wa nia się ide o wej for ma cji
na ro do wo -ka to lic kiej na pół noc nym
Ma zo wszu.

Obóz na ro do wy two rzy li wów czas
głów nie przed sta wi cie le in te li gen cji –
ad wo ka ci, le ka rze, na u czy cie le, księ ża
– że by wy mie nić choć by za słu żo nych
płoc czan: Alek san dra Ma cie szę, Ta de -
u sza Świec kie go, ks. Wła dy sła wa Mą -
kow skie go, Jó ze fa Ba liń skie go, Ka ro -
la Mie rze jew skie go, Sta ni sła wa Zgli -

czyń skie go. Wię kszość cza so pism na
Ma zo wszu w okre sie mię dzy wo jen -
nym pow sta ła z ich ini cja ty wy m.in.
Dzien nik Płoc ki, Ku rier Płoc ki, Echa
Płoc kie i Łom żyń skie. Oni by li mo to -
rem roz wo ju odro dzo nej oj czyz ny,
głów nie po przez ogrom ną ak tyw ność
spo łecz ną – sze rze nie oświa ty i hi gie -
ny, po moc ubo gim, two rze nie stra ży
po żar nej i in nych or ga ni za cji.

Np. Ka rol Mie rze jew ski z Ra dzi wia,
po stu diach ma te ma tycz no -fi zycz nych
na Uni wer sy te cie War szaw skim był
in spek to rem Gim na zjum Pol skie go
Pol skiej Ma cie rzy Szkol nej (dziś Ja -
giel lon ka), gdzie osią gnął znacz ne
efek ty ja ko na u czy ciel i wy cho waw ca
w zwal cza niu na ło gów i prze ja wów
de mo ra li za cji wśród mło dzie ży. Po
aresz to wa niu dy rek to ra Gra bow skie go
w stycz niu 1916 ro ku Mie rze jew ski
do koń ca ro ku szkol ne go 1916 peł nił

obo wiąz ki dy rek to ra gim na zjum.
W 1918 ro ku brał czyn ny udział
w dzia ła niach Stra ży Bez pie czeń stwa,
w 1919 ro ku w pier wszych wol nych
wy bo rach zo stał po słem z li sty chrze -
ści jań sko -na ro do wej. Dru gi man dat
uzy skał w 1922 ro ku z li sty Chrze ści -
jań skie go Związ ku Jed no ści Na ro do -
wej. Pra co wał w Ko mi sji Oświa to wej,
do Wal ki z Dro żyz ną oraz Ko mu ni ka -
cyj nej. Gło so wał za uch wa le niem
usta wy o re for mie rol nej. W grud niu
1939 zo stał aresz to wa ny przez Niem -
ców. Zwol nio ny, dzię ki sta ra niom ro -
dzi ny, za miesz kał w Ce ka no wie.
Zmarł 3 kwiet nia 1942 ro ku i zo stał
po cho wa ny na cmen ta rzu w Ra dzi wiu. 

Ta kich pięk nych ży cio ry sów by ło
w tym stron nic twie wie le. Au tor prze -
ko ny wał pod czas spot ka nia, że po -
przez pro pa gan dę nie praw dzi wych,
a przy naj mniej znacz nie wy ol brzy -

mio nych, ste re o ty pów – o an ty se mi -
tyz mie, na cjo na liz mie, dok try ner -
stwie, ukie run ko wa niu na Ro sję – lu -
dziom en de cji wy rzą dzo no wiel ką
krzyw dę, bo nie wąt pli wie po zo sta wi li
po so bie nie po rów na nie wię cej do bre -
go, niż złe go. E.J.

Karol Mierzejewski

W Towarzystwie Naukowym Płockim

En de cja na Ma zo wszu

– Już po raz dzie sią ty sa mo rząd wo je -
wódz ki udzie la wspar cia na re no wa cję
ma zo wiec kich za byt ków. Wie le ma łych,
wiej skich ko ściół ków, pe re łek ar chi tek tu -
ry sa kral nej, otrzy ma do ta cje m.in. na:
re no wa cję oł ta rzy, pra ce re sta u ra tor sko -
kon ser wa tor skie za byt ko wych am bon, re -
mon ty ele wa cji zew nętrz nych, wy mia nę
da chów, okien, po sa dzek i chod ni ków.
Nie jed no krot nie po moc ta jest ostat nią
szan są na ura to wa nie tych bu do wli –
pod kre śla mar sza łek Adam Stru zik.

W tym ro ku do urzę du mar szał kow -
skie go wpły nę ły 152 wnio ski o do fi nan -
so wa nie. Po zy tyw nie za o pi nio wa no 133
z nich, w tym 28 wnio sków z re gio nu
płoc kie go – po wia tu płoc kie go, sier pec -
kie go i go sty nin skie go. Do fi nan so wa nie
otrzy ma ły tak że fun da cje m.in. Fun da -
cja Pra ca dla Nie wi do mych w War sza -
wie na re mont ele wa cji wraz ze sto lar ką
okien ną i re mont da chu (80 tys. zł) oraz
Fun da cja Ar ti bus War szaw skie Or ga ny
Wur lit ze ra na kon ser wa cję or ga nów
Wur lit ze ra (50 tys. zł).

Przy wy bo rze wnio sków ko mi sja bra -
ła pod uwa gę m.in. do stęp ność za byt ku
dla ogó łu spo łecz no ści lo kal nej i tu ry -
stów, je go ro lę w kształ to wa niu prze -
strze ni pub licz nej, ran gę za byt ko wo -ar -
ty stycz ną, a tak że stan za cho wa nia
obiek tu. 

W na szym re gio nie do fi nan so wa nie
otrzy ma ją na stę pu ją ce obiek ty:

– mu ro wa ny ko ściół św. Sta ni sła wa
z XIX wie ku w Ciach ci nie na wy mia nę
sto lar ki okien nej – 30 tys. zł.

– ko ściół św. Du cha z poł. XV wie ku
w Sier pcu na wy mia nę okien, ma lo wa -
nie ele wa cji i wy ko na nie wi tra ży – 20
tys. zł.

– ko ściół św. Wa wrzyń ca w Pa cy nie
na kon ser wa cję sos no we go, po lich ro -

mo wa ne go oł ta rza bocz ne go Świę tej
Ro dzi ny z 1905 ro ku – 30 tys. zł.

– ko ściół św. Mi cha ła Ar cha nio ła
w Zyc ku Pol skim na kon ser wa cję or ga -
nów z ok. 1870 r. – 30 tys. zł.

– ko ściół św. An ny w Bli cho wie na
kon ser wa cję ba ro ko we go oł ta rza z ok.
1700 r. – 15 tys. zł.

– ko ściół św. An ny w So ko ło wie na re -
no wa cję oł ta rza bocz ne go św. Sta ni sła wa
z prze ło mu XVII i XVIII wie ku – 15 tys. zł.

– ka te dra płoc ka na kon -
ser wa cję oł ta rza Pa na Je zu sa
Ukrzy żo wa ne go z ok.
1600 r. – 50 tys. zł.

– płocki Dom pod Trą ba -
mi z XV wie ku na re mont
więź by da cho wej i wy mia nę
po kry cia – 25 tys. zł.

– ko ściół św. Ma rii Ma -
gda le ny w Pli cho wie na
kon ser wa cję dzwon ni cy
z XIX wie ku – 15 tys. zł.

– ko ściół św. Flo ria na w Ra -
dza no wie na kon ser wa cję or ga -
nów z XVII w. – 80 tys. zł.

– ko ściół św. Mak sy mi -
lia na Kol be go w Płocku
(po do mi ni kań ski zes pół sa -
kral ny z XVI wie ku, prze -
bu do wa ny w XIX w.) na
wy mia nę po dłóg, bo a ze rii
i ma lo wa nie za kry stii – 25
tys. zł.

– ko ściół św. Apo sto łów
Pio tra i Pa wła w sty lu
eklek tycz nym z XIX wie -
ku w Ku ro wie na wy mia nę
po kry cia da cho we go – 60
tys. zł.

– ko ściół św. Woj cie cha
Bi sku pa, wznie sio ny w la -
tach 1916-1922, w Za gro -

bie na re mont po sadz ki – 50 tys. zł.
– ne o go tyc ki ko ściół z po cząt ku

XX wie ku św. Ja na Chrzci cie la
w Biel sku na re mont po sadz ki – 50
tys. zł.

– ko ściół Prze mie nie nia Pań skie go
z 1902 ro ku w Bia ło tar sku na na pra wę
spo in mu rów – 35 tys. zł.

– ko ściół św. Le o nar da w Tro szy nie
Pol skim na kon ser wa cję ba ro ko wych
or ga nów z XVIII w. – 60 tys. zł.

– ne o go tyc ki ko ściół św. Woj cie cha
(z prze ło mu XIX i XX wie ku) w Sol cu
na re no wa cję po lich ro mii – 40 tys. zł.

– ne o go tyc ki ko ściół św. Mi ko ła ja
w No wym Du ni no wie (z po cząt ku XX
wie ku) na wy mia nę po kry cia da cho we -
go – 11 tys. zł.

– ko ściół św. Ja ku ba Apo sto ła w Słu -
pii na kon ser wa cję ba ro ko wych or ga -
nów z 1688 r. – 20 tys. zł.

– ko ściół św. Ja na Chrzci cie la
w Płoc ku z XVII I -wiecz nym wy stro jem
wnę trza na kon ser wa cję oł ta rza św. Ro -
cha – 20 tys. zł.

– Zgro ma dze nie Sióstr Mat ki Bo żej
Mi ło sier dzia w Płoc ku na wy mia nę sto -
lar ki okien nej w ka mie ni cy z XIX wie -
ku – 45 tys. zł.

– ko ściół św. An ny w Mi sze wie Mu -
ro wa nym na kon ser wa cję am bo ny
z XVIII wie ku – 20 tys. zł.

– ko ściół św. Bar tło mie ja w Płoc ku (z
prze ło mu XVII i XVIII wie ku) na re -
mont ele wa cji – 45 tys. zł.

– ko ściół Na wie dze nia NMP w Szcza -
wi nie Ko ściel nym (wznie sio ny w la tach
1787-1789) na re no wa cję i ma lo wa nie
tyn ków zew nętrz nych – 40 tys. zł.

– drew nia ny ko ściół św. Ja na Chrzci -
cie la w Łę to wie (wznie sio ny w 1568 ro -
ku i prze bu do wa ny w la tach 1764-1774)
na oczysz cze nie i za bez pie cze nie sza -
lun ku zew nętrz ne go – 6 tys. zł.

– na kon ser wa cję i re no wa cję pom ni -
ka na grob ne go ro dzi ny Ma ło wie skich
z XIX wie ku przy ko ście le św. Flo ria na
w Or szy mo wie – 25 tys. zł.

– ko ściół św. Bar ba ry w Si ko rzu
(wznie sio ny w la tach 1911-1920) na
kon ser wa cję ele wa cji i wy mia nę szpi cy
na wie ży – 40 tys. zł.

– ne o go tyc ki ko ściół Prze mie nie nia
Pań skie go (z 1903 ro ku) w Żu ra wi nie
na prze bu do wę da chu – 25 tys. zł.

O do ta cje na re no wa cje za byt ków
mog ły sta rać się pod mio ty nie za li czo ne
do sek to ra fi nan sów pub licz nych, któ re
są wła ści cie la mi, bądź za rzą dza ją za byt -
ko wy mi obiek ta mi. Wa run kiem otrzy -
ma nia wspar cia był tak że wpis do re je -
stru za byt ków. Opr. (j)

Rad ni Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go pod ję li de cy zję o przyz na niu do ta cji na kon ser wa cję
i mo der ni za cję ma zo wiec kich za byt ków. Do fi nan so wa ne zo sta ną 133 pro jek ty. Na ten cel
przez na czo no 4,7 mln zł.

Na ra to wa nie zabytków

Ołtarz Jezusa Ukrzyżowanego w Katedrze
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5 czer wca w Szko le Pod sta wo wej
nr 13 od był się Pik nik Ro dzin ny. Ha -
sło prze wod nie im pre zy brzmia ło:

„Sport i roz ryw ki kon tra używ ki”.
Środ ki fi nan so we na prze pro wa dze -
nie pik ni ku prze ka zał Wy dział Zdro -
wia Urzę du Mia sta Płoc ka i spon so -
rzy. Pod czas im pre zy roz strzy gnię to
kon kur sy: pla stycz ny i li te rac ki, pro -
mu ją ce zdro wy tryb ży cia i sport,
ostrze ga ją ce przed zgub nym wpły -
wem na ło gów.

Ucz nio wie i ro dzi ce ry wa li zo wa li
w licz nych kon ku ren cjach spor to -
wych. Przer wy mię dzy zma ga nia mi
uczest ni ków pik ni ku wy peł nio ne by -
ły tań cem i wy stę pa mi szkol ne go zes -
po łu „Swe et Ci ty”.

