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Dwa raz Grand Prix

Dwa fil my otrzy ma ły głów ne na gro dy w te go -
rocz nej, ju bi le u szo wej edy cji mię dzy na ro do we -
go fe sti wa lu fil mów tu ry stycz nych w Płoc ku. Na
zdję ciu Da riusz Bó gdał z na gro dą za fo to re por -
taż w ka te go rii przy ro da. Czy taj str. 7

Angels of Fire
P o d  c z a s

siód mej edy-
cji ga li An -
gels of Fi re
pub l icz ność
mog ła po dzi -
wiać i „wgry -
zać się” w taj -
ni ki spor tów
wal ki pod czas
15. rin go wych

starć. Jed nak naj wię ksze emo cje to wa rzy szy ły
po je dyn kom o mi strzow skie pa sy oraz tym naz-
na czo nym przez or ga ni za to ra ja ko wal ki wie c-
zo ru. Czy taj str. 17

Potrzebna pomoc

Swo ją ra dość z uch ro nie nia się przed ży wio -
łem płoc cza nie wy ra zi li wiel kim czer wo nym
na pi sem, któ ry stwo rzy li na wor kach z pia sk-
iem: Nie da liś my się. Bo ro wi czki 2010. 

Nie ste ty, są sied nie gmi ny moc no ucier pia ły
w po wo dzi, dla te go pre zy dent Płoc ka ape lu je
o po moc dla posz ko do wa nych. 

Czy taj str. 4-5

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia im pre zy pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski prze ka zał klu cze do bram miesz -
cza nom – obroń com Płoc ka z 1920 r. W ich po sta ci
wcie li li się od twór cy ról w in sce ni za cji, któ ra zo sta nie
po ka za na w sier pniu z oka zji 90. rocz ni cy obro ny
Płoc ka przed bol sze wi ka mi. Zapraszając do skorzys-
tania z przygotowanych atrakcji prezydent za a pe lo -
wał, aby pod czas za ba wy nie za po mi nać o posz ko do -
wa nych przez powódź i po móc im w usu wa niu jej
skut ków. Przez trzy dni kwe stę na re mont Szko ły
Pod sta wo wej w Bor kach w gmi nie Gą bin pro wa dzi li
har ce rze z ZHP i ZHR. 

Świę to mia sta było oka zją do uho no ro wa nia osób,
któ re przy czy nia ją się swo ją dzia łal no ścią do je go
świet no ści. Sta tu et kę księ cia Bo le sła wa III Krzy wo u -
ste go i ty tuł Płoc cza ni na 2009 Ro ku otrzy mał Grze-
gorz Stel lak, tre ner płoc kich wio śla rzy i pre zes Płoc k-
ie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go. – Tu taj się uro dzi -
łem, wy cho wa łem, tu speł nia łem swo je dzie cię ce
i mło dzień cze ma rze nia. Te raz pró bu ję spła cać mia stu

dług, po ma ga jąc mło dym lu dziom, któ rzy chcą re a li -
zo wać się po przez sport – po wie dział la u re at. Na gro -
dy w dzie dzi nie twór czo ści i edu ka cji ar ty stycz nej,
upo wszech nia nia i och ro ny kul tu ry otrzy ma li: Le na
Szat kow ska, dzien ni kar ka „Ty god ni ka Płoc kie go”,
Zes pół Pieś ni i Tań ca „Wi sła” oraz Mło dzie żo wy
Dom Kul tu ry. 

Pod czas trzyd nio wych uro czy sto ści dzia ło się bar -
dzo wie le. Ko lek cjo ne rzy, ama to rzy współ czes ne go
rze mio sła, jak też sma ko sze mo gli zna leźć coś dla sie -
bie na oko ło 200 kra mach wy sta wio nych pod czas 2.
Jar mar ku Tum skie go. Wie lu wra żeń do star czy ło noc -
ne zwie dza nie mu ze ów, w tym noc ka ba re to wa w Mu -
ze um Ma zo wiec kim, gdzie ak to rzy płoc kie go te a tru
za pre zen to wa li spek takl „Zie lo ny Ba lo nik”. A w am -
fi te a trze wy peł nio nym po brze gi dwa nie za pom nia ne
kon cer ty – Te a tru Mu zycz ne go Ro ma i Go ra na Bre-
go vi ca. 

Ali na Bo czkow ska
Fotoreportaż z trzydniowej imprezy na str. 20.

Dni peł ne wra żeń
Do Płoc ka zje cha ło się ry cer stwo, na uli cach po ja wi ły się da my w se ce syj nych stro jach 
i pa no wie na bi cy klach, a na licz nych kra mach ofe ro wa no róż no ści dla du cha i cia ła. 
To za led wie część atrak cji, któ re cze ka ły na miesz kań ców i go ści pod czas te go rocz nych
Dni Hi sto rii Płoc ka oraz Dnia Che mi ka.

Na Starówce czekało na zwiedzających wiele atrakcji

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I



15 czerwca 2010  | Sygnały Płockie nr 12 (235)

2 |  aktualnośc i

„Sygnały Płockie” Pismo Urzędu Miasta Płocka, 
Stary Rynek 1, 09−400 Płock, 

tel. (24) 367 15 78, fax (24) 367 15 79. 
Redaktor naczelny: Alina Boczkowska. 

Redaguje zespół.  
Skład komputerowy: Michał Bąkiewicz. 

Druk: Studio Jeden, 
09−400 Płock, ul. Bielska 61/1, tel/fax (24) 268 24 41. 

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania 

tekstów i zmian tytułów. Nakład 15.500 egz.  
e-mail: sygnaly@plock.eu  | www.plock.eu

K R Ó T K O

Bę dą ko lo nie
240 dzie ci z płoc kich

szkół pod sta wo wych 
i gim na zjów po je dzie 
w sier pniu na ko lo nie
do fi nan so wa ne przez
Urząd Mia sta. Tak jak w
ubieg łym ro ku, mło dzi
płoc cza nie wy ja dą nad
mo rze. Or ga ni za tor zag-
wa ran tu je uczest ni kom
ko lo nii wy god ny i bez-
piecz ny prze jazd na
miej sce wy po czyn ku,
ubez pie cze nie, wy ży -
wie nie i zak wa te ro -
wa nie, opie kę me dycz ną 
i pe da go gicz ną, a nad
wo dą – ra tow ni ka. 

(am)

Fo to ra dar pra cu je
Po uzgod nie niu z Ko -

men dą Miej ską Po li cji w
Płoc ku miejsc prze pro -
wa dze nia kon tro li ru chu
dro go we go przy uży ciu
fo to ra daru, Straż Miej s-
ka pla nu je pra cę urzą -
dze nia w czer wcu na na -
stę pu ją cych uli cach:
Biel ska, Do brzy kow ska,
Do brzyń ska, Go ści niec,
Gra bów ka, Har cer ska,
Kor cza ka, Łu ka sie wi -
cza, Oto liń ska, Pił sud -
skie go, Pop ła ciń ska,
Sier pec ka, Sło necz na,
Szpi tal na, Wy szo grodz -
ka, Zie lo na, Żyz na.

Jo lan ta Gło wac ka
rzecz nik pra so wy 
Stra ży Miej skiej

Fil my na u ko we
W tym ro ku Ko ło Na -

u ko we Fo to gra fii i Fil -
mu dzia ła ją ce w płoc kiej
fi lii Po li tech ni ki War -
szaw skiej, któ re go opie -
ku nem jest Ma riusz Por-
tal ski, zapla nowało po -
ka zy fil mów na u ko wych
dla mło dzie ży ze szkół
po nad gim na zjal nych. 

W pier wszym spot ka -
niu, pod czas któ re go za -
pre zen to wa no trzy fil my
z dzie dzi ny fi zy ki, wzię -
ło udział oko ło 500 ucz -
niów. Ko lej ne dwa po -
ka zy od bę dą się już po
wa ka cjach. (ab)

Za da nia z po mo cy
Dzie więć or ga ni za cji po za rzą do wych otrzy ma

do fi nan so wa nie na re a li za cję za dań pub licz nych
w za kre sie po mo cy spo łecz nej. Z bu dże tu mia sta
na II edy cję kon kur su przez na czo nych zo sta nie
183 tys. zł. Środ ki te wy ko rzy sta ne bę dą na re a li -
za cję 11 za dań. Peł na li sta or ga ni za cji oraz szcze -
gó ło we in for ma cje znaj du ją się na stro nie
bip.plock.eu. 

Do Bah raj nu
20 spor tow ców i czte rech tre ne rów go ścić bę dzie

od 28 czer wca do 4 lip ca w Ma na mie (Bah rajn).
Od by wać się tam bę dą 44. Mię dzy na ro do we Igrzy -
ska Szkol ne. Płoc cy mło dzi spor tow cy uczest ni czą
w tych za wo dach od 17 lat. Wśród za wod ni ków,
któ rzy bę dą wal czyć w Ma na mie zna le źli się pły -
wa cy, lek ko at le ci, pił ka rze noż ni oraz ręcz ni. 

Sie dzi ba dla TPD
Płoc ki od dział To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci

otrzy mał w uży cze nie nie ru cho mość znaj du ją cą
się przy ul. Mic kie wi cza. Bu dy nek o pow. 385
mkw. bę dzie użyt ko wa ny przez or ga ni za cję do
31 mar ca 2015 ro ku. Od by wać się tam bę dą
war szta ty te ra pii za ję cio wej. 

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Na gro dy fi nan so we za wod ni kom, tre ne rom i dzia ła czom wrę czy li: Mi ro sław Mi -
lew ski, pre zy dent Płoc ka i je go za stęp ca Piotr Ku be ra. – Szko le nie mło dzie ży w płoc -
kiej pił ce ręcz nej jest naj lep sze w kra ju, cze go do wo dem są wa sze suk ce sy – mó wił
pre zy dent Mi lew ski. – War to cięż ko pra co wać i przy kła dać się do tre nin gów, aby
się gać po naj wyż sze la u ry. A to jest prze pust ka do za wo do wej pił ki ręcz nej.

Pre zy dent po dzię ko wał spor tow com za to, że wspa nia le re pre zen tu ją i pro mu ją
Płock w kra ju i za gra ni cą. (ab)

Świę tość w ro dzi nie
Pra wie 200 osób wzię ło udział w V Pie szej Piel grzym ce Ro dzin do miej sca
kul tu św. Jo an ny Be ret ty Mo li w Imiel ni cy.

Wier ni z róż nych miej sco wo ści die ce zji płoc kiej zgro ma dzi li się przed ko ścio -
łem św. Sta ni sła wa Kost ki w Płoc ku. Stąd wy ru szy li do ko ścio ła w Imiel ni cy,
gdzie uczest ni czy li we mszy św. ce le bro wa nej przez bpa Pio tra Li be rę. – Pod czas
mar szu roz wa ża liś my róż ne as pek ty ży cia świę tej, m.in. roz ma wia liś my o ro dzi nie,
z ja kiej się wy wo dzi ła. Na sze ko rze nie są bar dzo waż ne, bo właś nie w ro dzi nie ro -
dzi się świę tość – po wie dział An drzej Me jer, któ ry wraz z żo ną Le o nar dą jest ani-
ma to rem piel grzym ki. (ab)

Piel grzy mi wy ru szy li sprzed ko ścio ła św. Sta ni sła wa Kost ki
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Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski gra tu lo wał mło dym szczy pior ni stom
spor to wych osią gnięć  
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Na gro dzo ny suk ces
Mło dzi szczy pior ni ści za osią gnię cia spor to we w sezonie
2009/2010 otrzy ma li na gro dy Pre zy den ta Mia sta Płoc ka. 
Ju nio rzy wy wal czy li ty tuł Mi strza Pol ski, a ju nio rzy młod si zdo -
by li wi ce mi strzo stwo kra ju. 

W Przy chod ni Pod sta wo wej i Spe cja li stycz nej
Opie ki Zdro wot nej w Płoc ku przy ul. Mio do wej
2 bę dą w tym dniu dla osób do ro słych udzie la ne
po ra dy: oku li stycz ne, der ma to lo gicz ne, ne u ro lo -
gicz ne, la ryn go lo gicz ne, pul mo no lo gicz ne, re u -
ma to lo gicz ne i psy chia trycz ne. W sy tu a cjach ko -
niecz nych po ra dy spe cja li stów zo sta ną po sze rzo -
ne o niez będ ne za bie gi lub ba da nia w ra mach da -
nej po ra dy (np. płu ka nie uszu, ba da nie ciś nie nia
śród gał ko we go, dna oka, ostro ści wzro ku, spi ro -
me tria, au dio me tria). Bez płat ne świad cze nia
udzie la ne bę dą w go dzi nach 8 -14.

