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Ja ki i Sky bo ty na nie bie, a ra kie ty i mer ce de sy
na zie mi – wszyst ko 20 czer wca na lot ni sku
przy ul. Biel skiej, gdzie od bę dzie się

3. Pik nik Lot ni czy

Jest pre ze sem In te gra cyj ne go Klu bu Te ni sa, or ga ni za -
to rem mię dzy na ro do we go tur nie ju te ni sa na wóz kach
Or len Po lish Open. Od lat pro pa gu je sport wśród nie peł -
no spraw nych. Za wod ni cy IKT od no szą licz ne suk ce sy,
ta kie jak ten sprzed ro ku, kie dy zes pół mę ski i mie sza ny
zdo był dru ży no we mi strzo stwa Pol ski. 

Sta tu et kę „Bo le sła wa III Krzy wo u ste go” otrzy mał
z rąk Mar ka Ga jew skie go – ubieg ło rocz ne go zwy cięz cy
pel bi scy tu – pod czas ga li otwie ra ją cej Dni Hi sto rii Płoc -
ka i Dzień Che mi ka, 5 czer wca w płoc kim am fi te a trze. 

Wśród no mi no wa nych by li rów nież: ks. Bro ni sław
Gwia zda – dy rek tor Mu ze um Die ce zjal ne go w la tach
1993-2009, Ja cek Ku bis sa – wie lo let ni pro rek tor Po li -
tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku oraz or ga ni za to rzy ak -
cji „Ra tuj my Płoc kie Po wąz ki”, dzię ki któ rej uda ło się
oca lić 22 za byt ko we na grob ki. (rł)

Wie sław Chro bot 
– Płoc cza nin Ro ku 2008

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski ode brał z rąk Le -
cha Ka czyń skie go, Pre zy den ta RP na gro dę „Te raz
Pol ska”.

Kon kurs o go dło pro mo cyj ne „Te raz Pol ska” od był
się już po raz dzie więt na sty, zaś edy cja dla gmin po raz
trze ci. Płock uzy skał 833,15 pun któw na 1000 moż li -
wych i zna lazł się wśród 11 no mi no wa nych w ka te go rii
gmin miej skich. W odróż nie niu jed nak od ubieg ło rocz -
nej edy cji, te go rocz ny fi nał przy niósł szczę śli we roz -
strzy gnię cie i Płock awan so wał do gro na 4 la u re a tów. 

Dzię ki te mu 1 czer wca br. Pre zy dent Mia sta Płoc ka
ode brał z rąk Le cha Ka czyń skie go ho no ro wy dy plom
oraz sta tu et kę. War tość go dła jest szcze gól na, z uwa gi
na dłu gą tra dy cję oraz wy pro mo wa nie go nie tyl ko
w Pol sce, ale i za gra ni cą. War to pod kre ślić, iż oce na
zło żo nych przez kan dy da tów apli ka cji do ty czy ca -
łoksz tał tu fun kcjo no wa nia gmi ny, nie zaś okre ślo ne go
za kre su te ma tycz ne go. seb

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,

Pro szę przy jąć ser decz ne gra tu la cje w związ ku z otrzy ma niem przez Gmi nę Miej ską Płock Pol skie go Go dła Pro mo cyj ne -
go „Te raz Pol ska” w XIX edy cji do rocz ne go kon kur su or ga ni zo wa ne go przez Fun da cję Pol skie go Go dła Pro mo cyj ne go.

(...) Je stem prze ko na ny, że Go dło „Te raz Pol ska” przys po rzy Pań stwa Gmi nie pre sti żu, po twier dza jąc jej atrak cyj ność ja -
ko miej sca przy jaz ne go dla miesz kań ców, sprzy ja ją ce go przed się bior czo ści i przy cią ga ją ce go in we sto rów, miej sca, któ re go
urząd jest wzo ro wo zor ga ni zo wa ny.

Ży czę Pa nu, a tak że – za Pa na poś red nic twem – wszyst kim miesz kań com Gmi ny Miej skiej Płock trwa łej sa tys fak cji pły -
ną cej ze współ two rze nia tak wy róż nia ją cej się spo łecz no ści lo kal nej oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Eu ro wy bo ry
7 czer wca od by ły się wy bo ry do Par la men tu

Eu ro pej skie go. Do urn po szło 24,05 proc. płoc -
czan upraw nio nych do gło so wa nia. Oz na cza to,
że frek wen cja w na szym mie ście nie od bie ga ła od
śred niej kra jo wej – 24,53 proc. We dług wstęp-
nych wy ni ków w Płoc ku naj wię cej gło sów zdo -
by ła Plat for ma Oby wa tel ska – 47, 25 proc., dru -
gie miej sce wy wal czy ło Pra wo i Spra wie dli wość
– 25,66 proc. Na kan dy da tów z SLD-UP zag ło so -
wa ło 10,99 proc. płoc czan, a na PSL – 8,68 proc. 

(m.d.)
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20-mi nu to wy po kaz za pla no wa ła lu bu ska gru pa
akro ba cyj na „Że laz ny” – czę sto wy stę pu ją ca pod-
czas po ka zów lot ni czych w Pol sce i za gra ni cą.
Zes pół ko rzy sta z czer wo no -bia łych sa mo lo tów
Zlin Z-526 i Z-50. W chmu rach po ja wi się też JN
Cur tiss „Jen ny” – sa mo lot dwup ła to wy z I woj ny
świa to wej, słu żą cy nie gdyś do tre nin gu i do wal ki
oraz Ti ger Moth – dwu miej sco wy sa mo lot szkol ny
w ukła dzie dwup ła tu o kon struk cji mie sza nej i od -
kry tej ka bi nie. W 1940 ro ku pol scy pi lo ci w Wiel -
kiej Bry ta nii na tych sa mo lo tach prze cho dzi li lo ty
kon trol ne w oś rod kach w Old Sa rum i East Chrum.
Za nim jed nak wspa nia łe ma szy ny opusz czą pas
star to wy, bę dzie moż na po dzi wiać m.in. mo de le ra -
kiet, wy czy ny pa ra lot nia rzy i lo ty szy bow cem. Dla -
te go or ga ni za to rzy na 3. Pik nik Lot ni czy za pra sza -
ją ca łe ro dzi ny – od przed szko la ka, przez mło dzież,
do do ro słych. 

dokończenie na str. 18
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Przy go tu ją ter ra ria i ak wa ria

Pre zy dent po wo łał zes pół, któ ry
bę dzie od po wie dzial ny za przy go -
to wa nie za da nia pn. „Prze bu do wa
bu dyn ku dy dak tycz ne go dla po -
trzeb utwo rze nia uni kal nej ek spo -
zy cji ter ra riów i ak wa riów w płoc -
kim ogro dzie zo o lo gicz nym”. Czte -
ro o so bo wy zes pół czu wać bę dzie
m.in. nad prze strze ga niem usta lo ne -
go har mo no gra mu prac, kon tak to -
wać się bę dzie z pro jek tan tem,
przy go tu je po trzeb ne uch wa ły Ra dy
Mia sta, brać bę dzie udział w wy bo -
rze fir my kon sul tin go wej.

Na kul tu rę fi zycz ną i sport

Roz strzy gnię ty zo stał kon kurs
ofert or ga ni za cji po za rzą do wych na
re a li za cję za dań z za kre su kul tu ry
fi zycz nej i spor tu. Do fi nan so wa nie
z bu dże tu mia sta otrzy ma 20 or ga -
ni za cji na przygotowanie 30 im -
prez. Są to: Płoc kie To wa rzy stwo
Sza cho we, UKS Ju do Ka no,
SKFW, Au to mo bil klub Pol ski,
MUKS, Klub Spor to wy „Vic to ria”,
Klub Pły wac ki MZOS, UKS San da
Płock, MMKS Ju trzen ka, Klub Że -
glar ski Hals, pa ra fia św. Bar tło mie -
ja, MUKS Vol ley, Klub Spor to wy
Be ne dykt, M-L Klub Lek ko at le -
tycz ny, UKS Osiem nast ka, TKKF,
Cen trum Spor tów Wal ki, PTW,
MKS 21 Płock, UKS Ju do Sen sei.
Do fi nan so wa nie wy no si od 800 zł
do 100 ty się cy.

Szu ka my in we sto rów

Mi ni ster stwo Gos po dar ki zor ga -
ni zo wa ło w Ma dry cie (Hisz pa nia)
kon fe ren cję pro mo cyj ną pol skich
pro jek tów in we sty cyj nych, któ re
ma ją być re a li zo wa ne w for mu le
par tner stwa pub licz no -pry wat ne go.
Kon fe ren cja zgro ma dzi ła po nad 70
hisz pań skich firm za in te re so wa -
nych in we sto wa niem w Pol sce.
Z płoc kich pro jek tów na sza de le ga -
cja przed sta wi ła Hisz pa nom stok
nar ciar ski, par king wie lo po zio mo -
wy, aqu a park z ha lą spor tów wal ki.

Na gro dy dla pił ka rzy

Pre zy dent przyz nał na gro dy fi -
nan so we dru ży nie szczy pior ni stów
za zdo by cie wi ce mi strzo stwa Pol ski
w se zo nie 2008/2009. Na gro dy
w wy so ko ści od ty sią ca do 18 tys.
zło tych otrzy mało 28 osób – za -
wod ni cy, tre ner, ma sa ży sta, fi zjo te -
ra pe u ta, kie row nik i dy rek tor spor -
to wy zes po łu. Na gro dę przyz na no
rów nież Mo ni ce Bień kow skiej z KS
Ma so via za zdo by cie wi ce mi strzo -
stwa Pol ski w bad min to nie w grze
pod wój nej ko biet.

(j)

Prezydent zarządził
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* MZD og ło sił prze targ na wy ko na -
nie pro jek tu mo stu na Brzeź ni cy o wię -
kszej noś no ści. Re a li za cja naj wcześ niej
za 2 la ta.

* Sa ne pid do pu ścił do pły wa nia
wszyst kie ką pie li ska w oko li cach Płoc -
ka: So bót kę, Cie cho mic kie, Gór skie,
Zdwor skie, So czew kę.

* Po se rii po trą ceń pie szych w al.
Pił sud skie go pod ję to de cy zję, że świat -
ła bę dą tam czyn ne ca łą do bę.

* Ka sia Żoł now ska przy wioz ła 2
me da le z Mi strzostw Pol ski se nio rów
i mło dzie żow ców w pły wa niu, któ re
od by ły się w Ostrow cu Świę to krzy -
skim.

* W ogro dzie zo o lo gicz nym do ru dej
pan dy Ze ty do łą czył 9-mie sięcz ny sa -
miec z Rot ter da mu.

* OLPP pod su mo wał ubieg ły rok;
spół ka za ro bi ła 67 mln zło tych.

* War szaw ska Iz ba Skar bo wa prze -
pro wa dza kon tro lę w płoc kim US; wy -
jaś nia nie pra wi dło wo ści w zwro tach
po dat ku VAT.

* W zbior ni ku „Mo cza ry” w pół noc -
no -wschod niej czę ści PKN Or len za do -
mo wi ły się bo bry.

* Ae ro klub Zie mi Ma zo wiec kiej or -
ga ni zu je szko le nie dla przy szłych pa ra -
lot nia rzy – in for ma cje 0 507 431 967.

* Spraw dzian płoc kich szó sto kla si -
stów wy padł po wy żej śred niej kra jo -
wej (24,33 pkt. do 22,64). Naj lep szy
wy nik osią gnę li ucz nio wie Ogól noksz -
tał cą cej Szko ły Mu zycz nej – 29,38 pkt.

* PKN Or len był spon so rem głów -
nym 55. Mię dzy na ro do we go Me mo -
ria łu Ja nu sza Ku so ciń skie go.

* Ja dą cy z War sza wy do Led ni cy
uczest ni cy XIII Ogól no pol skie go Spot -
ka nia Mło dych za trzy ma li się w so bo tę
(6 czer wca) na kil ka go dzin w Płoc ku –
zwie dzi li Sta rów kę i San ktu a rium Bo -
że go Mi ło sier dzia.

* Wo je wódz kie mu Szpi ta lo wi Ze-
s po lo ne mu przyz na no pra wie 6 mln zł
do fi nan so wa nia na za kup apa ra tu ry
me dycz nej ze środ ków unij nych
(ZPORR 2004-2006).

* Na 19 skon tro lo wa nych au to bu -
sów ko mu ni ka cji miej skiej in spek to rzy
WITD zna le źli uster ki w 14.

* W nie dzie lę, 7 czer wca, w ka te drze
od sło nię to tab li cę upa mięt nia ją cą dru -
ha Wa cła wa Mil ke.

* Ty tuł „best in show” 31. wy sta wy
psów w Płoc ku zdo był pol ski ow cza rek
ni zin ny z Gan gu Dłu gich.

* XV Or len Po lish Open wy grał Ho -
len der Ro nald Vink. (j)

Mi nęło pół miesiąca

Na uro czy sto ści w Gdań sku, zor ga ni -
zo wa nej z oka zji 20. rocz ni cy pier-
wszych wol nych wy bo rów, wzię ła
udział płoc ka de le ga cja „So li dar no ści”.
Wśród nich był Ja kub L. Chmie lew ski,
któ re go pre zy dent RP Lech Ka czyń ski
odz na czył Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Odro dze nia Pol ski.

Chmie lew ski był jed nym z głów nych
or ga ni za to rów wy bo rów w 1989 ro ku.
Czło nek pre zy dium Ko mi te tu Oby wa tel -
skie go, współza ło ży ciel związ ku za wo -

do we go „So li dar ność” w Ma zo wiec kich
Za kła dach Ra fi ne ryj nych i Pe tro che micz -
nych. Dzia łacz nie po dle go ścio we go po -
dzie mia, in ter no wa ny od 13 grud nia 1981
ro ku do li sto pa da 1982 ro ku. Zaj mo wał
się m.in. kol por ta żem nie le gal nych wy -
daw nictw, or ga ni zo wa niem die ce zjal nej
po mo cy hu ma ni tar nej; Ko mi tet Po mo cy
Po trze bu ją cym utwo rzo ny zo stał przy
ów czes nym bi sku pie płoc kim Bo gda nie
Si kor skim, a dy stry bu cję da rów pro wa -
dzi ła pa ra fia „na Gór kach”. (j)

4 czer wca 2009

Płoc cza nie w Gdań sku

Za kres świad czo nych usług obej mu je
udzie la nie po mo cy spe cja li stycz nej
miesz kań com Płoc ka z za kre su pro fi lak ty -
ki uza leż nień, roz wią zy wa nia prob le mów
al ko ho lo wych, prze ciw dzia ła nia nar ko ma -
nii oraz prze mo cy w ro dzi nie.

Oso by za in te re so wa ne skła da ją pi -
sem ne ofer ty. Dru ki ofer ty moż na po -
brać w Wy dzia le Zdro wia i Spraw Spo -
łecz nych Urzę du Mia sta Płoc ka przy ul.
Zduń skiej 3 pok. 251 lub ze stro ny in ter -
ne to wej www.plock.eu. 

Wy peł nio ną ofer tę wraz z niez będ ny -
mi za łącz ni ka mi na le ży zło żyć w nie prze -
kra czal nym ter mi nie do 19 czer wca
2009 r. do go dzi ny 15.30 w Biu rze Ob -
słu gi Klien ta Urzę du Mia sta Płoc ka, ul.
Zduń ska 3. Ko per ta po win na być za kle -
jo na i opi sa na „Wy dział Zdro wia i Spraw
Spo łecz nych – Na bór pra cow ni ków Pun -
ktu Kon sul ta cyj ne go – Spe cja li sta ds.
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie”. 

Przy oce nie ofert ko mi sja bie rze pod
uwa gę na stę pu ją ce kry te ria:

– ukoń czo ne szko le nia lub kur sy spe -
cja li stycz ne,

– do świad cze nie za wo do we,
– po gram pra cy – za kres udzie la nej po -

mo cy w Pun kcie Kon sul ta cyj nym.
Wy bór ofert zo sta nie do ko na ny w cią gu

20 dni od up ły wu ter mi nu na skła da nie
ofert. Wy dział Zdro wia i Spraw Spo łecz -
nych Urzę du Mia sta Płoc ka za strze ga
rów nież moż li wość prze pro wa dze nia roz -
mów kwa li fi ka cyj nych. In for ma cje do ty -
czą ce kon kur su udzie la ne są w Wy dzia le
Zdro wia i Spraw Spo łecz nych oraz pod nr
024 367 17 04, 024 367 17 20.

Wy dział Zdro wia i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Mia sta Płoc ka in for mu je, że mo że
od stą pić od wy bo ru spe cja li stów bez po -
da nia przy czy ny.

Wy dział Zdro wia i Spraw Spo łecz nych 
Urzę du Mia sta Płoc ka 
og ła sza kon kurs na sta no wi sko 

spe cja li sty ds. prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie, 

dy żu ru ją ce go w Pun kcie Kon sul ta cyj nym dzia ła ją cym w Miej skim Cen trum
Roz wią zy wa nia Prob le mów Spo łecz nych przy ul. Mi sjo nar skiej 22. 

Płoc kie zoo za pra sza wszyst kich na
„Pik nik Plu szo we go Mi sia”, któ ry od -
bę dzie 21 czer wca (nie dzie la) w godz.
11 – 13. Ogród za mie rza pro pa go wać
Kam pa nię Car ni vo re 2009 – po świę co -
ną eu ro pej skim ssa kom dra pież nym
i ich och ro nie. W pro gra mie m.in.
przed sta wie nie o do brych dra pież ni kach
– przy go to wa ne przez Te atr Per Se oraz
za ję cia dy dak tycz ne dla dzie ci. (rł)

Pik nik Plu szo we go Mi sia 
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Ja kie mia sto na zy wa ne jest „pol skim
Li ver po o lem”? Czy po tra fisz wy mie nić
wszyst kich kró lów elek cyj nych? Za co
przyz na wa ny jest or der Vir tu ti Mi li ta ri?
Bo ha te rem ja kieś książ ki jest Lon gi nus
Pod bi pię ta? Na ta kie i jesz cze trud niej sze
py ta nia mu sie li od po wie dzieć uczest ni cy
„Kla sów ki z Pol ski” – spraw dzia nu z wie -
dzy o na szym kra ju. Im pre zę zor ga ni zo -
wa ła ra da pe da go gicz na Li ce um Ogól-
noksz tał cą ce go im. Wł. Ja gieł ły w Płoc ku.

Od godz. 10, w au li szko ły oraz w kil -
ku sa lach lek cyj nych tru dzi ło się nad za -
da nia mi 250 ucz niów, nie tyl ko z Ja giel -
lon ki. Sta wi li się tak że go ście: na u czy -
cie le, księ ża z ko ścio ła św. Sta ni sła wa
Kost ki, a na wet po seł na Sejm RP, by ły
po lo ni sta An drzej No wa kow ski. Par la -
men ta rzy sta opo wia dał o „włas nym” 4
czer wca 1989 r. – Mia łem wte dy 18 lat.
To był pięk ny dzień w mo im ży ciu i ży ciu
mo ich ró wieś ni ków. Na gle zda liś my so -
bie spra wę, że ko mu nizm prze stał już ist-
nieć. Mo że cie się tyl ko do my ślać, co czu -
liś my na myśl, że Pol ska jest wol nym kra-
jem, a my je steś my wol ny mi ludź mi.

Spraw dzian trwał go dzi nę. Pier wsi
uczest ni cy wy cho dzi li z sa li już po 30 mi -
nu tach. Wię kszość przyz na ła jed nak, że
test był niez wy kle trud ny. Oprócz py tań
pod sta wo wych z hi sto rii współ czes nej by -
ły też ta kie, któ re spra wi ły trud no ści na -
wet na u czy cie lom.

Wie sław Ko peć, po lo ni sta, je den
z głów nych or ga ni za to rów „kla sów ki”,
mó wił: – To nie jest tyl ko za ba wa.
Chce my, aby pi szą cy po desz li do spraw -
dzia nu po waż nie. Cho dzi tu bo wiem
o poz na nie włas nej pol sko ści. Po win niś -
my znać sa mych sie bie i po ka zy wać
włas ną świa do mość na ro do wą, cho ciaż -
by w zjed no czo nej Eu ro pie.

Świet ną oka zją do przy pom nie nia
dzie dzic twa kul tu ro we go i hi sto rycz ne -
go Pol ski był właś nie 4 czer wca. Do -
kład nie dwa dzie ścia lat te mu Po la cy po
raz pier wszy mo gli zag ło so wać na in ną
li stę niż Front Jed no ści Na ro du. Wy bo -
ry, bę dą ce efek tem obrad Okrąg łe go
Sto łu, da ły po czą tek tran sfor ma cji, któ -
ra od su nę ła od wła dzy par tię ko mu ni -
stycz ną. (MS)

Kla sów ka z Pol ski

Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki roz -
strzy gnę ła prze targ na wy ło nie nie wy ko -
naw cy pro jek tu dla za da nia in we sty cyj ne -
go pn. ”Bu do wa bu dyn ku usłu go we go,
prze wi dzia ne go do re a li za cji w Płoc ku
przy Sta rym Ryn ku 5 oraz za bu do wy pie -
rze jo wej wzdłuż ul. Biel skiej z miej sca mi
ga ra żo wy mi w par te rze”. Zo sta ło nim Biu -
ro Ar chi tek to nicz ne ABRYS s.c. z Płoc ka.
Wy ko naw ca za o fe ro wał re a li za cję przed-
mio tu za mó wie nia za ce nę umow ną brut to
151.280,00 zł, w cią gu 4 mie się cy.

Oprócz wy ło nio ne go wy ko naw cy do
prze tar gu zgło si ły się jesz cze 3 in ne biu -
ra pro jek to we: Pra cow nia Pro jek to wa
„Ar chi Kar” z War sza wy, Biu ro Usług
Pro jek to wych „IN STAL KOM FORT”
z Dy wit oraz Ma zo wiec kie Biu ro Pro-
jek tów „Ma pro” Sp. z o.o. z Płoc ka.
Z po stę po wa nia zo sta ły wy klu czo ne
ofer ty Pra cow ni Pro jek to wej „Ar chi -
Kar” – ze wzglę du na nie wnie sie nie
wa dium (w ter mi nie wy ma ga nym) oraz
Biu ro Usług Pro jek to wych „IN STAL -
KOM FORT”, ze wzglę du na nie zło że -

nie do ku men tów po twier dza ją cych speł -
nie nie wa run ku okre ślo ne go w Spe cy fi -
ka cji Istot nych Wa run ków Za mó wie nia.

Na te re nie przez na czo nym pod in we -
sty cję ist nia ła od po ło wy XIX wie ku
zwar ta za bu do wa mu ro wa na, któ rą spół -
ka pra gnie te raz od two rzyć. W pla nach
jest bu do wa bu dyn ku usłu go we go, 
3-kon dy gna cyj ne go z pod da szem użyt ko -
wym, bez pod piw ni cze nia. Pro jek to wa na
za bu do wa po łą czo na bę dzie z za bu do wą
ist nie ją cą w spo sób za pew nia ją cy ar chi -
tek to nicz ne i fun kcjo nal ne uzu peł nie nie
pie rzei sta ro miej skiej za bu do wy od stro -
ny Sta re go Ryn ku i ul. Biel skiej. Na par -
te rze zlo ka li zo wa ny bę dzie lo kal usłu go -
wy, z przez na cze niem np. ga stro no micz -
nym, na to miast na pię trach i pod da szu
bę dą biu ra lub in ne usłu gi, nie prze wi du -
je się lo ka li miesz kal nych.

Ze wzglę du na in ny obec nie układ
wła ści ciel ski dzia łek (szer szy pas dro-
go wy) obec na kon cep cja bu dyn ku fron-
to we go róż ni się od swo je go hi sto rycz -
ne go po przed ni ka. D.Sz.

Od bu do wa od fun da men tów

Urząd Mia sta pod pi sał umo wę na bu -
do wę uli cy Gro ta Ro wec kie go wraz
z bra ku ją cą in fra struk tu rą.

Uli ca ta znaj du je się na osie dlu Po dol-
szy ce Pół noc. Oto czo na jest za bu do wą
jed no ro dzin ną. Krzy żu je się z uli ca mi
Os sow skie go, Pa trio tów i Ofiar Ka ty -
nia. Pro jekt za kła da po łą cze nie jej z uli -
cą Ku trze by oraz prze bu do wę skrzy żo -
wa nia z uli ca mi Os sow skie go i Su char -
skie go. 

Obec nie Gro ta Ro wec kie go wy ło żo na
jest pły ta mi be to no wy mi. Pro jekt prze -
wi du je wy ko na nie as fal to wej na wierz -
chni jezd ni, obu stron nych chod ni ków
z czer wo nej kost ki be to no wej oraz 
zja zdów z kost ki sza rej. Roz miesz cze -
nie dojść do fur tek wy ko naw ca uzgod ni
z wła ści cie la mi po se sji. 

Pra ce po trwa ją 7 mie się cy. Wy ko na je
kon sor cjum firm: PI-U „WE RESZ CZYŃ -
SKI” i PRD za po nad 1 mln zł. mk

Zmia ny na ul. Gro ta Ro wec kie go 

Roz po czę ły się pra ce przy bu do wie
pier wsze go od cin ka uli cy Ku trze by na
osie dlu Po dol szy ce Pół noc.

Ca łe za da nie obej mu je prze bu do wę
bra ku ją ce go frag men tu uli cy na od cin ku
od ko ścio ła św. Krzy ża do uli cy Si kor -
skie go oraz po łą cze nie z uli cą Żoł nie rzy
Wrześ nia. Ze wzglę du na pla no wa ną bu -
do wę obiek tów han dlo wych przy uli cy
Si kor skie go, in we sty cję po dzie lo no na
dwa eta py. Obec nie re a li zo wa ny jest od -

ci nek o dłu go ści 165 m, li cząc od ko ścio -
ła św. Krzy ża. W ra mach za da nia zo sta -
nie wy ko na na as fal to wa na wierz chnia
jezd ni, jed no stron ny chod nik z czer wo nej
kost ki be to no wej oraz zja zdy z kost ki
sza rej. Wy bu do wa na zo sta nie po nad to
ka na li za cja desz czo wa oraz oświet le nie. 

Pra ce wy ko nu je PPUH MEL BET
z Płoc ka, któ ry ma 4 mie sią ce na wy -
wią za nie się z umo wy. Koszt in we sty cji
to po nad 292 tys. zł. mk

Ku trze by w dwóch eta pach

Sześ ćdzie się ciu ab sol wen tów płoc kich
szkół po nad gim na zjal nych zło ży ło pa -
miąt ko we pod pi sy w Księ dze Chwa ły.

Naj lep si ab sol wen ci od 2001 ro ku spo-
ty ka ją się w ra tu szu w cza sie Dni Hi sto rii
Płoc ka. Wpis do Księ gi Chwa ły jest na -
wią za niem do tra dy cji. Ka je tan Mo ry ko ni,
rek tor Szko ły Wo je wódz kiej w Płoc ku,
za ło ży ciel To wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go, umiesz czał bo wiem w Księ dze
naz wi ska naj zdol niej szych ucz niów koń -
czą cych Szko łę Wo je wódz ką. Li sty gra tu -
la cyj ne i upo min ki ucz niom wrę czy li: pre -
zy dent Mi ro sław Mi lew ski i je go za step ca
Piotr Ku be ra. seb

Naj lep si ucz nio wie u Pre zy den ta

4 czer wca w Płoc ku

W sa mo po łud nie Płock ucz cił dwu dzie stą
rocz ni cę de mo kra tycz nych wy bo rów w 1989
ro ku. Po płoc kim hej na le, du et hej na li stów
ode grał hymn pań stwo wy. Póź niej z ra tu szo -
wej wie ży wy pusz czo no bia łe i czer wo ne 
ba lo ny. K
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Urząd Mia sta Płoc ka og ła sił prze targ
nie o gra ni czo ny na re a li za cję za da nia pn.
„Bu do wa uli cy Zu brzyc kie go wraz z bra -
ku ją cą in fra struk tu rą – etap II”. Przed-
mio tem za mó wie nia jest bu do wa się ga -
cza uli cy Zu brzyc kie go, wraz z chod ni -
ka mi, zja zda mi oraz bra ku ją cą in fra -
struk tu rą (oświet le niem, ka na li za cją sa n-
i tar ną, ka na li za cją desz czo wą i wo do cią -

giem). Nie do pusz cza się skła da nia ofert
czę ścio wych i wa rian to wych. Wy bra ny
w prze tar gu wy ko naw ca bę dzie miał 2
mie sią ce na re a li za cję za da nia. Szcze gó -
ło we wa run ki za mó wie nia w Urzę dzie
Mia sta (Biu ro Ob słu gi Klien ta, sta no wi -
sko nr 8) lub na stro nie www.bip.ump.pl.
Ofer ty na le ży skła dać do 23 czer wca 
do godz. 11.30.