Po za koń cze niu wszyst kich kon ku -
ren cji przy szedł czas na de gu sta cję
wy pie ków, przy go to wa nych przez
ma my. Wszy scy ucz nio wie „trzynast-
ki” bio rą cy udział w pik ni ku, zdo by li
atrak cyj ne na gro dy.

Pięk na po go da, at mos fe ra ry wa li -
za cji i bez tro skiej za ba wy oraz po -
czu cie wspól no ty wszyst kich uczest -
ni ków pik ni ku spra wi ły, że im pre za
ta na dłu go po zo sta nie w ich pa mię ci.

Opr.(j)

Rodzinny Piknik w szkole w Trzepowie

Sport i roz ryw ki 
kon tra używ ki

W ra mach roz po czę tych w ze szłym ro ku
ob cho dów 30-le cia dzia łal no ści ar ty stycz -
nej Zes po łu Tań ca Lu do we go „MA SO -
VIA” oraz 10-le cia dzia łal no ści Ka me ral ne -
go Chó ru Aka de mic kie go Po li tech ni ki
War szaw skiej 7 czer wca 2008 r. w sa li Te -
a tru Dra ma tycz ne go od był się Kon cert Ju bi -
le u szo wy, pod czas któ re go ho no ro wy i ar -
ty stycz ny pa tro nat nad zes po łem ob jął PZL-
PiT „Ma zo wsze” im. T. Sy gie tyń skie go. 

Zes pół ta necz ny pow stał w 1977 ro ku.
W cią gu trzy dzie stu lat dzia łal no ści dał po -
nad 1000 kon cer tów w kra ju i za gra ni cą.
Re pre zen to wał Pol skę i Płock na 3 kon ty -
nen tach świa ta. W je go wy ko na niu pięk no
na sze go, ro dzi me go fol klo ru mog ła po dzi -
wiać pub licz ność: Bel gii, Buł ga rii, Czech,
Gre cji, Fran cji, Hisz pa nii, Li twy, Nie miec,
Ser bii, Sy cy lii, Tur cji, Włoch, Wysp Li pa -
ryj skich i USA. W niek tó rych kra jach Ma -
so via wy stę po wa ła wie lo krot nie.

Zes pół otrzy mał wie le pre sti żo wych na -
gród, w tym mię dzy na ro do wych. Jest
człon kiem Pol skie go Aka de mic kie go Sto -
wa rzy sze nia Fol klo ry stycz ne go. W 2005
ro ku zdo był pier wszą na gro dę na X Ogól -
no pol skim Kon kur sie Tań ca „PRZY TUP
2005” w Płoń sku. Na to miast w 2006 ro ku
ka pe la zes po łu zdo by ła pier wsze miej sce
(po ko nu jąc 22 ka pe le z ca łej Pol ski) na
XVI Mię dzy wo je wódz kim Prze glą dzie Ka -
pel Lu do wych BEDL NO 2006. A w lip cu
2006 ro ku „Ma so via” wy wal czy ła I miej -
sce na Ogól no pol skich Spot ka niach Fol klo -
ry stycz nych „O ło wic ki pa siak” – ŁO -
WICZ 2006.

Zes pół re pre zen to wał ostat nio Pol skę
i Płock na II Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Fol klo ry stycz nym w Gre cji, a tak że we
fran cu skim mie ście par tner skim Płoc ka

– Au xer re, na tar gach „AU XER REX PO”
2005, 2006, 2007 oraz ser bskiej Loz ni cy.

W re per tu a rze „MA SO VII” znaj du ją się
tań ce na ro do we, tań ce i przyś piew ki Pol ski
po łud nio wo -wschod niej, tań ce re gio nu
„Ma zo wsze”, pio sen ki lu do we i bie siad ne.
Ca łość pro gra mu ar ty stycz ne go two rzą 54
opra co wa nia, w tym: 25 ukła dów cho re o -
gra ficz nych, 20 opra co wań wo kal nych, 10
opra co wań mu zycz nych.

Kie row nic two ar ty stycz ne płoc kiej
„MA SO VII” spra wu ją by li tan ce rze „MA -
ZO WSZA”: Mał go rza ta i To masz Pa nek.
Kie row ni kiem mu zycz nym jest p. Grze -
gorz Go le niew ski, a gar de ro bia ną Jad wi ga
Kar piń ska (obo je od po cząt ku zwią za ni
z zes po łem).

Na to miast chór pow stał w li sto pa dzie
1997 ro ku. Je go za ło ży cie lem i dy rek to rem
ar ty stycz nym jest Ed ward Bo gdan. Two rzą
go stu den ci oraz ab sol wen ci Po li tech ni ki
War szaw skiej, a tak że ucz nio wie płoc kich
szkół śred nich. Chór pro pa gu je pol ską i ob -
cą twór czość chó ral ną, ma na swo im kon -
cie wie le suk ce sów. Wśród naj waż niej -
szych war to wy mie nić: Grand Prix na II
Po dla skim Tur nie ju Chó rów „Glo ria Deo
2000” w Czar nej Bia ło stoc kiej, Grand Prix
na III Po dla skim Fe sti wa lu Pieś ni Sa kral nej
„Łap skie Te De um” w Ła pach, Srebr ne
Pas mo na X Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Mu zy ki Ad wen to wej i Bo żo na ro dze nio wej
w Pra dze (Cze chy), na gro da za naj lep sze
wy ko na nie utwo ru pol skie go kom po zy to ra
na II Ma zo wiec kim Fe sti wa lu Chó rów
Aka de mic kich „Ga u de a mus”. 

Uczest ni cy Kon cer tu Jubileuszowego
mie li prze gląd do ko nań zes po łu – od lu do -
wych przyś pie wek i tań ców po Mo niusz kę
i Eri ca Clap to na. Opr. (j)

Pod pa tro na tem Mazowsza
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Księ gar nia Li te rac ka przy ul. Ko le -
gial nej 13 ucz ci ła Dzień Mat ki wie czo -
rem poe tyc kim, za ty tu ło wa nym „Ona
mi pier wsza po ka za ła księ życ...”

Swo im i wszyst kim ma mom swo je
wier sze de dy ko wa li te go dnia: An na
Wło chow ska z Li szy na (pro wa dzą ca
spot ka nie), Wan da Go łę biew ska, Ry -
szar da Kar po wicz, Iwo na Bar ci kow ska,
Ste fa nia Mo krza now ska, Woj ciech Ró -
życ ki. An na Słom ska de kla mo wa ła
wier sze wiel kich pol skich poe tów po -
świę co nych ich mat kom oraz przed sta -
wi ła hi sto rie te go świę ta. O opra wę mu -
zycz ną za trosz czył się Bro ni sław Gil,

a świą tecz ny na strój pod kre ślał wiel ki
bu kiet pach ną ce go bzu. (j)

Ma my w poe zji

W 2006 ro ku Szko ła Pod sta wo wa
nr 11 im. Bo le sła wa Chro bre go uzy -
ska ła cer ty fi kat „szko ły twór czo ści”.
Pię ciu jej na u czy cie li otrzy ma ło cer -
ty fi ka ty „szkol ne go li de ra wspie ra nia
uzdol nień twór czych”; stwo rzy li oni
pro gram pt. „Pły nie my z Ka lio pe na
Wys py Szczę śli we”. Po my sły z tej
pier wszej edy cji pro gra mu sta ły się
źró dłem in spi ra cji dla in nych na u czy -
cie li, któ rzy włą czy li się w re a li za cję
dru giej edy cji, za ty tu ło wa nej „Szu ka -
my Ko ry w kró le stwie Ha de sa”.

W tym ro ku pro gram zy skał już
ran gę mię dzysz kol ną. Wspól nie
z Ma zo wiec kim Sa mo rzą do wym Cen -
trum Do sko na le nia Na u czy cie li SP nr
11 re a li zu je pro gram edu ka cyj ny pt.:
„Na sza szko ła – szko łą wspie ra ją cą
uzdol nie nia”. W pro gra mie bie rze
udział 8 płoc kich szkół i 9 przed szko -
li. Pa tro nat na u ko wy nad pro jek tem
ob jął Za kład Pe da go gi ki Twór czo ści
w ka te drze ba dań Edu ka cyj nych i Dy -
dak ty ki Uni wer sy te tu Łódz kie go.
Pro jekt jest re a li zo wa ny w for mie za -
jęć na do bo wiąz ko wych w 50 kla sach
w wy mia rze 40 go dzin rocz nie na
każ dą kla sę.

Po nad to, w ra mach pro jek tu, zor ga -
ni zo wa no szko le nia dla na u czy cie li
w za kre sie: psy cho dy dak ty ki twór -
czo ści, jak mie rzyć po stę py twór cze
ucz niów i se mi na rium „Mo je suk ce sy
i po raż ki w roz wi ja niu kre a tyw no ści
ucz niów”. Zor ga ni zo wa no rów nież
wy sta wę „Kam pa nia na rzecz ucze nia
się”. Go ściem spe cjal nym Mię dzysz -
kol ne go Fe sti wa lu Twór czo ści był

prof. Krzysz tof Szmidt z UŁ, któ ry
wyg ło sił wy kład nt. wpły wu twór czo -
ści na roz wój dzie ci.

W pla nach or ga ni za to rzy ma ją
m.in. przyz na nie cer ty fi ka tów przed -
szko lom, wspie ra ją cym uzdol nie nia,
szko le nie rad pe da go gicz nych w za -
kre sie sto so wa nia ele men tów twór -
czo ści w roż nych przed mio tach, wy -
da nie bro szu ry ze sce na riu sza mi za -
jęć, roz wi ja ją cy mi uzdol nie nia.

Fe sti wal był oka zją do wy mia ny
do świad czeń w roz bu dza niu kre a tyw -
no ści ucz niów i pre zen ta cji róż nych
form re a li za cji pro gra mu w posz cze -
gól nych pla ców kach. Opr. (j)

Fe sti wal twór czo ści
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Trzech no wych po li cjan tów wstą pi ło
w sze re gi płoc kiej po li cji. Zło ży li oni ślu bo -
wa nie na po cząt ku czer wca i na tych miast
po je cha li do szko ły po li cyj nej w Le gio no -
wie. Wśród no wej ka dry są dwie ko bie ty. 

Naj młod sza z ca łej trój ki jest Be a ta. Ma
21 lat i już od cza sów li ce um ma rzy ła, aby
zo stać po li cjan tką. Pró bę do sta nia się do
for ma cji mun du ro wej pod ję ła jed nak do pie -
ro wte dy, gdy te sty kwa li fi ka cyj ne sta ły się
ła twiej sze. Po dob nie, jak Mał go rza ta – dru -
ga z no wych po li cjan tek, spró bo wa ła do stać
wy ma rzo ną pra cę za na mo wą zna jo mych. 

Da rek – je dy ny męż czyz na w tej gru pie
– do szko ły ofi cer skiej w Szczyt nie zda wał
już 11 lat te mu. – By ło 1500 kan dy da tów
i ostre si to – opo wia da. – Prze sze dłem do
eta pu, w któ rym wy ło nio no 350 osób. Po tem

spoś ród nas wy bra no 180. Nie ste ty, mnie
już w fi na le nie by ło. 

Od 1997 ro ku zdą żył więc skoń czyć stu -
dia, pra co wać w ban kach, a na wet pro wa -
dzić włas ną dzia łal ność gos po dar czą. Gdy
po kil ku la tach zo ba czył og ło sze nie o na bo -
rze do po li cji, znów spró bo wał. Jak wi dać,
tym ra zem, z po zy tyw nym skut kiem. 

– Ży czę, aby ście ukoń czy li szko łę z do -
sko na ły mi wy ni ka mi – mó wił ko men dant
Ja ro sław Brach tuż przed wy ja zdem no -
wych po li cjan tów do Le gio no wa. – Wra -
caj cie do na szej jed nost ki, bo po trze bu je -
my was jak po wie trza.

Po po wro cie Be a ta chcia ła by tra fić do
zes po łu an ty ko rup cyj ne go, Mał go sia – do
dro gów ki, a Da rek do do cho dze niów ki. 

(m.d.)

Mun du ro wy na ry bek

O ta kim oszu stwie płoc cy po li cjan ci
daw no nie sły sze li. A by ło to tak. 

Ko ło hi per mar ke tu przy ul. Wy szo -
grodz kiej do star sze go pa na po de szły
czte ry oso by: ko bie ta i męż czyz na w wie -
ku ok. 30 lat, czter dzie sto la tek oraz star -
szy męż czyz na w wie ku ok. 60 lat. – Po -
wie dzie li, że ma ją do płoc cza ni na proś bę
i jed no cześ nie pro po zy cję – opo wia da asp.
sztab. Ta de usz Dej nec ki z ko mi sa ria tu na
Po dol szy cach. – Mó wi li, że dla po trzeb
roz li cze nia się z urzę dem skar bo wym po -
trzeb na jest im fak tu ra i że by ten eme ryt
ku pił na ra ty dla nich ja kiś sprzęt RTV
oraz dał im 15 ty się cy zło tych w go tów ce.
Oni te pie nią dze na tych miast zwró cą,
a eme ryt wy sta wi im po trzeb ną fak tu rę,
Za tę przy słu gę obie cy wa li zap ła cić 3200
zło tych w co ty god nio wych ra tach. 