Re je stra cja oso bi ście lub te le fo nicz nie: Przy-
chod nia Spe cja li stycz na ul. Mio do wa 2 tel. 24/
364-53-02, 364-53-41; Po rad nia Gru źli cy i Cho -
rób Płuc tel. 24/ 364-53-26; Po rad nia Skór no –
We ne ro lo gicz na tel. 24/ 364-53-07; Po rad nia
Zdro wia Psy chicz ne go tel. 24/ 364-53-21. (rł)

Bia ła so bo ta
Płoc ki Za kład Opie ki Zdro wot nej za pra sza
19 czer wca na „Bia łą So bo tę” w ra mach,
któ rej pla no wa nych jest wie le ba dań
prze sie wo wych.
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Na ostat niej se sji rad ni wy -
ra zi li zgo dę, aby mia sto roz po -
czę ło in we sty cję. Zaj mie się
nią płoc ka fir ma Mo duł Sy s-
tem Ser wi ce. – Zło ży liś my za -
py ta nia o ce nę do 30 firm –
mó wi Piotr Ku be ra, za stęp ca
pre zy den ta. – Z sze ściu otrzy-
ma liś my odzew, ale tyl ko trzy
przed sta wi ły go to we ofer ty do
re a li za cji.

Wy bu do wa niem kom plek -
su za in te re so wa na by ła poz-
nań ska fir ma Al ge co oraz
dwie płoc kie: Kon te ner i Mo -
duł Sy stem Ser vi ce. – Ta
ostat nia oka za ła się naj tań sza
– tłu ma czy Ku be ra. – Za po -
sta wie nie bu dyn ku na fun da -
men tach, z ca łą in fra struk tu -
rą, peł nym wy po sa że niem

oraz za gos po da ro wa niem te -
re nu fir ma ta za pro po no wa ła
54,68 zł/mkw.

We dług umo wy, płoc ki 
wy ko naw ca po sta wi bu dy nek 
i wy po sa ży go – zgod nie 
z wszyst ki mi obo wią zu ją cy mi
wy mo ga mi – a na stęp nie mia s-
to przez 10 lat (za czy na jąc od
2011 ro ku) bę dzie pła cić oko ło
1,6 mln zł rocz nie. – Przy ję liś -
my ta ką for mę fi nan so wa nia,
gdyż bu dże tu Płoc ka nie stać
na jed no ra zo we wy ło że nie tak
du żej kwo ty – mó wi za stęp ca
pre zy den ta. – Po nad to gdy byś -
my bu do wa li w tra dy cyj nej
for mie, to trze ba by prze pro -
wa dzić prze targ, a to znacz nie
wy dłu ży ło by pro ce du ry. Oz na -
cza to, że kom pleks na pew no

nie był by go to wy do użyt ko wa -
nia jesz cze w tym ro ku. A prze-
cież Po dol szy com przed szko le
i żło bek są bar dzo po trzeb ne. 

Kom pleks bę dzie miał ok.
2,5 tys. mkw. Bę dą w nim
czte ry od dzia ły przed szkol ne
dla 100-120 dzie ci i czte ry od -
dzia ły żłob ka, gdzie opie kę
znaj dzie 80-90 ma lu chów. Na
Po dol szy cach Po łud nie jest 
te raz tyl ko jed no przed szko le 
i je den żło bek. 

Kom pleks zo sta nie po bu do -
wa ny na dział ce na le żą cej do
mia sta przy ul. Czer wo nych
Ko sy nie rów. Bę dzie to bu dy -
nek dwu kon dy gna cyj ny przy s-
to so wa ny dla osób nie peł no -
spraw nych. Wo kół pow sta ną
dwa pla ce za baw. M.D.

Z po dat ku zwol nio ne bę dą
bu dyn ki lub ich czę ści. Wa -
run kiem udzie le nia po mo cy
jest zło że nie do Pre zy den ta
Płoc ka od po wied nie go wnio -
sku wraz z za świad cze niem 
z Par ku o za mia rze lo ka li za -
cji in we sty cji. 

Do ku men ty mu szą być zło -
żo ne przed roz po czę ciem
przed sięw zię cia. In we stor
mu si zo bo wią zać się, że bę -
dzie pro wa dził dzia łal ność na
te re nie Par ku przy naj mniej

przez pięć lat, a w przy pad ku
ma łych i śred nich przed się -
biorstw – przez trzy la ta. Do -
dat ko wym wy mo giem jest
utwo rze nie przez trzy la ta no -
wych miejsc pra cy i ich
utrzy ma nie przez pięć lub
trzy la ta. 

Przed się bior cy ma ją szan sę
na zwol nie nie z po dat ku od
nie ru cho mo ści przez 10 lub
15 lat, w za leż no ści od kosz -
tów kwa li fi ku ją cych się do
ob ję cia po mo cą. (m.d.)

W Par ku bez po dat ku
In we sto rzy, któ rzy roz pocz ną no wą dzia łal ność w Płoc kim
Par ku Prze my sło wo -Tech no lo gicz nym ma ją szan sę na zwol-
nie nia z po dat ku od nie ru cho mo ści. Roz wią za nie to ma być
za chę tą, któ ra przy cią gnie do Płoc ka przed się bior ców. 

Mia sto ku pi 13 dzia łek,
znaj du ją ce się przy ul. Li po -
wej, Gra bo wej, Ci so wej, Ce -
dro wej, Ma zur skiej i Ma ne -
żo wej. Te re ny o po wierz chni
8 mkw. każ dy po ło żo ne przy
Gra bo wej, Ci so wej, Ce dro -
wej i Li po wej po trzeb ne bę dą
w przy szło ści do prze bu do wy
skrzy żo wań: Bo ta nicz nej 
i Li po wej, Bo ta nicz nej i Gra -
bo wej oraz Bo ta nicz nej i Ci -
so wej. Koszt trzech dzia łek
wy nie sie po nad 14,3 tys. zł. 

Te ren o pow. 25 mkw., zna-
j du ją cy się przy ul. Ma ne żo -
wej niez będ ny jest do kon ty -
nu a cji bu do wy tej dro gi. Ce na
wy no si 17,1 tys. zł. 

Dział ka o pow. 130 mkw.
le żą ca przy ul. Ma zur skiej
wy ko rzy sta na bę dzie do re a li -
za cji za da nia pn. „Bu do wa
dróg wraz z in fra struk tu rą 
w za chod niej czę ści osie dla
Bo ro wi czki”. Mia sto za te ren
zap ła ci bli sko 22 tys. zł.

(m.d.)

In we sty cje pod dro gi

No we przed szko le i żło bek 
Praw do po dob nie już w paź dzier ni ku na Po dol szy cach Po łud nie pow sta nie
przed szko le i żło bek. Zo sta ną wy bu do wa ne w tzw. tech no lo gii mo du ło wej
czy li z go to wych ele men tów.

Wi zu a li za cja przy kła do we go przed szko la mo du ło we go

Re a li za cją in we sty cji zaj-
mu je się Przed się bior stwo Bu -
dow nic twa Ogól ne go i Za gos -
po da ro wa nia Te re nów Zie lo -
nych „Bu drox” z Go sty ni na. –
Wy ko na ne zo sta ły już fun da -
men ty, ścia ny oraz stro py –
wy jaś nia Sa wic ka. – Obec nie
wy ko ny wa na jest kon struk cja
da cho wa. 

Na stęp nie pra cow ni cy Bu -
drox-u przy stą pią do uło że nia
ele wa cji zew nętrz nej oraz
wsta wie nia okien i drzwi. Do
ścian przy mo co wa na zo sta nie
szkie le to wa kon struk cja drew-
nia na, w któ rej ja ko ocie ple nie

uło żo na bę dzie weł na mi ne ral -
na. – Wszyst ko zo sta nie po kry -
te róż no ko lo ro wy mi płyt ka mi,
przy po mi na ją cy mi drew no –
mó wi dy rek tor wy dzia łu. 

Gdy bu dy nek bę dzie już 
w sta nie su ro wym zam knię -
tym, fir ma przy stą pi do wy ko -
ny wa nia in sta la cji wew nętrz -
nych i prac wy koń cze nio wych. 

Zgod nie z umo wą bu do wa
ma za koń czyć się do koń ca
mar ca 2011 ro ku i kosz to wać
bę dzie nie ca łe 6 mln zł. 

W no wym przed szko lu 
znaj dzie się miej sce dla 50
dzie ci. Oprócz te go przy pla -

ców ce pow sta nie za ple cze
kul tu ral no -spor to we. Bu dy -
nek bę dzie par te ro wy. Po ło wę
zaj mie przed szko le, a resz tę
za pro jek to wa no na wy po ży -
czal nię, in for ma to rium oraz
sa lę wie lo fun kcyj ną, przez na -
czo ną dla ra dy osie dla. Na
zew nątrz pow sta nie ogród
przed szkol ny, dwa pla ce za -
baw, nie wiel kie ogród ki 
z urzą dze nia mi spor to wy mi
oraz te re ny zie lo ne przez na -
czo ne do pro wa dze nia za jęć 
i za baw ru cho wych. Bę dzie
też bo i sko spor to we. Obiekt
bę dzie mo ni to ro wa ny i do -
stęp ny dla osób nie peł no -
spraw nych. Wo kół będzie
miej sce dla 56 sa mo cho dów,
z cze go 6 miejsc przez na czo -
nych bę dzie dla osób nie peł -
no spraw nych. (m.d.)

Roś nie w oczach
Budo wa przed szko la w Cie cho mi cach idzie peł ną pa rą. – Wy ko -
naw cy wy prze dza ją har mo no gram o oko ło mie siąc – mó wi Ma rze -
na Sa wic ka, dy rek tor ra tu szo we go Wy dzia łu In we sty cji Miej skich. 

Obiekt przez na czo ny bę dzie dla dzie ci 
oraz do ro słych
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Mia sto ku pi pięć dzia łek o łącz nej po wierz chni 0,4709 ha, po -
ło żo nych przy ul. Wy szo grodz kiej. Te re ny przez na czo ne bę dą
pod bu do wę ul. Par ce le wraz z in fra struk tu rą. Ce na – 230 tys. zł.

(m.d.)

Teren na Parcele
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Pre zy dent Płoc ka Mi ro sław
Mi lew ski og ło sił alarm po wo -
dzio wy w czwar tek 21 ma ja.
Dzia ła nia obron ne ko or dy no -
wał Da riusz Za widz ki, za -

stęp ca pre zy den ta. W nie bez -
pie czeń stwie zna laz ło się
oko ło 20 gos po darstw usy-
tuowanych przy ul. Gmu ry 
i części Borowiczek przy rze-
ce Słupiance. 

Go to wi do ewa ku a cji
Miesz kań cy Bo ro wi czek

dłu go nie za pom ną te go, co
prze ży li. Już w so bo tę, 22 ma -
ja zor ga ni zo wa li ak cję wy wo -
że nia dzie ci i osób star szych. –
Nie chcie liś my, aby prze ży wa -
ły stres – opo wia da ją. Mia sto
przy go to wa ło in ter na ty szkol -
ne oraz szko ły na przy ję cie
osób w ra zie ewa ku a cji. Jed-
nak nikt się na nią nie zde cy -
do wał. Lu dzie po wy no si li na
pię tra swo ich do mów meb le,
sprzęt agd oraz cen niej sze rze -
czy i... przy stą pi li do dzia ła nia.
Ła do wa li wor ki z pia skiem 
i bro ni li się przed wo dą. Pra co -
wa li ca łą do bę. Czę sto nie spa -
li kil ka ko lej nych no cy, al bo
szli do do mu na 2-3 go dzi ny, 
a po tem wra ca li do pra cy. 

– I tak bę dzie do pó ki nie po -
czu je my się bez piecz nie – za -

pew nia li. – By wa ło, że pra co -
wa ło od 100 do 300 osób –
opo wia da Zo fia Rzep kow ska,
prze wod ni czą ca Ra dy Osie dla
Bo ro wi czki. – Dziś wie lu lu dzi

mu sia ło pójść do pra cy. Pra-
co daw cy, co praw da, da wa li
na szym lu dziom dni wol ne, ale
nie chcą za nie pła cić, a wia -
do mo, że każ dy mu si za ra biać. 

Be zin te re sow na po moc
Na „po ste run ku” by ła ca ły

czas Straż Miej ska, stra ża cy

oraz po li cja. – Bez nich by ło by
nam bar dzo trud no – opo wia -
da ją miesz kań cy i do ce nia ją
też po moc in nych osób. Mło -
dzież z Płoc kie go Uni wer sy te -

tu Lu do we go, gdy tyl ko usły -
sza ła o groź bie po wo dzi w Bo -
ro wi czkach, zmo bi li zo wa ła się
sa ma. Mie li pra co wać od ra na
do godz. 15. – Gdy zo ba czy li,
jak bar dzo nam jest po trzeb na
ich po moc, to zo sta li do 18 –
mó wi jed na z ko biet. – Naj-
gor sze jest to, że dy rek tor

szko ły wpi sał im nie u spra wie -
dli wio ną nie o bec ność. 