Prze targ na bu do wę ul. Zu brzyc kie go
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1. UCH WA ŁA NR 518/XXXVII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc ka
na 2009 rok,

2. UCH WA ŁA NR 519/XXXVII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc ka
na 2009 rok,

3. UCH WA ŁA NR 520/XXXVII/09
w spra wie za twier dze nia ta ryf za zbio ro we
za o pa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa -
dze nie ście ków na okres od 1 lip ca 2009 ro -
ku do 30 czer wca 2010 ro ku,

4. UCH WA ŁA NR 521/XXXVII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umów na okres prze kra cza ją cy rok bu -
dże to wy,

5. UCH WA ŁA NR 522/XXXVII/09
w spra wie udzie le nia po rę cze nia fi nan so -
we go dla Miej skie go To wa rzy stwa Bu -
dow nic twa Spo łecz ne go Sp. z o.o.
w Płoc ku z ty tu łu za cią gnię cia kre dy tu
w Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we go
w War sza wie na re a li za cję przed sięw zię -
cia pn. „Bu do wa bu dyn ków Nr 1 i 2 przy
uli cy Ja na Pa wła II w Płoc ku”,

6. UCH WA ŁA NR 523/XXXVII/09
w spra wie udzie le nia po rę cze nia fi nan so -
we go dla Miej skie go To wa rzy stwa Bu -
dow nic twa Spo łecz ne go Sp. z o.o. w Płoc -
ku z ty tu łu za cią gnię cia kre dy tu w Ban ku
Gos po dar stwa Kra jo we go w War sza wie
na re a li za cję przed sięw zię cia pn. „Bu do wa
bu dyn ków Nr 1, 2, 3, 4 przy uli cy Ar mii
Kra jo wej w Płoc ku”,

7. UCH WA ŁA NR 524/XXXVII/09
w spra wie udzie le nia po rę cze nia fi nan so we -

go dla Miej skie go To wa rzy stwa Bu dow nic -
twa Spo łecz ne go Sp. z o.o. w Płoc ku z ty tu -
łu za cią gnię cia kre dy tu w Ban ku Gos po dar -
stwa Kra jo we go w War sza wie na re a li za cję
przed sięw zię cia pn. „Bu do wa bu dyn ków Nr
3, 4 i 5 przy uli cy Ja na Pa wła II w Płoc ku”,

8. UCH WA ŁA NR 525/XXXVII/09
w spra wie zmia ny za łącz ni ka nr 2 do Uch -
wa ły Nr 729/XLIII/05 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 28 czer wca 2005 r.,

9. UCH WA ŁA NR 526/XXXVII/09
w spra wie na da nia sta tu tu Żłob ko wi Miej -
skie mu Nr 1 w Płoc ku,

10. UCH WA ŁA NR 527/XXXVII/09
w spra wie na da nia sta tu tu Żłob ko wi Miej -
skie mu Nr 3 w Płoc ku,

11. UCH WA ŁA NR 528/XXXVII/09
w spra wie na da nia sta tu tu Żłob ko wi Miej -
skie mu Nr 4 w Płoc ku,

12. UCH WA ŁA NR 529/XXXVII/09
w spra wie wy dzier ża wie nia nie ru cho mo ści
grun to wej sta no wią cej włas ność Gmi ny –
Mia sto Płock przy ul. Ko biał ka w Płoc ku,

13. UCH WA ŁA NR 530/XXXVII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na do ko na nie
da ro wiz ny nie ru cho mo ści przez Gmi nę –
Mia sto Płock (2 eg zem pla rze),

14. UCH WA ŁA NR 531/XXXVII/09
w spra wie skar gi p. J.M. na uch wa łę Ra dy
Mia sta Płoc ka,

15. UCH WA ŁA NR 532/XXXVII/09
w spra wie skar gi pp. B.B. K. zam.
w Płoc ku,

16. UCH WA ŁA NR 533/XXXVII/09
w spra wie skar gi p. B.K. zam. w Płoc ku,

17. UCH WA ŁA NR 534/XXXVII/09
w spra wie prze ję cia z mo cy usta wy na włas -
ność Gmi ny – Mia sto Płock po rzu co ne go
po ja zdu mar ki Fiat 126 P 650 nr re je stra cyj -
ny WP 18716, nr iden ty fi ka cyj ny VIN
SUF126A0019682916.

4 Sygnały Płockie

*XXXVII SESJA RADY MIASTA*XXXVII SESJA RADY MIASTA*XXXVII SESJA RADY MIASTA*XXXVII SESJA RADY MIASTA*

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXXVII
se sji w dniu 26 maja 2009 roku:

Jed nym z głów nych te ma tów ma jo -
wej se sji Ra dy Mia sta był stan śro do wi -
ska na ob sza rze wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go. Ob szer nie in for mo wał o tym
rad nych i od po wia dał na py ta nia wo je -
wódz ki in spek tor och ro ny śro do wi ska
Woj ciech Ha sa.

Ge ne ral nie rzecz uj mu jąc, sy tu a cja
nie jest do bra, choć – trze ba przyz nać –
lep sza niż kil ka na ście lat te mu. Zna -

czą ca po pra wa na stą pi ła w Or le nie,
któ ry w mi nio nych 10 la tach du żo za in-
we sto wał w och ro nę śro do wi ska i ma
to prze ło że nie na wy ni ki zbior cze.
Z po wie trza pra wie wy e li mi no wa no
wie le za nie czysz czeń (znik nął prob lem
oło wiu gdy upo wszech ni ły się ben zy ny
be zo ło wio we), po zo sta ły py ły za wie -
szo ne w du żych mia stach, prze kra cza -
ją ce do pusz czal ne nor my. Bio rą się one
głów nie z ru chu ko mu ni ka cyj ne go (np.
w Płoc ku w cią gu 10 lat licz ba sa mo -
cho dów pod wo i ła się) i ni skich, lo kal -
nych kot łow ni. Nie po pra wi ła się ja -
kość wód; na dal w ca łym wo je wódz -
twie nie ma my wód I i II kla sy czy sto -
ści, choć za war tość chlor ków i siar cza -
nów ma ten den cję ma le ją cą. To wi na
bra ku oczysz czal ni, a z tych któ re są
pra wie po ło wa fun kcjo nu je nie pra wi -
dło wo i pil nie wy ma ga mo der ni za cji.
Ście ki ko mu nal ne to obec nie naj wię -
kszy tru ci ciel rzek. Po wo li, ale po gar -
sza się stan je zior, któ re w wię kszo ści
są płyt kie i po dat ne na de gra da cję.
Dzia ła nia re kul ty wa cyj ne pod ję te na
je zio rze Zdwor skim trze ba pod jąć tak -
że w in nych ak we nach, by od wró cić tę
nie ko rzyst ną ten den cję.

Jesz cze go rzej jest z od pa da mi. Se lek tyw -
nej zbiór ce i dal sze mu prze twa rza niu po dle -
ga tyl ko kil ka pro cent wszyst kich gro ma -
dzo nych śmie ci, resz ta tra fia na wy sy pi ska
i za peł ni ły już wie le skła do wisk. Dla przy -
kła du: w 2007 ro ku na te re nie wo je wódz twa
fun kcjo no wa ło 125 skła do wisk, w ro ku
ubieg łym 115, w tym 80 i do przy szłe go ro -
ku jesz cze kil ka ubę dzie. Nie ma w ogó le
skła do wi ska od pa dów az be sto wych.

Za kład Uty li za cji Od pa dów Ko mu nal -
nych w Ko bier ni kach, któ ry miał nam
słu żyć jesz cze przez kil ka lat, jest pra wie
pe łen. Tym cza so wym roz wią za niem by -
ło by pod wyż sze nie ist nie ją cych nie cek,
co da ło by jesz cze 2-3 la ta cza su na wy -
bu do wa nie spa lar ni. Bo spa lar nia i po -
wszech na se lek tyw na zbiór ka są je dy -
nym sen sow nym roz wią za niem, poz wa -
la ją cym zre du ko wać od pa dy do mi ni -
mum. Bo od pa dów nikt u sie bie nie chce.
Wy no si my je z miesz kań, wy wo zi my ze
śmiet ni ków, tyl ko da lej... gdzie?

– Naj roz sąd niej by ło by pod wyż szyć
ist nie ją ce niec ki i w tym cza sie roz po -
cząć tam bu do wę spa lar ni, co po trwa
oko ło 5 lat – wy jaś niał na se sji za stęp ca
pre zy den ta Da riusz Za widz ki. – Gdy
zacz nie dzia łać in sta la cja ter micz ne go
uniesz ko dli wia nia od pa dów, ist nie ją ce
niec ki moż na bę dzie zre kul ty wo wać. Ale
część miesz kań ców pro te stu je prze ciw ko
ta kie mu roz wią za niu, choć gmi na otrzy-
mu je co ro ku za Ko bier ni ki po nad 1 mln
zło tych po dat ku. Dla te go roz wa ża my też
in ną lo ka li za cję spa lar ni. Do koń ca
czer wca po win no być go to we stu dium
wy ko nal no ści tej in we sty cji ze wska za -
niem lo ka li za cji. (j)

Trud ne ra dy na od pa dy

Ta ry fa op łat za wo dę i ście ki prze sta je
obo wią zy wać 30 czer wca br. Do tych czas
dla gos po darstw do mo wych wy no si ona
2,75 zł/m.szesc. + VAT i dla ce lów pro-
duk cyj nych 3,10 zł/m.szesc. za wo dę i 3,21
zł/m.szec. za ście ki.

Wo do cią gi Płoc kie, ba zu jąc na po no szo -
nych kosz tach, zwią za nych z do star cza -
niem wo dy i od pro wa dza niem ście ków, za -
pro po no wa ły by no wa ta ry fa, któ ra bę dzie
obo wią zy wa ła od 1 lip ca br. do 30 czer wca
przy szłe go ro ku by ła znacz nie pod wyż szo -
na i wy no si ła: 3,32 zł/m.szesc. wo dy na ce -
le so cjal no by to we, 3,34 zł/m.szesc. dla od -
bior ców pro duk cyj nych i jed na staw ka dla
wszyst kich – 3,65 zł/m. szesc. za od biór
ście ków. Do te go do li czyć na le ża ło by mie -
sięcz ną op ła tę abo na men to wą w wy so ko ści
8,72 zł + VAT na jed ne go od bior cę. 

W Urzę dzie Mia sta prze a na li zo wa no
pro po no wa ne staw ki, uw zględ nia jąc za kres
i kosz ty dzia łal no ści spół ki, jej pla ny roz-
wo jo we, po rów na no wy so kość ob cią żeń,
ja kie z ty tu łu op łat za wo dę i ście ki po no si
prze cięt na ro dzi na obec nie i o ile one
wzros ną po wpro wa dze niu pro po no wa nych
no wych sta wek. Ob li czo no, że przy śred-
nim mie sięcz nym zu ży ciu wo dy 12
m.szesc. w 4-oso bo wej ro dzi nie, jej wy dat -
ki na ten cel zwię kszy ły by się o 10,81%. 
Z prze pro wa dzo nej ana li zy wy ni ka, że pro-

po no wa ne przez Wo do cią gi Płoc kie pod -
wyż ki ma ją swo je uza sad nie nie, jed nak że
Pre zy dent do szedł do wnio ski, że dla wie -
lu ro dzin by ły by one zbyt wiel kim ob cią że -
niem. Dla te go, ma jąc na uwa dze as pekt
spo łecz ny, za pro po no wał, aby część tej
pod wyż ki wziął na sie bie bu dżet mia sta.
Z tych pie nię dzy dop ła ca no by 43 gro sze
do każ de go me tra wo dy i 76 gro szy do każ -
de go me tra ście ków dla gos po darstw do -
mo wych. Z bu dże tu po kry ta ma być róż ni -
ca w op ła cie abo na men to wej tj. 1,72 zł
(+VAT) dla każ de go od bior cy. We dług tej
pro po zy cji mia sto bę dzie mu sia ło dop ła cić
„Wo do cią gom” po nad 1,6 mln zło tych za
III kwar tał br. oraz po nad 4,8 mln zło tych
w ro ku przy szłym na IV kwar tał br. i dwa
kwar ta ły ro ku 2010.

Po krót kiej dy sku sji rad ni na ma jo wej
se sji przy ję li te pro po zy cje. Od 1 lip ca br.
staw ki za wo dę i ście ki wy no szą:

– 2,89 zł + VAT za metr sze ścien ny wo -
dy dla lud no ści

– 3,34 zł +VAT za metr szesc. wo dy do
ce lów pro duk cyj nych

– 2,89 zł + VAT za metr ście ków so cjal -
no -by to wych

– 3,65 zł (+ VAT) za metr ście ków po -
pro duk cyj nych. 

Op ła ta abo na men to wa dla każ de go od -
bior cy wzra sta o 2 zł + VAT. (j)

O 14 gro szy wię cej za wo dę

Miej skie To wa rzy stwo Bu dow nic twa
Spo łecz ne go zło ży ło do ban ku Gos po -
dar stwa Kra jo we go 3 wnio ski o udzie le -
nie kre dy tów na sfi nan so wa nie bu do wy
ko lej nych bu dyn ków: przy al. Ja na Pa -
wła II 1, 2, 3, 4, 5 oraz przy ul. Ar mii
Kra jo wej 1, 2, 3, 4. Jed nym z wa run ków
roz pa trze nia wnio sków jest przed sta -
wie nie przez wnio sko daw cę za bez pie -

cze nia 20% kre dy tu (łącz nie z od set ka -
mi) w for mie po rę cze nia fi nan so we go
udzie lo ne go przez mia sto.

Rad ni zgo dzi li się ta kie go po rę cze -
nia udzie lić. Bę dzie ono obo wią zy wa -
ło w każ dym ro ku bu dże to wym do
wy so ko ści przy pa da ją cej do spła ty
w da nym ro ku ra ty wraz z na leż ny mi
od set ka mi. (j)

Po rę czy my kre dyt MTBS -o wi



Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Pro szę o prze sta wie nie wia ty przy stan -
ko wej na ul. Do brzy kow skiej (na koń -
cu dzia łek) o 300 m da lej. 2/ Pro szę
o po sta wie nie zna ku in for ma cyj ne go
przed przy stan kiem „uwa ga dzie ci”
i zna ku ogra ni cza ją ce go pręd kość do
40 km na ul. Do brzy kow skiej. 3/ Przy
no wo wy bu do wa nej dro dze z płyt (do -
cho dzi do Do brzy kow skiej) pow sta ło
dzi kie wy sy pi sko. 4/ Pro szę o po sze -
rze nie za to ki au to bu so wej przy ul. Do -
brzy kow skiej na gra ni cy mia sta. 5/
Pro szę o usta wie nie zna ków in for ma -
cyj nych: na prze pu ście ro wu od wad -
nia ją ce go na osie dlu Pra do li na Wi sły,
przy wjeź dzie z Do brzy kow skiej na ul.
Ni zin ną i z Do brzy kow skiej na Jor da -
now ską. 6/ Pro szę o utwar dze nie łu ku
ul. To kar skiej przy po se sji nr 3. 7/
Miesz kań cy osie dla Gó ry i Cie cho mi -
ce pro szą o in for ma cję, kie dy bę dzie
osta tecz ny od biór wia duk tu. 8/ Miesz -
kań cy osie dli: Ra dzi wie, Gó ry i Cie -
cho mi ce pro szą o uru cho mie nie li nii
au to bu so wej do wo żą cej pra cow ni ków
do PKN Or len na każ dą zmia nę. 9/
Pro szę o wy rów na nie (za la nie as fal -
tem) wja zdu do oś rod ka zdro wia przy
ul. Gó ry. 10/ Pro szę o wy cię cie su -
chych drzew w al. Ki liń skie go i przy
ul. Mic kie wi cza. 11/ Pro szę o wy rów -
na nie po bo czy ul. Gó ry, Łąc ka i Cie -
cho mic ka (do gra nic mia sta) i za to ki
na prze ciw ko oś rod ka zdro wia. 12/ Pro -
szę o wy rów na nie za do leń na ul. Do -
brzy kow skiej, Se me stral nej, Edu ka cyj -
nej, Ty mian ko wej, Mię to wej, Ru mian -
ko wej, La wen do wej, Je zior nej, Ja nó -
wek, Tę czo wej, Bro war nej, Wło ścia -
ny, Nad wi ślań skiej i Jor da now skiej.
13/ Pro szę o pie lę gna cję drzew przy ul.
Ko le jo wej, Siel skiej i Biel skiej (od
prze ja zdu do gra nic mia sta – za sła nia -
ją wi docz ność), wy cię cie su chej to po li
na ul. Kut now skiej. 14/ Pro szę o wy -
rów na nie za do leń w za to czkach au to -
bu so wych na osie dlu Gó ry. 15/ Pro szę
o wy czysz cze nie kra tek ście ko wych na
ul. Cie cho mic kiej (od wia duk tu do gra -
nic mia sta). 16/ Pro szę o usta wie nie
zna ku ostrze gaw cze go oraz wy ma lo -
wa nie pa sów przy przy stan ku au to bu -
so wym w ul. Do brzy kow skiej. 17/ Pro -
szę, w imie niu miesz kań ców (78 pod-
pi sów), o po zo sta wie nie pla cu za baw
na osie dlu Cie cho mi ce na do tych cza -
so wych wa run kach.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Wno szę o mon taż in sta la cji świet lnej na
przy cisk wzdłuż al. Ja na Pa wła II przy
przy chod ni Ro dzi na. 2/ Wno szę o na -
pra wę na wierz chni dro gi przy ul. Ty -
siąc le cia obok Bie dron ki. 3/ Wno szę
o na pra wę na wierz chni dro gi przy ul.
Ar mii Kra jo wej 12.

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
W związ ku z wy pad ka mi przy al. Pił -
sud skie go zwra cam się z proś bą o wy -
dłu że nie cza su fun kcjo no wa nia świa teł
sy gna li za cyj nych przy naj mniej do
godz. 24.

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Przys pie sze nie bu do wy ul. Gra nicz nej
w ce lu od cią że nia ul. Oto liń skiej. 2/
Pro szę o do ko na nie na sa dzeń ro ślin,
krze wów i drzew wzdłuż ul. Ar mii Kra-
jo wej. 3/ Kie dy zo sta nie upo rząd ko wa -
ny te ren przy al. Ki liń skie go 10? 4/ Pro -
szę o po now ne usta wie nie wiat na przy -
stan kach przy ul. Sien kie wi cza (przed
skrzy żo wa niem z ul. Mi sjo nar ską
i Biel ską). 5/ Kto od bie rał in we sty cję na
ul. Dwor co wej – ja kie by ły przy czy ny
usz ko dze nia na wierz chni? 6/ Pro szę
o wpi sa nie ul. We so łej do WPI na la ta
2009-2010.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Co Pre zy dent Mia sta za mie rza uczy nić,
aby Płock i je go miesz kań cy nie mu sie -
li wsty dzić się za sy tu a cję ist nie ją cą
w sek cji pił ki noż nej, na le żą ce go do
mia sta klu bu „Wi sła Płock”?

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Aby Wy dział Edu ka cji po wia da miał
dy rek to rów nie pub licz nych przed-
szko li o na ra dach, szko le niach i im -
pre zach mię dzy przed szkol nych. 2/
Do ty czy oz na ko wa nia przej ścia dla
dzie ci w re jo nie przed szko la przy ul.
Go ści niec 48. 3/ Uru cho mie nie li nii
au to bu so wej przez ul. Go ści niec
w kie run ku Bo ro wi czek.

Ar ka diusz Iwa niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Na pra wa chod ni ka przy ul. Kos so -
budz kie go (od Rem bie liń skie go do
ko ścio ła). 2/ Do pre cy zo wa nie od po -
wie dzi na in ter pe la cję w spra wie
kosz tów re kla my.

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Czy w związ ku z pla no wa ną bu do wą
wie lo po zio mo we go par kin gu przy ul.
Ko ściusz ki pla no wa ne są prze sa dze nia
lub wy cin ka drzew? 2/ Czy bil lbo ar dy
przy ul. Do brzyń skiej znaj du ją się na
te re nie na le żą cym do Gmi ny Płock?
Kto od po wia da za po zo sta wie nie po po -
przed nich re kla mach wy sta ją cych ele-
men tów me ta lo wych? 3/ Na pod sta wie
ja kich stu diów hi sto rycz no -ur ba ni -
stycz nych opra co wa no kon cep cję za -
gos po da ro wa nia Pla cu Obroń ców War -
sza wy?

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Zwię ksze nie bez pie czeń stwa przy
Szko le Pod sta wo wej nr 23 na osie dlu
Po dol szy ce Pół noc. 2/ W spra wie bu -
do wy par kin gu przy Miej skim Przed-
szko lu nr 34 na osie dlu Bo ro wi czki.

opr. (j)
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*XXXVII SESJA RADY MIASTA*XXXVII SESJA RADY MIASTA*XXXVII SESJA RADY MIASTA*XXXVII SESJA RADY MIASTA*

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi w maju 2009 r. 
i pod czas XXXVII se sji Ra dy Mia sta 
Płocka:

In for ma cje o płoc kich żłob kach
i przed szko lach przed sta wił na ostat niej
se sji Ra dy Mia sta za stęp ca pre zy den ta
Piotr Ku be ra. Naj pil niej sza spra wa to po -
pra wa ba zy lo ka lo wej.

Spa dek po PRL-u

Po nad 90 proc bu dyn ków przed szkol -
nych w Płoc ku po cho dzi z okre su PRL-
u. Bu do wa no je w la tach 60 – tych, 70 –
tych i 80 – tych, czę sto obok sie bie, na

są sied nich uli cach. Adap to wa no też po -
miesz cze nia w sta rych, nie do sto so wa -
nych bu dyn kach i blo kach miesz kal -
nych. 6 przed szko li pow sta ło w tzw. sy -
ste mie „cie cha now skim” (MP nr: 17,
27, 35, 31, 8, 20); z pły ty pil śnio wej
i ele men tów pre fa bry ko wa nych z drew -
na. I to ich stan tech nicz ny bu dzi naj -
wię ksze oba wy płoc kie go sa mo rzą du.

W po pe e re low skich przed szko lach i tych
adap to wa nych na ce le przed szkol ne bra ku -
je po miesz czeń dy dak tycz nych, któ re w no -
wych bu dyn kach są stan dar dem, tj.: sa la do
za jęć ru cho wych, sa la do za jęć in dy wi du al -
nych, do za jęć gru po wych (an giel ski, ryt-
mi ka, re li gia itp.), ga bi ne tów do roż nych
form in dy wi du al nej te ra pii pe da go gicz nej,
miej sca na ar chi wa przed szkol ne, schow -
ków po rząd ko wych, po miesz czeń na po -
mo ce dy dak tycz ne dla na u czy cie li i ma ga -
zy no wych, odręb nych ga bi ne tów dla wi ce -
dy rek to rów. 

Do tych cza so we kro ki

Dla te go w ra mach ist nie ją cej przed szkol -
nej ba zy lo ka lo wej prze ka za no już do dys-
po zy cji Miej skich Przed szko li nr: 12, 15,
16, 19, 21 miesz ka nia służ bo we po lo ka to -
rach miesz ka ją cych w pla ców kach. Po dob -
nie bę dzie z lo ka la mi przy Miej skim Przed-
szko lu nr 14. Miej skie Przed szko le nr 1,
któ re jest obec nie re mon to wa ne, wzbo ga ci
się o po miesz cze nia piw nicz ne po skle pie
i strych po wyk wa te ro wa nych lo ka to rach,
a dla Miej skie go Przed szko la nr 33 sa mo -
rząd za a dap tu je po miesz cze nia po Tech ni -

kum Sa mo cho do wym. Jest już opra co wa ny
pro jekt prze bu do wy i adap ta cji po miesz -
czeń na ga bi ne ty spe cja li stycz ne do
wszech stron nej te ra pii i re ha bi li ta cji ru cho -
wej dzie ci; w tym sa li In te gra cji Sen so rycz -
nej i do go te ra pii. Wcześ niej Miej skie
Przed szko le z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
Nr 33 zo sta ło do sto so wa ne do po trzeb dzie -
ci i ro dzi ców nie peł no spraw nych ru cho wo.
Za mon to wa no win dę oraz utwo rzo no
odręb ny wjazd dla osób na wóz kach in wa -
lidz kich. Zre a li zo wa no już adap ta cję i mo -
der ni za cję Miej skie go Przed szko la Nr 34.

W la tach 2006 – 07 prze pro wa dzo no
I etap wy mia ny sprzę tu te re no we go. W na -
stęp nym eta pie po win ny być – wg au to rów
ra por tu – prze pro jek to wa ne te re ny przed-
szkol ne, w tym zie leń, ścież ki, chod ni ki
oraz ogro dze nia. Na le ża ło by utwo rzyć lub
zwię kszyć licz bę miejsc po sto jo wych dla
sa mo cho dów ro dzi ców i per so ne lu. Ko -
niecz na jest też dal sza mo der ni za cja ba zy
ma te rial nej i dy dak tycz nej – meb li i sprzę -
tu (wy mia na sza fek do szat ni, meb li do sal
za jęć zgod nie z obo wią zu ją cy mi cer ty fi ka -
ta mi oraz do sto so wa nie sto li ków i krze seł
do wzro stu dzie ci). Je dy nie wy po sa że nie
w za baw ki i po mo ce dy dak tycz ne nie bu dzi
za strze żeń au to rów ra por tu.

Dla Miej skich Przed szko li nr 2 i 13 są
już re a li zo wa ne no wo czes ne in we sty cje. Ze
wzglę du na bez pie czeń stwo dzie ci i po pra -
wę wa run ków edu ka cji prio ry te tem sta ła
się zmia na lo ka li za cji Miej skie go Przed-
szko la Nr 13. 

W przy pad ku żłob ków miej skich ba za
zo sta ła od no wio na i do po sa żo na w 2007
ro ku. Pla ców ki otrzy ma ły z bu dże tu mia s-
ta Płoc ka „spe cjal ne” środ ki na ten cel
w łącz nej kwo cie 331 723 zł. Za ku pio ne
zo sta ły no we meb le, wy po sa że nie i sprzęt
oraz drob ny asor ty ment (sprzęt gos po dar -
stwa do mo we go, wy po sa że nie do kuch ni,
na świet la cze do jaj, wa gi nie mo wlę ce, ter-
mo me try, lam py bak te rio bój cze, wóz ki
dzie cię ce, noc ni ki, itp.). 

dokończenie na str. 6

Ra port
W 2010 r. za koń czy się bu do wa przed szko li na osie dlach Ra dzi wie i Cie cho mi ce, ale mia sto
przy go to wu je się już do bu do wy no we go przed szko la i żłob ka na Po dol szy cach Po łud nie. 