Star szy pan miał przy so bie aku rat wia -
der ko z kwia ta mi, więc po wie dział, że naj -
pierw od nie sie je do do mu i skon sul tu je się
z żo ną. Czwo ro niez na jo mych to wa rzy -
szy ło mu do miesz ka nia, gdzie rów nież
żo nie eme ry ta prze ka za li szcze gó ły tran -
sak cji. Mu sie li wzbu dzić za u fa nie, bo mał -
żeń stwo zgo dzi ło się na obie ca ny im co ty -
god nio wy za ro bek po 800 zł. 

– I te raz za czę ło się bły ska wicz ne dzia -
ła nie – mó wi Ta de usz Dej nec ki. – Naj -
pierw po je cha li z eme ry tem do hi per mar -
ke tu, gdzie męż czyz na ku pił dla nich na
ra ty lap to pa. Po tem uda li się do cen trum
do ban ku, gdzie płoc cza nin wziął na swo -
je naz wi sko kre dyt go tów ko wy – kil ka ty -
się cy zło tych. Jak by te go by ło ma ło, pod -
je cha li pod na stęp ny bank, gdzie 72-la tek
za po ży czył się na ko lej ne kil ka ty się cy. Po
tej eska pa dzie wró ci li na Wy szo grodz ką. 

Tu taj wy jaś ni li eme ry to wi, że kie dy on
bę dzie cze kał w au cie w to wa rzy stwie ko -

bie ty i dwóch męż czyzn, trze ci do ko na
wpła ty w je go imie niu do ban ków, któ re
właś nie opu ści li, tak, aby do pie ro co wzię -
te po ży czki go nie ob cią ża ły. I ru szył z ca -
łą go tów ką rze ko mo do ko ny wać wpłat.
Po kil ku mi nu tach w sa mo cho dzie odez -
wa ła się ko mór ka, a ko le ga wpła ca ją ce go
po in for mo wał uczyn ne go pa na, że jed nak
on tak że mu si udać się do ban ku, bo przy
wpła tach wy ma ga ny jest je go pod pis.

– Eme ryt nie za stał tam męż czyz ny,
któ ry miał wpła cić pie nią dze, a urzęd ni -
czka stwier dzi ła, że ni ko go ta kie go nie
wi dzia ła – re la cjo nu je Dej nec ki. – I jak ła -
two się do my ślić, po po wro cie na par king
72-la tek ni gdzie już nie zo ba czył sa mo -
cho du, z któ re go wy siadł. 

Po li cjan ci pro szą o kon takt wszyst kie
oso by, któ re zet knę ły się z po dob ną hi sto -
rią, pro po zy cją lub wie dzą co kol wiek
o oszu stach. 

Czwór ka na cią ga czy po ru sza ła się jas -
nym (być mo że bia łym) po lo ne zem na
war szaw skich nu me rach. Je den z męż -
czyzn jest w wie ku ok. 30 lat, ma ciem ną
kar na cję, lek ki za rost od ba ków po bro dę,
czar ne pro ste wło sy, wzrost ok. 175 cm,
szczup ły. Przed sta wił się ja ko pół Włoch,
pół Po lak, mó wi po pol sku, ale z wło ski -
mi (lub po dob ny mi do wło skich) wtrą ce -
nia mi. Dru gi męż czyz na: wiek ok. 40 lat,
ok. 175 cm wzro stu, wło sy jas ne, bez za -
ro stu, śred niej bu do wy cia ła, miał na so bie
bia łą ko szu lę. Trze ci – ok. 60 lat, 175 cm
wzro stu, nie co tęż szy, blon dyn, bez za ro -
stu. Ko bie ta – ok. 30 lat, ok. 165 cm wzro -
stu, szczup ła, wło sy dłu gie pro ste czar ne. 

Kto kol wiek roz poz na je te oso by, al bo
spot kał się z po dob ną sy tu a cją, pro szo ny
jest o kon takt te le fo nicz ny pod nu mer 024
266 16 70 lub 997. (m.d.)

Do śmier tel ne go wy pad ku do szło 3
czer wca na skrzy żo wa niu ul. Ar mii Kra -
jo wej i Wy szo grodz kiej ko ło Pa no ra my
Płoc kiej.

– Oko ło go dzi ny 23 au to bus Ko mu ni -
ka cji Miej skiej li nii nu mer 3 zde rzył się
z mo to cy klem hon da – opo wia da dy żur ny
KMP asp. sztab. Woj ciech Je zier ski.
– Mo to cy kli sta po niósł śmierć na miej scu. 

Ze wstęp nych usta leń po li cji wy ni ka, że
„trój ka” ja dą ca od stro ny Bo ro wi czek skrę -
ca ła w al. Ja na Pa wła II. Na gle od stro ny
cen trum z wiel ką pręd ko ścią po ja wił się
płoc cza nin na hon dzie. Je chał bra wu ro wo,
ma jąc na licz ni ku do brze po nad 100

km/godz. Kie row ca au to bu su nie mógł nic
zro bić. Mo to cy kli sta nie zdo łał wy ha mo -
wać i z du żą si łą ude rzył w bok czer wo nia -
ka w je go koń co wy od ci nek. Chło pak, któ -
ry na stęp ne go dnia ob cho dził by 22. uro dzi -
ny, zgi nął na miej scu. Nikt z pa sa że rów nie
od niósł obra żeń. (m.d.)

Zbyt szyb ko

W ma ju na te re nie Płoc ka do szło do kil -
ku wła mań do dom ków ro dzin nych me to -
dą „na śpio cha”. Kon kret nie cho dzi o wła -
ma nia przy. ul. Pół noc nej i Ko cha now -
skie go. Prze stęp cy do sta wa li się tam no -
ca mi, pod czas gdy do mow ni cy spa li.

Ko men da Miej ska Po li cji pro si o zgło -
sze nie się osób, któ re – mo że na wet przy -
pad kiem – by ły świad ka mi tych zda rzeń,
wi dzia ły w oko li cy ob cych lu dzi, któ rzy
za cho wy wa li się, jak by ob ser wo wa li do -
my, lub po pro stu ma ją wie dzę o wła my -
wa czach. Każ da te go ty pu in for ma cja zo -
sta nie po trak to wa na ja ko po uf na, każ de -
mu gwa ran tu je my peł ną ano ni mo wość.
Je śli ktoś chciał by po dzie lić się swo ją
wie dzą w in te re su ją cym po li cjan tów te -
ma cie te le fo nicz nie, nie mu si się na wet
przed sta wiać.

Nu me ry te le fo nów, pod któ ry mi ocze -
ku je my na in for ma cje: 024 266 15 60 oraz
bez płat ny alar mo wy 997. Moż na też te le -
fo no wać pod bez płat ny nr ano ni mo wy
„Stop Prze stęp czo ści” i na grać się na au -
to ma tycz ną se kre tar kę – 024 262 42 22.

Jed no cześ nie po li cja przy po mi na
i uczu la wszyst kich, by wła ści wie za bez -
pie cza li swo je do my. Me to da „na śpio cha”
po le ga na tym, że no cą, kie dy do mow ni cy
są po grą że ni we śnie naj czę ściej na wyż -
szych kon dy gna cjach, prze stęp cy wła mu ją
się, np. wy wier ca jąc otwo ry w ok nach czy
drzwiach, któ re po tem ła two da ją się otwo -
rzyć i plą dru ją pu ste po miesz cze nia na do -
le. Je śli więc ktoś ma alarm, niech nie za -
po mi na, by go na noc włą czyć. Je że li usły -
szy my dziw ne od gło sy, ha ła sy z do mu są -
sia da – za in te re suj my się tym! 

Wła my wa cze zwy kle wcześ niej pro -
wa dzą roz poz na nie te re nu swo jej prze -
stęp czej dzia łal no ści. Zwróć my więc
uwa gę, czy w na szej oko li cy nie po ja wi -
ły się na gle ja kieś ob ce oso by, moż li we,
że w róż nych po rach dnia, czy nie wi dzi -
my ich sta le ko ło ja kiejś kon kret nej po se -
sji. W ra zie ta kich spo strze żeń na le ży po -
wia do mić oso by z są siedz twa i po in for -
mo wać po li cję.

An na Le wan dow ska
KMP Płock

Kry mi nal ni pro szą o po moc

Wszyst ko wy da rzy ło się 4 czer wca po
godz. 22. Wte dy dy żur ny po go to wia
zgło sił po li cji, że w na te re nie cu krow ni
w Bo ro wi czkach, do rze czki wpadł
męż czyz na. – Nie mógł o włas nych si -
łach wy do stać się z wo dy i za cho dzi ła
oba wa, że pod czas upad ku mógł się so -
lid nie po tur bo wać – opo wia da dy żur ny
KMP asp. sztab. Sła wo mir Szczy pec ki. 

Dla te go na miej sce zda rze nia za raz
zo sta li wy sła ni po li cjan ci oraz stra ża cy.
Po wy cia gnię ciu męż czyz ny oka za ło
się, że jest on pi ja ny. Aby wy klu czyć
wszel kie ura zy, zo stał prze wie zio ny do

szpi ta la na ba da nia. W tym cza sie po li -
cjan ci ru ty no wo spraw dzi li „to piel ca”
w swo jej ba zie da nych. Oka za ło się, że
ten 49-la tek miesz ka ją cy w gmi nie
Słup no jest po szu ki wa ny i po wi nien
prze by wać w za kła dzie kar nym. Dla te -
go po oglę dzi nach le kar skich, któ re nic
nie po ko ją ce go nie wy ka za ły, męż czyz -
na tra fił do po li cyj nej iz by za trzy mań. 

Jak wy trzeź wie je, tra fi pro sto do wię -
zie nia, gdzie spę dzi pół ro ku. Ka ra zo -
sta ła na ło żo na na nie go za wie lo krot ną
ja zdę ro we rem pod wpły wem al ko ho lu.

(m.d.) 

Rze czka – szpi tal – wię zie nie

W cią gu czte rech go dzin 72-let ni płoc cza nin stra cił 18 tys. zł. Bę dzie je mu siał spła -
cić, bo na ta ką kwo tę za cią gnął kre dy ty w ban kach i na ra ty ku pił sprzęt RTV.

Na iw ny jak dziec ko
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Po raz pią ty na nad wi ślań skim
brze gu, u pod nó ża skar py od bę dzie
się wy jąt ko we, je dy ne w swo im ro -
dza ju, wi do wi sko ar ty stycz ne. Ro -
mo wie prze nio są nas do fan ta stycz -
ne go, peł ne go ma gii, niez wy kłe go
świa ta cy gań skie go ta bo ru, w któ rym
z pew no ścią do sko na le po czu ją się
wszy scy tęsk nią cy do wol no ści, pra -
gną cy oder wać się od co dzien no ści,
którzy zechcą za trzy mać się i spoj -
rzeć na nasz sza lo ny świat z in nej
per spek ty wy. 

Pier wszy fe sti wal mu zy ki cy gań -
skiej zo stał za i ni cjo wa ny przez za ło ży -
cie la Ar ty stycz ne go Zes po łu Cy gań -
skie go „Ro men” Zbi gnie wa Ko wal -
skie go (Par no Ray). Już po ów czes nej
im pre zie pod naz wą „Pik nik Rom ski”
wia do mo by ło, że po win na ona zna -
leźć swe miej sce w cy klicz nych zda -
rze niach kul tu ral nych, or ga ni zo wa -
nych przez Urząd Mia sta Płoc ka.

Tak też się sta ło: przez czte ry ko lej -
ne la ta przy by wa ło wi dzów oraz zes -
po łów rom skich z Pol ski i Eu ro py.
Fe sti wal po wo li na bie rał wła ści wej
so bie ran gi. Róż no rod ność mu zy ki,
tań ców, stro jów cy gań skich oglą da -
nych w jed nym miej scu jest praw dzi -
wą grat ką dla wi dzów, lu bią cych ten
ro dzaj fol klo ru. 

W tym ro ku im pre za ma cha rak ter
szcze gól ny; re a li za cją ju bi le u szo we -
go przed sięw zię cia za ję ła się Pol ska
Agen cja Im prez Ma so wych i płoc ki
fe sti wal „Ro ma ni Rat” bę dzie tran -
smi to wa ny „na ży wo” przez te le wi zję
POL SAT.