W Bo ro wi czkach pra co wa li
też har ce rze z ZHP przy ul.
Krót kiej i ucz nio wie z Bu do -
wlan ki. – Do sta liś my tak że po -
moc od wie lu przed się bior ców
i za kła dów pra cy – mó wią
miesz kań cy. – Ogród zo o lo -
gicz ny przy słał nam trak tor.
Dzię ki te mu, że był lek ki, mo -
gliś my bro nić prze pom pow ni,
bo tam ża den cięż ki sprzęt by
nie wje chał. Pe tro Re mont do -
star czał tłu czeń. Bar dzo nam
się przy dał, bo prze cie ka ła
dro ga na uli cy Ryb nej. Mu sie -
liś my ją umoc nić, bo w ten
spo sób mie liś my al ter na tyw ny
do jazd do wa łów. A prze cież
wszyst ko mog ło się zda rzyć.
Od po cząt ku po ma ga nam też
Krys Rem – w gło sie lu dzi wy -
czu wa się ogrom ną wdzięcz -
ność. 

Lo kal ni bo ha te ro wie
– Wśród miesz kań ców Bo -

ro wi czek są też lu dzie za słu -
gu ją cy na szcze gól ne uz na nie
– opo wia da prze wod ni czą ca
Rze pec ka. – To oni roz sta -
wie ni by li w ne wral gicz nych
pun ktach i kon tro lo wa li sy tu -
a cję. Zna ją się na rze czy,
więc do sta li naj bar dziej od -
po wie dzial ne za da nia. To Bo -
gdan Dy mek, Bo gdan Za lew -
ski, Ar tur Mo ty liń ski i Bo g-
dan Bu dek. 

Miesz kań cy z uz na niem
mó wią o dzia ła niach pre zy -
den ta i je go za stęp ców oraz
pra cow ni ków Od dzia łu Za -
rzą dza nia Kry zy so we go,
Och ro ny Lud no ści i Spraw
Obron nych Urzę du Mia sta. –
By li z na mi przez ca ły czas 
– opo wia da ją. – Gdy tyl ko 
o coś po pro si liś my, na tych -
miast nam po ma ga li. Straż ni -
cy Miej scy pra co wa li po 16
go dzin. Nie za stą pie ni by li

rów nież po li cjan ci z Płoc ka 
i Ra do mia. Cho dzi li z na mi
przez ca łą do bę po wa łach 
i spraw dza li co się dzie je.
Po nad to to oni nie poz wa la li
wejść wie lu ga piom, któ rzy
chcie li tyl ko ro bić zdję cia.
Nam po trzeb na by ła każ da
pa ra rąk do pra cy, a nie lu -
dzie, któ rzy tyl ko chcą po pa -
trzeć. 

Po trzeb na po moc
– Uda ło nam się obro nić

wa ły prze ciw po wo dzio we – 
z ul gą stwier dza Jan Sio dłak,
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 Urzę du Mia sta. – W tej
chwi li (w po nie dzia łek 14
czer wca – przyp. red.) stan
alar mo wy na wo dow ska zie w
Bo ro wi czkach prze kro czo ny
jest o 65 cm. Pod czas po wo -
dzi w ma ju był on prze kro -
czo ny o 4,69 m, dru ga fa la
po wo dzio wa by ła niż sza o 21
cm. Alarm  po wo dzio wy nie
jest jesz cze od wo ła ny, ale za -
gro że nie mi nę ło. 

Swo ją ra dość z uch ro nie nia
się przed ży wio łem płoc cza -
nie wy ra zi li wiel kim czer wo -
nym na pi sem, któ ry stwo rzy -
li na wor kach z pia skiem: Nie
da liś my się. Bo ro wi czki
2010. 

Nie ste ty, są sied nie gmi ny
moc no ucier pia ły w po wo dzi,
dla te go pre zy dent Płoc ka
ape lu je o po moc dla posz ko -
do wa nych. (m.d., ab)

Nie da liś my się! 
Po li cjan ci, straż ni cy miej scy i płoc cza nie wal czy li o utrzy ma nie wa łów prze ci-
w po wo dzio wych na Wi śle oraz Słu pian ce. Ich de ter mi na cja, za an ga żo wa nie,
ofiar na pra ca przy nio sła re zul ta ty. Fa la po wo dzio wa prze cho dzi ła przez Płock
dwa ra zy... i dwa ra zy uda ło się obro nić za gro żo ne do mo stwa.

O tym, że uda ło się wy grać wal kę z ży wio łem in for mu je na pis na wa łach
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Wa ły och ro ni ły osie dle Bo ro wi czki przed za la niem
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Mo żesz po móc 
i wy grać

Pre zy dent Płoc ka Mi ro -
sław Mi lew ski og ło sił
kon kurs, z któ re go do -
chód zo sta nie przez na -
czo ny na po moc dla po -
wo dzian z są sia du ją cych 
z Płoc kiem oko lic Słu bic 
i Gą bi na. 

Wy star czy wy słać do
25 czer wca sms-a o tre ści
KON CERT pod nu mer
72611 (op ła ta 2 zł/2,44 zł
z VAT). Póź niej, każ dy
bio rą cy udział w za ba wie,
otrzy ma py ta nie fi na ło we. 

Pier wsze pięć osób,
któ re prze ślą 25 czer wca
po go dzi nie 20 po praw ną
od po wiedź, otrzy ma na -
gro dę – bi let na kon cert
Je a na Mi che la Jar re’a.
Ar ty sta wy stą pi w Płoc ku
13 li sto pa da. (bp)
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Ofiar na pra ca przy umac nia niu wa łów przy nio sła ocze ki wa ny efekt

Na po ste run ku: Je rzy No wa kow ski – in ży nier
mia sta i Jan Sio dłak – kie row nik ra tu szo we -

go Od dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go, 
Och ro ny Lud no ści i Spraw Obron nych 

Straż ni cy Miej scy by li nie tyl ko 
przy umac nia niu wa łów, ale po ma ga li

tak że w do star cza niu pro wian tu 
dla pra cu ją cych

Po trze bu ją cy za wsze mo gli li czyć na życz li wość 
i kon kret ną po moc

Nie daliśmy się!
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

mo ni to ro wa li sy tu a cję na wa łach

Mi ro sław Mi lew ski pre zy dent Płoc ka,
Da riusz Za widz ki za stęp ca pre zy den ta

oraz Tomasz Kolczyński, 
zastępca prezydenta

Ser decz nie dzię ku ję
wszyst kim miesz kań -
com Bo ro wi czek oraz
po zo sta łym Płoc cza -
nom, któ rzy he ro icz -
nie bro ni li płoc kich
wa łów w cza sie za -
gro że nia po wo dzią.

Nie da się opi sać
stra chu, ja kie go do -
świad czy li ście oraz
po twor ne go wy sił ku,
któ ry wło ży li ście Pań -
stwo w obro nę przed
ży wio łem. Raz jesz cze
dzię ku ję. Je stem pe -
łen po dzi wu.

Mi ro sław Mi lew ski
Pre zy dent Płoc ka
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Spad ki i wzro sty
W woj. ma zo wiec kim znaj -

du ją się 64 sta cje po mia ro we, 
w tym dwie w Płoc ku: przy 
ul. Re ja (na le żą ca do Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Och ro -
ny Śro do wi ska) oraz przy Gim-
na zjum nr 5 (pro wa dzo na przez
Or len). 

– W la tach 1999 – 2008 za -
no to wa liś my w wo je wódz twie
spa dek emi sji ga zo wych o bli -
sko 24 pro cent, a py ło wych o 55
pro cent – mó wił An drzej Ha sa,
kie row nik płoc kiej de le ga tu ry
Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Och ro ny Śro do wi ska. – Na to -
miast na stą pił wzrost tlen ku wę -
gla i dwut len ku azo tu, od po -
wied nio o 37 i 4 pro cent. 

We dług kie row ni ka w 2008
ro ku nie za no to wa no prze kro -
czeń do pusz czal nych po zio -
mów m.in. dwut len ku siar ki,
tlen ku wę gla, ben ze nu i me ta li.
– Wy kro cze nia do ty czy ły dwu-
t len ku azo tu, py łu, ben zo al fa pi -
re nu i ozo nu tro pos fe rycz ne go –
re fe ro wał. 

Źle sy tu a cja wy glą da, je śli
cho dzi o stan wód po wierz -
chnio wych. Tyl ko 15 proc. kla -
sy fi ko wa nych jest ja ko do bre, 
a resz ta jest w złym stanie. – Ale
na szczę ście z ro ku na rok ta sy -
tu a cja się po pra wia – mó wił
Ha sa. – Tak jest np. w przy pad -
ku Wi sły, Nar wi i Bzu ry. Na po -
pra wę ja ko ści wód wpły wa mo -
der ni za cja oczysz czal ni ście -
ków, np. w Ma sze wie. 

Tyl ko 9 z 16 wo je wództw ma
na swo im te re nie je zio ra. Nie -
ste ty, na Ma zo wszu poziom
czy stości je zior sy ste ma tycz nie
się obniża, mi mo, że bez poś red -
nio do nich nie są od pro wa dza -
ne ście ki. 

Prob lem z od pa da mi
– Nie cie ka wie wy glą da sy tu -

a cja je śli cho dzi o ha łas – mó -
wił An drzej Ha sa. – Ma my co -
raz wię cej zgło szeń do ty czą -
cych ha ła su po cho dzą ce go 
z lo ka li ga stro no micz nych, su -
per mar ke tów i in nych obiek-
tów gos po dar czych. 

Ra port za wie ra rów nież in -
for ma cje nt. od pa dów. Aż 80-
90 proc. to od pa dy prze my sło -
we, po zo sta łe to ko mu nal ne. 

Nie ste ty, aż 90 proc.
wszyst kich od pa dów tra fia na
skła do wi ska, je dy nie 4 proc.
jest spa la nych, a resz ta przez-
na cza na na re cy kling i kom-
po sto wa nie. We dług da nych

zma la ła licz ba dzi kich wy sy -
pisk i to aż o 65 proc. 

W su bre gio nie płoc kim 5,4
proc. od pa dów ze bra no pod-
czas se lek tyw nej zbiór ki.
Naj wię kszym prob le mem jest
zmniej sza ją ca się licz ba skła -
do wisk, któ re są za my ka ne 

z po wo du nie do sto so wa nia
do norm unij nych. Dla te go
naj pil niej szą po trze bą jest bu -
do wa no wo czes nych spa lar ni
śmie ci. 

Da ne z mia sta
Pro gram och ro ny śro do wi ska

dla Płoc ka jest na rzę dziem we -
dług któ re go pro wa dzo na jest
po li ty ka eko lo gicz na w mie ście.
Kosz ty re a li za cji Pro gra mu 
w la tach 2008-2009 wy nio sły
po nad 200 mln zł. Pie nią dze po -

cho dzi ły z bu dże tu mia sta oraz 
z in nych in sty tu cji. 

W pod su mo wa niu ra por tu
moż na prze czy tać, że w Płoc ku
jest co raz wię cej no wych drzew

i krze wów. W cią gu dwóch lat
przy by ło nam 179 drzew oraz
po nad 14,4 tys. krze wów. 

Nie ste ty, po dob nie jak w ca -
łym wo je wódz twie ogól na ja -
kość wód w rze kach przep ły wa -
ją cych przez Płock jest nie za do -
wa la ją ca. Jed nak po wła ści wym
uzdat nia niu na da je się do spo ży -
cia. Po nad to wo da dla płoc czan
czer pa na jest nie tyl ko ze źró dła
po wierz chnio we go, ale tak że 
z ujęć głę bi no wych. Stan czy s-
to ści Wi sły w cią gu lat uległ
znacz nej po pra wie.

Ko rzyst nym zja wi skiem jest
po wię ksza ją ca się licz ba miesz -
kań ców ko rzy sta ją cych z sie ci
wo do cią go wej, któ ra z ro ku na
rok jest rozbudowywana. We -

dług ra por tu, stan gos po dar ki
ście ko wej również ule ga sy ste -
ma tycz nej po pra wie. Co ro ku
mia sto przez na cza pie nią dze na
zmia nę spo so bu ogrze wa nia na
proe ko lo gicz ne w bu dyn kach
ko mu nal nych. 

Płock zo stał za li czo ny do jed-
nej z sze ściu stref na Ma zo wszu,
w któ rych wy stę pu ją prze kro -
cze nia stę żeń za nie czysz czeń
po wie trza. Jest to przede wszys-
tkim pył, któ ry po cho dzi ze źró -
deł ko mu ni ka cyj nych oraz 
z dom ków jed no ro dzin nych. 

W 2010 ro ku uch wa lo no 
i roz po czę to re a li za cję Pro gra -
mu ogra ni cze nia ni skiej emi sji
w Płoc ku, więc jest szansa na
poprawę. 

In we sty cje w Or le nie
Spół ka w 2009 ro ku za in we -

sto wa ła ok. 191 mln w in sta la cje
słu żą ce och ro nie śro do wi ska. –
Zgod nie z za po wie dzia mi pro -
wa dzi my mo ni to ring śro do wi -
ska on -li ne – mó wił na se sji Ar -
ka diusz Ka miń ski, szef Biu ra
Och ro ny Śro do wi ska w kon cer -
nie. – Oz na cza to, że po mia ry 
z na szych in sta la cji prze sy ła ne
są bez poś red nio do War sza wy 
i nikt nie mo że na nie wpły wać. 