Ra tu nek dla żłob ków
i przed szko li

MP nr 1 po remoncie powiększy się o piwnicę i strych
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dokończenie ze str. 5
Sa le po by tu dzie ci, szat nie i roz bie ral nie

otrzy ma ły no wy, przy jaz ny dzie ciom wi z-
e ru nek, po pra wi ła się este ty ka po miesz -
czeń. Sa le i szat nie wy po sa żo ne zo sta ły
w meb le do sto so wa ne do wie ku dzie ci.
Żłob ki za ku pi ły no we za baw ki edu ka cyj -
ne, sty mu lu ją ce roz wój dziec ka, od po -
wied nie dla wła ści we go prze dzia łu wie ko -
we go dzie ci, speł nia ją ce nor my bez pie -
czeń stwa. Do po sa żo ne zo sta ły tak że po -
miesz cze nia gos po dar cze: kuch nie, pral nie
i po ko je ad mi ni stra cyj ne. 

Pla no wa ne re mon ty i in we sty cje 

Dal szych in we sty cji wy ma ga ją pla ce
za baw, znaj du ją ce się przy żłob kach miej -
skich: Nr 3 przy ul. Pło skie go 3 oraz Nr 4
przy ul. Lach ma na 10. Ale prze de wszyst -
kim trze ba ra to wać sie dzi by żłob ków
miej skich. 

Na prze strze ni lat 2003 – 2008 na re -
mon ty w żłob kach miej skich wy dat ko wa -
no z bu dże tu mia sta Płoc ka 405 468,07 zł.
Te go rocz ny bu dżet za bez pie cza kwo tę
170 000,00 zł z przez na cze niem na re mon -
ty w Żłob ku Miej skim Nr 3. Naj trud niej -
sza sy tu a cja lo ka lo wa wy stę pu je w Żłob ku
Miej skim Nr 1 w Płoc ku przy ul. Czwar ta -
ków 4 – po trze by lo ka lo we żłob ka cze ka ją
na re a li za cję. 

W przy pad ku przed szko li naj waż niej sze
za da nia mo der ni za cyj ne to: re mon ty da -
chów, ter mo mo der ni za cje ele wa cji (lub re -
mon ty tyn ków), wy mia na sto lar ki okien -
nej i drzwio wej zew nętrz nej i wew nętrz -
nej, wy mia na in sta la cji – wod nej, ka na li -
za cyj nej, c.o., elek trycz nej, re mon ty ta ra -
sów. Ka pi tal nej mo der ni za cji wy ma ga ją
po miesz cze nia blo ków ży wie nio wych,
w tym in sta la cji wen ty la cyj nych oraz wy -
po sa że nie kuch ni przed szkol nych.

Na no we sie dzi by, na ist nie ją cych dział -
kach, mo gą li czyć MP nr 20 (Mię dzy to -
rze), 29 (os. Ko cha now skie go) i 31 (Po -
dol szy ce Pół noc) oraz wspól nie MP nr 17
i ZSOS 7. To naj pil niej sze in we sty cje na
la ta 2011 – 2015, obok tej naj waż niej szej
– bu do wy na osie dlu Podol szy ce Po łud nie
przed szko la in te gra cyj ne go (7 – od dzia -
łów na 175 miejsc) i żłob ka (5 – od dzia ło -
wy na 100 miejsc). – Zde cy do wa liś my, że
bę dzie to tań sza in we sty cja je śli bę dzie to
je den bu dy nek, od dzie lo ny fun kcjo nal nie –
mó wił Piotr Ku be ra. 

W tym sa mym cza sie mo der ni za cje
i re mont przej dą przed szko la nr 15 (Ty -
siąc le cia), 6 (Po dol szy ce Płn.), 19 (Skar -
pa) i 21 (Dwor co wa).

Gło sy rad nych

W cza sie dy sku sji nad in for ma cją rad -
ny Piotr No wic ki za rzu cał, że bra ku je
w niej pod sta wo we go do ku men tu, ja kim
jest po li ty ka oświa to wa mia sta. 

– Ten ma te riał do ty czy je dy nie ba zy
lo ka lo wej i ka dro wej, a nie za wie ra po -
trzeb. Li czy my, że Urzę do wi uda się wy -
pro du ko wać ta ki do ku ment – mó wił.
Piotr Ku be ra za pew nił, że po li ty ka
oświa to wa jest przy go to wy wa na. Trwa -
ją kon sul ta cje Wy dzia łu Edu ka cji z Ku -
ra to rium Oświa ty, szko ła mi wyż szy mi
i Ma zo wiec kim Sa mo rzą do wym Cen-
trum Do sko na le nia Na u czy cie li. – Bę -
dzie go to wy do koń ca mie sią ca. Przed-
sta wi my go na ko lej nej se sji – za pew niał
za stęp ca pre zy den ta. 

Rad ni chcie li by, aby ba za lo ka lo wa
by ła na ty le du ża, że by w przed szko lach
nie za bra kło miejsc nie tyl ko dla dzie ci
za miesz ka łych w Płoc ku, ale rów nież
dla tych, któ rych ro dzi ce pra cu ją w Płoc -
ku. – Po trzeb na jest do bra współ pra ca
z ościen ny mi gmi na mi – prze ko ny wał
No wic ki.

– Z gmi na mi był prob lem. Uda ło nam
się na wią zać współ pra cę je dy nie z gmi ną
Sta ra Bia ła i Gą bi nem, ale ze wzglę du na
du żą licz bę płoc kich dzie ci wy co fu je my się
z tych po ro zu mień. Bę dą cho dzić tyl ko te,
któ re już są za pi sa ne i dzie ci nie peł no -
spraw ne, któ re przyj mu je my rów nież spo -
za Płoc ka – tłu ma czy Piotr Ku be ra. W tej
chwi li jest 74 dzie ci spo za Płoc ka.

Rad na Be a ta Szczyt niew ska py ta ła
o po nad 500 dzie ci, któ re nie do sta ły się
w tym ro ku do przed szko la. Za stęp ca pre -
zy den ta za pew niał, że sy tu a cja ta z ro ku na
rok bę dzie się po pra wiać, w mia rę jak bę -
dą od da wa ne no we bu dyn ki. – Po za tym
od 2012 r. odej dzie po nad 1000 dzie ci
(obo wią zek szkol ny dla 6-lat ków). To od -
blo ku je przed szko la i każ de dziec ko znaj -
dzie w nim miej sce – do po wia dał. 

Szcze gó ło wą in for ma cję o płoc kich
żłob kach i przed szko lach moż na zna leźć
na stro nie bip.ump.pl w za kład kach „Ra da
Mia sta/ Uch wa ły i pro jek ty uch wał/ ka -
den cja 2006 – 2010”. (rł)

Ra tu nek dla żłob ków i przed szko li

Na po nad 40 wy staw ców III edy cji Tar -
gów Pra cy Osób Nie peł no spraw nych, któ -
re od by ły się 28 ma ja w Do mu Tech ni ka,
po ło wa ofe ro wa ła kon kret ne za trud nie nie.
By ły wśród nich za kła dy pra cy oraz in sty -
tu cje i or ga ni za cje, zaj mu ją ce się poś red -
nic twem pra cy i do radz twem za wo do wym,
m.in. war szaw ska fun da cja TUS Cen trum
Ka rier Osób Nie peł no spraw nych.

– Ma my ofer ty głów nie z War sza wy –
mó wi Na ta lia Ba na czyk. – W wię kszo ści to
pra ca zdal na, wy ko ny wa na przy po mo cy
In ter ne tu; dla pro gra mi sty, elek tro ni ka,
tłu ma cza, spe cja li sty ds. mar ke tin gu,
a tak że oso by ds. wy szu ki wa nia in for ma cji
w in ter ne cie. Oso by nie peł no spraw ne
chęt nie za trud nia ne są też w te le mar ke tin -
gu. An kie tę kan dy da ta moż na wy peł nić na
stro nie in ter ne to wej fun da cji, ale niez będ -
ne jest spot ka nie z do rad cą za wo do wym.
Obec nie w ba zie TUS jest 1500 osób po -
szu ku ją cych pra cy, wię kszość to bez ro bot -
ni i 60 ofert pra cy. – Pro gram re a li zu je my
od 3 lat. War sza wia cy zo sta li już zak ty wi -
zo wa ni, więc pró bu je my wyjść po za War -
sza wę, uczest ni cząc w tar gach pra cy
w Ra do miu, Płoc ku i Cie cha no wie – do da -
je Bo że na Do mań ska. 

– Przez dłuż szy czas pra co wa łem na
czar no. Te raz mam pra cę w Za kła dzie
Pra cy Chro nio nej, ale chcę ją zmie nić.
Cho dzi mi prze de wszyst kim o lep sze za -
rob ki. Jest trud no. Z ren ty nie da się wy żyć,
a chciał bym też da lej się uczyć. Dla te go
ta kie tar gi są bar dzo po trzeb ne, ale po win -
no być ich wię cej – mó wi mło dy męż czyz -
na. – Dziś zna laz łem dla sie bie 4 ofer ty.
Naj bar dziej chciał bym coś zwią za ne go
z pro wa dze nia au ta.

Być mo że móg łby on zna leźć pra cę u pa -
ni Bar ba ry Drożdż z hur tow ni cu kier ni czej
„Fan ta zja” z Brwil na. – Szu ka my han dlow -
ca i re pre zen tan ta han dlo we go. Wa run ki:
wyksz tał ce nie śred nie, prak ty ka w sprze da -
ży, do świad cze nie w zdo by wa niu klien tów
de ta licz nych plus pra wo ja zdy kat. B. Ogra -
ni czeń wie ko wych nie ma my – mó wi wła -
ści ciel ka hur tow ni, któ ra za trud nia już dwie
oso by nie peł no spraw ne na sta no wi skach
han dlo wiec i po moc nik ma ga zy nie ra.

Obok pra co daw ców zna laz ły się też ta kie
in sty tu cje jak Pań stwo wa In spek cja Pra cy,
któ ra in for mo wa ła m.in. o wa run kach ur lo -
pów, na wią zy wa nia i roz wią zy wa nia umów
o pra cę, cza su pra cy i fun du szu so cjal ne go.
Przed sta wi cie le ma zo wiec kie go od dzia łu
PFRON pre zen to wa li ofer tę pro gra mów,
do ty czą cych głów nie do fi nan so wa nia. 

Płoc ki MOPS – obok sztan da ro we go pro-
gra mu „Dro ga do ak tyw no ści” (fi nan so wa -
ne go ze środ ków UE) – in for mo wał o do fi -
nan so wa niach, upraw nie niach i ul gach, ja -
kie na te re nie mia sta przy słu gu ją oso bom
nie peł no spraw nym, m.in. o ul go wym wstę -
pie na ba sen czy kar cie par kin go wej.

By ły też or ga ni za cje po za rzą do we, tj.
Sto wa rzy sze nie „Je stem”, któ re od dwóch
lat pro wa dzi cie ka wy, pi lo ta żo wy pro gram
– do fi nan so wa ny przez PFRON – za trud -
nie nia wspo ma ga ne go. Dzię ki nie mu do
koń ca kwiet nia br. 10 osób nie peł no spraw -
nych in te lek tu al nie i cho rych psy chicz nie
zna laz ło pra cę, a 5 – jest na prak ty kach za -
wo do wych, któ re rów nież po win ny za -
koń czyć się umo wą o pra cę (patrz SP nr
11/212). Opo wia da ła o nim Ma gda le na
Fu da ła – kie row nik WTZ przy Sto wa rzy -
sze niu „Je stem” i ko or dy na tor pro jek tu.

Z ko lei Wo je wódz ki Urząd Pra cy (fi lia
w Płoc ku) za pra szał do udzia łu w III edy cji
„Płoc kiej Szko ły Przed się bior czo ści”. Pro-
gram, któ ry wkrót ce ru szy, obej mu je bez -
zwrot ną po ży czkę (do 40 tys. zł) na uru cho -
mie nie włas nej fir my. WUP cze ka na 40
osób, z któ rych wy bra nych zo sta ną 32. Nie
mu szą być bez ro bot ne. Li czy się po mysł
i chęć dzia ła nia. Obok po ży czki, przez 6
mie się cy mo gą li czyć na do dat ko we 1000
zł na wszel kie op ła ty, po moc do rad cy za -
wo do we go (rów nież po moc w przy go to -
wa niu biz nes pla nu i „wal ce” z biu ro kra cją). 

Roz strzy gnię ty zo stał rów nież kon kurs na
lo go Tar gów, któ ry wy gra ła Kry sty na Bor -
kow ska z Płoc ka. Im pre zę zor ga ni zo wa ły –

przy wspar ciu sa mo rzą du wo je wódz twa
ma zo wiec kie go, mia sta i po wia tu płoc kie go
– wo je wódz ki, po wia to wy i miej ski urzę dy
pra cy oraz Biu ro Rzecz ni ka Osób Nie peł no -
spraw nych, PCPR i Ma zo wiec kie Cen trum
Po li ty ki Spo łecz nej w War sza wie. (rł)

Han dlo wiec, pro gra mi sta czy oso ba ds. wy szu ki wa nia in for ma cji
w in ter ne cie lub pra cow nik call cen ter – to ofer ty, ja kie oso by
nie peł no spraw ne mog ły zna leźć na płoc kich tar gach pra cy

Po szu ku ją cy, po szu ku ją ca

Dwie pla ców ki Zes po łu Szkół nr 1
przy ul. Pia ska 5 ma ją już swo ich pa tro -
nów; IV LO im. B. Krzy wo u ste go
i Gim na zjum nr 1 im. Ksią żąt Ma zo -
wiec kich. W śro dę, 3 czer wca od by ła
się w szko le uro czy stość prze ka za nia
sztan da rów przez ra dę ro dzi ców na rę ce
dy rek to ra szko ły i uro czy ste ślu bo wa nia
pocz tów sztan da ro wych. W uro czy sto -
ści wzię li udział: pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski i je go za stęp ca Piotr Ku be ra;
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Płoc ka
To masz Kor ga, ma zo wiec ka wi ce ku ra -
tor oświa ty Ka ta rzy na Gó ral ska oraz

przed sta wi cie le na u czy ciel skich związ -
ków za wo do wych, ucz nio wie, na u czy -
cie le i ro dzi ce. Na awer sie jed ne go
sztan da ru wid nie je wi ze ru nek Bo le sła -
wa Krzy wo u ste go, na dru gim – za rys
Zam ku Ksią żąt Ma zo wiec kich na zie lo -
nym po lu, a w oto ku naz wy szkół. Re -
wers to pia stow ski herb na czer wo nym
po lu z na pi sem „Oj czyz na – Na u ka –
Przy szłość”. Szkol ne uro czy sto ści po -
prze dzi ła msza św. w ko ście le pw. Mat -
ki Bo żej Fa tim skiej. Otwar to wy sta wę
po świę co ną pa tro nom i hi sto rii obu
szkół. (rł)

Ksią żę ta Ma zo wiec cy 
pa tro na mi
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Or ga ni za to rzy przy go to wa li 8 sta cji
z po zo ro wa ny mi zda rze nia mi i ta ką sa mą
liczbę sta cji re kre a cyj nych, na któ rych
rów nież trze ba by ło wal czyć o pun kty.
Sa me ura zy u posz ko do wa nych nie by ły
za sko cze niem, na to miast miej sca zda rzeń
i to wa rzy szą ce im oko licz no ści by ły bar -
dzo cie ka wie za a ran żo wa ne. W stru gach
desz czu mło dzi lu dzie sta wia li czo ła
wszyst kim za da niom. 

Ra tow ni cy, re pre zen tu ją cy wo je -
wódz two ma zo wiec kie, z Zes po łu Szkół
Za wo do wych Nr 2 w Płoc ku w skła dzie:
Pa weł Kol czyń ski–ka pi tan, Ro bert
Bach man, An drzej Ła ciak, Piotr Resz -
czyń ski, Zie mo wit Woj cie chow ski i Pa -
tryk Pa jęc ki – re zer wo wy, za ję li III
miej sce, zdo by wa jąc brą zo we me da le
oraz 2 pu cha ry i na gro dy in dy wi du al ne.
Uzy ska ny wy nik jest naj lep szym star -
tem na szej szko ły w Mi strzo stwach
Pier wszej Po mo cy. Na gro dze ni zo sta li
rów nież trze cim pu cha rem i I miej scem
za naj le piej prze pro wa dzo ną ak cję ra -
tow ni czą na sta cji o naz wie ,,Na scho -

dach” z udzia łem nie peł no spraw ne go
męż czyz ny, gdzie ba rie ry ar chi tek to -
nicz ne do pro wa dzi ły do wy pad ku.

Etap cen tral ny był uwień cze niem dłu -
giej i trud nej dro gi pię cio o so bo we go
zes po łu, na któ rej po ko na li łącz nie 40
dru żyn na eta pach: re jo no wym w Płoc -
ku, okrę go wym w Cie cha no wie i cen -
tral nym w Opo lu.

De ko ra cji płoc kich ra tow ni ków do ko -
nał se kre tarz sta nu, szef Biu ra Bez pie -
czeń stwa Na ro do we go – Alek san der
Szczyg ło. Prze ka zał rów nież dy rek cji,
gro nu pe da go gicz ne mu i ucz niom ZSZ
Nr 2 fla gę bia ło -czer wo ną ja ko sym bol
na sze go Na ro du i Pań stwa, w do wód uz -
na nia za udział dru ży ny w XVII Ogól -
no pol skich Mi strzo stwach Pier wszej
Po mo cy PCK.

War to do dać, że dru ży ny ra tow ni cze
z tej szko ły od wie lu lat zaj mu ją wy so -
kie miej sca na Mi strzo stwach Pier wszej
Po mo cy. Zdo by te do świad cze nie za o -
wo co wa ło tym ra zem brą zo wym me da -
lem. E. Do mo sław ska

Na Cen tral nym Eta pie Mi strzostw Pier wszej Po mo cy Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża w Opo lu (29-31.05.2009 r.) spot ka ły się naj -
lep sze dru ży ny ra tow ni cze z 16 wo je wództw

Mi strzo wie 
pier wszej po mo cy

2 czer wca oko ło godz. 18 do cen trum
han dlo we go przy ul. Prze my sło wej
wszedł mło dy męż czyz na. Zwra cał na
sie bie uwa gę, bo był pi ja ny. Nie zwa ża -
jąc na skle po wy mo ni to ring, och ro nę
i in nych klien tów, wziął z pół ki pi łę spa -
li no wą i chwiej nym kro kiem kie ro wał
się do wyj ścia. Kie dy mi nął ka sy by ło
jas ne, że nie za mie rza za nią zap ła cić.
Za in ter we nio wa li skle po wi och ro nia rze
i wez wa no po li cję.

De lik went miał po nad 2,7 pro mi la al -
ko ho lu we krwi. Po wy trzeź wie niu usły -
szał za rzut kra dzie ży, za co ko deks kar -
ny prze wi du je na wet do lat 5 poz ba wie -
nia wol no ści.

Kry mi nal ni do brze go zna ją. Mi mo
mło de go wie ku jest czę stym go ściem
w ko men dzie przy ul. Sło wac kie go.
Wcześ niej był ka ra ny za kra dzie że i roz -
bój. Po li cjan ci po dej rze wa li, że mo że on
mieć rów nież zwią zek z wła ma niem do
Książ ni cy Płoc kiej, któ re wy da rzy ło się
w no cy z 1 na 2 czer wca przy ul. Ko ś-
ciusz ki. Łu pem zło dzie ja pa dła jed nost -
ka cen tral na i mo ni tor kom pu te ro wy.

Chło pak przyz nał się, za rów no do wła -
ma nia do Książ ni cy, jak i pró by kra dzie ży
pi ły ze skle pu. Dal sze po stę po wa nie wy -
jaś ni, czy na byw ca kra dzio nych fan tów
wie dział, że po cho dzą z prze stęp stwa. Je -
śli tak od po wie za pa ser stwo. (P)

Na za ku py z pro mi la mi

28 ma ja, ko men dant wo je wódz ki po -
li cji insp. Ry szard Szkot nic ki wpro wa -
dził w obo wiąz ki no we go I za stęp cę ko -
men dan ta miej skie go po li cji nad kom.
Zbi gnie wa Włod kow skie go.

– Bę dzie pan od po wia dał za służ by
kry mi nal ne. To wiel ka od po wie dzial -
ność i wie rzę, że zro bi pan wszyst ko, że -
by udo wod nić, że płoc ka po li cja jest
god na za u fa nia – mó wił ko men dant wo -
je wódz ki pod czas uro czy stej od pra wy
w świet li cy KMP Płock. 

Nad ko mi sarz Zbi gniew Włod kow ski
za stą pił An drze ja Wo chow skie go, któ ry
na po cząt ku ma ja prze szedł na eme ry tu -
rę. Do tąd pra co wał w Ko men dzie Wo je -
wódz kiej Po li cji w Ra do miu, ale w jej
płoc kim od dzia le (pion kry mi nal ny). Do
po li cji wstą pił w ro ku 1990 – w od dzia -
łach pre wen cji peł nił za stęp czą służ bę
woj sko wą. Od te go cza su zwią zał się też
Płoc kiem. Już ja ko po li cjant pod jął pra -
cę w KWP Płock, po tem KWP Ra dom.
W ro ku 1998 ukoń czył Wyż szą Szko łę
Po li cji w Szczyt nie.

No mi na cję na za stęp cę ko men dan ta
miej skie go płoc kiej po li cji trak tu je ja ko
ko lej ne ży cio we i za wo do we wyz wa nie.
Bę dzie się zaj mo wał pio nem kry mi nal -

nym. – Znam ko le gów z ko men dy miej -
skiej, prob le ma ty ka pra cy nie jest mi ob ca,
więc wie rzę, że so bie po ra dzę – mó wi nad-
ko mi sarz Włod kow ski. – Da ję so bie 2-3
ty god nie na wdro że nie się w no we za da nia
i... po tem już bę dzie nor mal na pra ca.

Ma 39 lat, żo nę Jo lan tę i dwóch sy -
nów Pa try ka – gim na zja li stę oraz Igo ra
– przed szko la ka. Kie dyś grał w klu bie
ja ko za wod nik, te raz ama tor sko da lej
pił kę ko pie. (a)

No wy za stęp ca ko men dan ta 

Pod czas fe sty nu z oka zji Dnia Dziec-
ka w płoc kim ZOO, Biuro Ru chu Dro-
go we go Ko men dy Głów nej Po li cji roz -
po czę ło ko lej ną edy cję ak cji „Ro we rem
bez piecz nie do ce lu”. Ma ona na ce lu
po pu la ry za cję wśród ro we rzy stów za sad
bez piecz ne go po ru sza nia się na dro gach
i po trwa do koń ca wa ka cji.

Ro we rzy ści są czę sto nie do sta tecz nie
lub w ogól ne nie wi docz ni na dro dze,
przez co stwa rza ją po waż ne za gro że nia
dla bez pie czeń stwa w ru chu dro go -
wym.

Niez będ ne  wy po sa że nie ro we rzy sty
to: świat ło z przo du bar wy bia łej lub
żół tej oraz świat ło z ty łu bar wy czer wo -
nej (mo że być mi ga ją ce). Aby ro wer był
bez piecz ny niez będ ne są tak że spraw nie

dzia ła ją ce ha mul ce (co naj mniej je den),
czer wo ne świ ta ło od bla sko we umiesz-
czo ne z ty łu w kształ cie in nym niż trój -
kąt i oczy wi ście dzwo nek. Bez pie czeń -
stwo ro we rzy stów zwię ksza ją tak że do -
dat ko we ele men ty od bla sko we, któ re
ma ją du ży wpływ na wi docz ność ro we -
rzy sty na dro dze. Nie za po mi naj my
o ka sku ro we ro wym i och ra nia czach,
zwłasz cza dla dzie ci, a tak że o ka mi zel -
kach i opa skach od bla sko wych.

Po li cjan ci z Wy dzia łu Ru chu Dro go -
we go oraz Wy dzia łu Pre wen cji w ra -
mach wa ka cyj nych spot kań z dzieć mi
i mło dzie żą, bę dą ro zda wa li ele men ty
od bla sko we, oświet le nia ro we rów oraz
przy po mi na li o za sa dach bez piecz ne go
po ru sza nia się po dro gach. PJ

Bez piecz nie na ro we rze

Po li cjan ci z wy dzia łu prze stępstw
gos po dar czych za trzy ma li 30-let nie go
miesz kań ca Płoc ka, gdy ten prze ła do -
wy wał właś nie pa pie ro sy z ga ra żu do
swo je go sa mo cho du. Męż czyz na tra fił
do po li cyj ne go aresz tu, a po prze li cze -
niu oka za ło się, że pa pie ro sów by ło pra -
wie 18,5 tys. pa czek.

Fun kcjo na riu sze znacz nie wcześ niej
mie li in for ma cje, że w re jo nie ul. Gin te ra
w Płoc ku mo że być prze cho wy wa na du ża
par tia pa pie ro sów po cho dzą cych z prze my -
tu, któ ra mia ła tra fić na płoc ką gieł dę. Po li -
cjan ci ra no (31 ma ja) za czę li spraw dzać
wcześ niej sze usta le nia. Ich uwa gę zwró cił
pe wien męż czyz na no szą cy ner wo wo tek-
tu ro we kar to ny z ga ra żu do sa mo cho du.

– Spraw dzi liś my za war tość pa kun ków
i oka za ło się, że są to pa pie ro sy bez pol-
skich zna ków ak cy zo wych. Przy pusz cza -
my, że po cho dzą one zza wschod niej
gra ni cy – mó wi li po li cjan ci pro wa dzą cy
spra wę. Mło dy płoc cza nin zdą żył prze-
nieść do sa mo cho du je dy nie kil ka kar to -
nów z pa pie ro sa mi, po zo sta łe po li cjan ci
ujaw ni li w ga ra żu. Męż czyz na przyz nał,
że pa pie ro sy są je go i chciał je sprze dać
na płoc kiej gieł dzie.

Po li cjan ci bę dą wy jaś niać w ja ki spo -
sób tra fi ły one do Płoc ka. Za trzy ma ny
usły szał za rzut po sia da nia wy ro bów ty -
to nio wych bez wy ma ga nej ak cy zy. Gro -
zi mu na wet do 3 lat wię zie nia oraz wy -
so ka grzyw na. (P)

Na ło go wy pa lacz?

No mi na cję Zbi gnie wo wi Włod kow skie mu
(z le wej) wrę czył ko men dant wo je wódz ki
Ry szard Szkot nic ki
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Co ma wspól ne go pre zy dent Igna cy
Mo ścic ki z wie żą Eif fla w Pa ry żu?
Z czy jej ini cja ty wy w 1921 ro ku roz -
po czę to w Pol sce, w fa bry ce „Azo ty”
w Ja worz nie, pro duk cję na wo zów
sztucz nych? Kto bu do wał mo sty w Al -
pach? Kto wy my ślił Cen tral ny Okręg
Prze my sło wy? 

Na te i in ne py ta nia moż na by ło
uzy skać od po wiedź na kon fe ren cji
w płoc kiej po li tech ni ce. Prof. Ja cek
Ki jeń ski opo wia dał m.in. o 4 wiel kich
pol skich na u kow cach – wi zjo ne rach
(a tak że po li ty kach) okre su mię dzy -
wo jen ne go, któ rzy by li mo to ra mi po -
stę pu w odra dza ją cym się kra ju: pre -
zy den cie prof. Ga brie lu Na ru to wi czu
(on właś nie ja ko wy kła dow ca po li -
tech ni ki w szwaj car skiej Lo zan nie
pro jek to wał mo sty w trud nym gór -
skim te re nie), pre zy den cie prof. Igna-
cym Mo ścic kim (za pro jek to wał ba te -
rie kon den sa to rów do sta cji ra dio te le -
gra ficz nej umiesz czo nej na wie ży Eif-
fla, bu do wał pod wa li ny prze my słu ra -
fi ne ryj ne go na po łud niu Pol ski, za pro -
jek to wał urzą dze nia do pro duk cji pier-
wsze go pol skie go na wo zu sztucz ne go
– sa le try so do wej), prof. Woj cie chu
Świę to sław skim (dwu krot nie no mi no -
wa ny do na gro dy Nob la, wy na laz ca
przy rzą du do ob ser wa cji zja wisk kry-
tycz nych) i wi ce pre mie rze doc. inż.
Eu ge niu szu Kwiat kow skim (twór ca
Gdy ni i pod wa lin pol skiej gos po dar ki
mor skiej, po my sło daw ca Cen tral ne go
Okrę gu Prze my sło we go). Pod kre ślał,
że na u ko we ty tu ły, ja kie po sia da li, nie
by ły ty tu ła mi ho no ris ca u sa, lecz wy -
ni kiem bo ga te go, au ten tycz ne go do -
rob ku na u ko we go. Wszy scy by li wi z-
jo ne ra mi, pra cu ją cy mi na prze kór
mal kon ten tom, któ rych i wów czas nie
bra ko wa ło. Aby bo wiem stwo rzyć coś
no we go trze ba naj pierw mieć wi zję –
ma rze nie, a po tem przy ob lec je w re al -
ne kształ ty.