Zo ba czy my 7 mu zycz no -ta necz no -
wo kal nych zes po łów – z Pol ski, Ro sji
i Ukra i ny.

Vio lin Vir tu o so & FA MI LY Mi klo -
sza De ki Czu re ja są li de ra mi mu zycz -

nej kul tu ry rom skiej. To ro dzin ny zes -
pół pro wa dzo ny przez Mi klo sza, na zy -
wa ne go wir tu o zem skrzy piec i kró lem
czar da sza. Jest la u re a tem fe sti wa lu
w Cie cho cin ku i je dy nym in dy wi du al -
nym zdo byw cą „Zło tej Tęż ni”. Na fe -
sti wa lu w Can nes pre zen to wa ny był
film Je rze go Sko li mow skie go z je go
udzia łem i Na stas sji Kin sky, kon cer to -
wał z Mi cha łem Ur ba nia kiem. W mu -
zycz ne śla dy oj ca po szła niez wy kle uta -
len to wa na cór ka Sa ra, któ ra na le ży do
świa to wej czo łów ki wir tu o zów cym ba -
łów wę gier skich. In stru men ty kla wi -
szo we opa no wał do sko na le Ma rek Czu -
re ja. Ro dzin ne trio pre zen to wa ło się
m.in. przed kró lo wą Ma ro ka i księ ciem
Hisz pa nii, na za pro sze nie Ja nu sza Jó ze -
fo wi cza i Ja nu sza Sto kło sy wy stę po wa -
ło w war szaw skim te a trze Buf fo, a Bo -
gu sław Ka czyń ski za pro sił ich na fe sti -
wal im. Ja na Kie pu ry do Kry ni cy. Ma ją
na kon cie wie le kon cer tów w kra ju i za -
gra ni cą oraz kil ka płyt, w tym jed ną
pla ty no wą „Mi klosz De ki Czu re ja
– król czar da sza”.

Ka łe Jak ha (czar ne oczy) to fol -
klo ry stycz ny zes pół cy gań ski z Kra -
ko wa. Ich wy stę py są naj bli żej „ko -
rze ni”; uka zu ją daw ne ży cie Ro mów
w ta bo rach – nie tyl ko ta niec i śpiew,
ale tak że scen ki ro dza jo we: kot la rzy,
wróż by, kra dzio ne ku ry, por wa nia
i bój ki. Zes pół pow stał w 1991 ro ku,
za ło żo ny przez Ro mów miesz ka ją -
cych w Kra ko wie, a wy wo dzą cych się
z Ro mów Kar pac kich. Pię cio o so bo wa
gru pa ta necz no -śpie wa ją ca (wraz
z ar ty sta mi z in nych zes po łów rom -
skich) od by ła to ur nee po Au stra lii
z pro gra mem pt. „Bie sia da w ta bo rze
cy gań skim”.

Rus ska Ro ma za ło żo na zo sta ła
w 1990 ro ku w Mosk wie. Spe cja li zu -

je się w tra dy cyj nej mu zy ce cy gań -
skiej, ale ma tak że w swo im re per tu a -
rze włas ne, współ czes ne utwo ry.
Kon cer to wa li na ca łym świe cie, bu -
dząc po wszech ny po dziw.

Hi ta no z Ol szty na ma swój włas ny
styl, któ re go strze że za ło ży ciel zes po -
łu Adam Lu lek Fe do ro wicz. Pier wszy
suk ces od nie śli w 1997 ro ku na Fe sti -
wa lu Mu zy ki i Kul tu ry Rom skiej
w Cie cho cin ku, gdzie otrzy ma li wy -
róż nie nie. Bra li udział w kon cer tach
na rzecz mniej szo ści na ro do wych, za -
gra li w jed nym z od cin ków se ria lu „M
jak mi łość”. W 2006 ro ku na Mię dzy -
na ro do wym Fe sti wa lu Ro dzin Mu zy -
ku ją cych zdo by li jed ną z głów nych
na gród. Na gra li 3 pły ty.

Ar ty stycz ne go Zes po łu Cy gań -
skie go Ro men Płock nie trze ba chy ba
bli żej przed sta wiać. Przy pom nij my
tyl ko, że pow stał w 1980 ro ku i wów -
czas li czył 36 osób. Z bie giem cza su
część ar ty stów wy je cha ła za gra ni cę,
in ni za ło ży li ro dzi ny i wy pro wa dzi li
się z Płoc ka. Obec nie zes pól li czy 11
osób, kon cer tu je, na gry wa pły ty. Naj -
młod szy uczest nik – Adrian Ko wal ski
„Brian” w 2006 i 2007 ro ku był la u re -
a tem kon kur sów sty pen dial nych dla
uzdol nio nych ucz niów rom skich. Ed -
ward Ko wal ski „Kri stia no” jest la u re -
a tem te le wi zyj nej „Dro gi do gwiazd”.

Cy gań ski Zes pół Pieś ni i Tań ca
„RO MA” z Wło cław ka ist nie je od
1984 ro ku. Je go za ło ży cie lem jest Ce -
za ry Ma jew ski. Zes pół jest praw nym
kon ty nu a to rem tra dy cji ar ty stycz nych
sław nej Ro my, dzia ła ją cej nie gdyś
przy Estra dzie Poz nań skiej. Niez wy -
kle sta ran nie kul ty wu je tra dy cje i fol -
klor cy gań ski. Każ dy kon cert zes po łu
od by wa się „na ży wo”. Wie lo krot nie
wy stę po wał w kra ju i po za gra ni ca mi

m.in. w USA, Fran cji, Ka na dzie,
Wło szech.

Cy gań ski Te atr Mu zycz ny „Ro -
mans” z Ki jo wa, pod dy rek cją Igo ra
Kri ku no wa, jest pier wszym i jed nym
cy gań skim te a trem na Ukra i nie. Spek -
ta kle, zlożo ne z obra zów rdzen nej
kul tu ry mu zycz nej Ro mów by ły z po -
wo dze niem pre zen to wa ne na Ukra i -
nie, w Ro sji, Hisz pa nii, Sta nach Zjed -
no czo nych, Iz ra e lu, Egip cie, Tu nezji.
Czę sto wy stę pu ją w ukra iń skim ra diu
i te le wi zji. Zes pół otrzy mał m.in. or -
der Mi ko ła ja Cu do twór cy, przyz na ny
przez mię dzy na ro do wy ko mi tet za
”czy nie nie do bra na świe cie” i zło ty
me dal Mo skiew skie go Fe sti wa lu Mu -
zycz ne go. W re per tu a rze ma m.in.
dwa spek ta kle mu zycz ne do tek stów
Alek san dra Pusz ki na i Gar cii Lor ci,
w któ rych wy stę pu ją tak że gwia zdy
ukra iń skiej estra dy.

Oprócz głów ne go kon cer tu uczest -
ni cy „Cy gań skiej no cy” bę dą mie li
oka zję zo ba czyć cy gań skie wo zy z ta -
bo ru, han del koń mi, jak wy ra bia ło się
pa tel nie, spró bo wać, ostro do pra wio -
nych, cy gań skich przys ma ków pro sto
z ogni ska i oczy wi ście, wy wró żyć
swo ją przy szłość. Opr. (j)

27 czer wca na nad wi ślań skiej pla ży

Ro ma ni Rat (cy gań ska noc)

Miklosz Deki Czureja

Kałe Jakha z Krakowa Russka Roma
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Kil ka lat sta rań i uda ło się. Klub Że glar ski Pe tro che -
mia otrzy mał w tym ro ku poz wo le nie na or ga ni za cję
re gat z cy klu Pu cha ru Pol ski, któ re od bę dą się w Płoc -
ku, w dn. 21 – 22 czer wca.

– Je steś my dum ni z tej no mi na cji i fak tu, że wła dze
Związ ku Kla sy Ome ga (ZKO) do strzeg ły na sze sta ra -
nia. To jed na z pier wszych im prez tej ran gi or ga ni zo -
wa na w na szym okrę gu i pier wsze tak waż ne re ga ty or -
ga ni zo wa ne przez Klub – za pew nia Ce za ry Czar nec ki,
ko man dor KŻ Pe tro che mia. – Za ra zem ma my świa do -
mość, iż mu si my do ło żyć wszel kich sta rań, aby za pew -
nić od po wied ni po ziom im pre zie tej ran gi. 

Re ga ty o Pu char Pol ski ro zgry wa ne są pod pa tro na -
tem ZKO. Obec nie jest ona spor to wą kla są na ro do wą,
fun kcjo nu ją cą pod aus pi cja mi Pol skie go Związ ku Że -
glar stwa.

Ce lem re gat jest wy ło nie nie naj le piej że glu ją cej za -
ło gi. W se zo nie 2008 Pu char Pol ski skła da się z cy klu
6 dwud nio wych, im prez od by wa ją cych się w ter mi nie
od ma ja do wrześ nia, na ak we nach ca łej Pol ski. Do
ge ne ral nej pun kta cji za li cza ne są wszyst kie im pre zy
eli mi na cyj ne. 

W re ga tach uczest ni czą naj lep sze za ło gi z ca łej Pol -
ski, po dzie lo ne na dwie kla sy: Ome ga Sport i Ome ga
Stan dard. W im pre zie mo że uczest ni czyć każ dy, kto
dys po nu je od po wied nim sprzę tem i speł ni okre ślo ne
wy mo gi for mal ne (li cen cja, ubez pie cze nie). W kla sie
Stan dard pły wa ją se ryj ne ło dzie (po pu lar ne „om ki”),
na to miast kla sa Sport to już du żo bar dziej za a wan so -
wa ne tech nicz nie jach ty.

– Spo dzie wa my się, że na na szych re ga tach sta wi
się ok. 40 za łóg, w tym wie lo krot ni (rów nież ubieg ło -
rocz ni) mi strzo wie Pol ski w kla sie Ome ga Sport – Ro -
bert Kre sło i w kla sie Ome ga Stan dard – Ja ro sław
Cie ślak. Li czy my też na udział oko ło 15 omeg z Płoc -
ka – mó wi Ce za ry Czar nec ki. – Re ga ty ro zgry wa ne są
w sy ste mie flo to wym; ści ga ją się wszy scy ra zem.
Trwa ją dwa dni i skła da ją się z ok. 7 wy ści gów; w za -
leż no ści od po go dy. Każ dy bieg trwa ok. jed nej go dzi -
ny. Star ty od by wa ją się w dwóch gru pach. Z re gu ły
naj pierw star tu ją „spor ty”, a w na stęp nej ko lej no ści
ło dzie kla sy Stan dard.

Re ga ty od bę dą się na Wi śle na wy so ko ści Klu bu Że -
glar skie go Pe tro che mia, zma ga nia za wod ni ków bę dą
do sko na le wi docz ne dla ki bi ców z lą du na te re nie klu bu
(ul. Pa ro wa 1, uję cie wo dy dla Or le nu). Nad pra wi dło -
wym prze bie giem za wo dów czu wać bę dzie pro fe sjo nal -
ny zes pół sę dziow ski, „wy na ję ty” przez kla sę ome ga na
ca ło rocz ny cykl re gat.

– Za pra sza my wszyst kich chęt nych, któ rzy dys po nu ją
łód ką kla sy ome ga do uczest nic twa i zmie rze nia się
z naj lep szy mi za ło ga mi z kra ju, a ki bi ców do oglą da nia
zma gań z lą du w sym pa tycz nej że glar skiej at mos fe rze
przy sta ni klu bo wej – do da je ko man dor.

Za pi sy bę dą przyj mo wa ne w biu rze re gat w pią tek, 20
czer wca w go dzi nach wie czor nych i w so bo tę ra no przed
re ga ta mi. Moż na rów nież skła dać zgło sze nia dro gą elek -
tro nicz ną (szcze gó ły na www.kzpe tro che mia.pl). Uro czy -
ste otwar cie re gat 21 czer wca o godz. 10. (rł)

Ome ga – łód ka z kla są

Uży wa no jej do wszyst kie go. Słu ży ła ja ko jacht tu ry -
stycz ny. Od by wa no na niej szko le nia na stop nie że glar -
skie (tak jest zresz tą do dziś), re ga ty i dłu go trwa łe rej -
sy śró dlą do we. Po dob no pier wsze łód ki te go ty pu słu -
ży ły do szko leń człon ków AK i by ły wy ko rzy sty wa ne
do tran spor tu przez Wi słę, w cza sie Pow sta nia War -
szaw skie go. 

Zresz tą, gdy by nie II woj na, być mo że ni gdy by nie
pow sta ła. To właś nie agre sja Nie miec na Pol skę i ich

póź niej sza oku pa cja przer wa ła stu dia Ju liu sza Sie radz -
kie go i zmu si ła go do za ję cia się za rob ko wym bu do wa -
niem ło dzi i jach tów. Pla ny no we go jach tu kry sta li zo -
wa ły się w la tach 1940-1942, aby w 1942 ro ku przy -
brać kon kret ną for mę w po sta ci pier wsze go eg zem pla -
rza, wy ko na ne go w oku po wa nej War sza wie, w szo pie
nad Wi słą, w pob li żu Mo stu Po nia tow skie go. 