W ubieg łym ro ku Or len nie
od no to wał prze kro czeń związ -
ków, któ re two rzą się przy pro-
duk cji i któ re mog ły by za nie -
czysz czać śro do wi sko. – Po mi -
mo wzro stu prze ro bu ro py naf -
to wej, emi sje po zo sta ją na sta -
łym po zio mie – tłu ma czył Ka -
miń ski. M.D.

Oby ta kich za kąt ków by ło jak naj wię cej
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Ra port o śro do wi sku
Na ma jo wej se sji rad ni za poz na li się z in for ma cja mi na te mat och ro ny śro do wi ska. 

Par la men ta rzyst ki zgi nę ły
10 kwiet nia 2010 ro ku w ka ta -
stro fie lot ni czej pod Smo leń -
skiem. Me da le ode bra li: mąż
pa ni se na tor – Wło dzi mierz
Fet liń ski oraz Li to sła wa Ko -
per, dy rek tor biu ra po sel skie go
Jo lan ty Szy ma nek -De resz. 

– Żad na z pań nie by ła ro do -
wi tą płoc czan ką – mó wił pre zy -
dent Płoc ka. – Ale obie trosz czy -
ły się o na sze mia sto i re gion.

Po ma ga ły sa mo rzą dow com 
i zwy kłym lu dziom. Ten me dal
jest po dzię ko wa niem za pra cę
na rzecz na szej ma łej Oj czyz ny. 

Me dal „La u de Pro bus” (Za -
słu gu ją cy na Poch wa łę) to
płoc kie odz na cze nie, któ re go
hi sto ria się ga 1986 ro ku. Je go
pro jek tan tem jest Sta ni sław
Ma ku liń ski. Za za słu gi i do ko -
na nia przyz na je je pre zy dent
Płoc ka. (m.d.)

Pośmiertne odznaczenia
Mi ro sław Mi lew ski na dał poś mier tnie me da le La u de Pro bus
se na tor Ja ni nie Fet liń skiej i po seł Jo lan cie Szy ma nek -De resz. 

Se na tor Ja ni na Fet liń ska
Po słan ka 

Jo lan ta Szy ma nek -De resz

Podczas ma jo wej se sji rad ni, jak co ro ku, zde cy do wa li o no -
wych staw kach. Obo wią zy wać bę dą one od 1 lip ca 2010 ro ku
do 30 czer wca 2011 ro ku. 

Zgodnie z pro po zy cją Wo do cią gów Płoc kich pod wyż ki mia -
ły do ty czyć wszyst kich od bior ców. Jed nak pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski za pro po no wał, aby dla in dy wi du al nych użyt kow ni -
ków cen nie zmie niać. Rad ni przy sta li na ta ki po mysł. Tym sa -
mym zgo dzi li się, aby mia sto wy rów na ło kosz ty Wo do cią gów 
i dop ła ci ło spół ce z bu dże tu mia sta po nad 7,3 mln zł: 1,8 mln zł
w 2010 ro ku, a po zo sta łą kwo tę w 2011 ro ku. 

Zgod nie z pod ję tą uch wa łą, od 1 lip ca obo wią zy wać bę dą
na stę pu ją ce ce ny net to:

– za 1 metr sze ścien ny do star czo nej wo dy dla lud no ści 
i ce lów so cjal no -by to wych – 2,89 zł + VAT 

– za 1 metr sze ścien ny do star czo nej wo dy dla ce lów pro duk -
cyj nych i pozostałych – 3,51 zł + VAT (do tej po ry 3,34 zł net to)

– za 1 metr sze ścien ny od pro wa dzo nych ście ków dla lud-
no ści i ce lów so cjal no -by to wych – 2,89 zł +VAT

– za 1 metr sze ścien ny od pro wa dzo nych ście ków dla ce lów
pro duk cyj nych i pozostałych – 3,66 zł + VAT (do tej po ry
3,65 zł net to).

W gło so wa niu 16 rad nych by ło za przy ję ciem uch wa ły,
dwóch by ło prze ciw, a sied miu wstrzy ma ło się od gło su. (m.d.)

Ką piel w tej sa mej ce nie
Do bra wia do mość dla płoc czan: nie bę dzie pod wy żek
cen wo dy i za od pro wa dza nie ście ków. Wzrost kosztów
do ty czyć bę dzie tyl ko przed się bior ców.
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– W tym ro ku ma my ma ły ju -
bi le usz. Fe sti wal w Płoc ku or -
ga ni zu je my po raz pią ty – mó -
wił pre zy dent Płoc ka Mi ro -
sław Mi lew ski pod czas otwar-
cia fe sti wa lu w au li ra tu sza. 
– Wcześ niej trud no by ło my -
śleć o Płoc ku ja ko mie ście tu -
ry stycz nym, ale od kil ku lat
sta wia my u nas na tu ry sty kę
we e ken do wą. W tym ce lu in -
we stu je my w in fra struk tu rę tu -
ry stycz ną, a tak że or ga ni zu je -
my wie le im prez kul tu ral nych
czy spor to wych.

Pro mo cja w świe cie
Płoc ki Fe sti wal na le ży do

gro na mię dzy na ro do wych fe s-
ti wa li fil mów tu ry stycz nych
sku pio nych w CIFFT (Co mité
In ter na tio nal des Fe sti vals du
Film To u ri sti que). W tej chwi -
li na le ży do nie go 14 fe sti wa li
z Eu ro py i Ame ry ki. –
Dzię ki te mu mo że my pro-
mo wać na sze mia sto na
świe cie – pod kre ślał pre zy -
dent Mi lew ski.

Pod czas pią tej edy cji,
tak jak i w po przed nich,
moż na by ło zo ba czyć fil -
my pro mu ją ce róż ne re -
gio ny świa ta – te zna ne, bli -
skie nam, jak i bar dzo eg zo -
tycz ne. Osob ną ka te go rię w
tym ro ku sta no wił blok fil -
mów po świę co nych Fry de ry -
ko wi Cho pi no wi. By ło też
wie le im prez to wa rzy szą -
cych, m.in.: wy sta wa mul ti -
me dial na, ekspozycja fo to -
gra fii An drze ja Łoj ko, pre -
zen ta cje re gio nów i miast na

Sta rym Ryn ku po przez tań ce,
pieś ni i po ka zy, a tak że kon-
cert „Dzie ci ko cha ją Cho pi -
na”, w któ rym z Ma rią Po mi-
a now ską wy stą pi li młodzi
artyści z We ne zu e li, Ro sji,
Bur ki na Fa so, Ka zach sta nu 
i Pol ski. 

Dwo je na po dium
Sze ścio o so bo we, mię dzy -

na ro do we ju ry przyz na ło
wie le na gród w róż nych ka t-
e go riach, m.in. za naj lep szy
film ko mer cyj ny, eko lo gicz -
ny, za naj lep sze zdję cia,
mon taż czy re ży se rię. Ale
naj waż niej sza by ła na gro da
głów na. Grand Prix Art
przyz na no Bar ba rze Ko niec -
kiej za film ani mo wa ny „Ta -
kie mia sto”, opo wia da ją cy
hi sto rię wie lo kul tu ro wej Ło -
dzi. Au striac ki obraz An dre -

a sa Mesc huh – „Sty ria – Zie -
lo ne ser ce Au strii” do stał
Grand Prix To u rism.

Z oka zji ob cho dów Ro ku
Cho pi now skie go wrę czo no też
Grand Prix Cho pin 2010. 
W tym przy pad ku w ju ry za sia -
da li wszy scy za gra nicz ni pro du -
cen ci, re ży se rzy oraz ope ra to rzy
uczest ni czą cy w płoc kim fe sti -
wa lu. Na gro dę otrzy mał film

Je rze go Szkam ru ka i Pio tra Sła -
wiń skie go „Fry de ryk 2010”.

– Pra gnę po gra tu lo wać
wspa nia łe go fe sti wa lu – mó -
wił przed sta wi ciel CIFFT
Fran ci sco Dias z Por tu ga lii. –
To był do bry po mysł, aby przy
oka zji tej im pre zy ucz cić
pamięć Fry de ry ka Cho pi na.
Fil my o nim otwo rzy ły nam
oczy na Pol skę.

Na gro da Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka tra fi ła do Kor dia na Pi -
wow skie go za film „War sza wa
Cho pi na”, a in ter na u ci za poś -
red nic twem por ta lu Onet.pl
przyz na li swo ją na gro dę fil-
mo wi „By tom – ener gia kul tu -
ry” Ma cie ja Ga la sa. 

Wzru sza ją cy Dan ny Boy
Nie la da grat ką dla uczest-

ni ków fe sti wa lu był po kaz
(oczy wi ście po za kon kur sem)

naj no wszej pro duk cji wy -
twór ni fil mo wej Se -Ma -
For. Film „Dan ny Boy”
Mar ka Skro bec kie go, zre a -
li zo wa ny w tech ni ce ani-
ma cji lal ko wej, opo wia da
o ludz kiej ułom no ści, wy a -
lie no wa niu, „rów na niu 
w dół”, ale tak że o mi ło ści 

i po świę ce niu. „Dan ny Boy”
już zy sku je uz na nie w świe -
cie. – Zna lazł się wśród 57 fil -
mów zak wa li fi ko wa nych do
od by wa ją ce go się co 2 la ta fe -
sti wa lu fil mów ani mo wa nych 
w Hi ro szi mie – z du mą po in -
for mo wał Zbi gniew Żmudz ki,
szef Se -Ma -Fo ra i ju ror 
płoc kiego fe sti wa lu.

. Ali na Bo czkowska

Fil mo wo o Cho pi nie i świe cie
Dwa fil my otrzy ma ły głów ne na gro dy w te go rocz nej, ju bi le u szo wej edy cji
mię dzy na ro do we go fe sti wa lu fil mów tu ry stycz nych. Im pre za za ty tu ło wa na
jest Film, Art and To u rism Fe sti val, więc jed ną sta tu et kę „Tu ry sty” ju ry przyz-
na ło za wa lo ry ar ty stycz ne, a dru gą w ka te go rii tu ry stycz nej. 

Ofi cjal ne otwar cie im pre zy
zaplanowano na godz. 10 w
so bo tę. Po ka zy po trwa ją do
godz. 17. Ten sam pro gram
pow tó rzo ny zo sta nie w nie -
dzie lę. Naj wię kszą atrakcją
bę dzie za pew ne wy stęp gru py
akro ba cyj nej, któ ra wy ko na
sla lom po mię dzy pne u ma tycz -
ny mi przesz ko da mi umiesz-
czo ny mi na Wi śle. Wy so kość
przesz ko dy to 15 m.

Po dob ną atrak cję w Eu ro pie
moż na zo ba czyć je dy nie 
w Bu da pesz cie. W Pol sce to
pier wsze te go ty pu wy da rze -
nie. Jak za pew nia ją or ga ni za -
to rzy wy stą pi eli ta pol skich pi -
lo tów akro ba cyj nych.

Dla mi łoś ni ków hi sto rii
przy go to wa no prze lot Su per -
ma ri ne Spit fi re lub Haw ker
Hur ri ca ne – jed nych z naj słyn -
niej szych, uży wa nych pod czas
II woj ny świa to wej, sa mo lo -
tów bo jo wych, na któ rych wal-

czy li Po la cy. W Płoc ku
zobaczymy rów nież naj no wo -
cześ niej szy śmig ło wiec Lot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we -
go Eu ro cop ter EC 130.

Ko lej ną pik ni ko wą no wo -
ścią bę dzie po kaz fil mów o te -
ma ty ce lot ni czej. NoveKi no
Przed wioś nie wyświetli cztery
ty tu ły: „Bi twa o An glię”, „Top
Gun”, „Ślicz not ka z Mem-
phis”, „Ame lia Er hard”. 

Pod czas Pik ni ku nie za brak -
nie też im prez to wa rzy szą -
cych, ta kich jak Zlot Za byt ko -
wych Mer ce de sów. Szcze gó -
ło wy pro gram im pre zy wraz 
z map ką do stęp ny jest na stro -
nie in ter ne to wej www.lot ni -
czy plock.pl.

Or ga ni za to ra mi im pre zy są:
Aer o klub Zie mi Ma zo wiec -
kiej, Iz ba Gos po dar cza Re gio -
nu Płoc kie go, spon so rem stra -
te gicz nym – Urząd Mia sta
Płoc ka. (rł)

Akro ba cje nad Wi słą
W tym ro ku sa mo lo ty polecą na praw dę ni sko, a bę dzie
moż na je po dzi wiać z ko ro ny płoc kiej skar py. 19 czer wca
roz pocz nie się IV Pik nik Lot ni czy w Płoc ku.