Po li tech ni ka War szaw ska – Szko ła
Na uk Tech nicz nych i Spo łecz nych
w Płoc ku wraz z Iz bą Gos po dar czą
Re gio nu Płoc kie go zor ga ni zo wa ły (27
i 28 ma ja 2009) kon fe ren cję na u ko wą
nt. „Szko ły wyż sze kre a to rem in no wa -
cji w gos po dar ce”. 

Obra dy by ły po świę co ne za gad nie -
niom in no wa cji w gos po dar ce, co
w Pol sce zo sta ło sil niej za ak cen to wa ne
po na szym wstą pie niu do Unii Eu ro pej -
skiej. Unia Eu ro pej ska i obo wią zu ją ca
w niej stra te gia liz boń ska wyz na cza ją
in no wa cjom na czel ne miej sce we
wszel kich pro gra mach roz wo jo wych.
Dzię ki in no wa cjom po wi nien być
przys pie szo ny pro ces tran sfor ma cji gos -
po dar ki opar tej na wie dzy.

W mo de lach in no wa cyj ne go dzia ła -
nia pod mio tów gos po dar czych waż ną
ro lę przy pi su je się dzia łal no ści w tym
kie run ku szkół wyż szych, pro wa dzą -
cych ba da nia pod sta wo we, ba da nia
sto so wa ne i pra ce roz wo jo we. Tran s-
fer wie dzy ze szkół wyż szych do gos -

po dar ki jest waż nym czyn ni kiem wy -
wo ła nia w przed się bior stwach in no -
wa cji pro duk to wych, tech no lo gicz -
nych, or ga ni za cyj nych i mar ke tin go -
wych.

Przo du ją cym re gio nem w Pol sce
w dzia łal no ści ba daw czej i in no wa cyj -
nej jest Ma zo wsze. Ale cią gle po ziom
tych czyn ni ków gos po da ro wa nia jest
o wie le niż szy niż w kra jach naj wy żej
roz wi nię tych, w tym kra jach Eu ro py
Za chod niej i Skan dy na wii.

Szcze gó ło wą te ma ty ką kon fe ren cji
by ły ob sza ry ba daw cze:

– in no wa cje waż nym czyn ni kiem
roz wo ju gos po dar cze go kra jów i re -
gio nów.

– tran sfer wie dzy z uczel ni do prze-
my słu ja ko waż ny ele ment in no wa cji.

– in no wa cje w kształ ce niu na po zio -
mie wyż szym.

– par ki tech no lo gicz ne miej scem in -
no wa cji pro duk to wych, tech no lo gicz -
nych, mar ke tin go wych i or ga ni za cyj -
nych.

– in sty tu cje oko ło biz ne so we a in no -
wa cje gos po dar cze.

– pro gram ope ra cyj ny In no wa cyj na
Gos po dar ka oraz Re gio nal ny Pro gram
Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go for mą fi nan so wa nia in no wa cji
w gos po dar ce.

Te te ma ty do mi no wa ły w wyg ło szo -
nych wy stą pie niach pre le gen tów i zło -
żo nych do dru ku re fe ra tach, któ re zo -
sta ną za miesz czo ne w mo no gra ficz -
nym wy daw nic twie po kon fe ren cyj -
nym.

W kon fe ren cji udział wzię li przed-
sta wi cie le wyż szych uczel ni z War -
sza wy, Ło dzi, To ru nia, Wło cław ka,
Cie cha no wa i oczy wi ście Płoc ka. Re -
pre zen to wa ne by ły pod mio ty gos po -
dar cze su bre gio nu płoc kie go z PKN
OR LEN i Ba sell Or len Po ly o le fins na
cze le. W kon fe ren cji uczest ni czy li
tak że re pre zen tan ci płoc kich sto wa -
rzy szeń na u ko wo -tech nicz nych i in -
sty tu cji oko ło biz ne so wych. 

Kon fe ren cję otwo rzył pro rek tor Po -
li tech ni ki War szaw skiej prof. zw. dr
hab. inż. Ja cek Ki jeń ski, re fe ra tem na -
wią zu ją cym do ko rze ni in no wa cyj no -
ści w Pol sce w okre sie mię dzy wo jen -
nym za ty tu ło wa nym ,,Ro la wiel kich
che mi ków w bu do wa niu gos po dar ki II
Rze czy pos po li tej”. Na stęp nie pod czas
pię ciu se sji na u ko wych w swo ich wy -
stą pie niach prob le my in no wa cji
w gos po dar ce, ale tak że w kształ ce niu
po ru szy ło 26 re fe ren tów, re pre zen tu -
ją cych sek to ry na u ki i gos po dar ki. 

Efek tem te go na u ko we go spot ka nia
po win no być zbli że nie po mię dzy in -
sty tu cja mi na u ko wy mi i pod mio ta mi
gos po dar czy mi w dzia ła niach na rzecz
roz wo ju in no wa cyj nej gos po dar ki, a w
kon sek wen cji zwię ksze nie in no wa cyj -
no ści w ce lu zmniej sze nia lu ki roz wo -
jo wej w sto sun ku do kra jów i re gio -
nów naj bar dziej roz wi nię tych.

M. Por tal ski, (j)

Kon fe ren cja Na u ko wa w Po li tech ni ce War szaw skiej w Płoc ku

Roz wój po trze bu je wi zji Pod czas uro czy ste go po sie dze nia Ko -
mi sji Wspól nej Rzą du i Sa mo rzą du Te ry -
to rial ne go w War sza wie (27 ma ja) wrę -
czo no na gro dy i wy róż nie nia la u re a tom VI
edy cji kon kur su re dak cji „Sa mo rzą du te -
ry to rial ne go” na naj lep sze roz pra wy dok-
tor skie oraz pra ce ma gi ster skie i li cen cjac -
kie po świę co ne te ma ty ce sa mo rzą do wej. 

Za na de sła ne pra ce ma gi ster skie nie
przyz na no pier wsze go miej sca. Z trzech
rów no rzęd nych II na gród jed na tra fi ła
do ab sol wen tki Szko ły Wyż szej im. Pa -
wła Włod ko wi ca – mgr El żbie ty Wi tu -
skiej (Wy dział Ad mi ni stra cji) za pra cę
pt. „Sku tecz ność ja ko kry te rium praw -
nych in stru men tów sto so wa nych przez
gmi nę w za kre sie utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na przy kła dzie mia sta Płoc -
ka”. Na gro dę ufun do wał Zwią zek Po -
wia tów Pol skich oraz Zwią zek Gmin
Wiej skich Rzecz pos po li tej Pol skiej.

W skład ko mi sji kon kur so wej wesz li
m.in. prof. Mi chał Ku le sza (re dak tor na -
czel ny ”Sa mo rzą du Te ry to rial ne go”),
prof. Jad wi ga Glu miń ska -Pa wlic, prof.
Jan Je żew ski, prof. Alek san der No wo -
ról, prof. Pa weł Swia nie wicz. 

Na gro dy wrę cza li: wi ce pre mier, mi -
ni ster spraw wew nętrz nych i ad mi ni -
stra cji Grze gorz Sche ty na oraz prze-
wod ni czą cy kon kur so we go ju ry prof.
Mi chał Ku le sza. 

Przy pom nij my, że pra ca El żbie ty Wi -
tu skiej za ję ła I miej sce w ka te go rii prac
ma gi ster skich w III edy cji kon kur su og -
ła sza ne go co rocz nie przez Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka ”Dy plom dla Płoc ka”.
Pro mo to rem pra cy by ła dr hab. Bar ba ra
Ja wor ska -Dęb ska – Kie row nik Za kła du
Pra wa Sa mo rzą du Te ry to rial ne go na
Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu Łódz kie go. KB

Sa mo rzą do wy ma gi ster

De cy zją Są du Kon kur so we go
uczen ni ce kl. III a Szko ły Pod sta wo -
wej nr 21w Płoc ku: Jo an na Ja siń ska
i Alek san dra Szu lec ka zwy cię ży ły w I
ka te go rii wie ko wej ogól no pol skie go
kon kur su dla dzie ci i mło dzie ży pod
ha słem „Mój Las” – XXII edy cja
2008/2009.

Za pra cę na te mat: „Zwie rzę ta i pta -
ki ży ją ce w la sach mo je go re gio nu
i ich ro la w przy ro dzie” otrzy ma ły
I na gro dę – kom pu te ry. Na gro dzo na
pra ca zo sta ła wy ko na na pod kie run -

kiem Ma rii Kuź niew skiej – na u czy -
ciel ki na u cza nia zin te gro wa ne go.

Sa tys fak cja, ja ką spra wił trze cio kla -
sist kom udział w tym kon kur sie, za chę -
ci je do dal sze go zgłę bia nia i po sze rza -
nia wia do mo ści o le sie. La u re at ki de kla -
ru ją, że przy stą pią do kon kur so wych
zma gań w na stęp nych je go edy cjach.

Pod su mo wa nie kon kur su i uro czy ste
wrę cze nie na gród od by ło się 20 ma ja br.
w War sza wie, w sie dzi bie Sto wa rzy sze -
nia In ży nie rów i Tech ni ków Leś nic twa
i Drzew nic twa. (j)

Mój las 

W Gim na zjum Nr 4 im. Obroń ców
Płoc ka 1920 ro ku od był się po raz pią ty
mię dzy gim na zjal ny (o za się gu po wia to -
wym) kon kurs ma te ma tycz no -fi zycz ny
MAT FIZ. W kon kur sie uczest ni czy li ucz -
nio wie płoc kich gim na zjów i gim na zjum
w Sie cie niu. Or ga ni za to ra mi kon kur su są
na u czy cie le Gim na zjum Nr 4: An na Dzi-
wo ta, Do ro ta Pa zdrak i Te re sa Zwa rycz.

W ka te go rii in dy wi du al nej I miej sce
za ję ła uczen ni ca G 4 – Alek san dra

Wierz bic ka, II miej sce re pre zen tant G 6
– Ma ciej Bo żek, a III – Jo an na Kor na -
tow ska i Mar ty na Kra jew ska z G 4 oraz
Hu bert Mar cin kow ski z G 6.

W ka te go rii dru ży no wej pier wsze
miej sce za ję li ucz nio wie Gim na -
zjum Nr 6, dru gie dru ży na Gim na -
zjum Nr 4, a trze cie ucz nio wie Gim-
na zjum Nr 5.

La u re a ci kon kur su otrzy ma li dy plo -
my i na gro dy książ ko we. AKD

Ści słe umy sły
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*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*

Szko ła Pod sta wo wa nr 3 im. Kor ne -
la Ma ku szyń skie go po raz ko lej ny go -
ści ła (22 ma ja) la u re a tów (in dy wi du -
al nych i dru ży no wych) XV edy cji
Mię dzysz kol nej Li gi Przed mio to wej.
Wi ta jąc wszyst kich uczest ni ków uro -
czy sto ści, dy rek tor gos po da rzy – Bo -
że na Ru lak gra tu lo wa ła zwy cięz com
posz cze gól nych kon kur sów, pod kre -
śla jąc, że do bre wyksz tał ce nie i so lid -
na wie dza są dziś w ży ciu niez będ ne. 

– Or ga ni zu jąc tak wiel kie przed-
sięw zię cie, ja kim jest udział ty sią ca
stu czter dzie stu czte rech ucz niów
w osiem na stu kon kur sach przed mio to -
wych, sta ra liś my się pa mię tać nie u -
stan nie o sło wach Al ber ta Ein ste i na,
któ ry po wie dział, że „na u ka w szko -
łach po win na być pro wa dzo na w ta ki
spo sób, aby ucz nio wie uz na li ją za
cen ny dar, a nie za cięż ki obo wią zek”.
Mam na dzie ję, że uczest nic two w tych
spraw dzia nach by ło dla Was przy jem -
no ścią, a nie tru dem, że przy go to wa li -
ście się do nich z ra do ścią i za pa łem. 

W tym ro ku do 18 kon kur sów przed-
mio to wych przy stą pi ły dzie ci ze wszyst -
kich płoc kich szkół pod sta wo wych (SP 1,
3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23). Po nad to swo ich przed sta wi cie li
do udzia łu w zma ga niach edu ka cyj nych
wy ty po wa ły szko ły z gmin ościen nych:
w Słup nie, w Ma sze wie Du żym, w Bo -
dza no wie, w Sta rej Bia łej oraz ucz nio wie
ze szkół Płoc kie go To wa rzy stwa Oświa-
tow ców, II Pry wat nej Szko ły Pod sta wo -
wej „Pro fe sor”, Ogól noksz tał cą cej Szko -
ły Mu zycz nej I stop nia. 

Spraw dza nie, kto naj lep szy, od by -
wa ło się w cią gu czte rech dni. 18 ko -

mi sji zło żo nych ze 154 na u czy cie li
spraw dza ło pra ce kon kur so we. Po roz -
ko do wa niu te stów zo sta ły spo rzą dzo -
ne li sty zwy cięz ców. Na pier wszych
miej scach by ło 25 zwy cięz ców, na II –
31 a 38 ucz niów upla so wa ło się na III

miej scach. Ra zem 94 ucz niów zdo by -
ło ty tuł la u re a ta in dy wi du al nie i 57 ty -
tuł la u re a ta dru ży no we go. 

Gos po da rze – Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 – za ję li III miej sce, zdo by wa jąc 8
miejsc in dy wi du al nie i 6 dru ży no wo.
We ro ni ka Boj ko z kla sy VI B uzy ska -
ła dwu krot nie ty tuł zwy cięz cy: z hi -
sto rii i z przy ro dy. GP

Mię dzysz kol na Li ga Przed mio to wa

War to być naj lep szym 9 ma ja 2009 ro ku w re pre zen ta cyj -
nym ho lu po nad stu let niej Ja giel lon ki,
od by ła się ce re mo nia uro czy ste go od -
sło nię cia tab li cy pa miąt ko wej, de dy ko -
wa nej p.p. Bet sy i Ho war do wi Chap-
man, za ło ży cie lom Fun da cji the Chap-
man Si ster Ci ties Ex chan ge Stu dents
Fund, fi nan su ją cej mię dzy na ro do wą
wy mia nę ucz niow ską mię dzy Płoc kiem
i Fort Way ne, z któ rej ko rzy sta mło -
dzież Ja giel lon ki i Ma ła cho wian ki.
Dzię ki te mu mło dzi płoc cza nie mo gą
ob co wać z in ną kul tu rą, do sko na lić
umie jęt no ści ję zy ko we, a tak że za wie -
rać przy jaź nie z ró wieś ni ka mi z Can ter -
bu ry High Scho ol i Bis hop Dwen ger
w Fort Way ne.

Oś mio o so bo wa de le ga cja ame ry kań -
ska po wi ta na zo sta ła tra dy cyj nie po pol-
sku – chle bem i so lą przez dy rek cję
LWJ i wy słu cha ła hym nów obu państw.
W trak cie uro czy sto ści Ame ry ka nie mo -
gli po dzi wiać wy stęp na szej gru py wo -
kal nej, któ ra na tę oka zję przy go to wa ła
spe cjal ny re per tu ar. Licz nie zgro ma dzo -
na wi dow nia wy słu cha ła prze mó wień:
Stan le ya Po dzie lin skie go – prze wod ni -
czą ce go Płoc kiej Ra dy przy Fort Way ne
Si ster Ci ties In ter na tio nal i Ho war da

Chap ma na, któ rzy zo sta li odz na cze ni
me da lem La u de pro bus przez za stęp cę
pre zy den ta mia sta Płoc ka – To ma sza
Kol czyń skie go. 

Wi zy ta ame ry kań skich go ści zwień-
czo na od sło nię ciem tab li cy przez Ho -
war da Chap ma na, przy nio sła szko le
i mia stu du ży suk ces; Na efek ty kil ku -
ty god nio wych przy go to wań nie trze ba
by ło dłu go cze kać. Jak nie o fi cjal nie
już wia do mo, p.p. Chap man wzru sze ni
cu dow nym przy ję ciem w Płoc ku, zde-
cy do wa li się od przy szłe go ro ku zwię -
kszyć do ta cję, aby licz niej sze gro no
ucz niów z obu szkół mog ło sko rzy stać
z moż li wo ści wy ja zdu do Sta nów
Zjed no czo nych w ra mach wy mia ny
ucz niow skiej. 

Jest to m.in. za słu ga osób któ re
przy go to wa ły uro czy stość: dy rek to ra
L.O. Mi ro sła wa Piąt ka, Mar ci na Ja ro -
szew skie go (sce na riusz, tłu ma cze nie),
An ny Szlom, Aga ty Ja ni szew skiej
i An ny Ro ma now skiej, Mar ka Mi sia -
ka i Prze my sła wa Chu dzic kie go (sce -
no gra fia i po moc tech nicz na), An drze -
ja Sit ka (przy go to wa nie gru py wo kal -
nej) i Mar ty Zła kow skiej.

Alek san dra Brzą kal ska

Ja giel lon ka swo im me ce na som

Po nad 40 uczest ni ków (od przed szko -
la do szkół po nad gim na zjal nych) po pi -
sy wa ło się swo i mi zdol no ścia mi w Kon -
kur sie Pięk ne go Czy ta nia. Po raz pier-
wszy, ale z pew no ścią nie ostat ni, III Li -
ce um Ogól noksz tał cą ce im. M. Dą -
brow skiej zor ga ni zo wa ło, we współ pra -
cy z Książ ni cą Płoc ką i Bib lio te ką Pe da -
go gicz ną, cie ka wy tur niej. Ma łe dzie ci
i star si ucz nio wie lo so wa li do bra ne sto -
sow nie do wie ku przez na u czy cie li -bib -
lio te ka rzy dzie ła li te ra tu ry pięk nej i po

krót kim za poz na niu się z ni mi czy ta ły
niez na ny so bie tekst przez 2 mi nu ty.
Tyl ko mło dzież szkół po nad pod sta wo -
wych czy ta ła jesz cze dru gi tekst – po pu -
lar no na u ko wy. 

Ce lem ak cji by ło upo wszech nia nie
czy ta nia, w ra mach zna nej już ak cji czy-
ta nia dzie ciom, o czy ta nie przez sa me
dzie ci. Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li
pa miąt ko we dy plo my i za kład ki do
ksią żek. 

Na gro dy głów ne otrzy ma li:
– w ka te go rii dzie ci przed szkol nych

Kla u dia Ko wa lew ska z MP nr 17
w Płoc ku;

– w ka te go rii dzie ci młod szych Ma ja
Bo row ska ze Szko ły Pod sta wo wej w Li -
szy nie;

– w ka te go rii dzie ci star szych Mar ta
Fel czak ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3
w Sier pcu;

– w ka te go rii gim na zja li stów
Agniesz ka Bo ry siuk z Gim na zjum nr 6
w Płoc ku;

– w ka te go rii szkół po nad gim na zjal -
nych Ka ta rzy na Ro ma now ska z III LO
w Płoc ku. GR.

Czy ta nie jest sztu ką

Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia Pro-
gra mów Unij nych uru cho mi ła na bór wnio -
sków na wspar cie ze środ ków unij nych
pro jek tów po pra wia ją cych po ziom edu ka -
cji w re gio nie ma zo wiec kim. Na ten cel
przez na czo no 60 mln eu ro.

Przed mio tem kon kur su jest wy ło nie nie
pro jek tów, któ re przy czy nią się do po pra -
wy ja ko ści na u cza nia oraz do stęp no ści re -
gio nal nej in fra struk tu ry edu ka cyj nej. 

Do fi nan so wa nie po mo że w bu do wie
i mo der ni za cji obiek tów dy dak tycz nych
(przed szko la, szko ły, gim na zja, mło dzie -
żo we oś rod ki wy cho waw cze czy szko ły
wyż sze), bu do wie i mo der ni za cji przy-
sz kol nej in fra struk tu ry po moc ni czej – la b-
o ra to ria i pra cow nie spe cja li stycz ne, bib-
lio te ki, świet li ce, a tak że in fra struk tu ry
spor to wej – sa le gim na stycz ne, bo i ska i ha -
le spor to we, ba se ny. Unij ne do ta cje po mo -
gą ku pić niez będ ne wy po sa że nie do wy żej
wy mie nio nych obiek tów. Re a li za cja dzia -
ła nia przy czy ni się do wy rów ny wa nia
szans mię dzy wsią a mia stem.

Kon kurs prze wi dzia ny jest dla pro jek -
tów nie ob ję tych po mo cą pub licz ną i nie
prze wi du je wspar cia dla szkół ar ty stycz -
nych. Środ ki bę dą wyp ła ca ne w for mie 
za li czek i re fun da cji.

O do fi nan so wa nie ubie gać się mo gą lo -
kal ne sa mo rzą dy, or ga ni za cje po za rzą do -
we, szko ły wyż sze, jed nost ki ba daw czo -
roz wo jo we.

Ze wspar cia wy klu czo ne są pro jek ty
zwią za ne z kształ ce niem na odleg łość, przy
wy ko rzy sty wa niu In ter ne tu (e-le ar ning).

Wnio ski o do fi nan so wa nie moż na skła -
dać do 25 czer wca 2009 ro ku do sie dzi by
Ma zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża nia Pro-
gra mów Unij nych w War sza wie.

Środ ki współ fi nan su ją ce przed sięw zię -
cia po cho dzą z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go (EFRR) w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

Wię cej in for ma cji o kon kur sie na
www.ma zo wia.eu (Dzia ła nie 7.2 In fra -
struk tu ra słu żą ca edu ka cji). MJWPU

Mi lio ny eu ro 
na wspar cie oświa ty

3 rów no rzęd ne I miej sca przyz na ło ju -
ry w II Mię dzysz kol nym Kon kur sie Pio -
sen ki Przy rod ni czej pt. „Ko lo ro wy Świat
Przy ro dy”. Wy gra ły: Alek san dra Ziół -
kow ska z SP6 (za wy ko na nie „Pio sen ki
wę drow ni czka”), Aga ta Ję drze jew ska
z SP16 (za pio sen kę „Ja mam tyl ko je den
świat”) i Na ta lia Rych lik z SP21 (za wy -
ko na nie utwo ru „Mo ty lem by łam”).

Kon kurs zor ga ni zo wał 18 ma ja Zes pół
Szkół nr 2. Wzięło w nim udział 14 ucz -
niów z klas IV – VI z 8 płoc kich szkół
pod sta wo wych. Spon so ra mi kon kur su
by li: Urząd Mia sta Płoc ka, Wy dział Gos -
po dar ki Ko mu nal nej i Och ro ny Śro do wi -
ska, Miej ski Fun dusz Och ro ny Śro do wi -
ska i Gos po dar ki Wod nej i Zes pół Szkół
nr 2 w Płoc ku. (zsd)

KO LO RO WY ŚWIAT PRZY RO DY

Bar tosz Gra lew ski (kl.IVc przy ro da) i We -
ro ni ka Boj ko (kl. VIb przy ro da) – la u re a ci
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3 z opie ku nem
Iwo ną Ada miak
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Dni Hi sto rii Płoc ka za czę ły się w pią tek ko ro wo dem pro wa dzą cym do am fi te a tru, gdzie Pre zy dent Płoc ka i pre zes PKN Or len prze ka za li klu cze do bram mia sta Płoc kiej Dru -
ży nie Kusz ni czej. Chwi lę póź niej poz na liś my zwy cięz cę ple bi scy tu Płoc cza nin Ro ku 2008. 

W am fi te a trze moż na by ło obej rzeć
spek takl mu zycz ny „Zor ba”

W so bo tę o godz. 10 roz po czął się I Jar mark Tum ski. Sa lon mia sta tęt nił ży ciem, jak za
daw nych lat, przez ca łe dwa dni. Płoc cza nie chęt nie przy sta wa li przy stra ga nach ze
sta ro cia mi i z za cie ka wie niem oglą da li wy sta wę „Dwa wie ki Tum skiej”.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ła – otwar ta na Dni Hi sto rii – ka te dral na ka pli ca
kró lew ska.

Hit te go rocz nych DHP spek takl „Wła dy sław Her man i dwór je go” wg po wie ści Z. Kra -
siń skie go po cząt ko wo miał być po ka za ny na dzie dziń cu Mu ze um Die ce zjal ne go, osta -
tecz nie, z oba wy przed zmie nia ją cą się po go dą, po ka za ny zo stał w te a trze przy licz nie
zgro ma dzo nej wi dow ni. 

Na so bot nie „Hi ty Te a tru Buf fo” za pro szeń za bra kło dwa ty god nie przez im pre zą
Jak co ro ku na Wzgó rzu Tum skim był po kaz walk ry cer skich i daw ne go rze mio sła.
Moż na by ło rów nież za o pa trzyć się w swoj skie ja dło.

DNI

HISTORII

PŁOCKA

5-7 czerwca

zdjęcia: Krzysztof Kaliński
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Desz czo wy
Dzień 
Dziec ka

W pier wszy czer wco wy we e kend
od by ło się wie le im prez dla naj młod -
szych miesz kań ców na sze go mia sta.
Nie ste ty, z po wo du desz czu or ga ni -
za to rzy mu sie li na pręd ce zmie niać
sce na riu sze i re zy gno wać z niek tó -
rych atrak cji. Jed nak że ci, któ rzy nie
prze stra szy li się brzyd kiej po go dy,
nie ża ło wa li. Wszak Dzień Dziec ka
jest tyl ko raz w ro ku...

Zdję cia: Krzysz tof Ka liń ski

1. Świę to wa nie roz po czę ło się 31 ma ja
w ogro dzie zo o lo gicz nym. Po li cjan ci, stra -
ża cy i PO KiS za pro si li dzie ci i ich ro dzi -
ców do wspól nej za ba wy ko ło „grzyb ka”.
Naj wię kszym za in te re so wa niem naj młod -
szych cie szył się po li cyj ny ek wi pu nek.

3. W Szko le Pod sta wo wej nr 1 Dzień Dziec ka ob cho dzo no na spor to wo. Swo i mi umie jęt-
no ścia mi gry w pił kę, chwy ta mi ju do itp. po pi sy wa ły się nie tyl ko dzie ci ale i do ro śli.

2. Miesz kań cy DPS „Przy jaz nych serc” otrzy ma li z ra tu sza pa czki z odzie żą i sło dy -
cza mi, a kie row nik Od dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go, Och ro ny Lud no ści i Spraw
Obron nych – Jan Sio dłak czy tał im baj ki.

4. Uczest ni cy świet li cy śro do wi sko wej na „Mię dzy to rzu” w trak cie za ba wy mu sie li
prze nieść się z pla cu przed Ma zo wiec ką Spół dziel nią Miesz ka nio wą do świet li cy.

Zo fia Sa mu sik -Za rem ba, któ ra w tym
ro ku ob cho dzi ju bi le usz 45-le cia pra cy
otrzy ma ła Na gro dę Pre zy den ta dla Twór cy
Kul tu ry za słu żo ne go dla Płoc ka: za wy bit -
ne dzia ła nia w dzie dzi nie sztu ki, wiel ką
wraż li wość oraz pięk ną pra cę ar ty stycz ną
i pe da go gicz ną, a tak że za pro mo cję płoc -
kiej kul tu ry w kra ju i za gra ni cą. 

La u re at ka jest ar ty stą – pla sty kiem, pra-
co wa ła w dzia le sztu ki Mu ze um Ma zo -
wiec kie go w Płoc ku, a obec nie uczy w I
Pry wat nym Li ce um Pla stycz nym.