Po woj nie ome gi, w opar ciu o pla ny Ju liu sza Sie -
radz kie go, bu do wa no wszę dzie. W mniej szych i wię -
kszych war szta tach, czę sto klu bo wych, si ła mi i ze
środ ków człon ków klu bów (wów czas po szy cie ka dłu -
ba wy ko ny wa no z cien kich li ste wek sos no wych, ukła -
da nych na szkiele cie z twar dsze go drew na). Już od
1951 ro ku ro zgry wa no na nich Mi strzo stwa Pol ski, któ -
rych czyn nym uczest ni kiem był sam kon struk tor jach tu
(dwu krot nie zdo by wa jąc ty tuł Mi strza Pol ski). 

Pa ra dok sal nie, re ak ty wo wa nie w 1956 ro ku Pol skie -
go Związ ku Że glar skie go za ła ma ło roz wi ja ją cą się do -
pie ro ka rie rę ome gi ja ko re ga to wej kla sy „H”. Otwar -
cie się na za chód i wej ście do kra ju mię dzy na ro do wych
klas że glar skich ta kich jak FD, Star, Ca det czy Finn,
oraz po ło że nie na ci sku na roz wój tych właś nie kon -
struk cji spo wo do wa ło w efek cie, pod ko niec lat sześ -
ćdzie sią tych, za prze sta nie ro zgry wa nia ofi cjal nych Mi -
strzostw Pol ski. Do dziś trud no po jąć po sta wę ów czes -
nych władz PZŻ, któ re nie tyl ko do te go do pu ści ły, ale
nie zro bi ły ni cze go, aby wy pro mo wać kla sę po za gra -
ni ca mi kra ju. Jacht ma ją cy wszel kie ce chy wszech -
stron nej i no wo czes nej kon struk cji ni gdy nie zo stał wy -
pro mo wa ny ja ko kla sa mię dzy na ro do wa. 

Co praw da w 1974 r. stocz nia jach to wa w Ostró dzie
roz po czę ła ma so wą bu do wę ka dłu ba z la mi na tów. No wa
kon struk cja, w za mie rze niu lżej sza i trwal sza, w rze czy -
wi sto ści oka za ła się nie wy pa łem. Błę dy kon struk cyj ne
przy czy ni ły się do spad ku po pu lar no ści ome gi w tym
okre sie. 

Do łask ome ga po wró ci ła do pie ro w la tach osiem dzie -
sią tych. Miej scem re ak ty wo wa nia jej ja ko kla sy re ga to -
wej i po wo ła nia Że glar skie go Związ ku Kla sy Ome ga by -
ła Ma zur ska Ope ra cja Ża giel z 1981 ro ku. Re ga to wa wer -
sja łód ki za czę ła też ewo lu o wać kon struk cyj nie. Jach ty
za czę to bu do wać w opar ciu o naj no wsze ży wi ce, za sto so -
wa no lep sze pro fi le na masz ty. Zwię kszy ła się ilość uży -
wa nych re gu la cji, a jacht „od chu dzo no”. Np. tra dy cyj ny
bla sza ny miecz w wie lu jach tach za stą pi ły pro fi le ze skle-
j ki czy la mi na tu. Dzi siaj Ome ga jest z pew no ścią jed ną
z naj tań szych klas re ga to wych. Już za oko ło 13 tys. zł
moż na za ku pić kom plet ny jacht. Jed nak te bar dziej „wy -
pa sio ne” mo de le to wy da tek ponad dwu dzie stu ty się cy
zło tych net to. (op. rł)

na podst. www.kla sa o me ga.pl 

KŻ Pe tro che mia za pra sza wszyst kich chęt nych, że gla rzy i sym pa ty ków że glar stwa do
uczest nic twa, w od by wa ją cych się po raz pier wszy w Płoc ku, re ga tach o

Pu char Pol ski w kla sie ome ga

W tur nie ju udział wzię ło 32 dzie ci szkół pod sta wo wych
Płoc ka i oko lic. Ro ze gra no 59 me czy w pię ciu ka te go riach
wie ko wych dziew cząt i chłop ców.

W ka te go rii chłop ców klas V – VI (Gru pa C1) wy grał
Ar ka diusz Go łę biew ski (SP 3), je go ry wa lem w fi na le był
Ka rol Szcze pa nek (SP 16), 21:11, 21:17. Trze cie miej sce
za jął Ma te usz Ston kus (SP 15), po ko nu jąc Ma te u sza Bień -
kow skie go (SP 15) 26:24, 21:16.

W ka te go rii dziew cząt klas V – VI (Gru pa C2) wy gra ła
Pa u li na Koz łow ska (SP 11), po ko nu jąc w fi na le Ani tę
Trze bu chow ską (SP 12) 21:3; 21:10. W me czu o trze cie
miej sce An na Fi liń ska (SP 15) po ko na ła Ka ta rzy nę Ur -
bań ską (SP 12) 21:18, 21:6.

W ka te go rii chłop ców klas III – IV (Gru pa B1) prym
na dal wie dzie Pa tryk Mar cin kow ski (SP 3). Pa tryk po ko -
nał zde cy do wa nie wszyst kich swo ich prze ciw ni ków. Dru -
gie i trze cie miej sce za ję li za wod ni cy SP 15 w ko lej no ści:
II – Do mi nik Mło dzie jew ski, III – Ja kub Wil czew ski. 

W ka te go rii dziew cząt klas III – IV (Gru pa B2) wy gra ła
Mał go rza ta Ko ba (SP 12). Dru gie miej sce za ję ła Ka ta rzy na
Koz łow ska (SP 11), a trze cie An na Wier ciń ska (SP 12).

Ka te go ria chłop ców klas I – II (Gru pa C1): w me czu na
szczy cie tej gru py do szło do re wan żu. Fa wo ryt Piotr Fi liń -
ski (SP 15) ode grał się Pa wło wi Wuj ci ko wi (SP 1) – Piotr
był pier wszy, Pa weł dru gi, a trze ci Kac per Ma cie jew ski
(SP 15).

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat tur nie ju bad min to -
na na stro nie www.bad min ton plock.re pub li ka.pl A. R.

W Zes po le Szkół Tech nicz nych ro ze gra no (21 ma -
ja) V Edy cję Płoc kiej Li gi Mło dzi ków w Bad min to nie

Bez wię kszych 
nies po dzia nek

Mar ce li na Ka wec ka i Pa weł Kry siak (obo je Gim na -
zjum Nr 1) oraz Mo ni ka Ga jew ska i Mi chał Ma chow -
ski (Gim na zjum Nr 8) sta wa li na naj wyż szym po dium
pod czas fi na łu Gim na zja dy w Lek kiej At le ty ce. Na ro ze -
gra nych w Ko zie ni cach In dy wi du al nych Mi strzo stwach
w Lek kiej At le ty ce w ra mach X Ma zo wiec kich Igrzysk
Mło dzie ży Szkol nej wy star to wa ło bli sko 1000 ucz niów
ma zo wiec kich gim na zjów wy ło nio nych w dro dze eli mi -
na cji mię dzy po wia to wych. Mar ce li na Ka wec ka wy gra ła
ry wa li za cję dziew cząt w bie gu na 600m wy prze dza jąc na
me cie ko le żan kę z kla sy Mo ni kę Za łę ską. Pa weł Kry siak
nie miał so bie rów nych w bie gu na 200m. Rów nież zło to
wy wal czy li sko czko wie wzwyż z G-8: Mo ni ka Ga jew -
ska i Mi chał Ma chow ski. Srebr ne me da le do do rob ku G-
1 do rzu ci li Łu kasz Chmu ra w sko ku w dal oraz szta fe ta
4x100m chłop ców w skła dzie: Łu kasz Chmu ra, Ja kub
Ko wal ski, Da wid Wil czyń ski oraz Mi chał Pan kow ski. Na
naj niż szym stop niu po dium zna le źli się: Mar ta So wiń ska
(G-6) w bie gu na 200m i Prze my sław Rut kow ski (G-8)
w pchnię ciu ku lą. W kla sy fi ka cji dru ży no wej chłop ców
G-1 za ję ło III miej sce, G-8 – IV. Dziew czę ta z G-1 upla -
so wa ły się na ós mej po zy cji. P. M. 

Naj lep si na Ma zo wszu

Wyj ście na ostat nią pro stą – Mar ce li na Ka wec ka i Mo ni ka
Za łę ska w bie gu na 600 m 
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Wszech stron na, nie za ta pial na, niez nisz czal na, po pro stu kul -
to wa. Wy cho wa ły się na niej ca łe po ko le nia że gla rzy tu ry stów
i re ga tow ców. W u.br. po pu lar nej „om ce” stuk nę ło 65 lat. 
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Wy sta wa no si ty tuł „AR TY ŚCI. Por -
tre ty ostat nie go stu le cia – Be ne dykt Je -
rzy Do rys & Cze sław Cza pliń ski”.

Pier wszy za czy nał jesz cze przed woj ną.
W swo im Ate lier Fo to gra fii Ar ty stycz nej
w Ale jach Je ro zo lim skich fo to gra fo wał
eli tę to wa rzy ską War sza wy (ak to rów, ar -
ty stów, dy plo ma tów). Prze szedł jed nak do

hi sto rii ja ko twór ca cy klu zdjęć pt. „Ka zi -
mierz nad Wi słą” (1931-32), po raz pier -
wszy pub licz nie po ka za ne go 30 lat póź -
niej i okrzyk nię te go pier wszym pol skim
fo to re por ta żem. Je rzy Do rys na le ży do
gro na za ło ży cie li Związ ku Pol skich Ar ty -
stów Fo to gra fi ków (ZPAF). W 1968 r.
otrzy mał ty tuł „Ho no ra i re Ex cel len ce”
(FIAP). 

Nie wie le osób wie, że je den z naj bar -
dziej zna nych por tre tów Bro niew skie go,
pow stał w je go ate lier. Po dob nie by ło ze
Zbi gnie wem Her ber tem czy Gu sta wem
Ho lub kiem. Do rys zmarł przed 18 la ty.

Cze sław Cza pliń ski – ar ty sta fo to graf
i dzien ni karz, od koń ca lat. 70. miesz ka
w No wym Jor ku. Uczest ni czył, z apa ra -
tem w rę ku w waż nych wy da rze niach: po -
dró żach Ja na Pa wła II do Pol ski i Sta nów
Zjed no czo nych, ob cho dach stu le cia Sta -
tuy Wol no ści w No wym Jor ku, Zgro ma -
dze niach Ogól nych ONZ w No wym Jor -
ku, kam pa niach pre zy den ckich, wi zy tach
pre zy den tów Ge or ga Bus ha i Mi cha i ła
Gor ba czo wa oraz Mi cha e la Jac kso na
w Pol sce. Jest au to rem i wspó ła u to rem

po nad 30 al bu mów i ksią żek. Opub li ko -
wał ty sią ce zdjęć m. in. w The New York
Ti mes’ie, TI ME’ie, The Was hin gton Post
i New swe e ku. Je go pra ce znaj du ją się m.
in. w zbio rach Li bra ry of Con gress w Wa -
szyn gto nie, New York Pub lic Li bra ry
i Bib lio te ce Na ro do wej w War sza wie. Jest
człon kiem Fo re ign Press As so cia tion
w No wym Jor ku oraz Związ ku Pol skich
Ar ty stów Fo to gra fi ków (ZPAF). 

Pra ce Do ry sa i Cza pliń skie go róż nią
się nie tyl ko epo ką, w któ rej pow sta ły.
Przed obiek ty wem pier wsze go por tre to -
wa ni za sty ga li w bez ru chu, w wy stu dio -
wa nych po zach, sta ran nie oświet le ni.
Z ko lei Cza pliń ski lu bi fo to gra fo wać lu -
dzi w ak cji, za ję tych roz mo wą czy pra -
cą. Je go za słu gą jest też przy wró ce nie
do ży cia sta rych, znisz czo nych por tre -
tów Do ry sa, któ re go uwa ża za swo je go
men to ra i mi strza. 

Na wy sta wie zo ba czyć moż na oko ło
100 wiel ko for ma to wych zdjęć (100 x 70
cm). Cie ka wym po my słem aran ża cyj -
nym jest ze sta wie nie kil ku por tre tów
zna nych osób, wy ko na nych przez obu
au to rów, ale w in nym cza sie, np. mło de -
go (Do rys) i doj rza łe go (Cza pliń ski) Ja -
nu sza Gło wac kie go.

Wy sta wa czyn na do 30 czer wca. Bi -
let na wy sta wę cza so wą 3 zł.