To masz Kol czyń ski, za stęp ca pre zy den ta Płoc ka 
wrę cza sta tu et kę „Tu ry sty” zdo byw cy Grand Prix 

To u rism. W głę bi dy rek tor fe sti wa lu Ewa Ko tus
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Bar ba ra Ko niec ka, zdo by-
w czy ni Grand Prix Art
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Pro jek ty opie wa ją na su mę
pra wie 1,5 mln zł, a or ga ni za -
cje wnio sku ją o po nad 853 tys.
zł. – W tej edy cji star tu je wie le
sto wa rzy szeń, któ re sta ją w
kon kur sie gran to wym po raz
pier wszy lub w ogóle jest to ich
pier wszy kon kurs, bo dzia ła ją
krót ko, np. od mie sią ca – mó -
wi Iwo na Tan dec ka pre zes za -
rzą du Fun da cji.

Po we ry fi ka cji for mal nej
wnio ski wstęp nie oce ni Ra da
Pro gra mo wa. Na stęp nie nad
pro jek ta mi po chy li się Ra da
Fun da cji, któ rą two rzą przed-
sta wi cie le Fun da to rów, czy li

Urzę du Mia sta Płoc ka, PKN
Or len S.A. oraz Ba sell Or len
Po ly o le fins Sp. z o.o. W tym
ro ku po raz pier wszy swo ją
oce nę przedstawi tak że no wy
dar czyń ca Fun da cji, któ ry bę -
dzie miał znaczny udział fi -
nan so wy w bu dże cie IV edy cji
kon kur su. Je go toż sa mość be -
ne fi cjen ci poz na ją 12 lip ca
pod czas uro czy sto ści ro zda nia
gran tów. 

Fun da cja „Fun dusz Gran to -
wy dla Płoc ka” w trzech edy -
cjach kon kur sów gran to wych
wspar ła już 87 pro jek tów su mą
po nad 1,2 mln zł. (it)

W ocze ki wa niu na gran ty 
Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” za koń czy ła na -
bór wnio sków w IV edy cji kon kur su gran to we go. O gran -
ty wal czy w su mie 51 pro jek tów.Dzię ki festiwalom filmów 

turystycznych mo że my 
pro mo wać na sze mia sto 

na świe cie
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Ks. Ber nar da Ma rię Ku bic -
kie go, do tych cza so we go pro-
bosz cza pa ra fii ma ria wic kiej w
Lip ce, na bi sku pa elek ta Ka pi -
tu ła Ge ne ral na Ko ścio ła Sta ro -
ka to lic kie go Ma ria wi tów wy -
bra ła w ma ju ubieg łe go ro ku.
Kon se kra cja od bę dzie się w
uro czy stość Mat ki Bo skiej
Nie u sta ją cej Po mo cy (któ ra
jest szcze gól nym kul tem 
ota cza na przez ma ria wi tów) 
20 czer wca o godz. 12 w ka te -
drze ma ria wic kiej w Płoc ku. 

Głów nym kon se kra to rem bę -
dzie bi skup na czel ny Lud wik
M. Ja błoń ski, a współ kon se kra -
to ra mi: bi skup die ce zji ślą sko -
łódz kiej Wło dzi mierz M. Ja -
wor ski, bp An dre Le Bec z Pro -
win cji Fran cu skiej oraz bi skup
se nior Ro man M. No wak. 

No wy bi skup obej mie die ce -
zję lu bel ską – po dla ską z sie -
dzi bą w Wiś nie wie ko ło Miń s-
ka Ma zo wiec kie go. (ab)

No wy bi skup
W Ko ście le Sta ro ka to lic kim Ma ria wi tów od bę dzie się
wkrót ce uro czy stość kon se kra cji no we go bi sku pa. 

To jed na z sze ściu sy tu a cji, z
ja ką mu sie li po ra dzić so bie
uczest ni cy okrę go we go eta pu
Ogól no pol skich Mi strzostw
Pier wszej Po mo cy Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża. W za wo -
dach wzię ło udział 15 zes po łów
ra tow ni czych ze szkół po nad -
gim na zjal nych z wo je wódz twa
ma zo wiec kie go. Pię cio o so bo we
dru ży ny mu sia ły wy ka zać się

umie jęt no ścia mi z za kre su
udzie la nia pier wszej po mo cy.
Ich dzia ła nia oce nia li sę dzio wie. 

– Za wo dy są jed ną z form po -
pu la ry zo wa nia wie dzy na te mat
pier wszej po mo cy. W tym eta pie
udział wzię li zwy cięz cy za wo -
dów re jo no wych. I choć przy go -
to wa ne za da nia by ły trud ne, to
mło dzież do brze so bie z ni mi
po ra dzi ła – in for mu je Da nu ta

Le wan dow ska z Za rzą du Re jo -
no we go PCK w Płoc ku. 

Na sze mia sto re pre zen to wa -
li ucz nio wie Zes po łu Szkół
Za wo do wych nr 2. I świet nie
się spi sa li. Za ję li pier wsze
miej sce. Te raz zmie rzą się ze
zwy cięz ca mi z in nych wo je -
wództw pod czas ogól no pol -
skie go fi na łu w Biel sku -Bia łej.

(ab)

Pier wsza po moc na me dal
Wy glą da ło to niez wy kle groź nie. W pob li żu ko ścio ła far ne go do szło do wy pad ku.
Ro we rzy sta zde rzył się z sa mo cho dem oso bo wym. By li ran ni, spo ro krwi. Na
szczę ście wkrót ce po ja wi ła się gru pa ra tow ni ków, a wy pa dek był... po zo ro wa ny. 

Na szczę ście to tyl ko za da nie dla ra tow ni ków 
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Bi skup Elekt 
ks. Ber nard M. Ku bic ki
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Książ ni ca Płoc ka i Bib lio te -
ka dla Dzie ci Cho to mek, nie
tyl ko z oka zji IX Ogól no pol -

skie go Ty god nia Czy ta nia
Dzie ciom, sta ra ją się prze ko -
nać naj młod szych płoc czan, że

książ ki są świet ną al ter na ty wą
dla gier kom pu te ro wych. 
To zda nie w peł ni po pie ra ją:
pre zy dent Płoc ka Mi ro sław
Mi lew ski, ra tu szo wa rzecz ni -
czka Ma gda Gro dec ka i Ka ta -
rzy na Ro sa z Wy dzia łu Edu ka -
cji, któ rzy czy ta li książ kę ucz -
niom z czte rech płoc kich pod-
sta wó wek: 6, 12, 18 i 22. 

Przed sta wi cie le ra tu sza mu -
sie li zmie rzyć się też z trud ny -
mi py ta nia mi od do cie kli wych
mło dych go ści. Dzie ci z ra do -
ścią przy ję ły in for ma cję, że
nie dłu go pow sta nie ko lej ny
plac za baw na Po dol szy cach.
Ich py ta nia do ty czy ły też pry-
wat nych za in te re so wań pre zy -
den ta, je go pra cy, a na wet ma -
rzeń. (am)

Pre zy dent czy tał dzie ciom
Pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski za i na u gu ro wał w Płoc ku ak cję „Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom”. W au li ra tu sza dru go- i trze cio kla si stom z płoc kich pod sta wó wek czy tał 
„Mi ko łaj ka” Re ne Go scin ny’e go.

Dzie ci z uwa gą słu cha ły „Mi ko łaj ka” w in ter pre ta cji
pre zy den ta Płoc ka
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Zor ga ni zo wa liś my I Fe styn
Ro dzin ny pod ha słem „Ro dzi -
na to skarb”. Jak się póź niej
oka za ło, by ła to pier wsza te go
ty pu im pre za na osie dlu Po dol -
szy ce -Pół noc.

Przed szkol na spo łecz ność
bar dzo za an ga żo wa ła się w or -
ga ni za cję fe sty nu. Każ dy pra-
cow nik pla ców ki miał swój
przy dział obo wiąz ków. Nie za -
wie dli ro dzi ce i spon so rzy,
dzię ki cze mu by ło wie le sma -
ko ły ków. W fe sty nie wzię ły
udział przed szko la ki z ro dzi ca -
mi, star szym ro dzeń stwem, by -
ły też bab cie i cio cie. Dzie ci za -
pre zen to wa ły pro gram ar ty -
stycz ny, by ła też ga le ria ich

prac, sa lo nik kos me tycz ny, 
w któ rym ma my ma lo wa ły
dzie ciom baj ko we ma ki ja że,
lo te ria fan to wa z wszyst ki mi
lo sa mi wy gry wa ją cy mi oraz
za ba wy mu zycz no -ru cho we 
i spor to we. 

Z ta kich wspól nie spę dzo -
nych chwil każ dy mo że wziąć
coś dla sie bie. Za pra co wa ni ro -
dzi ce – odro bi nę re lak su, pra-
cow ni cy przed szko la – po czu cie
do brze speł nio ne go obo wiąz ku,
a dzie ci? Dzie ci wi dząc wo kół
sie bie ra dos nych, przy jaź nie na -
sta wio nych do ro słych, wy ros ną
na lu dzi otwar tych i życz li wych
wo bec dru gie go czło wie ka. 

Ka ta rzy na Se pio ło

Ro dzi na to skarb
W Miej skim Przed szko lu z Od dzia ła mi in te gra cyj ny mi 
nr 31 w Płoc ku po łą czy liś my Świę to Ma my i Ta ty z Dniem
Dziec ka i 28 ma ja ob cho dzi liś my Dzień Ro dzi ny. 

Przed szko la ki po tra fią zro bić wra że nie
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To masz Kor ga, prze wod ni -
czą cy Ra dy Mia sta wspom ni-
ał sa mo rzą dow ców, któ rzy
zmar li w okre sie ostat nich
pię ciu lat i po pro sił o ucz cze -
nie ich pa mię ci mi nu tą ci szy. 

Uda na re for ma
Pre zy dent Mi ro sław Mi lew -

ski po dzię ko wał twór com, po -
my sło daw com i tym, któ rym
nie za bra kło kon sek wen cji
w two rze niu no we go, wol ne -
go sa mo rzą du. – W cią gu 20
lat jest chy ba naj bar dziej uda -
ną spoś ród wszyst kich re form,
dla te go że na szym gmi nom,
mia stom, po wia tom, wo je -
wódz twom przy nio sła naj wię -
cej po zy tyw nych zmian – po -
wie dział pre zy dent. Po in for -
mo wał też, że ja kiś czas te mu
wy stą pił do pre zy den ta RP
o na da nie odz na czeń pań st-
wo wych dla oko ło 30 osób
zwią za nych z sa mo rzą dem
Płoc kim. – Nie ste ty, tra ge dia
pod Smo leń skiem unie moż li -
wi ła do koń cze nie spraw for-
mal nych. Bę dzie to moż li we
do pie ro po wy bo rze no we go
pre zy den ta RP – wy jaś niał
Mi lew ski. W związ ku z tym
odz na czenia zo sta ną wrę czo -
ne w póź niej szym ter mi nie. 

W czo łów ce
W oko licz no ścio wej pre -

lek cji prof. Ja cek Ja giel ski,
pro fe sor wy dzia łu pra wa i ad -
mi ni stra cji Uni wer sy te tu
War szaw skie go, za u wa żył że
Pol ska jest li de rem pod
wzglę dem wpro wa dzo nych
zmian w sy ste mie spra wo wa -
nia wła dzy. 

– W żad nym z państw post -
ko mu ni stycz nych tak da le ko
jak w Pol sce re for ma sa mo rzą -
do wa nie po szła – mó wił pro-
fe sor. – Ja ko je dy ny kraj po -
tra fi liś my oder wać się od cen-
tra li stycz ne go mo de lu ad mi ni -
stra cji pań stwo wej po przed -
nie go ustro ju i prze o bra zić go
w no wy sy stem spra wo wa nia
wła dzy pub licz nej. Zresz tą
u nas, na sa mym po cząt ku, też
by ły dy sku sje czy two rzyć sa -
mo rząd te ry to rial ny, ten praw -
dzi wy, ja ko in sty tu cję praw ną,
czy też mo że mo dy fi ko wać ra -
dy na ro do we.

Pro fe sor Ja giel ski po wie -
dział też o no wych ide ach do -

ty czą cych spo so bu fun kcjo no -
wa nia sa mo rzą du. – Są róż ne
po my sły na trak to wa nie sa -
mo rzą du „po no we mu” – za u -
wa żył pre le gent. – Na wią zu je
się w nich do dzia łal no ści kor-
po ra cji prze my sło wych. Mó wi
się, że wła dza pub licz na nie
za wsze so bie ra dzi z za da nia -
mi, któ re ma do wy ko na nia,
więc mo że po win na czer pać
wzor ce z pod mio tów dzia ła ją -
cych w sfe rze gos po dar czej.
To są cza sa mi chwyt li we po -
my sły, ale nie kie dy nie bez -
piecz ne, bo re la cję po mię dzy
spo łe czeń stwem, a wła dzą
spro wa dza ją do ukła du klient
– sprze daw ca. 