Na gro dę otrzy mał rów nież ks. Bro ni -
sław Gwia zda – wie lo let ni dy rek tor Mu -
ze um Die ce zjal ne go: za ca łoksz tałt dzia -
łań na rzecz za cho wa nia dzie dzic twa kul-
tu ro we go Płoc ka i re gio nu oraz udo stęp -

nia nia i pro mo cji sztu ki sa kral nej, w tym
naj cen niej szych za byt ków złot nic twa.

Pre zy dent Płoc ka wrę czył rów nież na -
gro dy dla spor tow ców: szczy pior ni stów
Wi sły Płock – wi ce mi strzów Pol ski 2009
oraz dla Mo ni ki Bień kow skiej – za wod ni -
czki Klu bu Spor to we go Ma so via, któ ra
zdo by ła srebr ny me dal w grze pod wój nej
ko biet oraz brą zo wy me dal w grze mie -
sza nej pod czas In dy wi du al nych Mi str-
zostw Pol ski se nio rów w bad min to nie.
Płoc ka dru ży na pił ki ręcz nej przy go to wa -
ła nies po dzian kę dla pre zy den ta Mi ro sła -
wa Mi lew skie go i je go za stęp cy Pio tra
Ku be ry; chcąc po dzie lić się swo im suk ce -
sem ob da ro wa ła ich srebr nym me da lem,
ko szul ka mi i pił ka mi. (rł)

Jak co ro ku uro czy ste otwar cie Dni Hi sto ria Płoc ka (w tym ro ku
w am fi te a trze) jest oka zją do wrę cze nia Na gród Pre zy den ta dla
spor tow ców i dzia ła czy kul tu ry

Za rem ba, Gwia zda i Wi sła

W XIX Re ga tach Że glar skich o „Pu char
Pre ze sa PKN Or len” wy star to wa ło bli sko
40 za łóg w 6 kla sach. Po cząt ko wo wa run -
ki po go do we nie sprzy ja ły że gla rzom.
Pier wsze dwa wy ści gi od by ły przy sła bym
wie trze, dla te go spo ro za łóg mia ło prob le -
my z do tar ciem na li nię star tu. Li czy ło się
szczę ście, cier pli wość i oczy wi ście tak ty -
ka. Póź niej wia tru przy by wa ło i ry wa li za -
cja sta wa ła się co raz bar dziej za cię ta. Pu -
char Pre ze sa PKN Or len zdo by li or ga ni za -
to rzy – re gat Klub Że glar ski Pe tro che mia. 

W tym ro ku nie by ło kon cer tu, ani szan-
to wej mu zy ki. Klub zde cy do wał się na ta -

ki krok w związ ku ze śmier cią wie lo let -
nie go ko man do ra te go klu bu Ja na Ko ziń -
skie go, któ re go po cho wa no dzień przed
re ga ta mi.

Re ga ty od by ły się w ra mach Dni Che -
mi ka.

Wy ni ki

Kla sa T1: 1. Sła wo mir Kra jew ski
(Odys se us) – KŻ Mor ka, 2. Mar cin
Prax ma jer (Ci cha wo da) – KŻ Pe tro che -
mia, 3. Ry szard To ma szew ski (Goń)–
KŻ HALS

Kla sa T2: 1. Pa weł Bo gdan (Ha ku na
Ma ta ta) – Szkół ka Że glar ska, 2. Piotr
Ku ła ga (Stra tus) – KŻ Pe tro che mia, 3.
Krzysz tof Le wan dow ski (Bo gu sia)

Kla sa T3: 1. Łu kasz Pa ter (No ster) –
KŻ Pe tro che mia, 2. Le szek Bar to sik
(Dal) – KŻ Mor ka, 2. Ma ciek Kro czew -
ski (Fart) – KŻ Mor ka

Kla sa T: 1. Mi ro sław Cie cier ski (La -
dy) – KŻ Kon tra, 2. Piotr No cek (Ester)
– YCA, 3. Ro man Wi nia rek (Dzi ki) –
KŻ Kon tra

Kla sa Ome ga: 1. Mar cin Tro ja now -
ski (Um bria ga) – KŻ Pe tro che mia, 2.
Piotr Za wadz ki (Va nes sa) – KŻ Pe tro -
che mia, 3. An na Wiś niew ska (Ka li ber
45) – KŻ Pe tro che mia

Kla sa Ome ga Sport: 1. Ma rek Wro -
now ski (Płot ka) – KŻ Pe tro che mia, 2.
Mar cin Ku cel man (Ka li ber 46) – KŻ
Pe tro che mia, 3. Ja ro sław Li piń ski (Ka -
tel) – YCA (rł)

Re ga ty Pe tro che mii

Za cię ta wal ka mię dzy za ło gą Mar ci na Ku -
cel ma na (Ka li ber 46) a eki pą Pa try ka Po -
sia dłow skie go (Ka li ber 47l)?
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Baj ki w zoo
Na pią ta edy cję, zna nej na 

ca łym świe cie, im pre zy „Dre am -
night at the zoo / Wie czór ma rzeń
w zoo” przy je chał ma gicz ny baj -
ko bus Te a tru La lek z Wro cła wia.
Im pre zę skie ro wa ną do dzie ci nie -
peł no spraw nych wspar ła fun da cja
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”.
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*4.CINEMAGIC*4.CINEMAGIC*4.CINEMAGIC*4.CINEMAGIC*4.CINEMAGIC*4.CINEMAGIC*4.CINEMAGIC*4.CINEMAGIC*4.CINEMAGIC*

22 paź dzier ni ka 1908 ro ku, je dy ny ist nie ją -
cy wów czas w sto li cy ki ne ma to graf pod eg zo -
tycz ną naz wą „Oa za” (uru cho mio ny przy Pla -
cu Te a tral nym przez ów czes ne go dy rek to ra
te le fo nów war szaw skich Ja ku ba Ja siń skie go)
po ka zał pier wszą pol ską pro duk cję fil mo wą –
„An toś po raz pier wszy w War sza wie”. Do ki -
na wa li ły tłu my. Ma ła sal ka, ob li czo na tyl ko
na 180 miejsc, pę ka ła w szwach. 

Na na krę ce nie fil mu wpadł sam Ja siń ski.
Jed nak w tam tym cza sie nikt w kra ju nie miał
bla de go po ję cia o tech ni ce fil mo wej. Przed się -
bior czy dy rek tor sko rzy stał za tem z oka zji, że
tech nik fran cu skiej fir my Pathé G. Me y er
prze jeż dżał przez Pol skę z Ro sji do Fran cji
i za pro sił go do War sza wy. Wię ksza część ak -
cji fil mu mia ła się to czyć w mod nych po dów -
czas ogród kach war szaw skich, gdzie pro win -
cjo nal ny faj tła pa pa da ofia rą dwóch spryt nych
sto łecz nych kur ty zan. Za szo ko wa ny po wa ba -
mi sto łecz ne go ży cia An toś ani się spo strze ga,
gdy go okra da ją z uciu ła ne go na War sza wę
gro sza. Ro lę głów ną za grał An to ni Fer tner –
iko na przed wo jen ne go ki na – zna ny z ta kich
fil mów jak: „Ada! To nie wy pa da” (1936),
„Pa pa się że ni” (1936), „Pan re dak tor się że ni”
(1937) i „Za pom nia na me lo dia” (1938).

Wspom nie nie po cząt ków ki na pol skie go
w tym miej scu to nie przy pa dek, bo wiem te -
go rocz ny Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mów
„Ci ne ma gic.pl” up ły nie pod ha słem „100-le -
cie pol skie go fil mu”. Z tej oka zji w nie dzie lę,
21 czer wca, o godz. 21 na Sta rym Ryn ku roz -
pocz nie się Ga la pio sen ki fil mo wej. Pod czas
te go wie czo ru wy stą pią zes po ły: Woj cie cha
Go go lew skie go, Sin fo nia Ar tis i Pul sa cio nes
wraz z gwia zda mi pio sen ki ak tor skiej oraz fil-
mo wej, m.in. J. Trze pie ciń ską, T. Stoc kin ge -
rem, P. Pol kiem, L. Dyb li kiem, A. De re szow -
ską, A. Wło dar czyk i J. Bo ber kiem. 

Trud no so bie wy o bra zić dru gie pół wie cze
pols kiej ki ne ma to gra fii bez Ja na No wic kie go,
ak to ra któ ry w Płoc ku bę dzie ob cho dził 45-le -
cie dzia łal no ści za wo do wej. Płoc ka Ga le ria

Sztu ki bę dzie od 5 czer wca po ka zuje zdję cia
wy ko na ne przez No wic kie go. Od 14 czer wca
bę dzie my mie li oka zję przy pom nieć so bie fil -
my, w któ rych grał, po czą wszy od Ba rie ry
(1966), po przez Ży cie ro dzin ne (1970), Sa na -
to rium pod klep sy drą (1973) i Ana to mię mi ło -
ści (1972), aż po te naj bar dziej zna ne: Ma gna -
ta (1986), Wiel kie go Szu (1982) czy Sztos
(1997) i naj no wsze: Nie po cho wa ne go (2004),
czy Jesz cze nie wie czór (2008). Obra zy pre -
zen to wa ne bę dą w ki nie „Przed wioś nie” do
piąt ku, 19 czer wca. 

W so bo tę i nie dzie lę ki no za pro si na „Po -
ran ki z fil mem” – bę dzie to blok im prez przy-
go to wa ny dla naj młod szych. Płoc kie ki no bę -
dzie też miej scem pra pre mie ry fil mu „Fe no -
men” (20 czer wca, godz. 18.15), któ ry przez
ca łe ubieg łe wa ka cje był krę co ny w Płoc ku.
Re ży se rem jest T. Pa ra do wicz – wspó łor ga ni -
za tor fe sti wa lu.

Co ro ku fe sti wal ma swo je go wy jąt ko we go
go ścia. W tym przy je dzie do Płoc ka an giel ski
re ży ser John Ir vin – zna ny z ekra ni za cji po -
wie ści szpie gow skich tj. Psy woj ny (1980) F.
For sy tha z H. Wal ke nem i T. Be ren ge rem
w ro lach głów nych. W 1996 r. na krę cił Sza lo -
ne go Ko nia – bio gra fię wo dza Siuk sów, któ ry
po sta no wił wal czyć o swo je ple mię, a w 1998
– dzie ło uka zu ją ce ab surd oraz sza leń stwo
woj ny – Gdy mil kną fan fa ry. Ostat nio ze kra ni -
zo wał Raj ski ogród, nad któ rym He min gway
pra co wał od 1946 ro ku, aż do swo jej sa mo bój -
czej śmier ci w ro ku 1961, a wy da ny zo stał do -
pie ro 25 lat po je go po grze bie.

Jak co ro ku na fe sti wa lu bę dą też war szta ty
fil mo we, po ka zy fil mów z cy klu „Praw da
i Fa bu ła” oraz noc ne ki no na Sta rów ce.

Te go rocz ny Ci ne ma gic ru sza 19 czer wca
o godz. 20.30 moc nym ude rze niem – wy stę -
pem Al Di Me o la na Sta rym Ryn ku. Mu zyk
na le ży do czo łów ki świa to wej sce ny jaz zo wej.
Płoc ki kon cert bę dzie czę ścią to ur nee ar ty sty
„New World Sin fo nia”. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Ben fis Ja na No wic kie go i po ka zy fil mów z je go udzia łem, spot ka nie z re ży se rem „Psów woj ny” Joh nem
Ir vi nem i za ba wy z naj no wszą fil mo wą tech no lo gią, czy li ka me rą „red one”. Ru sza 4. Ci ne ma gic.pl

100 lat, 100 lat... pol skie go ki na

19 czer wca
Sta ry Ry nek 
godz. 20.30 – Al Di Me o la – kon cert otwie ra ją cy, w pro gra mie „New

World Sin fo nia” oraz mu zy ka fil mo wa – spe cjal nie przy go to wa na pod
ką tem Ci ne ma gic.pl

godz. 23 – Ki no Noc ne – Sa mi swoi, reż. S. Chę ciń ski 

20 czer wca
Sta ry Ry nek
godz. 13 – 15 – Re wo lu cja w prze my śle fil mo wym RED ONE – plan

zdję cio wy z udzia łem za wo dow ców i miesz kań ców Płoc ka
godz. 16 – 17 – Go ście z Hol ly wo od (roz mo wy): John Ir vin – re ży ser

m.in. Psów woj ny, Mgnie nia, W bla sku gwiazd, Anio ła zem sty
godz. 22.30 – Ki no Noc ne – Miś, reż. S. Ba re ja
Te atr Dra ma tycz ny 
godz. 21 – Be ne fis 45 lat pra cy ar ty stycz nej Ja na No wic kie go, w pro -

gra mie m.in. Te atr Sa bat Mał go rza ty Po toc kiej (wej ście na bez płat ne za pro -
sze nia do stęp ne w Biu rze Fe sti wa lo wym – Sta ry Ry nek 8 – od 19 czer wca)

No ve Ki no Przed wioś nie
godz. 12 – 14.30 – Dzie cię cy Ci ne ma gic – PO RAN KI Z FIL MEM – pro -

gram fil mo wy z ele men ta mi edu ka cyj ny mi dla dzie ci
godz. 16 – 18 – Wy kład pro wa dzo ny przez Ted’a Schi lo witz’a z fir my

RED Di gi tal Ci ne ma pt. „Re wo lu cja tech no lo gicz na w prze my śle fil mo -
wym”

godz. 16 – PRAW DA I FA BUŁA – po ka zy fil mu fa bu lar ne go i do ku men -
tal ne go Świa dek ko ron ny reż. J. Syp niew ski, J. Fi li piak i Al fa bet ma fii (od -
ci nek 2 i 3), reż. A. Ko wa lew ski, L. Ka zen godz. 18.15 – Fe no men, reż. T.
Pa ra do wicz – pra pre mie ra

godz. 19.30 – PRAW DA I FA BU ŁA – po ka zy fil mu fa bu lar ne go i do ku -
men tal ne go Pia ni sta, reż. R. Po lań ski i Wła dy sław Szpil man 1911-2000.
Włas ny mi sło wa mi. reż. M. Drą żew ski

Ma ła cho wian ka 
od godz. 14 – War szta ty fil mo we „Mon taż w fil mie” – otwar ty war sztat

pro wa dzo ny przez za wo dow ców z Pol skie go Sto wa rzy sze nia Mon ta ży stów.
Au la ra tu sza
od godz. 16 – Pas mo fil mów Grze go rza Skur skie go – Pa mię ci Grze-

go rza

21 czer wca
Sta ry Ry nek
godz. 13 – 15 – Plan fil mo wy na ży wo – spot ka nie za wo dow ców z miesz -

kań ca mi Płoc ka
godz. 21 – 23 – Kon cert pio sen ki fil mo wej – Ga la z oka zji 100-le cia Pol-

skie go Fil mu
godz. 23.30 – Sek smi sja, reż. J. Ma chul ski
No ve Ki no Przed wioś nie 
godz. 11 – 13.30 – Dzie cię cy Ci ne ma gic – PO RAN KI Z FIL MEM – pro -

gram fil mo wy z ele men ta mi edu ka cyj ny mi dla dzie ci
godz. 16 – 17 – Wy kład z po ka zem two rze nia efek tów spe cjal nych po pro -

wa dzo ny przez Mak sa Na po row skie go z So ny Pic tu res z Los An ge les
od godz. 16 – PRAW DA I FA BUŁA – po ka zy fil mu fa bu lar ne go i do ku -

men tal ne go: Pry mas. Trzy la ta z ty sią ca, reż. T. Kot lar czyk i Za wód: Pry-
mas Pol ski, reż. A. Pie tra szek oraz Ca sab lan ca, reż. M. Cur tiz i Po wrót do
Ca sab lan ki, reż. M. Ga go, B. Su lik

Ma ła cho wian ka
od godz. 14 – War szta ty fil mo we „Mon taż w fil mie” – otwar ty war sztat

pro wa dzo ny przez za wo dow ców z PSM.
Au la ra tu sza
od godz. 16 – Pas mo fil mów Grze go rza Skur skie go – Pa mię ci

Grze go rza

Im pre zy to wa rzy szą ce w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki: 
– wy sta wa pro jek tów i ko stiu mów Bar ba ry Ptak (au tor ki ko stiu mów do

m.in. Zie mia obie ca na, Per ła w ko ro nie, Kró lo wa Bo na)
– wy sta wa fo to sów fil mo wych Krzysz to fa Wel lma na Kuch nia Fil mo wa
– wy sta wa zdjęć Ja na No wic kie go
Im pre zy to wa rzy szą ce w N.K. „Przed wioś nie“:
– prze gląd fil mów z udzia łem Ja na No wic kie go (14 – 19 czer wca)

RA MO WY PRO GRAM

Otwarcie festiwalu w 2008 r.
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W przy pad ku Blind Gu ar dian po ru -
sze nie na fo rach in ter ne to wych trwa
od kil ku mie się cy. Fa ni z Pol ski, Sło -
wa cji, Czech, Nie miec i An glii już re -
zer wu ją so bie czas.

– Wię kszość ko men ta rzy jest trud na
do pow tó rze nia, ale prze kaz je den: fa -
ni zro bią wszyst ko aby przy je chać do
Płoc ka – mó wi Bar ba ra Szaf ra niec
z agen cji Ido, któ ra wspól nie z Płoc -
kim Oś rod kiem Kul tu ry i Sztu ki oraz
Urzę dem Mia sta przygotowuje fe sti -
wal. Or ga ni zu ją się w gru py, za ma wia -
ją – po dob nie jak przed ro kiem – au to -
bu sy, m.in. z Gdań ska.

Sa mi or ga ni za to rzy chcą za mó wić
tran sport z dwor ca w Kut nie do Płoc -
ka i z po wro tem. Bę dzie też po le na -
mio to we.

Straż nik na pla ży 

Ka pe la Blind Gu ar dian pow sta ła
w Niem czech w 1985 ro ku. Obok zes -
po łu Hal lo we en uwa ża na jest za pro to -
pla stę po wer me ta lu. Prze ło mem w hi -
sto rii zes po łu był al bum A Night at the
Ope ra (2002) – przez wie lu fa nów uz -
na wa ny za naj lep szy i naj bar dziej cha -
rak te ry stycz ny w ich do rob ku – gdzie
w peł ni ob ja wił się styl mu zycz ny gru -
py, z po li fo nią i wie log ło so wy mi par tia -
mi wo kal ny mi, a tak że par tia mi skrzyp-
co wy mi. Te ma tem utwo rów są m.in.
baś nio we świa ty fan ta zy (np. w al bu mie
Nightfall in Mid dle Earth bę dą cy w ca -
ło ści mu zycz ną in ter pre ta cją tol kie now -
skie go Sil ma ril lio nu), mi ty ar tu riań skie
(The Ma i den and the Min strel Knight
opo wia da o niesz czę śli wej mi ło ści Tri s-
ta na i Izol dy), czy woj na tro jań ska (And
Then The re Was Si len ce). Się ga ją też po
mo ty wy chrze ści jań skie, np. Pre cio us
Je ru sa lem opo wia da o ostat nich dniach
Chry stu sa czy fi lo zo fię F. Nitzsche (Pu -
nis hment Di vi ne – opo wieść o sza leń -
stwie). Blind Gu ar dian po wi nien być
rów nież zna ny fa nom kom pu te ro wych
gier. Me ta lo wi bar do wie no wej ge ne ra -
cji nie tyl ko stwo rzy li pio sen kę do „Sac -
red 2 – Upa dły Anioł” – kon ty nu a cji
naj po pu lar niej szej na świe cie nie miec -

kiej gry ac tion RPG. – ale i... za gra li ją,
ja ko „za ni mo wa ne” po sta cie, w tej grze! 

Mu zy cy ko cha ją Płock

Za pro sze nie nie miec kiej gwia zdy do
Pol ski (w na szym kra ju wy stą pi po raz pier-
wszy) nie by ło trud ne. – To za słu ga zes po -
łu The rion, któ ry w ze szłym ro ku był zach-
wy co ny Płoc kiem i pub licz no ścią na nad wi -
ślań skiej pla ży – opo wia da Bar ba ra Szaf ra -
niec. – The rion nie kon cer to wał w 2008 r.,
po nie waż pra co wał nad swo ją no wą pły tą,
ale prze ko na liś my go, że war to wy stą pić
dla pol skiej pub licz no ści je den, je dy ny raz
właś nie w Płoc ku. To był nie wąt pli wy ukłon
w stro nę wiel kiej rze szy fa nów z Pol ski oraz
z ca łej Eu ro py. Da li po ry wa ją cy show,
o któ rym pi sa no en tu zja stycz nie na ła mach
ga zet i por ta li in ter ne to wych na ca łym
świe cie, okre śla jąc ten kon cert ja ko je den
z naj lep szych w hi sto rii zes po łu. A dzien ni -
kar ka z Ja po nii, któ ra jest na każ dym kon-
cer cie zes po łu The rion, uz na ła kon cert
w Płoc ku za naj lep szy. Po szła fa ma i ne go -
cja cje z BG nie trwa ły dłu go.

– My płoc cza nie lu bi my na rze kać, ale za -
rów no pub licz ność spo za Płoc ka, spo za
Pol ski jak i sa me zes po ły są zach wy co ne.
Wy star czy zo ba czyć jak po raz pier wszy
sta ją na sce nie; po pra wej Wi sła, po le wej
Wzgó rze Tum skie... od ra zu wy cią ga ją apa -
ra ty, ro bią zdję cia – uś mie cha się Ry szard
Wol bach – wspó łor ga ni za tor im pre zy. 

Płock Co ver Fe sti val się od mła dza.
Or ga ni za to rzy sta wia ją na co raz młod -
sze, ale na dal świa to we go for ma tu, ka -
pe le. – To ukłon w stro nę mło dych fa -
nów, któ rzy są bar dziej mo bil ni i bez
wzglę du na prze ciw no ści lo su, czy po -
go dę sta wią się na na szej pla ży – do da -
je Ry szard Wol bach. Ukło nem w stro nę
pol skich fa nów bę dą wy stę py: Acid
Drin kers i Hun tera. Wol bach my śli też,
aby za rok zor ga ni zo wać dwud nio wą
im pre zę z kon kur sem mło dych me ta lo -
wych ka pel, któ rych pły ty de mo – w du -
żych ilo ściach – nap ły wa ją do agen cji. 

Te go rocz ny Płock Co ver Fe sti val za -
pla no wa no na 12 wrześ nia. Wstęp jak
za wsze wol ny.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Po Sla de, Uriah He ep i The rion na płoc kiej pla ży wy stą pi ko lej -
na gwia zda świa ta cięż kich dźwię ków – Blind Gu ar dian. Właś nie
ru sza ak cja pro mo cyj na IV edy cji.

Płock Co ver Fe sti val

IV Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil -
mów Tu ry stycz nych do biegł koń ca.
Przez trzy dni (28-30 ma ja), płoc cza nie
mie li moż li wość (w au li ra tu sza i na Sta -
rym Ryn ku) obej rze nia kil ku dzie się ciu
obra zów, zach wa la ją cych uro ki posz -
cze gól nych kra jów. By ły to in for ma cje
„w pi guł ce”, gdyż pro jek cja pro mo cyj -
ne go fil mu nie prze kra cza ła kil ku,
a spo ra dycz nie kil ku na stu mi nut.

Na IV fe sti wal na de sła no 150 fil mów
ze wszyst kich kon ty nen tów. Po wstęp-
nej se lek cji, do ry wa li za cji ju ry do pu ści -
ło 62 pra ce. Jak pod kre śla li ju ro rzy za -
sko cze ni by li róż no rod no ścią nie tyl ko
te ma ty ki, ale for my i środ ków fil mo -
wych pre zen ta cji. Dla te go, po na ra dzie,
po sta no wi li po dzie lić zgło szo ne dzieł ka
na 9 ka te go rii i w każ dej z nich naj lep -
sze mu fil mo wi przyz nać sta tu et kę „Ma -

łe go Tu ry sty”. „Du ży Tu ry sta” za re zer -
wo wa ny był ja ko na gro da Grand Prix
ca łe go fe sti wa lu.

Pier wszy „Ma ły Tu ry sta” tra fił do
twór ców ko mer cyj ne go spo tu o Ma ce do -
nii. Dru ga sta tu et ka za naj lep szy film
pro mo cyj ny przy pa dła hisz pań skiej Se -
go vii (mia sto w Ka sty lii, zna ne prze de
wszyst kim z twier dzy Al ka zar). Trze cią
sta tu et kę za naj lep szy do ku ment otrzy-
ma li re a li za to rzy z łódz kiej „fil mów ki”
za obraz pt. „Śla da mi Pa wła Ed mun da
Strze lec kie go”. Czwar ty „Ma ły Tu ry sta”,
w ka te go rii oso bi stych wra żeń, uho no ro -
wał za war tą na taś mie fil mo wej po dróż
po Gre cji. W ka te go rii fil mów eko lo gicz -
nych na gro dę przyz na no filmowi ze
Słowacji „Flockmaster Jano Cerven“. 
Za naj lep sze zdję cia sta tu et kę otrzy mał
film „Is land ma gic na tu re”, a za naj lep -
szy sce na riusz ja poń ska „Sum mer trip”.
Za tu ry stycz ne wy da rze nie ju ry uz na ło
sfil mo wa ne „Ea sters of Za mo ra” – uro -
czy sto ści wiel ka noc ne w hisz pań skim
mia ste czku na szla ku piel grzy mek do
San tia go de Com po stel la. „Ma łym Tu ry -
stą” – za naj lep szą pre zen ta cję, wy róż -
nio no też in dyj ski film pt. „In cre dib le of
In dia (Nie sa mo wi te In die).

Ten ostat ni, bar dzo dy na micz ny obraz,
na krę co ny w kli ma cie „Slum dog”, otrzy-
mał też na gro dę głów ną fe sti wa lu Grand
Prix, czy li du żą sta tu et kę „Tu ry sty”.

Pod czas fi na ło wej ga li fe sti wa lu 
wrę czo no też na gro dy spe cjal ne – twór-
com, dzien ni ka rzom, or ga ni za to rom,
któ rzy wno szą istot ny wkład w roz wój
tu ry sty ki. (j)

In cre dib le In dia

W ra mach ob cho dów Dni Hi sto rii
Płoc ka To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
przy go to wa ło wy sta wę daw nych fo to -
gra fii, zgro ma dzo nych w zbio rach spe c-
jal nych Bib lio te ki im. Zie liń skich TNP.
No si ona ty tuł „Por tre ty płoc czan sprzed
lat”. Na kil ku na stu plan szach zgro ma -
dzo no po nad 100 wi ze run ków mniej lub
bar dziej zna nych płoc czan. Spoś ród
ogrom nej licz by fo to gra fii, wy bra no
por tre ty lu dzi, któ rzy choć tro chę zwią -
za ni by li z na szym mia stem. Są oczy wi -
ście wśród nich ta cy, któ rzy spę dzi li tu
ca łe swo je ży cie, ale i ta cy, któ rzy po
ukoń cze niu szko ły bez po wrot nie opu ś-
ci li Płock. Jesz cze in ni z ko lei do pie ro
po prze nie sie niu się do Płoc ka roz wi nę -
li skrzy dła i roz po czę li sze ro ką dzia łal -
ność. Wszy scy jed nak, któ rych twa rze
zo ba czyć moż na na wy sta wie ma ją
w swych bio gra fiach za pi sa ny Płock. 

Na posz cze gól nych plan szach zgru -
po wa no wi ze run ki osób, re pre zen tu ją -
cych jed ną ro dzi nę lub wy wo dzą cych
się z te go sa me go śro do wi ska za wo do -
we go. Odręb ne plan sze zo sta ły po świę -
co ne mał żeń stwom za słu żo nych płoc -
czan: Ma rii i Alek san dro wi Ma cie szom
oraz Ha li nie i Ste fa no wi Rut skim. Na
in nej plan szy po ka za no le ka rzy, na ko -
lej nych przed sta wi cie li za wo du praw ni -
cze go, du chow nych, dzia ła czy spo łecz -
nych. Fo to gra fiom to wa rzy szą in for ma -
cje na te mat spor tre to wa nych osób. Zo -

sta ły opra co wa ne w opar ciu o książ kę
„Płoc cza nie zna ni i niez na ni” An drze ja
Je rze go Pa pie row skie go i Je rze go Ste-
fań skie go. 