Pa tro nat nad wy sta wą ob jął Adam
Stru zik mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go. (rł)

Or do nów na, Dym sza, Wal dorff, Osiec ka czy Ho lo u bek spo glą -
da ją z wiel ko for ma to wych zdjęć w sa li wy staw cza so wych Mu ze -
um Ma zo wiec kie go. Ich au to rzy to sła wy pol skiej fo to gra fii.

Mistrz i je go słyn ny uczeń 

Pier wszy, ofi cjal ny, pol ski ga dżet
„Gwiezd nych wo jen” to pla kat stwo rzo ny
przez Ja ku ba Ero la. Przed sta wia on ro bo -
ta C3PO poś ród sym bo li zu ją cych gwia -
zdy bia łych plam.

Na pi sy wy ko na no czcion ką, przy wo dzą -
cą na myśl dzi ki za chód. -Ta kich pla ka tów
już się, nie ste ty, nie ro bi; two rzo nych ja ko
ca łość, gdzie każ dy ele ment kom po zy cji jest
tak sa mo waż ny, gdzie au tor umie jęt nie po -
słu gu je się skró tem i sym bo lem – uwa ża Je -
rzy Ma zuś, dy rek tor PGS. 

Erol, rocz nik1941, uczeń Hen ry ka To -
ma szew skie go na war szaw skiej ASP, pier -
wsze pla ka ty za czął wy ko ny wać na stu -
diach. Szyb ko wy pra co wał swój nie pow -
ta rzal ny styl. Z jed nej stro ny by wał bar dzo
osz częd ny, czar no -bia ły, z dru giej – chęt -
nie na wią zy wał do se ce sji czy wy wo dzą -
ce go się z se ce sji sty lu hip pi sow skie go.

– Je go pla ka tów nie da ło się nie za u wa -
żyć; cza sa mi na wet sze dłem oglą dać film
tyl ko dla te go, że to wa rzy szył mu pla kat
mo je go ulu bio ne go au to ra – wspo mi na
Je rzy Kuź mic ki – dy rek tor Mu ze um Ki ne -
ma to gra fii w Ło dzi. – Lu dzie czę sto zry -
wa li je z ulicz nych słu pów i za bie ra li do
do mów – do da je Ali cja Wa si lew ska
z Płoc kiej Ga le rii Sztu ki.

Pa ra dok sal nie czło wiek, któ ry wy ko nał
bli sko ty siąc pla ka tów, sce no gra fii te a tral -

nych, po nad 200 opra co wań ksią żek, fol -
de rów re kla mo wych czy zna czków pocz -
to wych miał nie wie le wy staw. Pier wszą
in dy wi du al ną w 1978 r., dru gą w... 2006.
Jak na 40 lat dzia łal no ści to nie wie le. Jed -
nak w la tach 70 i 80, przy pa da ją cych na
naj wię kszą ak tyw ność twór czą ar ty sty,
prze mie rza ło się War sza wę „od ero la do
ero la”. Wi siał na słu pach, na PKiN -ie,
w klu bo ka wiar niach i ki nach. Wte dy nie
by ło sen su ro bić wy sta wy z wy sta wy. 

Wer ni saż od był się 12 czer wca. Wy -
sta wa bę dzie czyn na je dy nie przez czas
trwa nia fe sti wa lu Ci ne me gic, czy li do 22
czer wca.

W tym sa mym cza sie PGS po ka że też
pa miąt ki fil mo we Krzysz to fa Za nus sie go,
m.in. al bu my, pla ka ty, kosz z iden ty fi ka -
to ra mi i licz ne na gro dy. (rł)

To bę dzie nie tyl ko lek cja z hi sto rii ki na, ale rów nież lek cja my śle nia pla stycz -
nym sym bo lem, wspom nie nie pol skiej szko ły pla ka tu. Płoc ka Ga le ria Sztu ki za -
pra sza na wy sta wę...

Ja ku ba Ero la pla kat fil mo wy

Zmie niał się oręż, mun du ry, tech ni ka, ale
nie za pał do wal ki. Książ ni ca Płoc ka za pra -
sza na dłu gą po dróż w cza sie, od 1794 r. do
II woj ny świa to wej. Wy sta wa „Na Oj czyz -
ny za wo ła nie...Tra dy cje orę ża płoc kie -
go.Od pow sta nia ko ściusz kow skie go do
1939 ro ku” pre zen to wa na jest w ra mach
Dni Hi sto rii Płoc ka, w hi sto rycz nym cy klu
„Pa mięć mu si trwać...”. Obok bo ga tej do -
ku men ta cji wal ki płoc czan o nie po dleg łość
oj czyz ny, wśród zgro ma dzo nych pa mią tek
od naj dzie my pięk ne pocz tów ki I Puł ku
I Bry ga dy Le gio nów ze zbio rów Fran cisz -

ka Ol kow skie go, sze reg odz na czeń, tj.
Krzyż Ko man dor ski Vir tu ti Mi li ta ri z okre -
su Księ stwa War szaw skie go. Są szab le
m.in. au striac ka ka wa le ryj ska, któ rej uży -
wa li uła ni Le gio nów Pol skich w la tach
1914 – 1917, czy pru ska bę dą ca na wy po -
sa że niu ar mii pol skiej do 1939 ro ku. Po dzi -
wiać moż na rów nież re pli ki mun du rów, np.
po rucz ni ka ka wa le rii z l. 1936 – 1939 czy
umun du ro wa nie strzel ca pie cho ty wraz
z opo rzą dze niem z te go sa me go okre su.

Cie ka wost ką jest za pew ne fo to gra fia
ek spo na tu znaj du ją ce go się w za so bach

Mu ze um Ma zo wiec kie go. Jest to skrzy ne -
czka, w któ rej znaj du je się stem pel i dłu to
słu żą ce do... zna ko wa nia ka tor żni ków
w 1863 ro ku.

Książ ni cę Płoc ką w przy go to wa niu wy -
sta wy wspar ło sze reg in sty tu cji, m.in. Ar -
chi wum Pań stwo wym w Płoc ku, TNP,
Bib lio te ka Wyż sze go Se mi na rium Du -
chow ne go w Płoc ku, Mu ze um Ma zo wiec -
kie, Fun da cja 4. Puł ku Pie cho ty Księ stwa
War szaw skie go, Sto wa rzy sze nie Ka wa le -
ryj skie 4. Płu ku Strzel ców Kon nych oraz
Fran ci szek Ol kow ski, Jan Szy mań ski, Hen -
ryk Wa luś.

Wy sta wa czyn na do koń ca czer wca.
(rł)

Na Oj czyz ny za wo ła nie
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Za czę ło się jesz cze w ma ju, od zmia -
ny tre ne ra. Po se rii po ra żek, uwień czo -
nych prze gra ną 0:4 na włas nym sta dio -
nie ze Ślą skiem Wro cław, Wi sła roz -
wią za ła kon trakt z tre ne rem Lesz kiem
Oj rzyń skim i kie row ni kiem dru ży ny Je -
rzym Woj nec kim. Z klu bem roz stał się
tak że dy rek tor spor to wy Adam Ma jew -
ski. Do koń ca run dy, któ ra roz cza ro wa -
ła ki bi ców (bo nie przy nio sła upra gnio -
ne go awan su do ek stra kla sy), Wi słę pro -
wa dził Ma riusz Be kas. Pod je go okiem
uda ło się wy grać kil ka spot kań, Wi sła
jed nak za koń czy ła se zon do pie ro na ós -
mym miej scu. W 34 ko lej kach II li gi se -
zo nu 2007/2008 wy gra liś my 14 ra zy,
zre mi so wa liś my 8 i aż 12 scho dzi liś my
z bo i ska prze gra ni. Pił ka rze stra ci li wię -
cej bra mek, niż strze li li (48:42). W ta -
kiej sy tu a cji, grun tow ne zmia ny wy da ją
się więc ko niecz ne każ de mu, ko mu za -
le ży na pił ce noż nej w Płoc ku.

Suk ces, we dług władz klu bu, zag wa -
ran to wać ma no wy, sta ry szko le nio -
wiec, do sko na le w Płoc ku zna ny, Mi ro -
sław Ja błoń ski. To z nim Wi sła świę ci ła
naj wię ksze do tej po ry trium fy: czwar te
i pią te miej sce w li dze, a tak że zak wa li -
fi ko wa nie się do ro zgry wek w Pu cha rze
UE FA. Ja błoń ski pra cę w klu bie ofi cjal -
nie roz po czął 2 czer wca. Z Wi słą wią że
go rocz ny kon trakt z op cją au to ma tycz -
ne go prze dłu że nia o ko lej ny rok,
w przy pad ku awan su do I li gi. I właś nie
awans jest głów nym ce lem je go pra cy,
choć sam tre ner przyz na je, że rów nie
waż ne jest zbu do wa nie so lid nych pod -
staw zes po łu. Tak, by nie by ło ko niecz -
no ści co se zon zmie niać wię kszo ści gra -
czy. Zes pół, we dług tre ne ra, po wi nien
być mie szan ką ru ty ny i mło do ści. Już
za po wie dział wpro wa dze nie do sze ro -
kiej ka dry naj zdol niej szych ju nio rów
Wi sły, szu ka też wzmoc nień w pier -
wszo li go wych klu bach. Pro wa dził roz -
mo wy z Le gią, Le chem Poz nań i Kol -
por te rem. No wych pił ka rzy po trze ba
prak tycz nie w każ dej for ma cji, choć pa -
trząc na bi lans bra mek stra co nych
i strze lo nych, naj wię ksze bra ki ma my
w de fen sy wie. 

Z klu bem po że gna li się tak że niek tó -
rzy pił ka rze. W ka drze Wi sły nie ma już
Pa wła Sob cza ka, Pa wła Tom czy ka, To -
ma sza Łu by i Da mia na Sta ni szew skie go.
Pod zna kiem za py ta nia sto ją kon trak ty
z bram ka rza mi: Łu ka szem Ra dliń skim
i Ro ber tem Bin kow skim, obroń cą
Krzysz to fem Stru ga r kiem, po moc ni ka -
mi: Łu ka szem Adam skim, Adria nem
Mie rze jew skim, Da riu szem Za wadz kim,
Ire ne u szem Ko wal skim, Wa ha nem Ge -
wor gia nem i na past ni kiem Pa włem Pos -
my kiem. Czy ci pił ka rze bę dą wal czyć
o awans w no wym se zo nie, wia do mo bę -
dzie pod ko niec czer wca. Przed pod ję -
ciem de cy zji o ich przy dat no ści w zes po -
le, naj pierw z każ dym z nich po roz ma -
wiam – za po wia da „Ja błusz ko”. Być mo -
że do Wi sły po wró ci też na past nik Ka rol
Gre go rek. 

Jak bę dzie wy glą dał no wy skład Wi -
sły? Wszyst ko po win no roz strzy gnąć się
w naj bliż szym cza sie. 23 czer wca pił ka -
rze koń czą ur lo py i roz po czy na ją tre nin -
gi przed roz po czę ciem ro zgry wek w se -
zo nie 2008/2009. W pier wszym ty god niu
cze ka ją ich ba da nia le kar skie, wy dol no -
ścio we i szyb ko ścio we. Ba da nia od bę dą
się pod okiem no we go człon ka szta bu
tre ner skie go – fi zjo lo ga Pio tra Wiś ni ka.
O je go za trud nie nie wnio sko wał tre ner
Ja błoń ski. Wiś nik po sia da ty tuł dok to ra
fi zjo lo gii, współ pra cu je z Pol ską Aka de -
mią Na uk. Od po wia dać bę dzie za przy -
go to wa nie kon dy cyj ne za wod ni ków
i sta ły mo ni to ring ich for my.

Po ty god niu ba dań le kar skich naf -
cia rze ja dą na zgru po wa nie do Gó ry
Kal wa rii, gdzie tre no wać bę dą do 7
lip ca. W tym ro ku klub nie za pla no wał
żad ne go obo zu za gra nicz ne go. Po po -
wro cie ze zgru po wa nia, aż do roz po -
czę cia ro zgry wek, pił ka rze tre no wać
bę dą na obiek tach Wi sły. Ro ze gra ją
też dwa spa rin gi: z Gór ni kiem Łęcz na
(9. 07) i Kol por te rem (12.07). 