Wię cej do bre go
Pod czas se sji przed sta wio -

no też trzy pre zen ta cje mul ti -
me dial ne przy go to wa ne przez
ucz niów Gim na zjum nr 6,
któ rzy wzię li udział w „Mło -
dzie żo wej ak cji oby wa tel skiej
– 20 lat wspól nie” zor ga ni zo -
wa nej przez Cen trum Edu ka -
cji Oby wa tel skiej. Gim na zja -
li ści prze pro wa dzi li an kie tę

wśród miesz kań ców na te mat
ostat nich 20 lat w Płoc ku. Po -
nad 200 oso bom za da li py ta -
nia czy za u wa ża ją zmia ny, 
ja kie za szły w tym cza sie
w na szym mie ście i któ re oce-
nia ją po zy tyw nie, a któ re ne -
ga tyw nie. Wię kszość an kie to -
wa nych 20-le cie oce ni ła
pozytywnie. Wska zy wa no na
zna czą ce in we sty cje, jak bu -
do wa no we go mo stu, am fi te a -
tru, ha li wi do wi sko wo -spor to -
wej, re mont ul. Tum skiej, ilu-
mi na cja mo stu im. Le gio nów
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie -
go, park na Tu mach. Ja ko nie -
ko rzyst ne zja wi ska wy mie nia -
no m.in. kor ki na uli cach,
brak wia duk tów, zły stan
dróg.

Głos za brał tak że Hen ryk
Lam par ski, rad ny pier wszej
ka den cji (1990-1994). – By ła
ona wy jąt ko wa, bo nie od czu -
wa ło się po li tycz nych op cji.
Ży czę rad nym obec nej i przy -
szłych ka den cji, aby ich dzia -
łal ność by ła zbli żo na do te go
pier wow zo ru.

Ali na Bo czkow ska

Dwadzieścia lat minęło
Ten rok ob fi tu je w rocz ni ce. Jed ną z nich jest 20-le cie re ak ty wo wa nia sa mo rzą -
du te ry to rial ne go. Par la men ta rzy ści, du chow ni róż nych wyz nań, rad ni oraz pre -
zy den ci po przed nich i obec nej ka den cji, przed sta wi cie le uczel ni, in sty tu cji
i or ga ni za cji ucz ci li tę rocz ni cę pod czas nadz wy czaj nej se sji Ra dy Mia sta. 

Ubra nia (785 sztuk), sie -
dzi ska (35), a tak że ar ty ku ły
spo żyw cze tra fi ły do: Miej -
skie go Przed szko la nr 4 i 15,
Miej skie go Przed szko la z
Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
nr 33, Ka to lic kie go Sto wa -
rzy sze nia Po mo cy im. św.
Bra ta Al ber ta, Kra jo we go
Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych
„Po moc Dzie ciom”, Za rzą du
Re jo no we go Pol skie go Czer-
wo ne go Krzy ża, Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej „Przy jaz -
nych Serc” i Miej skie go Oś -
rod ka Po mo cy Spo łecz nej. 

– Wszyst kie pre zen ty po -
cho dzą od płoc kich spon so -
rów i przed się bior ców, któ rzy

chcą po zo stać ano ni mo wi 
– mó wił Mi ro sław Mi lew ski.
– Bar dzo im dzię ku je my, bo
ni gdy nas nie za wo dzą. 

Pre zy dent ży czył naj młod -
szym uś mie chu na twa rzy 
i mi łych wa ka cji. Dzie cia ki
zre wan żo wa ły się pio sen ka -
mi, wier szy ka mi oraz włas-
no ręcz nie wy ko na ny mi pra-
ca mi pla stycz ny mi. Pod czas
spot ka nia w ra tu szu dla dzie -
ci i ich opie ku nów przy go to -
wa ny był słod ko -o wo co wy
po czę stu nek.

Or ga ni za cją zbiór ki za jął
się Od dział Za rzą dza nia Kry -
zy so we go, Och ro ny Lud no -
ści i Spraw Obron nych Urzę-
du Mia sta. (m.d.)

Prak tycz ne pre zen ty
Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski z oka zji Dnia Dziec ka 
wrę czył pre zen ty po do piecz nym or ga ni za cji po za rzą do -
wych oraz pla có wek wy cho waw czych.

Na dzie ci cze ka ły gó ry pre zen tów. Pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski z przed sta wi cie la mi MP nr 15 
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Przewodniczący Rady Miasta poprzednich kadencji
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Pra ce zo sta ły przy go to wa -
ne na Ogól no pol ski Kon kurs
Pla stycz ny „Wiatr, wy pa dek,
ogień, wo da – stra żak za wsze
rę kę po da” zor ga ni zo wa ny
po raz dwu na sty przez Ko -
men dę Głów ną Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. „Ra tu szo -
wa” ko mi sja kon kur so wa na -
gro dzi ła czte ry pra ce. Trzy z
nich zak wa li fi ko wa ły się już
do eta pu ogól no pol skie go. W
ka te go rii wie ko wej 6-8 lat
na gro dę otrzy mał Da mian
Lan gholtz z SP nr 6, a w gru -

pie ucz niów nie peł no spraw -
nych Edy ta Gó rec ka z SOSW
nr 2 i czwo ro au to rów pra cy
zbio ro wej: Alek san dra Kry-
siak, Adrian Ję drze jew ski,
Alek san dra Stan kie wicz 
i Ewe li na So bo ciń ska z Oś -
rod ka Opie kuń czo -Wy cho -
waw cze go. Czwar te miej sce
(nie pre mio wa ne do wyż sze -
go eta pu) uzy skał Se ba stian
Staś ko z SP nr 3. 

Na gro dy za ten etap kon -
kur su ufun do wał Urząd Mia -
sta. (ab)

Stra żak na obraz ku
Do ra tu szo we go Od dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go,
Och ro ny Lud no ści i Spraw Obron nych wpły nę ło 116 prac
pla stycz nych wy ko na nych przez dzie ci i mło dzież. 

Bu sem na wy bo ry 
Oso by nie peł no spraw ne mo gą sko rzy stać z bez płat ne go tran spor -

tu do lo ka lu wy bor cze go.
20 czer wca, w dniu wy bo rów na urząd Pre zy den ta RP i wy bo rów uzu-

peł nia ją cych do Se na tu RP, zo sta ną zor ga ni zo wa ne bez płat ne prze ja zdy
do lo ka li wy bor czych dla osób nie peł no spraw nych ru cho wo. 

Za in te re so wa ni mo gą zgła szać chęć sko rzy sta nia z tran spor tu do
czwar tku, 17 czer wca do godz. 17.30, do Biu ra Rzecz ni ka Osób Nie -
peł no spraw nych tel. 24 367 15 82. 

Bus, do sto so wa ny do po trzeb osób na wóz kach, za pew ni Miej ski
Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej. (bp)
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U trzy lat ków jest nie źle, ale
im dziec ko star sze, tym go rzej.
Dla cze go? – U dzie ci 3-let nich
zę by mlecz ne są jesz cze w trak-
cie wy rzy na nia i dla te go póź niej
zo sta ją pod da ne pro ce som
próch ni co twór czym. In na sy tu -
a cja jest u dzie ci star szych. Tu
próch ni ca jest bar dziej na si lo na
z po wo du dłuż sze go cza su ja ki
mi nął od za koń cze nia ząb ko wa -
nia, złych na wy ków die te tycz -
nych oraz hi gie nicz nych pa nu -
ją cych w do mu – mó wi Be a ta
Fuz, ko or dy nu ją ca z ra mie nia
Płoc kie go Za kła du Opie ki

Zdro wot nej pro gram sto ma to lo -
gicz ny dla dzie ci i mło dzie ży
obej mu ją cy ba da nia prze sie wo -
we dzie ci przed szkol nych od 3
do 6 lat. – Naj waż niej sza jest
ro la ro dzi ców. O ja mę ust ną
dziec ka na le ży dbać już od
okre su nie mo wlę ce go. Gdy
dziec ko nie ma jesz cze zę bów,
wska za ne jest po każ dym kar -
mie niu prze my wa nie ja my ust-
nej ga zą za mo czo ną w prze go -
to wa nej wo dzie lub ru mian ku.
Po tem, kie dy wyr żną się pier-
wsze zę by, trze ba je szczot ko -
wać kil ka ra zy dzien nie, zwłasz -
cza po głów nych po sił kach. 

Współ pra ca z próch ni cą
Praw dzi wą zmo rą jest, tzw.

prze gry za nie mię dzy po sił ka mi.
– Dziec ko co pół go dzi ny ła pie
coś słod kie go i je. W ten spo sób
ząb pod da wa ny jest ciąg łe mu
dzia ła niu kwa sów próch ni co -
twór czych, a śli na nie ma cza su
na ich zne u tra li zo wa nie. Co
zro bić? Oka zu je się, że nie jest
waż ne, jak du żo sło dy czy zo sta -
ło zje dzo nych, istot ne jest, jak
dłu go utrzy mu ją się one na zę -

bach. Szcze gól nie nie bez piecz -
ne są kle i ste cu kier ki i ciast ka.
Le piej jest dać dziec ku sło dy cze
jed no ra zo wo, za raz po głów -
nym po sił ku. A po tem? Umyć
zę by. Je śli na sza po cie cha nie
skoń czy ła jesz cze 5 lat, le piej
dla niej bę dzie, jeśli w tym my -
ciu, a ra czej szczot ko wa niu,
weź mie my czyn ny udział. –
Dziec ko w tym wie ku nie jest 
w sta nie do kład nie umyć zę -
bów na wszyst kich po wierz -
chniach – tłu ma czy Be a ta Fuz.

Na ryn ku są do stęp ne środ ki
wy bar wia ją ce płyt kę na zęb ną,

dzię ki któ rym mo że my zo ba -
czyć czy zę by zo sta ły umy te
pra wi dło wo.

Orzech do zgry zie nia
Ko lej nym grze chem do ro -

słych są wa dy zgry zu ich dzie ci.
Ma je oko ło 43 proc. z 1.700
prze ba da nych dzie ci w wie ku 
3 – 6 lat. Smo czki us pa ka ja ją ce,
kar mie nie bu tel ką, póź ne prze-
cho dze nie do kar mie nia ły że -
czką, nad mier ne ro zdrab nia nie
po kar mów. To wszyst ko mo że
mieć wpływ na zgryz. – Sztucz -
ne kar mie nie to ma ło ak tyw ny
pro ces dla mięś ni ję zy ka, warg i
po li czków. Mięś nie okręż ne ust
w ogó le nie pra cu ją, zwłasz cza
gdy otwo ry w smo czku są du że i
po karm bez wy sił ku dziec ka
spły wa do gar dła. Na wa dy
zgry zu mo że wpły wać rów nież

zbyt wy so kie lub zbyt ni skie
uło że nie głów ki dziec ka na po -
dusz ce w łó że czku oraz pa ra -
fun kcje (szko dli we na wy ki, np.
ssa nie pal ca, ogry za nie paz nok -
ci), wczes ne usu wa nie zę bów
mlecz nych i ura zy.

Re fun do wa ne za bie gi 
Z próch ni cą moż na sku tecz -

nie i bez płat nie wal czyć. Obok
re gu lar ne go szczot ko wa nia,
moż na je la kie ro wać i la ko wać.
La ko wa nie zę bów (za bez pie -
cze nie bruzd i zag łę bień przed
próch ni cą) jest re fun do wa ne do

7 ro ku ży cia przez NFZ. 
W Płoc ku moż na je bez płat nie
la ko wać rów nież po 7 ro ku ży -
cia, po nie waż mia sto re fun du je
te za bie gi dla swo ich miesz kań -
ców. Są też pły ny do płu ka nia
ust i ni ci den ty stycz ne. Tych
ostat nich nie na le ży się bać. –
Je śli tyl ko dziec ko jest w sta nie
ma nu al nie po ra dzić so bie z ni -
cią, to jej uży wa nie jest jak naj -
bar dziej wska za ne – za pew nia
szkol na sto ma to log, któ ra pod-
kre śla, że pro gram pro fi lak tycz -
ny re a li zo wa ny przez Płoc ki
ZOZ na zle ce nie Urzę du Mia sta
to po czą tek wal ki o zdro we zę -
by. – My uczy my dzie ci pra wi -
dło wej hi gie ny ja my ust nej, ba -
da my i da je my wska za nia do
dal sze go le cze nia dla ro dzi ców,
ale to ro dzi ce po dej mą de cy zję,
nie mo że my ich zmu sić. (rł)

Daj dziec ku cu kier ka i szczotkę
Pięć lat te mu co trze cie dziec ko w Płoc ku w wie ku przed szkol nym mia ło próch-
ni cę zę bów mlecz nych. Te raz ma ją już po ło wa. To za słu ga nas, do ro słych.