Wy sta wa ar chi wal nych zdjęć ze zbio -
rów To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go
zo sta ła zor ga ni zo wa na rów nież z my ślą
o przy pa da ją cej w tym ro ku rocz ni cy
170-le cia wy na le zie nia fo to gra fii. Oglą -
dać ją moż na w sie dzi bie TNP przy Pla cu
Na ru to wi cza 8 do 19 czer wca w go dzi -
nach 8 – 15 (w dni ro bo cze). Wstęp na
wy sta wę jest wol ny. MW

Na si dzia do wie

Grand Prix IV Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Fil mów Tu ry stycz nych od bie ra 
dy rek tor biu ra To u rism In dia M.N. Ja ved
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Wiel ki ruch w ogro dzie Miej skie go Przed-
szko la Nr 27 przy uli cy Mi ko ła ja Re ja za czął
się 22 ma ja od ra na. By ło niez wy kle bar wnie
i tłum nie, a wszyst ko z po wo du or ga ni zo wa ne -
go w tym dniu Fe sty nu Ro dzin ne go. Te ren
zdo bi ły pę ki ko lo ro wych ba lo nów, bar wne
kwia ty wy ko na ne przez dzie ci i ro dzi ców oraz
bil lbo ard, przed sta wia ją cy przed szko le na tle
na sze go mia sta.

Wśród za pro szo nych go ści zna le źli się
przed sta wi cie le in sty tu cji, z któ ry mi przed-
szko le na sta łe współ pra cu je, m.in. po li cji,
Stra ży Miej skiej, stra ży po żar nej, Klu bu Osie -
dlo we go oraz przy ja cie le przed szko la. Gos po -
da rza mi uro czy sto ści by li ro dzi ce i dzie ci.

Dy rek tor Mał go rza ta Bor za pro si ła wszyst kich
do wspól nej za ba wy, a atrak cji nie bra ko wa ło.
Dzie ci, dzię ki wi za żyst ce, zmie nia ły się w mo tyl -
ki, kot ki, ty gry ski, itp. Ro dzi ce chęt nie pre zen to -
wa li swo je umie jęt no ści wo kal ne, ta necz ne
i zręcz no ścio we w za ba wach i kon kur sach, pro -
wa dzo nych przez wo dzi re ja.

Nie ste ty, po ja wił się „nie pro szo ny gość” –
deszcz, któ ry po mie szał szy ki za ba wie. Choć

przer wał pre zen ta cję tre su ry psów po li cyj nych
i unie moż li wił po ka zy w wy ko na niu stra ża ków
to im pre zy nie za koń czył. De cy zja by ła szyb ka
– z ogro du za ba wę prze nie sio no do przed szko -
la i wszy scy da lej ba wi li się wspa nia le. mb

Fe styn z „pom pą”

Już po raz siód my LO Sto wa rzy sze nia Oświa tow ców Pol skich im.
Księ dza Poe ty Ja na Twar dow skie go zor ga ni zo wa ło kon kurs „Mo ja ma -
ła oj czyz na – Płock i Ma zo wsze płoc kie - wczo raj i dziś”. W po nie dzia -
łek, 25 ma ja, ucz nio wie szkół śred nich z ca łe go po wia tu przez go dzi nę
tru dzi li się nad py ta nia mi z hi sto rii i kul tu ry Płoc ka i oko lic. Uczest ni -
cy kon kur su mu sie li wy ka zać się tak że nie ma łą po my sło wo ścią i kre a -
tyw no ścią. Ostat nie z 25 py tań do ty czy ło bo wiem przy szło ści na sze go
mia sta. „Jak wy o bra żasz so bie sto li cę na sze go po wia tu za 10 lat? Co na -
le ża ło by zro bić, że by Płock stał się praw dzi wym cen trum kul tu ral no -
tu ry stycz nym re gio nu?”. Niek tó re od po wie dzi za ska ki wa ły doj rza ło -
ścią i zro zu mie niem współ czes nych re a liów.

Je den z ucz niów pro po no wał za in we sto wa nie w mo ni to ring mia sta,
in ny po sta wił na „roz sąd ne za gos po da ro wa nie te re nów nad Wi słą”. Nie
za bra kło rów nież pro po zy cji, do ty czą cych sfe ry kul tu ral nej mia sta. Mu -
ze um Kul tu ry Ży dow skiej, czy otwar cie mu ze ów w so bo ty i nie dzie le
do godz. 19 – to tyl ko niek tó re z wie lu po my słów na ua trak cyj nie nie ży -
cia kul tu ral ne go w Płoc ku i ca łym po wie cie.

Wy so kie miej sca i na gro dy cze ka ły jed nak na tych, któ rzy po za kre -
a tyw no ścią po pi sa li się tak że wie dzą ogól ną, hi sto rycz ną, a na wet li te -
rac ką. „Po daj naz wy dwóch ryn ków śred nio wiecz ne go Płoc ka”, „Wy -
mień trzy ple mio na, któ re na pa da ły zie mię płoc ką i plą dro wa ły ją w XII
i XIII wie ku”– z ty mi py ta nia mi mie li by prob lem na wet hi sto ry cy. Ucz -
nio wie płoc kich szkół przy go to wy wa li się na to miast kil ka ty god ni, stu -
diu jąc od po wied nią li te ra tu rę. Po nad to mło dzież mu sia ła znać m.in.
naz wy płoc kich mo stów, czy hi sto rię wy da rzeń spor to wych.

W tym ro ku naj lep szy wy nik uzy ska ła Mo ni ka Czaj kow ska (opie -
kun dr Grze gorz Go łę biew ski) z III LO im. Ma rii Dą brow skiej, któ re
już po raz czwar ty z rzę du trium fo wa ło w kon kur sie. Dru gie miej sce
ko mi sja kon kur so wa przyz na ła rów nież re pre zen tan to wi „trze cie go”
Łu ka szo wi Wiś niew skie mu (rów nież pod opie ką dr G. Go łę biow skie -
go). Naj niż szy sto pień po dium przy padł Ma te u szo wi Tom czy ko wi
(opie kun mgr An na Ko kosz czyń ska) z V LO. Wy róż nie ni zo sta li: Ma -
te usz Łu ka siak (ZSZ Nr 2 w Płoc ku), Mar cin Kle ko wiec ki (V LO) i To -
masz No wa kow ski (V LO).

Na zwy cięz ców cze ka ły cie ka we na gro dy: al bum Mu ze um Ma zo -
wiec kie go za I miej sce oraz zbiór wier szy ks. Ja na Twar dow skie go
„Bóg czy ta wier sze” (z au to gra fem edy to ra książ ki, Wal de ma ra
Szmasz cza) za II, III miej sce i wy róż nie nie. Wszy scy uczest ni cy kon -
kur su oraz oso by, któ re po mog ły w je go or ga ni za cji otrzy ma ły pa miąt -
ko we „Ba ka ła ża ki”– ka len da rze dla ucz nia i na u czy cie la.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił Ka me ral ny Zes pół Wo kal ny z PO -
KiS, pod dy rek cją Sła wo mi ra Gał czyń skie go, przy akom pa nia men cie
dr Ja ro sła wa Do ma ga ły. Uczest ni cy wy słu cha li rów nież opo wie ści
Wal de ma ra Szmasz cza o pa tro nie LO SOP, Ja nie Twar dow skim. Od -
czy ta no tak że wier sze płoc kie go poe ty Wła dy sła wa Bro niew skie go.

Ma riusz Se pio ło

Co wiesz o Płoc ku?

VII fe styn ro dzin ny

20 LAT MI NĘ ŁO…
30 ma ja br. ro ku Szko ła Pod sta wo wa nr 22 na po łud nio wych Po -

dol szy cach po raz siód my za pro si ła na fe styn ro dzin ny. Tym ra -
zem, w związ ku z ob cho da mi dwu dzie sto le cia ist nie nia pla ców ki,
prze bie gał on pod ha słem „ 20 lat mi nę ło…”.

Ucz nio wie roz wią zy wa li za gad ki, ła mig łów ki, ka lam bu ry, do ty czą ce
hi sto rii szko ły i – wy bie ga jąc w przy szłość – two rzy li wspa nia łe pla stycz -
ne wi zje „ szko ły za 20 lat”. Dzię ki sto i skom „Uczeń nie  jed ną ma twarz
– bo dy pa in ting” oraz „Gło wa z kla są – sty li za cja i wi zaż” pod da wa li swo -
je cia ła to tal nej me ta mor fo zie, kre u jąc wi ze ru nek ucz nia przy szło ści. 

Wi dząc w dzie ciach przy szłych olim pij czy ków, twór cy fe sty nu
zor ga ni zo wa li sze reg kon ku ren cji ru cho wych. Ma li spor tow cy mo -
gli rów nież pog łę biać swo ją wie dzę na te mat ra cjo nal ne go odży -
wia nia się, przy rzą dza jąc w „ fa bry ce sma ku” zdro we oraz zach wy -
ca ją ce ek splo zją ko lo rów i za pa chów po tra wy.

Szko ła przy szło ści to ta ka, w któ rej kształ tu je się oby wa te li
świa ta. Nie mog ło więc za brak nąć sto i ska, pro mu ją ce go na u kę ję -
zy ków ob cych. Dzie ci uczest ni czy ły w grach i za ba wach ję zy ko -
wych w cu dow nym En glish Wor ldzie. 

Za udział w posz cze gól nych kon ku ren cjach by ły na gro dy.
Uczest ni kom fe sty nu dzie ci za pre zen to wa ły po kaz mo dy „Fas hion ge -

ne ra tor”, a za spra wą fe sti wa lu twór czo ści „22 Scho ol Mu si cal” nie za bra -
kło też śpie wu i tań ca. (j)

Ty lu go ści ka me ral na Szko ła Pod sta wo wa nr
13 na osie dlu Trze po wo daw no nie wi dzia ła.
Uro czy stość na da nia jej imie nia pla no wa na by -
ła na bo i sku, ale deszcz po krzy żo wał pla ny or -
ga ni za to rów i wszy scy mu sie li zmie ścić się
w ko ry ta rzu pla ców ki. Nie przesz ko dzi ło to jed-
nak re a li za cji wszyst kich pun któw pro gra mu
i nie za kłó ci ło pod nio słej at mos fe ry pod wój ne -
go świę ta: przy ję cia pa tro na i sztan da ru szko ły.

Ja na Brzech wę naj le piej przyb li ży li zgro ma -
dzo nym ucz nio wie w in sce ni za cji wier sza pa tro na
pt. „Pa li się” w wy ko na niu Te a tru In te gra cyj ne go
(na zdjęciu). W przed sta wie niu by ło wszyst ko, co
u te go poe ty ce ni my: pięk na pol szczyz na, dow cip,
na u ka z mo ra łem. Nic więc dziw ne go, że szkol na
spo łecz ność właś nie z te go „poe ty ra do ści dzie -
cię cej” po sta no wi ła brać przy kład. 

Sto so wa ną uch wa łę Ra dy Mia sta Płoc ka
w tej spra wie, pod ję tą w lu tym br. od czy tał

jej prze wod ni czą cy To masz Kor ga. Przy-
pom nia no hi sto rię szko ły, któ ra da tu je się
od 1915 ro ku, kie dy to by ła drew nia ną pla -
ców ką jed no iz bo wą, stopniowo powiększała
się. W ro ku szkol nym 1967/68 uczęsz cza ło
już do niej 208 ucz niów edu ko wa nych przez
7 na u czy cie li. Dalsza roz bu do wa na stą pi ła
w ro ku 1995 i wów czas do pie ro wy mie nio -
no ogrze wa nie pie co we na cen tral ne.

Po tem na stą pi ło uro czy ste prze ka za nie no -
we go sztan da ru pla ców ki pocz to wi sztan da -
ro we mu zło żo ne mu z ucz niów kla sy VI,
a da lej by ły już tyl ko ży cze nia i gra tu la cje
m.in. od za stęp cy pre zy den ta Pio tra Ku be ry,
któ ry do ciep łych słów do łą czył DVD.

Po przed nie go dnia w ko ście le pa ra fial nym
p.w. św. Alek sa od pra wio na zo sta ła msza
św. w in ten cji szkol nej spo łecz no ści i no wy
sztan dar zo stał po świę co ny. (j)

Trzy nast ka z pa tro nem
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1. Od je sie ni ubieg łe go ro ku je steś my
świad ka mi po waż ne go kry zy su eko no -
micz ne go, któ ry ogar nął ca ły świat.
W wie lu kra jach ban kru tu ją ko lej ne fir -
my, spa da pro duk cja prze my sło wa, lu -
dzie tra cą pra cę, pog łę bia się at mos fe ra
nie pew no ści i bra ku za u fa nia. Bar dzo
czę sto głów ny mi ofia ra mi kry zy su sta ją
się lu dzie naj bied niej si. War to przy-
pom nieć, że po cząt kiem obec nych trud-
no ści był kry zys na ryn ku kre dy tów hi -
po tecz nych w USA. Nies pła ca ne kre dy -
ty, bra ne pod za staw nie ru cho mo ści,
spo wo do wa ły ogól no świa to wy kry zys
fi nan so wy, któ ry bar dzo szyb ko prze ro -
dził się w kry zys gos po dar czy o cha rak -
te rze glo bal nym.

2. Współ czes na gos po dar ka świa to wa
sta no wi bo wiem niez wy kle skom pli ko -
wa ny me cha nizm na czyń po łą czo nych.
W kon sek wen cji nie jest ła twa i pro sta
dia gno za obec nych trud no ści, któ re do -
ty ka ją tak wie le państw. Wy da je się, że
za kry zys eko no micz ny od po wie dzial ne
są prze de wszyst kim in sty tu cje fi nan so -
we, po ży cza ją ce pie nią dze oso bom,
o któ rych wie dzia no, że ni gdy nie bę dą
mog ły ich spła cić. W pew nym mo men -
cie oka za ło się, że bar dzo wie lu kre dy -
to bior ców nie spła ca swo ich dłu gów.
W kon sek wen cji za dłu że nie szyb ko ro -
sło, aż wresz cie la wi na za dłu że nia ru -
szy ła, wy trą ca jąc ze sta nu rów no wa gi
świa to wą gos po dar kę. 

3. Na le ży sta now czo pod kre ślić, że
naj głęb sze przy czy ny obec ne go kry zy su
eko no micz ne go ma ją cha rak ter mo ral -
ny. Oka za ło się, że w USA i w wie lu in -
nych kra jach przez ca łe la ta mie liś my
do czy nie nia z sy tu a cją, w któ rej kre dy -
to daw cy i kre dy to bior cy wza jem nie się
oszu ki wa li. Brak ucz ci wo ści do pro wa -
dził do za ła ma nia się sy ste mu fi nan so -
we go. Na wet naj lep szy sy stem ban ko -
wy nie mo że do brze fun kcjo no wać, je -
że li nie są prze strze ga ne pod sta wo we
za sa dy mo ral ne. Dzia łal ność in sty tu cji
fi nan so wych nie mo że się kie ro wać tyl -
ko i wy łącz nie kry te rium zy sku, ale mu -
si tak że res pek to wać wy ma ga nia sta -
wia ne ze stro ny ety ki.

4. W ostat nim cza sie Oj ciec Świę ty
Be ne dykt XVI kil ka krot nie pub licz nie
za rzu cał ryn kom fi nan so wym to, że za -
ła ma ły się wsku tek sto so wa nia włas -
nych zgub nych za sad. Zda niem Pa pie ża
glo bal ny kry zys gos po dar czy jest prze -
de wszyst kim wy ni kiem chci wo ści.
Zach łan ność sta no wi źró dło wszyst kich
przy war i wszel kie go zła, za rów no
wśród po je dyn czych osób, jak i w spo -
łe czeń stwach. Dzia łal ność fi nan so wa
ob li czo na na krót ki czas, bez uw zględ -
nia nia dłu giej per spek ty wy i do bra
wspól ne go, od bie ra fi nan som ro lę po -
mo stu mię dzy te raź niej szo ścią i przy -
szło ścią. W kon sek wen cji dzia łal ność
in sty tu cji fi nan so wych za czy na się kon-
cen tro wać głów nie na pom na ża niu zy -

sków, po mi ja jąc tro skę o do bro wspól ne
i ko niecz ność szu ka nia no wych moż li -
wo ści pro duk cji oraz two rze nia miejsc
pra cy.

5. Z po wo du kry zy su eko no micz ne -
go cier pi tak że wie lu miesz kań ców na -
sze go kra ju. Obec ny czas ro dzi pil ną
ko niecz ność róż ne go ro dza ju ini cja tyw
gos po dar czych, któ re mo gą przez wy -
cię żyć lub ogra ni czyć ne ga tyw ne skut-
ki kry zy su w na szym spo łe czeń stwie.
Pol scy bi sku pi w ko mu ni ka cie z 3 ma -
ja br. za a pe lo wa li do de cy du ją cych
o lo sach za kła dów pra cy, by w swo ich
de cy zjach trosz czy li się o do bro oby-
wa te li i ca łych ro dzin. Przy łą cza my się
do te go wez wa nia. Wspie ra my rów -
nież ape le kie ro wa ne pod adre sem
przed się bior ców z te re nu Die ce zji
Płoc kiej i ca łej Pol ski, by nie zwal nia -
li pra cow ni ków, nie ob ni ża li im wy na -
gro dzeń i kon ty nu o wa li no we in we sty -
cje. Wie my do brze, ja kim dra ma tem
dla wie lu ro dzin jest bez ro bo cie lub
na wet sa ma nie pew ność po wo do wa na
moż li wo ścią utra ty pra cy. Dla te go też
w obec nej sy tu a cji pra co daw cy po win -
ni szcze gól ną tro ską ota czać pra cow ni -
ków, ale tak że pra cow ni cy mu szą uw -
zględ niać w swo ich ocze ki wa niach
trud ne po ło że nie pra co daw ców.

6. Po trze ba dzi siaj wspól nej głę bo kiej
wraż li wo ści na prob le my lu dzi dot knię -
tych lub za gro żo nych kon sek wen cja mi
kry zy su. Po win niś my oto czyć wszyst -
kich posz ko do wa nych na szy mi mo dli -
twa mi. Kry zys eko no micz ny sta no wi
wyz wa nie, któ re sta je przed spo łe czeń -
stwem, pań stwem, wspól no tą lo kal ną,
pa ra fią. Wie le do zro bie nia ma ją dzi siaj
or ga ni za cje cha ry ta tyw ne. W pa ra fiach
i spo łecz no ściach lo kal nych trze ba bu -
dzić ak tyw ność lu dzi i po ka zy wać róż ne
spo so by wza jem nej po mo cy. 

7. Wie lu eko no mi stów pod kre śla, że
czymś ko niecz nym sta je się dzi siaj
prze bu do wa świa to we go mo de lu gos po -
dar cze go. Po trze ba no wej syn te zy do bra
wspól ne go i ryn ku, ka pi ta łu i pra cy. Nie
ule ga wąt pli wo ści, że jed nym z prio ry -
te tów jest przy wró ce nie pier wszeń stwa
mo ral no ści w sto sun ku do eko no mii.
Dzia łal ność gos po dar cza wy ma ga ucz-
ci wo ści, za u fa nia, po sza no wa nia za sad
mo ral nych. Tyl ko w ten spo sób moż na
przez wy cię żyć obec ne trud no ści. Ma my
na dzie ję, że współ czes ny kry zys eko no -
micz ny przy czy ni się do na ro dzin no wej
so li dar no ści mię dzy ludź mi i na ro da mi.

Płock, dn. 2 czer wca 2009 r.
Ks. dr An drzej Ko by liń ski – prze-

wod ni czą cy, mgr Ka zi mierz Cie ślik,
prof. PWSZ dr Ewa Czar nec ka, lek.
med. Han na Du da, dr El żbie ta Grzy-
bow ska, p. To masz Kor ga, mgr An na
Ko ze ra, mgr Mi ro sław Ko źla kie wicz,
ks. dr Mi ro sław Mi lew ski, dr Re na ta
Si ko ra

EKO NO MIA
I MO RAL NOŚĆ
Oświad cze nie Ra dy Spo łecz nej przy Bi sku pie Płoc kim 

w spra wie obec ne go kry zy su gos po dar cze go

Od dzia ło we Biu ro Edu ka cji Pub licz -
nej In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w War sza wie or ga ni zu je II Rajd Szla -
kiem „Żoł nie rzy Wy klę tych”. Jest to
pro jekt edu ka cyj ny skie ro wa ny do mło -
dzie ży gim na zjal nej i po nad gim na zjal -
nej (prze de wszyst kim har ce rzy) za in te -
re so wa nej hi sto rią (tak że w wy mia rze
lo kal nym) oraz pie lę gno wa niem tra dy -
cji wal ki o wol ność i nie po dleg łość Pol-
ski. For mu ła, ja ką jest rajd, poz wa la na
po łą cze nie re gio nal nej edu ka cji hi sto -
rycz nej z ge o gra ficz no -przy rod ni czą.
Mło dzież bę dzie mog ła poz nać miej sca
i po sta ci zwią za ne z wal ka mi i dzia łal -
no ścią an ty ko mu ni stycz nej par ty zan tki
nie po dleg ło ścio wej swo ich ma łych oj -
czyzn, spot kać się ze świad ka mi hi sto -
rii, ze brać re la cje od jesz cze ży ją cych
świad ków.

Rajd od bę dzie się w dniach 24-28
czer wca 2009 r. na te re nie po wia tów:
cie cha now skie go, ma kow skie go, mław -
skie go, sier pec kie go, żu ro miń skie go,

ostro łęc kie go, płoc kie go, płoń skie go,
przas ny skie go, puł tu skie go i no wod -
wor skie go. 

Pun kty wyj ścio we: 1. z Ostro łę ki, 2.
z Mła wy, 3. z Płoc ka, 4. z Cie cha no wa.

Punkt zbor ny: Cie cha nów (or ga ni za -
to rzy prze wi du ją ogni sko na za koń cze -
nie raj du w so bo tę wie czo rem oraz
w nie dzie lę uro czy stą Mszę Świę tą
z ape lem po leg łych).

Pro jekt re a li zo wa ny jest we współ -
pra cy z lo kal ny mi sa mo rzą da mi i or ga -
ni za cja mi spo łecz ny mi. Prze wi dzia ny
jest udział Gru py Re kon struk cji Hi sto -
rycz nej.

W związ ku z przed sięw zię ciem zo sta -
nie wy dru ko wa na oko licz no ścio wa bro -
szu ra do ty czą ca dzia łal no ści po wo jen -
nej kon spi ra cji nie po dleg ło ścio wej na
te re nie pół noc ne go Ma zo wsza oraz
pocz tów ki z wi ze run ka mi i bio gra ma mi
pa tro nów pa tro li, na któ re bę dzie po -
dzie lo na mło dzież uczest ni czą ca w raj -
dzie. Iwo na Spa łek

RAJD IPN

28 ma ja 2009 r. w Gim na zjum nr 5
w Płoc ku od by ła się uro czy stość uho no -
ro wa nia Dę ba mi Pa mię ci ofi ce rów pol s-
kich za mor do wa nych w Ka ty niu: gen.
Ka zi mie rza Że li sław skie go – Pi la wy
i kpt. Cze sła wa Łun kie wi cza. Szko ła
przy stą pi ła tym sa mym do ogól no pol skiej
ak cji po sa dze nia 21.473 dę bów na 70 –
le cie zbrod ni ka tyń skiej ”KA TYŃ... oca -
lić od za pom nie nia”... Je den DĄB to jed -
no naz wi sko z li sty ka tyń skiej.

Ka zi mierz Że li sław ski – Pi la wa, bę -
dąc w stop niu puł kow ni ka z po cząt kiem
1939 ro ku zo stał do wód cą 4. puł ku
strzel ców kon nych w Płoc ku. W lip cu
1939 ro ku otrzy mał roz kaz prze nie sie -
nia do Ba ra no wicz i ob jął sta no wi sko
za stęp cy do wód cy No wo gródz kiej Bry-
ga dy Ka wa le rii.

W trak cie Woj ny Obron nej 1939 r.,
po ob ję ciu przez gen. An der sa do wódz -
twa Gru py Ope ra cyj nej Ka wa le rii, prze -
jął (od 13 do 24 wrześ nia) obo wiąz ki
do wód cy Bry ga dy. 27 wrześ nia pod
wsią Wła dy wo pol bry ga da zo sta ła roz -
bi ta i zmu szo na do dzia ła nia w roz pro -
sze niu. Pod czas prze dzie ra nia się w kie -
run ku gra ni cy wę gier skiej puł kow nik
Że li sław ski do stał się do nie wo li so -
wiec kiej. Jeń ców prze wie zio no do Lwo -
wa, a póź niej do obo zu przej ścio we go
w Pu ty wlu, skąd ofi ce rów prze wie zio no
do Ko ziel ska. 9 kwiet nia 1940 r. zo stał
wy sła ny tran spor tem do Ka ty nia i roz -
strze la ny. Poś mier tnie awan so wa ny do
stop nia ge ne ra ła bry ga dy po sta no wie -
niem Pre zy den ta Rze czy pos po li tej Pol-
skiej Le cha Ka czyń skie go z dnia 5 paź -
dzier ni ka 2007 r.

Cze sław Łun kie wicz brał udział
w woj nie bol sze wic kiej. Po jej za koń cze -
niu po zo stał w woj sku, peł niąc fun kcję le -
ka rza we te ry na rii w róż nych puł kach ka -
wa le rii, a ostat nie sie dem lat przed wy bu -
chem woj ny w ran dze ka pi ta na w 4. Puł -
ku Strzel ców Kon nych Zie mi Łę czyc kiej
w Płoc ku. Po og ło sze niu mo bi li za cji je go
pułk zo stał włą czo ny do No wo gródz kiej
Bry ga dy Ka wa le rii, wcho dzą cej w skład
Gru py Ope ra cyj nej Ka wa le rii gen. An -
der sa. Do nie wo li so wiec kiej do stał się
w koń cu wrześ nia 1939 r. i zo stał osta te-
cz nie prze wie zio ny do obo zu w Ko ziel -
sku. Za mor do wa ny przez NKWD w Ka -
ty niu w kwiet niu 1940. 

Opra wę ar ty stycz ną uro czy sto ści po -
sa dze nia dwóch drze wek – pom ni ków
przy go to wa li ucz nio wie kla sy 3f oraz
zes pół „Mar chew ko we Po le” pod kie -
run kiem El żbie ty Gał czyń skiej, Jo lan ty
Bor kow skiej i Ga brie la Sie radz kie go. 

J. Ja nic ki 

„Czło wiek nie mo że poz wo lić, że by praw da zo sta ła wy dar ta pod po zo rem ni czym
nie o gra ni czo nej wol no ści, nie moż na za gu bić w so bie krzy ku su mie nia, ja ko gło su
Praw dy, któ ra go prze ra sta, ale któ ra rów no cześ nie czy ni go czło wie kiem i sta no wi
o je go czło wie czeń stwie”.

Jan Pa weł II

Ży we pom ni ki płoc kich ofi ce rów
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Pier wsze rzę dy wi dow ni Te a tru Dra-
ma tycz ne go by ły te go dnia za re zer wo -
wa ne dla przed sta wi cie li płoc kie go śro -
do wi ska aka de mic kie go. To by ło świę to
na u ki, a ce le bro wa li je rek to rzy, wy kła -
dow cy i stu den ci naj młod szej płoc kiej
uczel ni – Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej. 