Zmia ny nie omi nę ły tak że władz klu -
bu. 3 czer wca ra da na dzor cza od wo ła ła
ze sta no wi ska pre ze sa klu bu Krzysz to fa
Gan ca. Je go miej sce za jął do tych cza so -
wy wi ce pre zes Grze gorz Kę piń ski. PN

Pił ka rze noż ni Wi sły Płock do 23 czer wca prze by wać bę dą na ur -
lo pach, tym cza sem w klu bie zmia na go ni zmia nę 

Prze cią gi w Wi śle W dniach 31 ma ja – 1 czer wca wio -
śla rze Płoc kie go To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go od nie śli du że suk ce sy
w za wo dach mię dzy na ro do wych oraz
kra jo wych. Olim pij ska ósem ka
w skła dzie któ rej pły nę li: Piotr Bu -
chal ski i To masz Ci choc ki za ję ła VI
m. w fi na le „A” w za wo dach Pu cha ru
Świa ta w Lu cer nie (Szwaj ca ria). Re -
we la cyj nie spi sa ła się też ósem ka ka -
dry mło dzie żo wej na mię dzy na ro do -
wych za wo dach w Rat ze bur gu
(Niem cy) zaj mu jąc I miej sce. W skła -
dzie tej osa dy pły nę li dwaj za wod ni -
cy PTW: Do mi nik Ku biak i Ra do sław
Mil cza rek. Nie go rzej od ósem ki wy -
pa dła osa da czwór ki pod wój nej, któ ra
na tych sa mych za wo dach za ję ła do -
sko na łe II miej sce. W osa dzie tej pły -
nął rów nież wio ślarz PTW Da wid
Ku biak. 

Nie go rzej od star szych ko le gów
spi sa li się młod si za wod ni cy PTW na
Cen tral nych Kon trol nych Re ga tach
Otwar cia Se zo nu Ju nio rów w Krusz -
wi cy. Za wod ni kiem nu mer 1 tych za -
wo dów był „je dyn karz” PTW Ka mil
Zaj kow ski, któ ry nie dał żad nych
szans kon ku ren tom. Tak że re we la cyj -
nie pop ły nę li za wod ni cy PTW: Da -
mian Ple wiń ski i Da mian Sa lak
w kom bi no wa nej osa dzie czwór ki bez
ster ni ka ju nio rów młod szych z dwo -
ma za wod ni ka mi z „Pos na ni” Poz nań,
któ rzy be za pe la cyj nie wy gra li te za -
wo dy i w tym skła dzie wy je cha li na
za wo dy „Na dziei Olim pij skich” na
Wę gry. Wio śla rze PTW w tej kon ku -
ren cji pod kre śli li jesz cze bar dziej
swój pry mat zaj mu jąc II miej sce za
w/w ka dro wą osa dą, pły nąc tyl ko
w klu bo wym skła dzie (Łu kasz Le -
wan dow ski, Da mian Kru szyń ski, Ga -
briel Fel bór, Da wid Przed peł ski). 

Do sko na le za pre zen to wa ła się osa -
da czwór ki ze ster ni kiem ju nio rów
PTW, zaj mu jąc dwu krot nie I miej sce,
w każ dym star cie zwy cię ża jąc w in -
nym skła dzie (I-szy skład: Ra fał Sie -
miń ski, Szy mon Bie niek, Łu kasz Ma -
zu row ski, Łu kasz Ko chań ski, ster.
Łu kasz So ko łow ski; II skład: Łu kasz
Ko chań ski, Se ba stian Fi jał kow ski,
Pa weł Bu czyń ski, Ja kub Za zga, ster.

Łu kasz So ko łow ski). Tak że swo je
bie gi wy gra ły osa dy czwór ki ze ster -
ni kiem ju nio rów młod szych (Der kus
Ra fał, Li be rek Mi chał, Lud wi kow ski
Bar tło miej, Śnie goc ki Mar cin, ster.
Bo niec ki Mar cin) oraz czwór ki pod -
wój nej bez ster ni ka ju nio rów młod -
szych (Cze kaj Bar tosz, Choj nac ki Ja -
kub, Mi ko ła jew ski Mi chał, Do ro bek
Ma te usz). 

Pięk nym ak cen tem na oma wia nych
re ga tach był start ju nio rek młod szych
PTW (No wa kow ska Le na, Pie tras An -
dże li ka, Bia ła szek Ane ta, Reń da Pa u -
li na), któ re w dwóch star tach dwu -
krot nie, w pięk nym sty lu, wy gra ły.
Tre ne rem gru py mło dzie żo wej jest
Grze gorz Stel lak, tre ne rem ko or dy na -
to rem gru py ju nio rów i mło dzi ków
– Ja cek Ka ro lak, któ ry w/w gru pę
przy go to wy wał wspól nie z tre ner ką
Agniesz ką Lep czak (gru pa ju nio rek)
oraz z tre ne ra mi: Je rzym Pod sęd kiem
i Pio trem Sał kow skim (gru pa ju nio -
rów młod szych). 

Po za wy mie nio ny mi osa da mi
w stre fie me da lo wej dop ły nę ły osa dy
ósem ki ze ster ni kiem ju nio rów (III
m.), ju nio rów młod szych (II i III m.),
dwój ki bez ster ni ka ju nio rów młod -
szych (III i V m.) oraz je dyn kar ki -ju -
nior ki (II m. Gra ży na Pie trzak i III m.
An na Ba deł ko) oraz bar dzo przy szło -
ścio wa gru pa mło dzi czek w bie gach
rów no rzęd nych. Przy oka zji tych za -
wo dów wy star to wa li mło dzie żow cy
na je dyn kach wa gi lek kiej, w któ rych
wio ślarz PTW Ma riusz Śpie gow ski
za jął II miej sce. 

Li piec i sier pień bę dzie naj wię -
kszym spraw dzia nem dla wio śla rzy
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie -
go; cze ka ich Ogól no pol ska Olim pia -
da Mło dzie ży (17-20.07), Mło dzie żo -
we Mi strzo stwa Pol ski i Mi strzo stwa
Mło dzi ków (26-27.07), Mi strzo stwa
Pol ski Ju nio rów (1-3.08) i Mi strzo -
stwa Pol ski Se nio rów (30-31.08).

Przy go to wa nia i start w za wo dach
jest moż li wy dzię ki wspar ciu Urzę du
Mia sta Płoc ka, PKN Or len oraz Ba -
sell Or len Po ly o le fins.

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

Sa me suk ce sy

Rad ni wo je wódz twa ma zo wiec kie go
pod ję li (26 ma ja) de cy zję o wy bo -

rze 30 lo ka li za cji kom plek sów bo isk
w ra mach pro gra mu „Mo je bo i sko Or lik
2012”. Sza cun ko wy koszt te go rocz nych
in we sty cji wy nie sie po nad 30 mln zł. Na
ten cen sa mo rząd wo je wódz ki przez na -
czył ok. 10 mln zł. 

Na og ło szo ny przez Urząd Mar szał -
kow ski na bór wnio sków od po wie dzia -
ło po nad 200 gmin z te re nu ca łe go wo -
je wódz twa. Spoś ród nich do re a li za cji
wy bra no 30. Każ da z tych in we sty cji
do fi nan so wa na zo sta nie kwo tą 333 tys.
zł. Wśród be ne fi cjen tów są 4 gmi ny
z re gio nu płoc kie go. Kom plek sy spor -
to we pow sta ną przy szko łach: pod sta -
wo wej i gim na zjum w Sie ra ków ku,

Zes po le Szkół w Płoc ku przy ul. Kut -
now skiej 30, pod sta wów kach w Cie -
ślach i Za wi dzu Ko ściel nym.

Zgod nie z za ło że nia mi pro gra mu,
w cią gu naj bliż szych pię ciu lat w każ -
dej pol skiej gmi nie ma pow stać kom -
pleks dwóch bo isk – bo i sko pił kar skie
oraz bo i sko wie lo fun kcyj ne. Prze wi -
dy wa na jest rów nież bu do wa bu dyn ku
sa ni tar no -szat nio we go, w któ rym
oprócz szat ni znaj dą się: ma ga zyn
sprzę tu gos po dar czo -spor to we go, zes -
pół hi gie nicz no -sa ni tar ny, a tak że po -
miesz cze nie gos po dar cze. Po nad to
pro gram za kła da ewen tu al ne utwo rze -

nie pla cu za baw. Kom pleks po wi nien
zaj mo wać po wierz chnię nie mniej szą
niż 3 tys. me trów kwa dra to wych. Je go
lo ka li za cja po win na za pew niać bez -
piecz ny i ła twy do jazd do obiek tu.

In we sty cje skła dać się bę dą z bo i -
ska pił kar skie go o wy mia rach 30x62
m (po le gry 28x57m) oraz bo i ska wie -
lo fun kcyj ne go, przez na czo ne go do
pił ki ręcz nej siat ko wej, ko szy ko wej
i te ni sa o wy mia rach 19,1x32,1 m.
Bo i ska zo sta ną wy po sa żo ne w niez -
będ ny sprzęt spor to wy m.in.: bram ki,
cho rą giew ki prze gu bo we do naz na -
cza nia na roż ni ków, sta lo we ko sze do

pił ki ko szy ko wej oraz siat kę do pił ki
siat ko wej.

Kom plek sy bę dą oświet lo ne, dzię ki
cze mu bę dzie moż na ko rzy stać z nich
od wczes nych go dzin po ran nych do
póź ne go wie czo ra. Osiem lamp oświet -
li bo i sko pił kar skie, do świet la jąc jed -
no cześ nie bo i sko wie lo fun kcyj ne i plac
za baw. Nad bez pie czeń stwem dzie ci,
ko rzy sta ją cych z kom plek su, czu wać
bę dzie tre ner śro do wi sko wy.

Wstęp ny koszt bu do wy jed ne go kom -
plek su to ok. 1,1 mln zł. Środ ki na ten
cel po cho dzić bę dą w 1/3 z bu dże tu wo -
je wódz twa – nie wię cej jed nak niż 333
tys., w 1/3 z kon trak tu wo je wódz kie go –
nie wię cej niż 333 tys. zł. oraz z bu dże -
tu sa mo rzą dów gmin nych. Opr.(j)

Bo i ska w każ dej gmi nie
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Łu kasz Chmura z no wym re kor dem
ży cio wym w sko ku w dal (6.35) wy grał
eli mi na cje łódz kiej edy cji za wo dów
Samsung Ath le tic Cup. Łu kasz jest ucz -
niem Gim na zjum nr 1 i za wod ni kiem
Miej skie go Ucz niow skie go Klu bu Spor -
to we go.

Sam sung Ath le tic Cup (SAC), to
cykl za wo dów lek ko at le tycz nych dla
mło dzie ży, któ ry od wie dził w tym ro -
ku sie dem miast Pol ski (Bia ły stok,
Czę sto cho wa, Lub lin, Słupsk, Poz nań,
Łódź) – wy star to wa li w nim lek ko at le -
ci i lek ko at let ki z rocz ni ków 1993
i 1994. Ry wa li zo wa li oni w sze ściu
kon ku ren cjach: bie gu (100 m, 300 m,
600 m (k) lub 1000 m (m), pchnię cie
ku lą, skok w dal, skok wzwyż). Naj -
lep si z za wo dów re gio nal nych zmie rzą
się 15 czer wca w War sza wie w fi na le
SAC. W tym ro ku od bę dzie się on
w wy jąt ko wej opra wie – w po łą cze niu
z Mię dzy na ro do wym Me mo ria łem Ja -
nu sza Ku so ciń skie go.

W bie gu na 600 m dziew cząt dru ga
by ła Mo ni ka Załęska (1:41.25),

a trze cia Mar ce li na Kawecka
(1:41.52). Dziew czę ta rów nież są
uczen ni ca mi kla sy spor to wej Gim na -
zjum nr 1. P. M. 

Naj dłuż szy skok

Płoc ki dzia łacz spor to wy, tre ner i za pa lo -
ny ba dacz, nie tyl ko płoc kiej, hi sto rii pił ki
noż nej, au tor kil ku ksią żek z tej dzie dzi ny,
m.in. „Pił kar stwo płoc kie w la tach 1912 –
2005” w hisz pań skim klu bie prze by wał od
22 do 29 kwiet nia. – Zbie ram ma te ria ły do
pra cy dok tor skiej na te mat szko leń mło dzie -
ży w eu ro pej skich klu bach – tłu ma czy cel
wi zy ty. Roz mo wy na te mat te go wy ja zdu
trwa ły dwa la ta. – Ale się uda ło – przyz na je
z sa tys fak cją Pa włow ski. Po dob nie jak
wcześ niej sze wy ja zdy do Žal gi ris Wil no,
FC Lens czy Spar ty Pra ga. – Nie po tra fię
pra co wać na ma te ria łach źró dło wych. Sam
mu szę wszyst ko spraw dzić, zo ba czyć na
włas ne oczy – opo wia da Pa włow ski. – Mo -
ja pra ca ma słu żyć po ka za niu, ja ki kie ru nek
Eu ro pa obra ła w szko le niu mło dzie ży. Co
de cy du je, że te kra je osią ga ją suk ce sy. I za -
raz do da je, że prob lem pol skiej pił ki to nie
pie nią dze, ale brak wła ści we go, spój ne go
sy stemu szko leń mło dzie ży. – Je śli pier -

wszy zes pół FC Bar ce lo ny gra sy ste mem 1-
4-3-3 to tak gra ją wszy scy, po czą wszy od
„zes po łu B”, a na mło dzi kach skoń czy wszy.
Cho dzi o wła ści we wy cho wa nie za wod ni ka,
któ ry mo że za wsze być wkom po no wa ny

w pier wszy zes pół. Oczy wi ście nie licz ni do -
stą pią te go zasz czy tu, ale cho dzi o za sa dę.
W pol skiej pił ce w tej ma te rii pa nu je du ża
do wol ność i im pro wi za cja – tłu ma czy.