Bo że na Sie mie nik w pra wie
40-let niej pracy zawodowej, ja -
ko na u czy ciel ka fi zy ki i ma te -
ma ty ki, uczyła przy szły ch „bu -
do wlań ców” w Zes po le Szkół
Bu do wla nych nr 2. Przyz na je,
że przed mio ty któ rych uczy ła
nie by ły zbyt lu bia ne przez ucz -
niów, ale po tra fi ła mło dzież ni -
mi za in te re so wać. Efek tem jej
pra cy m.in. by ło to, że ab sol -
wen ci szko ły wy bie ra li i koń -
czy li stu dia uni wer sy tec kie na
wy dzia łach fi zy ki i ma te ma ty ki.
Aby to osią gnąć wspól nie z ko -
le żan ką, rów nież na u czy ciel ką
fi zy ki, już nie ży ją cą Ewą Sa w-
ic ką, na wią za ła ści słą współ pra -
cę z Wy dzia łem Fi zy ki i Astro -
no mii Uni wer sy te tu Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu. Tam ucz -
nio wie bra li udział w po ka zach,
wy kła dach i ćwi cze niach z fi zy -
ki, a wios ną In sty tut Fi zy ki za -
pra szał mło dzież na tar gi edu ka -
cyj ne. Ale UMK to nie była je -
dy na pla ców ka na u ko wa, z któ -
rą współ pra co wa ły obie na u czy -
ciel ki. Po ka zy z fi zy ki or ga ni zo -
wał dla ucz niów rów nież In sty -
tut Ni skich Tem pe ra tur Pol skiej
Aka de mii Na uk, a wy ja zdy by ły
łą czo ne ze zwie dza niem i udzia -
łem w pre lek cjach w Mu ze um
Tech ni ki w War sza wie. 

Tra dy cją w szko le by ły wy ja -
zdy do pla ne ta rium. Pier wszy
zor ga ni zo wa ny w 1982 ro ku do
pla ne ta rium w Ol szty nie, gdzie
mło dzież bra ła udział w pro jek -
cjach dy dak tycz nych, zwie dza -
ła ob ser wa to rium astro no micz -
ne, wy sta wy o te ma ty ce astro-
no micz nej i astro na u tycz nej
oraz ek spo zy cje sta łe, gdzie

znaj du ją się okru chy grun tu
księ ży co we go, róż ne ty py me -
te o ry tów i ko pia pier wsze go
sztucz ne go sa te li ty Zie mi. Po
otwar ciu pla ne ta rium w To ru -
niu wy ja zdy na pro jek cje astro-
no micz ne by ły rów nież łą czo ne
ze zwie dza niem mia sta i ob ser -
wa to rium ra dio a stro no micz ne -
go w Piw ni cach pod To ru niem.
To dzię ki tym wy ja zdom jej
ucz nio wie ja ko jed ni z pier-
wszych mo gli za poz nać się 
z naj no wo cześ niej szy mi i naj -
wię kszy mi w Eu ro pie ra dio te le -
sko pa mi, a na wet wy słu chać
wy kła du świa to wej sła wy pro-
fe so ra Alek san dra Wol szcza na. 

We dług pa ni Bo że ny pra ca 
w szko le to nie tyl ko dy dak ty ka.
Uwa ża, że mło dzież w szko le
śred niej jest już w du żej mie rze
uksz tał to wa na pod wzglę dem
wy cho waw czym lecz moż na
jesz cze wie le „na pra wić” lub
„zep suć” w tej dzie dzi nie. Dla-
te go we dług niej ogrom ne zna -
cze nie ma po sta wa mo ral na na -
u czy cie la. Ważne, aby swo ich
wy cho wan ków po pro stu lu bił,
co w żad nym wy pad ku nie oz -
na cza, aby im po bła żać. Bo że na
Sie mie nik stwier dza, że sko ro
przez kil ka lat ucz nio wie wy -
bie ra li ją na opie ku na sa mo rzą -
du szkol ne go, spo ty ka li się 
i roz ma wia li z nią po za ję ciach
obo wiąz ko wych, w swo im cza-
sie wol nym, to po twier dza jej
sym pa tię do nich. Bę dąc na za -
słu żo nym wy po czyn ku mó wi: 
– Pra ca z mło dzie żą da wa ła mi
du żą sa tys fak cję. Czy dla nich
by łam kimś waż nym? To już nie
mnie oce niać. (tk)

Przed ju bi le u szem pięć dzie się cio le cia (9)

Bu do wlan ka 
we wspom nie niach

W ra mach re a li za cji pro jek -
tu współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej
dzie więć uczen nic klas II i III
Za sad ni czej Szko ły Za wo do -
wej nr 6 Spe cjal nej kształ cą -
cych się w za wo dzie kra wca
od by wa ło prak ty ki za wo do we
w no wo cześ nie wy po sa żo nym
Za kła dzie Kra wiec ko – Dzie -
wiar skim „BA IMS”. 

Uczen ni ce mia ły moż li -
wość do sko na le nia umie jęt -
no ści za wo do wych zdo by tych
w to ku na u ki szkol nej w wa -
run kach rze czy wi stej pra cy
pro duk cyj nej. Pro gram prak-
tyk obej mo wał wszyst kie 
dzia ły tech no lo gicz ne zwią -

za ne z wy twa rza niem odzie -
ży: kro jow nię, szwal nię, ter-
micz ną obrób kę odzie ży.
Każ da z uczen nic od by ła
prak ty kę w wy mia rze 48 go -
dzin za jęć lek cyj nych. 

W ra mach pod ję tej współ -
pra cy z za kła dem „BA IMS”,
w trak cie za jęć prak tycz nych
od by wa nych w war szta tach
szkol nych, uczen ni ce wy ko ny -
wa ły rów nież pro ste pra ce
kon fek cyj ne i ćwi cze nio we
zle ca ne przez za kład ob ję ty
współ pra cą. Ma szy ny i urzą -
dze nia niez będ ne do re a li za cji
za da nia zo sta ły za ku pio ne ze
środ ków za pla no wa nych w bu -
dże cie pro jek tu. (bch)

Do sko na le nie umie jęt no ści 

Z bez płat nej po mo cy sto ma to lo ga moż na sko rzy stać w szko łach, 
w któ rych ist nie ją ga bi ne ty sto ma to lo gicz ne. Oto ich li sta: SP nr 1, 3, 5,
6, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, Zes pół Szkół Nr 1, Zes pół Szkół nr 2 (z SP nr
21), Oś ro dek Szkol no – Wy cho waw czy nr 1, Gim na zja nr: 2, 4, 8, Miej -
skie Przed szko le nr 12 oraz Po rad nia Sto ma to lo gicz na przy ul. Re ja 15.
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Te sło wa, wy po wie dzia ne
pod czas uro czy sto ści ju bi le u -
szo wej przez Ma rię Ma lew -
ską -Fi gat, za stęp cę dy rek to ra
Spe cjal ne go Oś rod ka Szkol no -
-Wy cho waw cze go nr 1, naj le -
piej chy ba od da ją po trze bę
fun kcjo no wa nia ta kich pla có -
wek. 

Szko ła dzia ła już 60 lat.
Obej mu je opie ką dy dak tycz -
no -wy cho waw czą dzie ci ze
wszyst ki mi stop nia mi nie peł -
no spraw no ści umy sło wej z te -
re nu Płoc ka i oko licz nych
gmin. Obec nie pla ców kę two -
rzą: Szko ła Pod sta wo wa nr 9,
Gim na zjum nr 7, kla sy dla
ucz niów z nie peł no spraw no -
ścią in te lek tu al ną w stop niu
umiar ko wa nym, zes po ły re wa -
li da cyj no -wy cho waw cze oraz
in ter nat. Szko ła roz po czę ła
dzia łal ność w 1950 ro ku, kie -
dy w Za kła dzie Wy cho waw -
czym przy Sta rym Ryn ku
utwo rzo no pier wsze kla sy spe -
cjal ne dla dzie ci nie peł no -
spraw nych in te lek tu al nie. Póź -
niej wie lo krot nie zmie nia ła
swo ją sie dzi bę. Ostat nia prze -
pro wadz ka mia ła miej sce 
w 1974 r. do bu dyn ku przy ul.
An tol ka Gra dow skie go. 

Dłu gie świę to wa nie
Ju bi le u szo we ob cho dy trwa -

ły kil ka dni. Naj pierw by ła za -

ba wa in te gra cyj na z dzieć mi 
i ro dzi ca mi na bo i sku szkol-
nym. Na stęp ne go dnia spo -
łecz ność szkol na i go ście
uczest ni czy li we mszy św. ce -
le bro wa nej przez bpa Ro ma na
Mar cin kow skie go w „Sta ni sła -
wów ce”, któ rej opra wę mu zy-
cz ną za pew ni ły płoc kie chó ry
Pu e ri et Pu el lae Can to res Plo-
cen ses pod dy rek cją An ny 
i Wik to ra Bram skich. Póź niej
był kon cert zes po łu „Kra kow -
skie Przed mie ście” z Kra ko -
wa, któ ry za pre zen to wał poe -
zję ks. Ja na Twar dow skie go
(pa tro na szko ły).

Ko lej ny dzień to spot ka nie 
z goś ćmi w szkol nej sa li gim-
na stycz nej. Bo gu sław Ka -
czkow ski, dy rek tor SOSW nr
1 mó wił, że ju bi le usz świad-
czy o tym, iż pla ców ka ma 
bo ga te do świad cze nie w pra cy
z dzieć mi wy ma ga ją cy mi
szcze gól nej opie ki dy dak tycz -
nej i wy cho waw czej. 

No wa ele wa cja
Uro czy sto ści od by wały się

w cie niu przy go to wy wa nych
przez Mi ni ster stwo Edu ka cji
Na ro do wej zmian w sy ste mie
oświa ty do ty czą cych dzie ci 
i mło dzie ży nie peł no spraw nej
in te lek tu al nie. 

W wy stą pie niach go ście
pod kre śla li swo je po par cie dla
pro te stu wy ra ża ne go przez
śro do wi sko wo bec pro po no -
wa ne go pro jek tu. 

Wspa nia ły pre zent spra wi ły
SOSW nr 1 wła dze mia sta. 
– Szko ła otrzy ma w przyszłym
roku no wą ele wa cję. Wew nątrz
jest pięk na, świet nie wy po sa żo -
na, ale z zew nątrz wy ma ga re -
mon tu – mó wił Piotr Ku be ra,
za stęp ca pre zy den ta Płoc ka, 
a je go sło wa przy ję to grom ki mi
bra wa mi. Z oka zji ju bi le u szu
Piotr Ku be ra wrę czył też na gro -
dy pre zy den ta wy róż nia ją cym
się pra cow ni kom placówki. 

Ostat nim pun ktem spot ka nia
był wy stęp ucz niów, któ ry
swo im roz ma chem, po my sło -
wo ścią i wa lo ra mi ar ty stycz -
ny mi zro bił na wszyst kich du -
że wra że nie.

Ali na Bo czkow ska

Od kry wa nie moc nych stron
Ta szko ła jest dla ucz niów nie tyl ko miej scem zdo by wa nie wie dzy, roz wi ja nia
umie jęt no ści, ale tak że prze kra cza nia włas nych ogra ni czeń. To do pie ro tu taj
wie lu z nich do świad czy ło swo ich pier wszych suk ce sów, ma łych i wię kszych
zwy cięstw.

Eme ry to wa ne pa nie dy rek tor ki ob da ro wa no 
pięk ny mi bu kie ta mi
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Ucz nio wie za pre zen to wa li wzru sza ją cy 
pro gram ar ty stycz ny
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Szcze gól ne za strze że nia bu -
dzi pa ra graf 23 ni niej sze go do -
ku men tu, w któ rym w od nie -
sie niu do wcześ niej szych re gu -
la cji, po mi nię to za pis okre śla -
ją cy dzie ci i mło dzież upo śle -
dzo ne umy sło wo w stop niu
lek kim, ja ko gru pę ce lo wą od -
dzia ły wań spe cjal nych oś rod -
ków szkol no – wy cho waw -
czych. W ro zu mie niu ca łe go
śro do wi ska pe da go gów spe c-
jal nych kon sek wen cją ta kie go
za pi su by ła by nie uch ron na
ago nia i w efek cie lik wi da cja
tych pla có wek.

Ogólnopolski sprzeciw
Na sku tek pro te stów nap ły -

wa ją cych z ca łej Pol ski, MEN
suk ce syw nie we ry fi ko wa ło
swo je sta no wi sko. Ak cję pro -
te sta cyj ną ko or dy no wał Spe -
cjal ny Oś ro dek Szkol no –
Wy cho waw czy nr 2 w Płoc -
ku. Jej efek tem by ło spot ka -
nie (2 czer wca) mi ni ster Hall  
z po nad 100 dy rek to ra mi pla -
có wek kształ ce nia spe cjal ne -
go z ca łej Pol ski. Mi ni ster
sta ra ła się prze ko nać dy rek to -
rów, że re sort nie pla nu je lik-
wi da cji ani re wo lu cyj nych
zmian, a jej in ten cje zo sta ły
źle zro zu mia ne.

Pod czas spot ka nia dy rek to -
rzy spe cjal nych oś rod ków
kie ro wa li wie le py tań i wąt-
pli wo ści zwią za nych z wi zją
mi ni ster Hall do ty czą cą 
kształ ce nia dzie ci i mło dzie ży
upo śle dzo nej umy sło wo 
w stop niu lek kim. 