W śro dę, 3 czer wca od by ła się w te a -
trze uro czy sta ga la z oka zji 10-le cia ist-
nie nia PWSZ. Im pre zę po prze dzi ła
msza świę ta w ka te drze. Na godz. 17 za -
pro szo no do te a tru wszyst kich, któ rzy
przy czy ni li się do pow sta nia i szyb kie go
roz wo ju uczel ni.

Ak tor Ma riusz Po go now ski, pro wa -
dzą cy uro czy stość, wy wo łał na sce nę
rek to ra PWSZ prof. dr hab. Jac ka Grzy -
wa cza, któ ry w dłu gim prze mó wie niu
przed sta wił hi sto rię szko ły. Nie za bra -
kło tak że pla nów na ko lej ną de ka dę.
Prof. Grzy wacz przyz nał, że uczel nia
bę dzie sta wiać nie tyl ko na roz wój na u -
ko wy, ale tak że kul tu ral ny i spor to wy.
Po dzię ko wa niom nie by ło koń ca.
Wśród naj bar dziej za słu żo nych dla
uczel ni by li m.in. mar sza łek woj. ma zo -
wiec kie go Adam Stru zik, któ ry z rąk

rek to ra ode brał pa miąt ko wy me dal.
Tak że z dru giej stro ny po sy pa ły się wy -
ra zy wdzięcz no ści. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski gra tu lo -
wał wła dzom uczel ni suk ce sów, dzię ki
któ rym po zo sta je ona w ści słej czo łów ce
Pań stwo wych Wyż szych Szkół Za wo do -
wych. Wrę czył też rek to ro wi pre zent –
pej zaż, przed sta wia ją cy „jed no z naj pięk -
niej szych miejsc Płoc ka”. Ja kie to miej -
sce? Pre zy dent nie chciał zdra dzić. Waż -
nym pun ktem uro czy sto ści by ło tak że
wrę cze nie li stów gra tu la cyj nych wy róż -
nio nym wy kła dow com PWSZ.

Po za koń cze niu czę ści ofi cjal nej
przy szedł czas na wra że nia ar ty stycz ne.
Wy stą pił Ma zo wiec ki Te atr Mu zycz ny
im. Ja na Kie pu ry z War sza wy. Re ci tal
„Za cza ro wa ny świat ope ret ki” wy wo łał
dłu gie owa cje pub licz no ści.

Ob cho dy ro ku ju bi le u szo we go zo sta -
ną za koń czo ne wspól nym kon cer tem
Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej i chó ru
PWSZ, z udzia łem śpie wa czki ope ro wej
Mał go rza ty Wa lew skiej. Kon cert, pod
pa tro na tem Pre zy den ta Płoc ka, od bę -
dzie się 26 li sto pa da w sa li Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej. (MS)

De ka da PWSZ

– Pol ska zaj mu je ostat nie miej sca we
wszel kich sta ty sty kach, do ty czą cych
sku tecz ne go le cze nia no wo two rów. Na
ra ka ma ci cy umie ra co dzien nie pięć Po -
lek! – sło wa dr Pio tra Bob kie wi cza
z Cen trum On ko lo gii w War sza wie roz -
po czę ły kon fe ren cję, po świę co ną pro fi -
lak ty ce cho rób no wo two ro wych. 3
czer wca, o godz. 10, w au li ra tu sza
spot ka li się wy bit ni spe cja li ści w dzie -
dzi nie wal ki z ra kiem oraz oso by za an -
ga żo wa ne w pro mo cję ba dań pro fi lak -
tycz nych. Spot ka nie zor ga ni zo wa li: 
Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -E pi de mio -
lo gicz na w Płoc ku, Ma zo wiec kie Sa mo -
rzą do we Cen trum Do sko na le nia Na -
u czy cie li i Urząd Mia sta Płoc ka.

Ja ko pier wszy głos za brał wspom nia -
ny już dr Piotr Bob kie wicz, któ ry sku pił
się w swo im wy stą pie niu prze de wszys-
t kim na prob le mach ko bie cych – no wo -
two rze ma ci cy i pier si. 

– Jed ną z głów nych przy czyn co raz
częst sze go wy stę po wa nia tej cho ro by,
jest pro ces sta rze nia się spo łe czeń stwa.
Niez będ na jest za tem sku tecz na pro fi -
lak ty ka – mó wił Bob kie wicz. Jak za tem
po win na ona wy glą dać i jak wy glą da? 

– Pier wszym, prio ry te to wym za da -
niem jest pod wyż sze nie po zio mu hi gie -
ny. Dziś zaj mu je się tym Świa to wa Or -
ga ni za cja Zdro wia. Po nad to, ko bie ty
mu szą pa mię tać o re gu lar nych ba da -
niach cy to lo gicz nych. Co dwa, trzy la ta
po win ny udać się do gi ne ko lo ga. To na -
praw dę po trzeb ne!

We dług ba dań, przy to czo nych przez
dr Bob kie wi cza, rak pier si jest dia gno -
zo wa ny śred nio co 40 mi nut. Spoś ród
wszyst kich no wo two rów „ko bie cych”,
rak pier si wy stę pu je naj czę ściej. 

– Ogrom ną ro lę we wczes nym wy kry -
wa niu gu za, od gry wa tzw. sa mo ba da -
nie. To ko bie ta jest pier wszą oso bą, któ -
ra jest w sta nie zdia gno zo wać pier wsze
sym pto my cho ro by – mó wił Piotr Bob -
kie wicz. Ko lej nym kro kiem po win no
być ba da nie mam mo gra ficz ne. Ko bie ty
mu szą wyz być się wsty du i stra chu
przed mam mo gra fią. 

Pro mo wa niem ba dań cy to lo gicz nych
i mam mo gra ficz nych, a tak że sze rze -
niem wie dzy na trud ne te ma ty wśród

mło dzie ży, zaj mu je się Od dział Oświa ty
Zdro wot nej i Pro mo cji Zdro wia Wo je -
wódz kiej Sta cji Sa ne pi du w War sza wie.
Re pre zen tan tem tej or ga ni za cji by ła na
kon fe ren cji dr Aga ta Wol ska, któ ra sta -
ra ła się przed sta wić ce le wo je wódz kie -
go pro gra mu edu ka cyj ne go. – Mło dzi
lu dzie nie są świa do mi za gro żeń. Fun -
kcjo nu ją jak doj rza li lu dzie, bar dzo
wcześ nie roz po czy na ją ży cie sek su al ne.
Na le ży jed nak pa mię tać, że nie są na to
go to wi, nie czu ją od po wie dzial no ści za
swo je zdro wie – za u wa ży ła dr Wol ska.
Tym cza sem to właś nie wczes ne
współ ży cie jest jed ną z naj częst szych
przy czyn za cho ro wań na no wo twór
szyj ki ma ci cy.

W ce lu uświa do mie nia mło dych lu -
dzi, zwró ce nia ich uwa gi na prob lem
no wo two rów, pow stał pro gram „Wy -
bierz ży cie – Pier wszy Krok”. Je go
twór cy (w tym dr Aga ta Wol ska) sta -
wia ją na współ pra cę z przed sta wi cie la -
mi oświa ty, na u czy cie la mi, a tak że pie -
lę gniar ka mi szkol ny mi. Pro gram opie ra
się prze de wszyst kim na kon fe ren cjach
i wy kła dach, w któ rych do mi nu ją pre -
zen ta cje mul ti me dial ne – wszyst ko
w ce lu przy cią gnię cia uwa gi mło dych
lu dzi. Ak cja przy no si wy mier ne efek ty.
W po rów na niu z po przed ni mi la ta mi,
licz ba zgła sza ją cych się do ba dań ko biet
wzro sła dwu krot nie.

Przy czy ny ra ka ma ci cy i pier si oraz
czę stość ich wy stę po wa nia – te te ma ty
do mi no wa ły tak że w wy stą pie niach dr
Woj cie cha Pan ka, or dy na to ra od dzia łu
gi ne ko lo gii i po łoż nic twa Wo je wódz -
kie go Szpi ta la Zes po lo ne go w Płoc ku
i dr Zdzi sła wa Woź nia ka, dy rek to ra
Nie pub licz ne go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej „Bo ro wi czki”.

Nikt spoś ród obec nych w au li ra tu sza
nie miał wąt pli wo ści co do wa gi po ru sza -
ne go prob le mu. Za stęp ca pre zy den ta
Płoc ka Piotr Ku be ra, przed sta wił dzia ła -
nia Urzę du Mia sta, wspo ma ga ją ce pro-
mo cję zdro wia. Wła dze sa mo rzą do we
zde cy do wa ły się na po par cie wszyst kich
przed sięw zięć na rzecz wal ki z ra kiem.

Wię cej o pro gra mie „Wy bierz ży cie –
Pier wszy Krok” na www.pier wszy -

krok.edu.pl. (MS)

Płock sta wia 
na wal kę z ra kiem

Z oka zji Dnia Mat ki w Klu bie Pro fi -
lak ty ki Śro do wi sko wej ,,Przy ja ciel
Dziec ka” dzie ci pod na dzo rem wy cho -
waw ców przy go to wa ły część ar ty stycz -
ną z wier sza mi i pio sen ka mi de dy ko wa -
ny mi prze de wszyst kim ma mom, ale
tak że ta tu siom, któ rych rów nież za pro -
szo no. Wszy scy obec ni ro dzi ce otrzy-
ma li ko lo ro we la ur ki w kształ cie ser du -
szek oraz po ró życz ce.

Pod czas spot ka nia og ło szo ne zo sta ły
wy ni ki kon kur su pla stycz ne go na wy ko -
na nie ro dzin ne go pla ka tu pt. ,,Masz Wy -
bór – wy bierz trzeź wy umysł”, w któ -
rym uczest ni czy ło 13 ro dzin. La u re a ta mi
kon kur su zo sta ły ro dzi ny: Giersz, Ro jek
i Maj chrzak. Wy róż nio no ro dzi ny Za łu ga
i Maj chrzak. La u re a ci otrzy ma li na gro dy
– ar ty ku ły gos po dar stwa do mo we go.

Miej ski TPD dzię ku je Wy dzia ło wi
Zdro wia i Spraw Spo łecz nych UMP

za za kup na gród i upo min ków dla
dzie ci. z ro dzin uczest ni czą cych
w kon kur sie. (j)

Dla mam i ta tu siów

Po ciąg „Sło necz ny” to wa ka cyj ne
po łą cze nie Ko lei Ma zo wiec kich w re la -
cji War sza wa Za chod nia – Gdy nia Gł. –
War sza wa Za chod nia. W tym ro ku na
ko le jo wym szla ku po ja wił się 6 czer w-
ca. Pro mo cyj na ce na bi le tu nor mal ne go
wy no si 29 zł.

Te go rocz na spe cjal na ofer ta pro mo -
cyj na skie ro wa na jest do wszyst kich
miesz kań ców Ma zo wsza. Ku pu jąc bi let
na po ciąg „Sło necz ny”, w do wol nym
mie ście na Ma zo wszu, za po dróż do
War sza wy pa sa żer zap ła ci tyl ko 4 zł. 

Po nad to, po ciąg „Sło necz ny” jest ze -
sta wio ny z no wo czes nych, kli ma ty zo -

wa nych wa go nów pię tro wych, któ re
w ubieg łym ro ku za ku pił dla Ko lei Ma -
zo wiec kich sa mo rząd wo je wódz twa
ma zo wiec kie go. Do ce lo wo, w okre sie
wa ka cyj nym bę dą kur so wać czte ry wa -
go ny środ ko we i dwa ste row ni cze.

Sło necz ny od jeż dża ze sta cji War sza -
wa Cen tral na o godz. 7.50; do Gdy ni Gł.
przy jeż dża o godz. 13.47. W dro dze po -
wrot nej, z Gdy ni Gł. wy jeż dża o 16.49,
a do War sza wy Cen tral nej przy jeż dża
o 22.42. 

„Sło necz ny” bę dzie kur so wać co -
dzien nie od 20 czer wca do 31 sier p-
nia. DN

Sło necz nym nad mo rze

Pom nik pow stań ca

Za poś red nic twem na szej ga ze ty „Sy gna łów Płoc kich” chcia ła bym za pro sić
wszyst kich za in te re so wa nych – dal szą ro dzi nę, przy ja ciół i oso by ce nią ce waż ne
po sta ci z hi sto rii Płoc ka – na uro czy stość po świę ce nia no we go, gra ni to we go
pom ni ka pow stań ca stycz nio we go z gu ber ni płoc kiej Ja ku ba Win nic kie go. Za
udział w pow sta niu w od dzia łach Zyg mun ta Pa dlew skie go, zo stał ska za ny na 25
lat cięż kich ro bót na Sy be rii.

Uro czy stość od bę dzie się w so bo tę, 27 czer wca o godz. 9 na cmen ta rzu w Tłu -
cho wie (pow. Lip no). Oso by, chcą ce wziąć w niej udział, pro szo ne są o kon takt
pod tel. 024/266 65 30

Te re sa Ku row ska

z redakcyjnej poczty



17Sygnały Płockie

Przez pięć dni (2-6 czer wca) Płock
go ścił eli tę świa to we go te ni sa na wóz -
kach. Po ja wi li się m.in.: Ro land Vink
z Ho lan dii, Sven Hil ler z Nie miec, Nic -
las Lar sson ze Szwe cji. Nie za bra kło
rów nież pier wszych ra kiet z Pol ski, na
cze le z płoc cza ni nem Pio trem Ja ro szew -
skim. Nie ste ty, na kor tach Or len Po lish
Open (OPO) nie zo ba czy liś my Ta de u -
sza Kru szel nic kie go, wie lo krot ne go tri-
um fa to ra tur nie ju. W tym cza sie ro zgry -
wał on me cze w tur nie ju Ro land Gar ros
we Fran cji.

Dy rek tor tur nie ju Wie sław Chro bot,
do ostat nich go dzin im pre zy od bie rał
te le fo ny, opie ko wał się za wod ni ka mi,
spo ty kał się z dzia ła cza mi. W cią gu
tych pię ciu dni był chy ba naj bar dziej
za pra co wa nym czło wie kiem w Płoc ku.
Jed nak to dzię ki je go sta ra niom oraz
po mo cy wo lon ta riu szy, tur niej stał na
naj wyż szym świa to wym po zio mie, nie
tyl ko pod wzglę dem spor to wym. Nic
dziw ne go, że co ro ku Mię dzy na ro do -
wa Fe de ra cja Te ni sa włą cza płoc ki tur -
niej do pre sti żo we go cy klu Whe el cha -
ir Ten nis To ur. Na kor tach OPO moż -
na zdo być wyż sze miej sce w świa to -
wym ran kin gu, a tak że wy grać spo re
pie nią dze. W tym ro ku pu la na gród
wy no si ła 14 tys. do la rów.

Emo cji przy by wa ło wraz z up ły wa ją -
cym cza sem. Z dnia na dzień me cze sta -
wa ły się bar dziej za cię te i wy czer pu ją ce
dla za wod ni ków. Nie bra ko wa ło rów -
nież sen sa cji. Jed ną z nich był wal ko wer

Cze cha Mi ros la va Brych ta, któ ry zre zy -
gno wał z po wo du kon tu zji. Naj lep szy
Po lak w tur nie ju, Piotr Ja ro szew ski,
prze grał do pie ro w pół fi na le. Uległ du żo
młod sze mu Stef fe no wi Som mer fel do wi
z Nie miec. Nies po dzia nek nie by ło już
w dru gim pół fi na le, w któ rym je den
z fa wo ry tów, Ro nald Vink, po ko nał
Fran cu za Fre de ri ca Cat ta neo.

W so bo tę, 6 czer wca, od był się fi nał
te go rocz ne go Or len Po lish Open. Nie
za wiódł fa wo ryt tur nie ju, Ro nald Vink.
Po ko nał Niem ca Stef fe na Som mer fel da
w dwóch se tach (6:1, 6:1) i ode brał pu -
char z rąk dy rek to ra tur nie ju Wie sła wa
Chro bo ta.

Za rok ko lej na edy cja za wo dów. Miej -
my na dzie ję, że w koń cu zo ba czy my
w fi na le Po la ka. Piotr Ja ro szew ski (na
zdjęciu) już za po wia da re wanż. (MS)

Or len Po lish Open 
za koń czo ny

Dom Darmstdt za pra sza 16 czer w-
ca na kon cert for te pia no wy mło de go
płoc kie go nie wi do me go pia ni sty
Mak sy mi la nia Chle wiń skie go.

Mak sy mi lian uro dził się 18 czer wca
1991 r. w Płoc ku. Jest wy cho wan kiem
Oś rod ka Szkol no – Wy cho waw cze go
dla Dzie ci Nie wi do mych w La skach.
Ukoń czył z wy róż nie niem Szko łę Mu -
zycz ną dla Dzie ci Nie wi do mych w La -
skach i kon ty nu u je na u kę na dzia le kon-
sul ta cji. Mak sy mi lian jest nie wi do mym,
au ty stycz nym chłop cem wy bit nie uta l-
en to wa nym mu zycz nie, kom po zy to rem
i pia ni stą, po sia da ją cym nies po ty ka ną
wraż li wość i pa sję do mu zy ki oraz
nadz wy czaj ny ta lent im pro wi za tor ski.

Do tych czas wy stę po wał pod czas
wie lu kon cer tów i fe sti wa li or ga ni zo -
wa nych w Pol sce i na świe cie.
W swo im re per tu a rze po sia da za rów -
no utwo ry z li te ra tu ry for te pia no wej,
jak też włas ne im pro wi za cje i kom po -
zy cje oraz aran ża cje do zna nych me -
lo dii i pio se nek. 

Ja ko je dy ny nie wi do my pia ni sta
z Pol ski za pro szo ny był do Ja po nii na
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal ”Pia no Pa -
ra lym pic in Ja pan”, gdzie zo stał wy -
róż nio ny na gro dą ”Ar ti stic pri ze”
i zdo był uz na nie ju ry oraz pub licz no -
ści (Yo ko ha ma Mi na to Mi rai Hall,
sty czeń 2005). We wrześ niu 2007 r.
otrzy mał wy róż nie nie pod czas III

Mię dzy na ro do we go Kon kur su im. I.
J. Pa de rew skie go w Lub li nie.

Kon cer to wał w słyn nej Car ne gie
Hall wraz z nie peł no spraw ny mi pia ni -
sta mi z ca łe go świa ta (No wy Jork,
Car ne gie We ill Re ci tal Hall, gru dzień
2007). W tym ro ku „zak wa li fi ko wał
się do II Mię dzy na ro do we go Kon kur -
su Nie peł no spraw nych w Van co u ver
(Ca na da) ja ko je dy ny z Eu ro py.
(http://www.cipfd.com/) Jest au to rem
„mu zycz nej pocz tów ki” – skom po no -
wa nej spe cjal nie na Fe sti wal So li dar -
no ści w Gdań sku 2008 utwór „Ma ła
so li dar ność”.

Po czą tek kon cer tu o godz. 18,
wstęp wol ny. MW

Kon cert w DD

Zi ści ło się ma rze nie wie lu płoc -
czan. Epi ta fium dla dru ha Wa cła wa
Mil ke go – za ło ży cie la ZPHiT
„Dzie ci Płoc ka”, spo łecz ni ka i ani -
ma to ra kul tu ry – za wi sło na jed nej
ze ścian płoc kiej ka te dry (obok
wej ścia do ka pli cy Sier pskich).
Tab li cę, w nie dzie lę 7 czer wca –
w cza sie Dni Hi sto rii Płoc ka, któ -
rych po my sło daw cą był Wa cław
Mil ke – od sło ni ła wdo wa po dru hu
Sa bi na, a po świę cił bi skup płoc ki
Piotr Li be ra. 

Ten by ły wię zień obo zów w Da -
chau i Gu sen, po wyz wo le niu wró cił
do Płoc ka i za ło żył ar ty stycz ną dru -
ży nę har cer ską, któ ra prze ro dzi ła się
w Har cer ski Zes pół Pieś ni i Tań ca
„Dzie ci Płoc ka”. Dwu krot nie zo stał
Płoc cza ni nem Ro ku, a w 1977 r.
otrzy mał Or der Uś mie chu. Epi ta -
fium pow sta ło ze zbiór ki, któ rą
wśród płoc czan za i ni cjo wa ło Sto wa -
rzy sze nie Przy ja ciół Zes po łu „Dzie ci
Płoc ka” oraz Sto wa rzy sze nie „Sta -
rów ka Płoc ka”. (rł)

Epi ta fium dla dru ha

Płoc ka Ga le ria Sztu ki po sta no wi ła
w szcze gól ny spo sób ucz cić świę to na -
sze go mia sta. Dni Hi sto rii Płoc ka roz -
po czę ły się tu pre mie rą ko mik su
o płoc kim Pia ście, Sie mo wi cie III, pt.
„Tra ge dy ja Płoc ka”.

Do Płoc ka przy je chał spe cjal nie na tę
oka zję au tor tek stów do ko mik su, Grze-
gorz Ja nusz (na zdjęciu) – sce na rzy sta
i pro za ik, pub li ku ją cy na ła mach ta kich
pism jak „Ma chi na”, „Play boy”, czy
„No wa Fan ta sty ka”. Spot kał się z dzien -
ni ka rza mi na kon fe ren cji pra so wej
w PGS. Nie ste ty, za bra kło au to ra ry sun -
ków, Jac ka Frą sia.

– Ko miks opo wia da o po sta ci hi sto -
rycz nej, Sie mo wi cie III, wład cy Ma zo -
wsza w la tach 1370-1381 – mó wił Grze-
gorz Ja nusz. – Mo je przy go to wa nia po le -
ga ły na prze stu dio wa niu ję zy ka sta ro pol -
skie go, zwy cza jów etc. Bar dzo po mog ła
mi tak że wy cie czka do Płoc ka. Zwie dzi liś -
my naj cie ka wsze za kąt ki te go mia sta. 

Ja kie by ły głów ne za ło że nia przy
two rze niu „Tra ge dyi”? – Chcia łem za -
wrzeć w ko mik sie niez będ ne, we dług
mnie, czte ry ele men ty: hi sto rię, ta jem ni -
cę, prze moc i seks.

Wy daw nic two, po za sa mym ko mik -
sem, za wie ra ma łą ksią że czkę, opi su ją -
cą hi sto rię Ma zo wsza, oraz ko pię mo n-
e ty z cza sów Sie mo wi ta III. We dług

Je rze go Ma zu sia, dy rek to ra Płoc kiej
Ga le rii Sztu ki, wy po sa że nie ko mik su
w atrak cyj ne do dat ki mo że spra wić, że
po „Tra ge dy ję Płoc ką” się gną nie tyl ko
płoc cza nie.

Grze gorz Ja nusz spo ty kał się z mi łoś -
ni ka mi ko mik su i hi sto rii Płoc ka w skle -
pie Tchi bo przy ul. Tum skiej, 6 czer w-
ca, od godz. 10 do 13. „Tra ge dy ję Płoc -
ką” moż na ku pić w ga le rii „Wi sła”. Ce -
na – ok. 30 zł. Informacji nt. komiksu
udziela Płocka Galeria Sztuki. (MS)

„Tra ge dy ja Płoc ka” już go to wa
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Dzie ci i mło dzież, tre nu ją ce na co
dzień w Ucz niow skim Klu bie Spor to -
wym El jot co chwi la prze ko nu ją swo i mi
wy ni ka mi, że ju do to sport, na któ ry war -
to sta wiać. Po dość do brym wy stę pie Mi -
le ny Kucz mar skiej na Mi strzo stwach
Pol ski Ju nio rek Młod szych w Kiel cach
(18. lo ka ta), za wod ni cy UKS El jot nie
zwal nia ją tem pa. Pod czas Mię dzy na ro -
do we go Tur nie ju Ju do w Cze chach,
w któ rym udział wzię ło bli sko 300 za -
wod ni ków z 4 państw (Cze chy, Sło wa -
cja, Pol ska, Szwaj ca ria) zna ko mi cie za -
pre zen to wa ła się 13-oso bo wa eki pa za -
wod ni ków płoc kie go UKS. W ka te go rii
do 57 kg bez kon ku ren cyj na oka za ła się
Alek san dra Wilk, któ ra wy gra ła wszyst -
kie wal ki i za ję ła tym sa mym I miej sce.
Na dru gich lo ka tach upla so wa ły się:
Mar ty na Ma ślan ka (36 kg) i Ga bry sia
No wa czyk (32 kg). Trze cie lo ka ty na po -
dium przy pa dły: To ma szo wi So bót ce

(100 kg), Oli Adam skiej (48 kg) oraz
Kon ra do wi Ku sto si ko wi (55 kg). 

Niez wy kle uda ny w star ty i me da lo we
lo ka ty dla mło dzie ży z UKS El jot był
rów nież ostat ni we e kend ma ja. Z oka zji
Dni Mła wy 10 za wod ni ków re pre zen to -
wa ło Płock na Ogól no pol skim Tur nie ju
Dzie ci w Ju do. Mło dzi płoc cza nie dru ży -
no wo za ję li I lo ka tę, sta jąc in dy wi du al nie
7 ra zy na po dium i zdo by li Pu char Bur mi -
strza Mła wy. Te go sa me go dnia w sto -
łecz nej ha li Gwar dii ro ze gra ne zo sta ły
Mi strzo stwa Ma zo wsza Ju nio rów Młod -
szych. Wzię ły w nim udział dwie za wod -
ni czki gru py za a wan so wa nej UKS El jot,
pro wa dzo nej przez Pio tra Ja nu szew skie go
(2 Dan). Mi le na Kucz mar ska (rocz nik
1993) w ka te go rii wa go wej do 48 kg zdo -
by ła 5. miej sce. Na to miast jej młod sza ko -
le żan ka Ol ga Adam ska (rocz nik 1995),
star tu ją ca w wa dze 48 kg, upla so wa ła się
na 4. miej scu. pn

Uda ne star ty El jo ta

Na Mi strzo stwach Pol ski w Kic kbo xin -
gu (30 – 31 ma ja) bar dzo do brze za pre -
zen to wa ła się eki pa klu bu San da Płock.
Po do piecz ni tre ne ra Pio tra Paś ni ka trzy -
krot nie sta wa li na po dium. Wi ce mi strzo -
stwo Pol ski w ka te go rii Open wy wal czył
Ar ka diusz Tom czyk, któ ry w fi na ło wej
wal ce doz nał kon tu zji bar ku i tym sa mym
mu siał za do wo lić się srebr nym me da lem.
Na dru gim miejscu upla so wał się Ka mil
Ga wiń ski, star tu ją cy w ka te go rii do 60 kg.
Du żym suk ce sem za koń czył wy stęp w za -
wo dach Adrian Gra bar czyk; płoc cza nin

w ka te go rii do 63 kg oka zał się nie po ko -
na ny i wy wal czył zło ty me dal. Spe cjal -
nym wy róż nie niem uho no ro wa no rów -
nież Pio tra Paś ni ka za do pro wa dze nie
mło de go za wod ni ka do kla sy mi strzow -
skiej. pn

Me da lo wa San da

W naj bliż szą so bo tę – 20 czer wca –
nad So bót ką od bę dzie się IV edy cja
Ogól no pol skie go Triath lo nu o Pu char
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka.

Ry wa li za cję roz pocz ną dzie ci, star tu -
jąc w aqu ath lo nie, czy li pły wa niu na dy -
stan sie 400 me trów oraz bie gu na dy s-
tan sie 2 km. W sa mo po łud nie od bę dzie
się start głów nej kon ku ren cji – 750 me -
trów pły wa nia, 20 km ja zdy na ro we rze
i 5 km bie gu. 

Aby wy star to wać w triath lo nie wy -
star czy za pi sać się do dnia 17 czer wca
pod nr tel. 606 754 997 lub adre sem
wal gier@wp.pl. Za pi sy pro wa dzo ne bę -
dą tak że w dniu za wo dów od go dzi ny 9.
Ze wzglę du na na wierz chnię tra sy za -
wo dy zo sta ną prze pro wa dzo ne na ro we -
rach MTB. Każ dy za wod nik zo bo wią -

za ny jest tak że do po sia da nia ak tu al -
nych ba dań le kar skich i ka sku ro we ro -
we go. 