Przy kła dem mo że być też eu ro pej ski sy -
stem tre ner ski, gdzie do każ de go prze dzia łu
wie ko we go (co dwa la ta) przy dzie lo na jest
in na oso ba z od po wied ni mi upraw nie nia mi.
Po za tym w klu bach – o po dob nym sy ste -
mie szko leń – ta kich jak FCB, Žal gi ris czy
Spar ta, cel jest pro sty i jas no po sta wio ny:
wy cho wa nie kom plet ne go pił ka rza, za wod -
ni ka któ ry po tra fi „czy tać” i pro wa dzić do -
mi nu ją cą grę oraz pra co wać w zes po le.
– Ma ją po pro stu być ca ły czas w po sia da -
niu pił ki i to wi dać za rów no u 8-lat ków, jak
i 19 – 20-lat ków. Tam każ dy wie, co ma ro -
bić na bo i sku – za pew nia płoc ki tre ner.

Bo ga te klu by ma ją też spe cjal ny zes pół
„łow ców głów”, któ rzy jeż dżą po tur nie jach
i mi strzo stwach mło dzi ków i ju nio rów, wy -
szu ku jąc tych naj zdol niej szych. Tak do
FCB z Bay er Le ver ku sen tra fił Da mian
Król, z któ rym płoc ki dzia łacz spot kał się
pod czas po by tu w Bar ce lo nie. 

Po za ob ser wa cją pra cy w mło dzie żo wym
oś rod ku pił kar skim, spot ka nia mi z przed sta -
wi cie la mi klu bu, Zbi gniew Pa włow ski spot -
kał się też z dru gi m zes po łem. Był na me czu
pół fi na ło wym Li gi Mi strzów Bar ce lo na
kon tra Man che ster. A uko ro no wa niem by ło
spot ka nie z pier wszym zes po łem po me czu
z De por ti vo. Pa włow ski ca ły czas pozo sta je
pod wra że niem przy ję cia w klu bie oraz sy -
ste mu pra cy. – Czę sto ko men ta to rzy spor to -
wi mó wią o pa nu ją cej tam „te o rii cha o su”.
To nie praw da. Mo im zda niem, or ga ni za cja
klu bu jest na naj wyż szym po zio mie – pod su -
mo wu je.

Zbi gniew Pa włow ski (ur. w 1959 r.) jest
na u czy cie lem wy cho wa nia fi zycz ne go, tre -
ne rem pił ki noż nej. Od po cząt ku lat 80. pra -
co wał m.in. w ZKS Stocz nio wiec, KS Tę -
cza 34 Płońsk, LKS Błę kit ni Ra ciąż. Jest
sta łym współ pra cow ni kiem Płoc kie go
Szkol ne go Związ ku Spor to we go, dzia ła -
czem spor to wym i ba da czem hi sto rii pił ki
noż nej. (rł)

Zbi gniew Pa włow ski przez ty dzień prze by wał w jed nym z naj lep szych klu bów
pił kar skich świa ta – FC Bar ce lo na. Po je chał tam na za pro sze nie władz klu bu.

Nie pie nią dze, 
ale wła ści wy sy stem

Spot ka nie w klu bie: Pa włow ski z pił ka rzem
FCB Ole gu er’em Pre sas’em 

Sto łecz na ha la SGGW, po dob nie jak
w ro ku ubieg łym, by ła w ma ju gos po da -
rzem te go rocz nych Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski w Kick -Bo xin gu w for mu -
łach wal ki se mi -con tact i light con tact.

W tym naj wyż szej, kra jo wej ran gi, aka -
de mic kim tur nie ju wy star to wa ło kil ku set
za wod ni ków i za wod ni czek re pre zen tu ją -
cych kil ka dzie siąt uczel ni. Poś ród tej gru py
spor tow ców nie za bra kło re pre zen tan ta
Płoc ka. Piotr Ma ślan ka, na co dzień in struk -
tor pro wa dzą cy za ję cia w klu bie LKS „Pun -
cher” Płock i wciąż czyn ny za wod nik, tym
ra zem re pre zen to wał ma cie rzy stą uczel nię
Szko łę Wyż szą im. Pa wła Włod ko wi ca
w Płoc ku, któ rej jest obec nie stu den tem
ostat nie go ro ku.

Piotr wy star to wał w for mu le se mi -con tact,
w ka te go rii wa go wej 79 kg. Star to wa ło
w niej 8 za wod ni ków. Nasz za wod nik sto czył
trzy emo cjo nu ją ce wal ki z re pre zen tan ta mi
po li tech ni ki ra dom skiej, PWSZ El bląg i UW
War sza wa (za wod nik or ga ni za to ra im pre zy),
dwie z nich roz strzy ga jąc na swo ją ko rzyść
i jed ną, fi na ło wą prze gry wa jąc (jak mó wi,
wer dykt sę dziów był co naj mniej dy sku syj -
ny). Tym sa mym zdo był srebr ny me dal i ty -
tuł Aka de mic kie go Wi ce mi strza Pol ski. 

Pier wszy srebr ny me dal Pio tra Ma ślan ki
w tej dy scy pli nie spor tu w ogól no pol skich za -
wo dach jest ko lej nym suk ce sem za wod ni ka,
zna ne go do tych czas z la u rów na are nie kra jo -
wej i mię dzy na ro do wej we współ za wod nic -
twie w ta ek won do i kick -bo xin gu. pm

Aka de mic ki wi ce mistrz
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W tym roku mamy wysyp medalistów w
tak trudnym sporcie walki jakim jest judo.
Do grona zwycięzców dołączyła Kinga
Jarosińska, która od września ubiegłego
roku (po wielu latach przerwy) powróciła
do czynnego uprawiania judo.

Trenując w klubie UKS JUDO KANO
Płock przygotowywała się do startów w
kategorii Masters. Swój pierwszy start po
przerwie rozpoczęła od wyjazdu na Mistr-
zostwa Włoch, które odbyły się w Tar-
cento. Wielomiesięczne przygotowania i
sparingi z zawodniczkami grupy zaawan-
sowanej Judo Kano przyniosły wspaniałe
rezultaty.

W półfinale kategorii F2 przez piękny
rzut przez plecy pokonała zawodniczkę
Austrii i już było wiadomo, że powróci z
medalem. Finał jednak okazał się bardzo
trudny. Polka trafiła na reprezentantkę
gospodarzy Włoszkę Cristinę Pallavici-
no, która w tej kategorii startowała rok
wcześniej na Mistrzostwach Świata w
Brazylii, a - jak wiadomo - gospodarzom

i ściany pomagają. Początek walki
finałowej pokazał, że polska zawodnicz-
ka ma jednak przewagę szybkości, co
pozwoliło jej wyprzedzić ataki Włoszki 
i być bardziej aktywną. Ale po 2 minu-
tach walki i wykonaniu kilkunastu
ataków nagle została ukarana przez
włoskiego sędziego za pasywność!

Włoszka, która była zawodniczką
bardziej siłową i tylko odpierała ataki Kingi
Jarosińskiej ustawiając się na remis, tym
sposobem zdobyła przewagę punktową. Do
końca walki o złoty medal zostało tylko
kilkadziesiąt sekund. Płocka zawodniczka
zmieniła taktykę i ściągnęła Włoszkę do
walki w parterze. To przyniosło zamierzony
efekt. Po technicznym przekręceniu rywalki
na plecy i założeniu trzymania, Polka
wygrała przez ippon (nokaut) i została Mis-
trzynią Włoch. Jak na debiut, lepszego
wyniku nie można sobie wymarzyć. W tym
roku rozgrywane będą jeszcze Mistrzostwa
Polski oraz wiele imprez zagranicznych -
wszyscy liczą na kolejne medale. Opr. (j)

Płocka judoczka na włoskim podium
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Jedz mniej! 
Bra my ra ju są wą skie.

A.J. Cro nin

Płock z po cząt ku XX wie ku
Pa no ra ma mia sta z ra dziw skie go brze gu, przy stań klu bu wio ślar skie go

z 1915 ro ku, ka te dra i uli ca Ko le gial na w ro ku 1910 to niek tó re z 12 du żych
re pro duk cji sta rych pocz tó wek, któ re zło ży ły się na al bum pt. „Płock na sta -
rych pocz tów kach”, wy da ny przez Urząd Mia sta.

Sta ran nie przy go to wa ne w se pii przez Ag press re pro duk cje wy ko na ne zo -
sta ły z pocz tó wek ko lek cjo ne ra Ry szar da Rzym kow skie go, któ ry w swych
zbio rach ma wie le pa mią tek po Płoc ku, któ re go już nie ma. 

Nie wiel ki na kład roz szedł się bły ska wicz nie i pod ję to de cy zję o do dru ku.
Po dob nie jak po przed nio, al bum bę dzie moż na ku pić w księ gar ni Książ ni cy
Płoc kiej. (j)

Spotkanie z płockimi stra ża kami 
i policjantami to głów na atrak cja Dnia
Dziec ka w Miej skim Przed szko lu nr 13. 

Każ dy mógł przy mie rzyć kask
i ognio od por ną kur tkę stra żac ką, zaj rzeć
do ra dio wo zu, do siąść ku cy ka z płoc kie -
go zoo, czy ska kać w kro plach fon tan ny
stra żac kiej si kaw ki. By ło ma lo wa nie
twa rzy i przy bi ja nie piąt ki z lwem Ho -
nor kiem – ma skot ką Stra ży Miej skiej
w Płoc ku. Za nim jed nak na stą pi ło zbio -
ro we sza leń stwo, dzie ci przy go to wa ły
pro gram ar ty stycz ny. Każ de z pięt na stu
płoc kich przed szko li po ka za ło in sce ni -
zo wa ną wer sję wier szy ka, czy to

Brzech wy, czy Tu wi ma. Wszy scy ma li
ak to rzy za swój wy stęp otrzy ma li na -
gro dy: pi łe czki, ba to ny, za baw ki, ufun -
do wa ne przez spon so rów, m.in. Ra dę
Osie dla Ra dzi wie i Urząd Mia sta. 

Jest na dzie ja, że to jed na z ostat nich im -
prez Dnia Dziec ka or ga ni zo wa nych w bu -
dyn ku przy ron dzie im. La jo ur die. Dy rek -
cja po ci chu li czy, że 40. uro dzi ny pla ców -
ki, któ re przy pa da ją w przy szłym ro ku,
ob cho dzić bę dzie już w no wym miej scu.
W ra tu szu jest właś nie opra co wy wa na
spe cy fi ka cja prze bu do wy i za gos po da ro -
wa nia po miesz czeń przy pa ra fii św. Ja ku -
ba na po trze by pla ców ki. (rł)

Wszyst kie służ by: straż po żar na, straż miej ska i po li cja sta wi ły się w przed szko -
lu w Ra dzi wiu. Nie cho dzi ło jed nak o po moc w bez piecz nym do tar ciu dzie ci do
pla ców ki, któ ra nie bez piecz nie są sia du je z ron dem.

Z my ślą o naj młod szych

Na Tum skiej 9 – kon cert zes po łu Jazz
Ca pe, cho dze nie na szczu dłach, ka lam -
bu ry i ka ra o ke. W Ogro dzie Jor da now -
skim – ki no pod chmur ką i po kaz „Al vi -
na i wie wió rek”. We wto rek, 27 ma ja,
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry w Płoc ku
wraz z Płoc kim Oś rod kiem Kul tu ry
i Sztu ki ob cho dzi ły Mię dzy na ro do wy
Dzień Są sia da. Na pod wór ku dzie lo nym
przez obie pla ców ki moż na też by ło

skosz to wać do mo we go cia sta, sa łat ki,
czy do stać ta lerz gro chów ki. Na sce nie,
oprócz wspom nia ne go zes po łu, pre zen -
to wa ła się rów nież gru pa na u ki gry na
gi ta rze MDK oraz gru pa ta necz na z PO -
Ki Su, a tak że dzie ci z Ta necz ne go ABC
(MDK), któ re zro bi ły mu zycz ny upo mi -
nek wszyst kim ma mom, śpie wa jąc dla
nich pio sen kę i wrę cza jąc włas no ręcz -
nie wy ko na ne la ur ki w kształ cie ser ca.
Im pre zie to wa rzy szy ła wy sta wa fo to -
gra fii au tor stwa uczest ni ków Klu bu Fo -
to gra ficz ne go MDK. (kdm)

Dzień są sia da