Triath lon to no wa dy scy pli na spor tu,
któ ra skła da się z trzech kon ku ren cji:
pły wa nia, ja zdy na ro we rze oraz bie gu.
Na igrzy skach w Ate nach w 2004 ro ku
triath lon za de biu to wał ja ko dy scy pli na
olim pij ska. W Płoc ku od kil ku na stu lat
ist nie je sil na gru pa triath lo ni stów,
dzię ki któ rej od 3 lat ro zgry wa ny jest
triath lon nad So bót ką. W trak cie za wo -
dów spe cja li ści z er gos port.pl prze pro -
wa dzą po do sko po we ba da nie wysk le -
pie nia sto py. Jest to oce na bu do wy sto -
py, któ ra poz wo li na od po wied nie do -
bra nie obu wia. Ce re mo nię wrę cze nia
na gród za pla no wa no na go dzi nę 14.15.

seb

Lu dzie z że la za nad So bót ką

dokończenie ze str. 1
Rów no le gle z im pre za mi lot ni czy mi

od by wał się bę dzie VI Zlot Za byt ko -
wych Mer ce de sów. Moż na spo dzie wać
się ok. 50 aut, tj. Mer ce des 170V Ka bri-
o let A z ro ku 1937, rzad ki eg zem plarz
sprze da ny pier wot nie w przed wo jen -
nym Bres lau czy Mer ce des W110 190D,
po pu lar nie zwa ny „skrzy dla kiem”. 

Głów ny par king dla przy jeż dża ją -
cych za pla no wa no na te re nie Płoc kiej
Gieł dy Sa mo cho do wej. W trak cie ca łej
im pre zy bę dzie fun kcjo no wa ła część
ga stro no micz na, gdzie po za gro chów -
ką, bę dzie moż na ku pić kieł ba skę lub
ka szan kę z gril la i och ło dzić się zim ny -
mi na po ja mi. Bę dą też prze lo ty wi do -
ko we le gen dar nym „An tkiem”. Pik nik,
któ re go or ga ni za to rem jest Ae ro klub
Zie mi Ma zo wiec kiej, zo stał po dzie lo ny
na dwa blo ki (po ok. 3,5 go dzi ny każ -
dy). Pier wszy za czy na się o godz. 10,
a dru gi o 13.30. Ca łą im pre zę po pro wa -
dzi Ta de usz Sznuk, pry wat nie pi lot.
Pa tro nat ho no ro wy ob ję li m.in. Mar -
sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
i Pre zy dent Płoc ka.

Szcze gó ły na www.ae ro klub -
plock.com (rł)

3. Pik nik Lot ni czy

Wal ka do koń ca, emo cje i wresz cie łzy
szczę ścia i smut ku. To wszyst ko moż na
by ło zo ba czyć pod czas fi na łu II edy cji
Płoc kiej Li gi Bad min to na Mło dzi ków,
w ha li gim na stycz nej płoc kie go Zes po łu
Szkół Tech nicz nych „Sie dem dzie siąt ka”.
120 za wod ni ków z 10 szkół pod sta wo -
wych Płoc ka i No wej Gó ry ry wa li zo wa ło
w trzech ka te go riach wie ko wych. Naj -
młod sza gru pa – Skrza ty zdo mi no wa na
zo sta ła przez ucz niów SP 3. Wśród dziew-
cząt bez kon ku ren cyj na oka za ła się Na ta lia
Bar tkow ska, na to miast w gro nie chłop -
ców zwy cię żył Do mi nik Eska. W ka te go -

rii klas 3-4 rów nych so bie nie mie li Ka ta -
rzy na Koz łow ska (SP 11) i Pa weł Wuj cik
(SP 1). Naj star si za wod ni cy z klas 5-6
mu sie li uz nać wyż szość Pa u li ny Koz łow -
skiej z SP 11 i Ar ka diu sza Go łę biew skie -
go, re pre zen tu ją ce go SP 3. 

W ka te go rii dru ży no wej ty tuł z ro ku
ubieg łe go obro ni ła Szko ła Pod sta wo wa
nr 15. Pod czas de ko ra cji or ga ni za to rzy
zad ba li o drob ne upo min ki dla wszyst -
kich uczest ni ków, pod kre śla jąc jed no -
cześ nie wkład Urzę du Mia sta i Fun da cji
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” w fi -
nan so wa nie ca łej im pre zy. pn

II Edy cja Li gi Bad min to na

Re pli ka sa mo lo tu Cur tis Jen ny w lo cie, za
ste ra mi Ma rek Szu fa

Mer ce des 170V Ka brio let A z ro ku 1937

Pro gram I blo ku 
(roz po czę cie godz. 10)

40 min – blok mo de lar ski – pre zen to wać się bę dą mo de la rze kos micz ni
(mo de le ra kiet), mo de la rze z mo de la mi zdal nie ste ro wa nych sa mo lo tów
i śmig łow ców

30 min – pa ra lot nia rze i mo to lot nia rze – (po kaz za leż ny od po go dy) po -
kaz pa ra lot ni star tu ją cych za wy cią gar ką, oraz z na pę dem, po kaz mo to lot ni.

20 min – sko czko wie 
35 min – szy bow ni cy – po kaz star tu na dwu ho lu, akro ba cja szy bow co wa

SZD-59 AC RO, naj no wszy na by tek Ae ro klu bu Pol skie go
4 ra zy po 15 min – po ka zy sa mo lo tów hi sto rycz nych
20 min – gru pa akro ba cyj na „Że laz ny”

Blok II roz po czy na się o 13.30 i jest pow tó rze niem pier wsze go.
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Da mian Sa lak i Da mian Ple wiń ski kon ku ren cję dwó jek bez ster ni ka ro ze gra li pod swo je dyk tan do

W Krusz wi cy od by ły się (30-31 ma ja)
cen tral ne kon trol ne Re ga ty Otwar cia Se -
zo nu Ju nio rów, w któ rych dzię ki wspar-
ciu Urzę du Mia sta i PKN Or len star to wa -
li wio śla rze Płoc kie go To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go. Start za wod ni ków PTW, mi -
mo bar dzo złych wa run ków po go do wych
(deszcz, wiatr i przej mu ją cy chłód),
w oce nie tre ne ra ka dry, jak i klu bo wych
szko le niow ców na le ży uz nać za bar dzo
uda ny. Szcze gól nie cie szy for ma za wod -
ni ków ka dry ju nio rów.

Zgod nie z ocze ki wa nia mi pop ły nął Ka -
mil Zaj kow ski na je dyn ce, któ rą to kon -
ku ren cję wy grał zde cy do wa nie. Na do -
sko na łym IV miej scu w tym wy ści gu był
tak że za wod nik PTW Mi chał Mi ko ła -
jew ski. Dzię ki za ska ku ją co po zy tyw nej
po sta wie Mi ko ła jew skie go, tre ner Ja cek
Ka ro lak wy sta wił tych dwóch za wod ni -
ków w kon ku ren cji dwó jek pod wój nych.
Za wod ni cy PTW i tu taj nie za wie dli, zaj-
mu jąc Ul miej sce w swo im pier wszym
wspól nym star cie. Na stęp nie do ry wa li za -
cji przy stą pi li: Da mian Sa lak i Da mian
Ple wiń ski w kon ku ren cji dwó jek bez ster -
ni ka. Jak przy sta ło na re pre zen tan tów kra -
ju, obaj wio śla rze PTW wy ścig ten ro ze -
gra li pod swo je dyk tan do. Swo ją wy so ką
kla sę do dat ko wo jesz cze po twier dzi li
w kon ku ren cji dwó jek ze ster ni kiem (ster -
nik Łu kasz So ko łow ski), któ rą tak że 
be za pe la cyj nie wy gra li.

Mar cin Śnie goc ki i Bar tło miej Lud-
wi kow ski to na stęp ni re pre zen tan ci kra ju
w kon ku ren cji dwó jek bez ster ni ka ju nio -
rów młod szych, któ rzy tak że w Krusz wi -
cy nie za wie dli i zde cy do wa nie zwy cię -
ży li. Rów nież Le na No wa kow ska i Ane -
ta Bia ła szek re pre zen tan tki kra ju w gru -
pie ju nio rek młod szych, swo im be za pe la -
cyj nym zwy cię stwem w kon ku ren cji
dwó jek pod wój nych tak że pod kre śli ły
bar dzo wy so ką po zy cję w swo jej gru pie
wie ko wej. Po za wy mie nio ny mi re pre zen -
tan ta mi kra ju re we la cyj nie spi sał się Ra -
fał Zaj kow ski (młod szy brat Ka mi la),
któ ry w gru pie ju nio rów młod szych na je -
dyn ce zde cy do wa nie za jął I miej sce. Tak -
że bar dzo do brze za pre zen to wa ła się osa -
da czwór ki bez ster ni ka ju nio rów (Da -
mian Kru szyń ski, Łu kasz Le wan dow ski,
Ga briel Fel bór, Da wid Przed peł ski), któ -
rzy za ję li II miej sce, mi ni mal nie za osa dą
Szcze ci na, a przed osa dą z To ru nia. Rów -
nież na pew nym II miej scu do me ty 
dop ły nę ła osa da czwór ki ze ster ni kiem
ju nio rów (Kon rad Wiś niew ski, Kon rad
Rusz kow ski, Ja kub Ol szo wiec, Se ba stian

Le wan dow ski, ster. Łu kasz So ko łow ski).
Wy ścig czwó rek ze ster ni kiem ju nio rów
młod szych zdo mi no wa li wio śla rze PTW,
zaj mu jąc I miej sce (Ra fał Der kus, Mi chał
Li be rek, Kon rad Pu dlik, Da wid Fio dor,
ster.Se ba stian Rad wań ski) oraz II miej sce
(Pa weł Pi łat, Pa weł Ko tec ki, Ka mil Han -
dlar ski, Pa tryk Sze lą gow ski, ster. Prze-
my sław Ka miń ski). Po dob nie za wod ni cy
płoc cy ro ze gra li wy ścig czwó rek bez
ster ni ka ju nio rów młod szych, zaj mu jąc
I miej sce (Da wid Fio dor, Kon rad Pu dlik,
Mar cin Śnie goc ki, Bar tło miej Lud wi -
kow ski) oraz III miej sce (Pa weł Pi łat, Ja -
kub Bed nar ski, Ka mil Han dlar ski, Pa tryk
Sze lą gow ski). Na to miast pew ne dru gie
miej sce wy wal czy ła osa da dwój ki pod-
wój nej ju nio rów młod szych (Pa tryk Bur -
kac ki, Adrian Cza cho row ski) oraz III
miej sce osa da czwór ki pod wój nej bez
ster ni czki ju nio rek młod szych (Mał go -
rza ta Ko biel ska, Kla u dia Ma łec ka, Jo an -
na Srod kow ska, An dże li ka Pie trzak).

Wio śla rze PTW swo je star ty w gru pie
ju nio rów młod szych za koń czy li re we la -
cyj nym wy stę pem ósem ki ze ster ni kiem
(Je re mi Kuź nia, To masz Fal kie wicz,
Ma te usz Nie dziel ski, Ja kub Bed nar ski,
Pa weł Pi łat, Pa weł Ko tec ki, Ka mil Han -
dlar ski, Pa tryk Sze lą gow ski, ster.Prze -
mys law Ka miń ski), zaj mu jąc zde cy do -
wa nie I miej sce z prze wa gą po nad 8 sek.
nad dru gą osa dą z Byd gosz czy. Tak że
start gru py mło dzi ków mo że na pa wać
op ty miz mem Płoc kie To wa rzy stwo Wio -
ślar skie, gdyż naj młod si płoc cy wio śla -
rze rów nież sta wa li na po dium. Mło dzi -
cy zwy cię stwo od nie śli w kon ku ren cji
czwó rek pod wój nych bez ster ni ka (Adri-
an Pa włow ski, Mi chał Biel ski, Ja kub
Pło ski, Łu kasz Kra jew ski), na to miast II
miej sce za ję li w kon ku ren cji czwó rek
pod wój nych ze ster ni kiem (Mi chał Iskra,
To masz So bie raj, Ka mil Świ goń ski,
Mar cin Ma tu siak, ster. Ka mil Gurz kow -
ski) oraz w kon ku ren cji czwó rek pod-
wój nych ze ster ni czką (Na ta lia Ka lo ta,
We ro ni ka Trzciń ska, Ka ro li na Misz czyk,
Da ria Cza pliń ska, ster.Kry sty na So ko -
łow ska). Na le ży zaz na czyć, że za wod ni -
cy ci są ucz nia mi Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go przy ZST w Płoc ku. Do opi -
sa nych za wo dów w Krusz wi cy wio ślar ki
i wio śla rzy przy go to wy wa li: Ja cek Ka ro -
lak, Je rzy Pod sę dek, Piotr Sał kow ski,
An drzej Pe try kow ski, Krzysz tof Ka liń -
ski i Agniesz ka Lep czak.

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

Wio ślar skie ta len ty

Pier wsi za wod ni cy usta wi li się na li nii
star tu pun ktu al nie o godz. 12, 30 ma ja
2009 r. Jesz cze tyl ko kil ka se kund i zgro ma -
dze ni na pla cu pa ra fial nym św. Sta ni sła wa
Kost ki usły sze li sy gnał do roz po czę cia wy -
ści gu. Już po raz dzie wią ty Za rząd Re gio nu
Płoc kie go NSZZ „So li dar ność” zor ga ni zo -
wał Bieg Ulicz ny im. Krzysz to fa Zy we ra.

W tym ro ku, w wy ści gu wzię li udział
mło dzi spor tow cy z płoc kich szkół (rocz ni -
ki 1989-2001), za wod ni cy w ka te go rii Open
oraz nie peł no spraw ni. Nie ste ty, wa run ki ry -
wa li za cji by ły niez wy kle trud ne – pa dał sil -
ny deszcz. Dla te go dy stans,
któ ry na le ża ło po ko nać (od
300 do 5000 me trów), wy da -
wał się jesz cze bar dziej mor -
der czy, a cze ka ją ce na zwy -
cięz ców na gro dy – jesz cze
bar dziej atrak cyj ne.

Start – ale ja Ja cho wi cza.
Przed spor tow ca mi uli ce:
Obroń ców Płoc ka, La soc kie -
go, Pa saż Woj cie cha Wi ści-
c kie go i po wrót na te ren pa ra -
fii. Z kil ku set osób, star tu ją -
cych w bie gu, za wo dów nie
ukoń czy ło tyl ko kil ko ro.

W ka te go rii I (kla sy I-II szkół pod sta wo -
wych) naj lep si by li: Pa try cja Ru ciń ska
i Ma te usz Dy mek; w ka te go rii U (kla sy IV -
VI) – Ka ro li na Cie siel ska i Ja kub Ję drzej ak.
Spoś ród gim na zja li stów naj szyb ciej po bie -
gli: Na ta lia Ko cha now ska i Ce za ry My se ra.

Nie za wie dli tak że li ce a li ści: Na ta lia Pie -
trzak i Ka mil Wię cław. Ka te go ria V.(pa nie
i pa no wie z rocz ni ków 1967-1986) przy nio -
sła zwy cię stwa Ewie Czaj kow skiej i Pio tro -
wi Za krzew skie mu. Wśród naj star szych
(rocz nik 1966 i star si) naj wy żej upla so wa li
się Zo fia Chą dyń ska i Sła wo mir Ką piń ski.
Dziel nie wal czy li tak że nie peł no spraw ni,
a wśród nich naj lep si: Mo ni ka Tur kow ska
i Je rzy Ku lik.

Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy rze czo we
i pie nięż ne. Ple ca ki, od twa rza cze mp4, mi -
nia tu ro we te le wi zo ry, od twa rza cze DVD

i ze gar ki prze wi dzia no dla
mło dych za wod ni ków. Na gro -
dy fi nan so we (od po wied nio
300, 400, 500 zł) otrzy ma li
naj lep si w ka te go rii Open.

Przy go to wa no tak że spe c-
jal ne upo min ki dla naj młod -
sze go i naj star sze go uczest ni -
ka bie gu – nies peł na 3-let nie -
go Se ba stia na Ja rzę bow skie -
go i 68-let nie go Ry szar da
Wiś niew skie go (na zdjęciu).
To ich na gro dzo no szcze gól -
nie głoś ny mi bra wa mi.

Or ga ni za to rzy bie gu dzię -
kują licz nym spon so rom, któ rzy przy-
czy ni li się do zor ga ni zo wa nia im pre zy
i ufun do wa li na gro dy. Pa tro nat nad IX
Bie giem Ulicz nym im. Krzysz to fa Zy w-
e ra ob jął Pre zy dent Mia sta Płoc ka – Mi -
ro sław Mi lew ski. (MS)

Desz czo wy Bieg So li dar no ści

W ro ze gra nym 30 ma ja pół fi na ło wym
tur nie ju w Ko cu dzy (woj. lu bel skie) dla
za wod ni ków i za wod ni czek z czte rech
wo je wództw: ma zo wiec kie go, lu bel skie -
go, po dla skie go i war miń sko -ma zur skie go
Ka sia za ję ła 5. miej sce, a Ania miej sce 8.,
oba pre mio wa ne awan sem do kra jo we go
fi na łu. Ka sia pra wo gry w pół fi na le mię dy-
wo je wódz kim wy wal czy ła w fi na le ma zo -
wiec kim, zaj mu jąc 5. miej sce. Ania, aby
wy stą pić w Ko cu dzy sko rzy sta ła w przyz -
na nej w ostat niej chwi li dzi kiej kar ty.

O ile Ka sia je cha ła do Ko cu dzy z per -
spek ty wa mi na awans do fi na łu ogól no -
pol skie go, o ty le Ani nie da wa no przed
tur nie jem w lu bel skiem wie le szans. Tym-
cza sem, po zo sta ją ca w cie niu Ka ta rzy ny
Ania oka za ła się „czar nym ko niem” tur -
nie ju pół fi na ło we go, od pra wia jąc z nie go
star sze i wy żej no to wa ne za wod ni czki.
W su mie zwy cię ży ła w 4 grach.

Ka sia prze gra ła w Ko cu dzy tyl ko je den
po je dy nek, ale po nie waż za wo dy by ły ro -
zgry wa ne sy ste mem pu cha ro wym z tur -
nie jem po cie sze nia o miej sce pią te, po raż -
ka ta kosz to wa ła ją utra tę moż li wo ści wal -
ki o po zy cję w pier wszej czwór ce tur nie ju. 

Do ogól no pol skie go fi na łu MOG awan-
so wa ły czte ry dziew czę ta z wo je wódz twa
lu bel skie go i czte ry z ma zo wiec kie go,
w tym dwie (naj wię cej z jed ne go klu bu
w tym pół fi na le) z Nad wi śla ni na Płock.

W po ło wie czer wca w Gra je wie (woj. po -
dla skie) za gra ją wśród naj lep szych 32 za -
wod ni czek w kra ju uro dzo nych w 1997
ro ku i młod szych. Suk ces płoc cza nek o ty -
le jest wię kszy, że obie na le żą do gru py
„młod szych”, bo uro dzi ły się w 1998 ro ku.

Fi nał w Gra je wie bę dzie już trze cim
w tym se zo nie tur nie jem o ran dze mi strz-
ostw Pol ski, w któ rym za gra ją Ka sia
i Ania. Wcześ niej w Rze szo wie płoc czan -
ki zdo by ły wi ce mi strzo stwo dru ży no we
Ucz niow skich Klu bów Spor to wych
w rocz ni ku 1998 i młod szych, po tem w tej
sa mej ka te go rii wie ko wej w Gdań sku,
w tur nie ju in dy wi du al nym o Pu char PZTS
i Prze glą du Spor to we go Ka sia zdo by ła
brą zo wy me dal, a Ania za ję ła miej sce 25-
32. Te raz dziew czę ta bę dą ry wa li zo wać
w uz na wa nym za nie o fi cjal ne mi strzo stwa
Pol ski pią to kla si stek tur nie ju fi na ło wym
Mi ni Olym pic Ga mes. BS

Ka ta rzy na Ba grow ska i An na We resz cza ka z Nad wi śla ni na Płock wy wal czy ły awans
do ogól no pol skie go fi na łu ro zgry wek Mi ni Olym pic Ga mes w te ni sie sto ło wym

Fi na list ki MOG 

Płoc kie fi na list ki: Ka sia Ba grow ska i Ania
We resz cza ka
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Praw da dzia ła 
jak gorz kie wi no; 
jest przy kra w sma ku,
lecz do brze wpły wa
na tra wie nie.

Przy sło wie per skie

pier wszy od ku rzacz wy na lazł
w 1901 ro ku an giel ski in ży nier
Bo oth? Po obej rze niu nie u da ne go
po ka zu od ku rza cza z pom pą próż -
nio wą Bo oth po ło żył lnia ną chu s-
te czkę do no sa na ustach i zas sał
kurz z dy wa nu. Ten ek spe ry ment
prze ko nał go o zdol no ściach fil-
tru ją cych tka ni ny. Je go pier wsze
ma szy ny od ku rza ją ce za sy sa ły
kurz przez dłu gie wę że do ogrom-
nych, za przę gnię tych w ko nie,
zbior ni ków umiesz czo nych na ty -
łach do mu.

wiecie, że...Czy

Pa try cja Ja błoń ska, uczen ni ca kla sy
IIb w Zes po le Szkół nr 2 (SP nr 21) za -
ję ła III miej sce w IX edy cji Wo je wódz -
kie go Kon kur su „To mik Li te rac ki Mło -
dych Au to rów o te ma ty ce przy rod ni -
czej”, or ga ni zo wa ne go przez Szko łę
Pod sta wo wą w Iza be li nie.

Ce lem kon kur su jest po bu dza nie ucz -
niów do two rze nia dzieł li te rac kich, za -
in te re so wa nie eko lo gią; uwraż li wie nie
na pięk no przy ro dy.

W bie żą cym ro ku na kon kurs na de sła -
no po nad pięć ty się cy prac, z któ rych ju -
ry wy ło ni ło la u re a tów. Wśród nich zna -
laz ła się Pa try cja. Uczen ni cę do kon kur -
su przy go to wa ła pa ni Iwo na Ko by lań -
ska. (j)

Pięk na przy ro da i ję zyk

Klub Har ri son przy te a trze za pra sza na
ko lej ną wy sta wę ze zbio rów płoc kie go ko -
lek cjo ne ra, na u czy cie la Zes po łu Szkół
Eko no micz no -Ku piec kich – Woj cie cha
Li soc kie go. Tym ra zem, po pi ja jąc ka wę,
po dzi wiać moż na pra ce czo ło we go ko lo -
ry sty, płoc cza ni na przez wię kszość ży cia –
Wa cła wa Po la kow skie go.

Ar ty sta uro dził się w Czę sto cho wie
w 1908 ro ku. Stu dio wał na Uni wer sy te cie
War szaw skim na wy dzia le hi sto rii sztu ki
i ma lar stwa. Ukoń czył rów nież stu dia ma -
te ma tycz no -przy rod ni cze i pe da go gicz ne.
Woj nę prze trwał w Siedl cach, a po jej za -
koń cze niu za ło żył tam Miej ską Szko łę
Pla stycz ną. Do Płoc ka prze pro wa dził się
w 1956 ro ku. Był na u czy cie lem w Ma ła -
cho wian ce i dy rek to rem Li ce um dla Pra -

cu ją cych, przez wie le lat (1956-1975) pro -
wa dził ogni sko pla stycz ne dla dzie ci
i mło dzie ży.

Ma lo wał przez ca łe ży cie – głów nie pej -
za że oko lic Płoc ka, Ma zur, przed mieść
Za ko pa ne go. Za fa scy no wa ny ko lo ryz -
mem ope ro wał świat łem, na da jąc swo im
pra com nie pow ta rzal ną at mos fe rę. W Har -
ri so nie zo ba czyć moż na 20 je go prac (w
tym 2 por tre ty wy ko na ne piór kiem i tu -
szem) z głów ne go nur tu twór czo ści.

Być mo że to ostat nia oka zja, by po dzi -
wiać dzie ła Po la kow skie go w Płoc ku, bo -
wiem – jak zdra dził nam W. Li soc ki – za -
ku pem ca łej ko lek cji za in te re so wa na jest
po waż na in sty tu cja (spo za Płoc ka). Wy s-
ta wa pt. „Przy pom nie nie i ko lor” czyn na
do koń ca lip ca. (j)

Ka wa z Po la kow skim

Woj ciech Li soc ki pre zen tu je obra zy Wa cła wa Po la kow skie go w klu bie Har ri son

K
R

Z
Y

SZ
 T

O
F.

 J
. L

I S
O

C
 K

I

Wy gra ło zdję cie Mar ty Schmidt
z Płoc ka, uka zu ją ce mał pie dziec ko
ssą ce pierś mat ki. Dy rek tor Alek san -
der Ni we liń ski był pe łen uz na nia dla
au tor ki, któ ra wy ka za ła się nie tyl ko
zmy słem ob ser wa cji, ale też ogrom ną
cier pli wo ścią. Dru gie miej sce zdo był,
rów nież płoc cza nin, Zby szek No wak,
któ ry sfo to gra fo wał pły wa ją ce go mło -
de go pin gwi na. Ma lec z uf no ścią i za -
cie ka wie niem pod pły ną do „pod wod -
ne go okien ka”, aby przyj rzeć się rów -
nie za cie ka wio nej pub licz no ści. Na ro -
dzi ny i wy chów mło dych w ogro dzie
to pier wsze oz na ki wios ny, odra dza ją -
ce go się po zi mo wym le tar gu ży cia

oraz czas na wią zy wa nia no wych zna-
jo mo ści i za lo tów, na wet tak eg zo tycz -
nych jak bli ska przy jaźń ze bry z ży ra -
fą. Czu łe po ca łun ki tych dwóch zwie -
rząt uch wy cił Da riusz K. Sztej dur
z Ma sze wa Du że go – zdo byw ca III
miej sca. I choć zdję cie pod wzglę dem
kom po zy cyj nym nie jest naj lep sze to
urze kło kon kur so we ju ry. 

Po za tym przyz na no jesz cze 6 wy -
róż nień: Ju sty nie Kacz ma rek, Mar cie
Schmidt, To ma szo wi Bom ba le, Do ro -

cie Gron czew skiej, Mar ci no wi Ja błoń -
skie mu i Pa u li nie Go łę biew skiej.

By ła to pier wsza część dru giej edy-
cji kon kur su fo to gra ficz ne go zwią za -
ne go z po ra mi ro ku w zoo. Wrę cze nie
na gród od by ło się 3 czer wca w miej -
skim ogro dzie. Na gro dy ufun do wa li:
Urząd Mia sta Płoc ka, Miej ski Ogród
Zo o lo gicz ny. 

Na kon kurs na de sła no ma sę cie ka -
wych zdjęć; por tre tów zwie rząt, ogro -
do wej flo ry, za baw nych ujęć ze zwie -

rzę ta mi w tle. Nie ste ty, wię kszość au to -
rów za pom nia ła o te ma cie kon kur su,
któ rym by ła wios na i jej oz na ki w pięk -
nym, płoc kim ogro dzie. Dla te go wie le,
bar dzo cie ka wych kom po zy cyj nie, do -
brych tech nicz nie, fo to gra fii zo sta ło
odrzu co nych. Co nie po win no zra żać
do udzia łu w na stęp nych kon kur sach,
gdyż by ły też ta kie zdję cia, któ re np.
mo gą być fa wo ry ta mi w ko lej nej edy cji
kon kur su „La to w zoo”, do udzia łu
w któ rej już dziś za chę ca my.

Par to nat me dial ny nad kon kur sem
ob ję li; Ga ze ta Wy bor cza. Płock, Ra dio
ESKA, Ra dio Dla Cie bie i Sy gna ły
Płoc kie. (rł)

Gdzie jest wios na?
I miejsce II miejsce III miejsce

Kon kurs „Wios na w zoo” roz strzy gnię ty 
Do miej skie go ogro du wpły nę ła re kor do wa licz ba 190 prac od 36 uczest ni ków.