Działania pozore
Wspól ne sta no wi sko dy rek -

to rów przed sta wił Ro bert Ko -
wal ski, dy rek tor SOSW nr 2
w Płoc ku. Wy jaś nił za sad -
ność fun kcjo no wa nia te go ro -
dza ju pla có wek, pod kre ślił
ko niecz ność po sia da nia przez
kadrę wła ści wych kwa li fi ka -
cji opar tych na grun tow nej
wie dzy po par tej do świad cze -
niem. Zwró cił też uwa gę na
po zor ność i po wierz chow -
ność pla no wa nych dzia łań
zmie rza ją cych nie do po pra -
wy sy tu a cji dziec ka ze spe c-

jal ny mi po trze ba mi edu ka cyj -
ny mi, ale do re a li za cji włas-
nej po li ty ki fi nan so wej mi ni -
ster stwa. 

Spot ka nie za koń czy ło się
wspól nym uzgod nie niem sta -
no wi ska dy rek to rów spe cjal -
nych oś rod ków i MEN oraz
obiet ni cą uw zględ nie nia zło -
żo nych uwag i wnio sków.
Teraz po zo sta je tylko czekać
na ofi cjal ne sta no wi sko mi ni -
ster stwa. Bar ba ra Chy ba

Krok do przo du czy...
drep ta nie w miej scu
Isto tę spo ru pe da go gów spe cjal nych oś rod ków szkol -
no – wy cho waw czych z Mi ni ster stwem Edu ka cji Na ro do -
wej sta no wi pro jekt roz po rzą dze nia z 28 kwiet nia 2010
roku w spra wie ro dza jów i szcze gó ło wych za sad dzia ła -
nia pla có wek pub licz nych, wa run ków po by tu dzie ci 
i mło dzie ży w tych pla ców kach oraz wy so ko ści i za sad
od płat no ści wno szo nej przez ro dzi ców. 

Piotr Ku be ra
za stêp ca pre zy den ta

Po co zmie niać coś, co
do brze fun kcjo nu je. Pa ni
mi ni ster Edu ka cji Na ro do -
wej chy ba nie prze my śla ła
swo jej de cy zji. 

W Płoc ku ma my dwa oś -
rod ki spe cjal ne – przy ul.
Gra dow skie go i La soc kie -
go – i obyd wa do brze speł-
nia ją swo je za da nia. Je śli -
by pro po zy cje mi ni ster stwa
we szły w ży cie, przy naj -
mniej je den z nich mu siał by
zo stać zlik wi do wa ny. Pro-
jekt za kła da, że dzie ci z lek -
kim upo śle dze niem, wy ma -
ga ją ce wię kszej pra cy 
i uwa gi ze stro ny na u czy -
cie la, tra fi ły by do szkół po -
wszech nych. By ło by to ze
szko dą dla wszyst kich ucz -
niów, gdyż na u czy ciel nie
był by w sta nie po go dzić ich
zróż ni co wa nych po trzeb
edu ka cyj nych. 

Pro test śro do wi ska, któ ry
ko or dy nu je SOSW nr 2 
w Płoc ku uwa żam za słusz -
ny. Mam na dzie ję, że MEN
wy co fa się ze swo je go pro-
jek tu. (not. ab)

K O M E N T A R Z
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Tak o pro jek cie „Szko ła
wspie ra ją ca uzdol nie nia”, re a -
li zo wa nym od 5 lat w Płoc ku,
mó wił profesor Krzysz tof 
J. Szmidt, kie row nik Za kła du
Pe da go gi ki Twór czo ści w Ka-
te drze Ba dań Edu ka cyj nych
Uni wer sy te tu Łódz kie go i pre -
zes Pol skie go Sto wa rzy sze nia
Kre a tyw no ści.

Pro fe sor, któ ry od po cząt ku
se kun do wał „płoc kie mu ek -
spe ry men to wi”, był go ściem
III Mię dzysz kol ne go Fe sti wa -
lu Twór czo ści w Płoc ku (24 –
26 ma ja), na któ rym pod su mo -
wa no 5 lat pro jek tu. 

Dy plom na ścia nie
– „Szko ła wspie ra ją ca

uzdol nie nia” jest największym
tego typu projektem innowa-
cyjnym w Polsce i jednym 
z nielicznych w świecie. To nie
okazjonalna, ale trwała 
i systeatyczna forma naucza-
nia zachowań kreatywnych,
wprowadzana do praktyk edu-
kacyjnych przedszkoli i szkół
podstawowych. W ca łej do ty-
ch cza so wej pol skiej pe da go gi -
ce zdol no ści oraz twór czo ści 
i prak ty ce na u cza nia nie by ło
tak am bit nie za ry so wa nej 
i jed no cześ nie prze my śla nej
pod każ dym wzglę dem in no -
wa cji pe da go gicz nej – pod kre -
ślał prof. Szmidt.

Je go zda niem, pol ska prak-
ty ka jest ra czej od wrot na. 
W szko łach do mi nu je ak cyj -
ność i umi ło wa nie do kon kur -
sów cza so wych, zdia gno zo -
wa nych przez pro fe so ra ja ko
od wiecz ne cho ro by po wo jen -
nej szko ły pol skiej. Po uzy -
ska niu spe cjal ne go cer ty fi ka -
tu (np. „szko ły de mo kra tycz -
ne” czy „szko ły z kla są”) dy -
rek cja i na u czy cie le tra cą
ener gię pe da go gicz ną i po za -
wie sze niu na dy rek tor skiej
ścia nie dy plo mu po wra ca ją
do nud nej prak ty ki dnia co -
dzien ne go. Co gor sza, na ten
syn drom fa sa do wo ści i ak cyj -
no ści cier pi rów nież na u cza -
nie twór czo ści w szko le. 

Na u czy ciel z po ten cja łem
– Dla te go przy stę pu jąc do

pro jek to wa nia dzia łań w ra -
mach „Szko ły wspie ra ją cej
uzdol nie nia” pró bo wa liś my
unik nąć tych błę dów i oprzeć
pro jekt na kil ku so lid nych

pod sta wach – tłu ma czył
Szmidt. – Te pod sta wy to: sy -
ste ma tycz ność od dzia ły wań
dy dak tycz nych, ciąg łe sa -
moksz tał ce nie na u czy cie li
twór czo ści i mo ni to ring osią -
gnięć.

Kry tycz nym ogni wem w sy -
ste mie nie jest pro gram na u -
cza nia czy sam uczeń, ale na u -
czy ciel. Do bry – z po wo dze -
niem zre a li zu je nawet kiep ski
pro gram, zły – pop su je i ten
naj lep szy. 

Nauczyciele w pro jek cie re -
a li zo wa nym na Ma zo wszu (bo
do Płoc ka do łą czy ły już m.in.
Gą bin, Bo dza nów, Ra dza no -
wo i Słup no), za nim bę dą od -
kry wać po ten cjał twór czy ucz -
niów, uczą się iden ty fi ko wać
włas ny. Po tem poz na ją głów ne
te o rie twór czo ści, sy ste my tre -
no wa nia zdol no ści twór czych
oraz pro gra my twór cze. Dzię ki
te mu szyb ko sa mi za czy na ją
wy my ślać ćwi cze nia, kon stru -
o wać pro gra my i „prze ra bia ją
je w prak ty ce”. 

– Ten pro jekt mo że do pro -
wa dzić do te go, że w na szym
wo je wódz twie przy bę dzie wy -
na laz ców, ar ty stów, al bo po
pro stu do brych, szczę śli wych
lu dzi. War to za tem kon ty nu o -
wać i wszel ki mi me to da mi go
po pie rać – pod kre ślał Szmidt.
– War to od wo ły wać się do po -
li ty ków, or ga ni zo wać lob bing
pro twór czy, ma fię twór czą,
któ ra bę dzie mó wi ła po dob -
nym ję zy kiem, bo wszyst ko
prze ma wia za tym, że ma my
ra cje.

– Cie szę się, że nasz pro jekt
„Szko ła wspie ra ją ca uzdol-
nie nia” i to, co uda ło nam się
zro bić przez 5 lat, jest tak po -
zy tyw nie od bie ra ne nie tyl ko
w Płoc ku, ale i w Pol sce –
mó wi Piotr Ku be ra, za stęp ca
pre zy den ta Płoc ka. – Zga -
dzam się z pro fe so rem Szmid -
tem, że jest to przed sięw zię cie
uni kal ne w ska li kra ju. 
Na kon kret ne efek ty przyj dzie
nam pew nie jesz cze tro chę po -
cze kać, bo pięć lat to nie dłu ga
ce zu ra cza su. Jed nak już te raz
są pier wsze po zy tyw ne re zul -
ta ty, jak choć by włą cza nie się
do pro gra mu pla có wek z ości-
en nych gmin. Pro jekt bę dzie
kon ty nu o wa ny, bo nie war to
nisz czyć cze goś, co się spraw -
dza. Nie wy klu czam, że w
przy szło ści lek cje twór czo ści
mo gą być włą czo ne w sy stem
oświa ty w Płoc ku. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Ma fia twór cza w Płoc ku
Jest naj wię kszym te go ty pu pro jek tem in no wa cyj nym w Pol sce i jed nym 
z nie licz nych w świe cie o ta kiej ska li. Je stem świę cie prze ko na ny, że przej dzie
do hi sto rii pol skiej pe da go gi ki.

Wie dzę na te mat azo tu
moż na po dać w spo sób nud ny
lub opo wie dzieć hi sto rię 
z drzwia mi. Lek cje twór czo -
ści to lek cje, któ re ta kiej kon -
kret nej wie dzy nie da ją, ale
uczą roz wi ja nia umie jęt no ści
w po ko ny wa niu przesz kód,
szu ka nia roz wią zań i otwie ra -
nia zam knię tych drzwi bez
klu cza. Jed nak, aby lek cje
twór czo ści mia ły sens, mu szą
być wdro żo ne w pro ces na u -
cza nia w spo sób sy ste ma tycz -
ny. Na tym mniej wię cej po -
le ga płoc ka „Szko ła Wspie ra -
ją ca Uzdol nie nia”.

Ak tu al nie pro gra mem ob ję -
tych jest oko ło 1000 dzie ci ze
szkół pod sta wo wych i 300
przed szko la ków. W tym ro ku
akre dy ta cje otrzy ma ły Szko ły
Pod sta wo we nr: 3, 5, 6, 11, 12,
16, 22, a tak że pla ców ki w Bo -
dza no wie, No wym Gra biu,
Ra dza no wie i Słup nie. 

Pro jekt cały czas jest rozsz-
erzany. To już nie tyl ko lek cje
twór czo ści dla dzie ci. Je go
do tych cza so wi re a li za to rzy
wy stę pu ją już w ro li tre ne rów
dla na u czy cie li przy stę pu ją -
cych do pro jek tu. W czterech
szko łach ko or dy na to rzy pro-
jektu prze pro wa dzi li 12-
godzinne szko le nie rad pe da -
go gicz nych. Poza tym pre zen -
tu ją po ka zo we lek cje twór c-
zo ści (we dług włas nych sce-
na riu szy), bio rą udział w kon-
fe ren cjach pro mu ją cych pro-
jekt „Szko ła Wspie ra ją ca
Uzdol nie nia” w Cie cha no wie,
Ostro łę ce, Ra do miu, Miń sku
Ma zo wiec kim i Siedl cach. 

Ewa lu a cją ca łe go pro ce su
zaj mu ją się Za kład Pe da go gi ki
Twór czo ści w Ka te drze Ba dań
Edu ka cyj nych Uni wer sy te tu
Łódz kie go i Ma zo wiec kie Sa -
mo rzą do we Cen trum Do sko na -
le nia Na u czy cie li. (rł)

Wspie ra nie uzdol nie ń
Drzwi moż na otwo rzyć klu czem (to jest tech ni ka), ale je śli
go nie ma my? Mu si my od wo łać się do twór czo ści – od
wy waże nia drzwi po czy na jąc, a na cie kłym azo cie koń -
cząc – ob ni ża on tem pe ra tu rę me ta lu do mi nus 110 st. C,
a w efekcie cały mechanizm zamka się kruszy. 

In no wa cyj ność

Na mi lion miesz kań ców przy-
pa da w Pol sce je dy nie 71 pa ten -
tów, we Fran cji – 405, a w Niem-
czech – aż 650. 0,6 proc. – ty le
pol skie go PKB przez na cza się na
in no wa cje i ba da nia twór cze, 
w UE – 2,6 proc. a w Iz ra e lu – 4,7.

(źró dło: ra port Ko mi sji Eu ro pej -
skiej „Eu ro pe an In no va tion Sco re -
bo ard”)

Zma ga nia od by wa ły się 
w Gim na zjum nr 4 im.
Obroń ców Płoc ka 1920 r.,
któ re by ło or ga ni za to rem
kon kur su wspól nie z Re gio -
nal nym Cen trum In for ma cji
Eu ro pej skiej w Płoc ku. 

Gim na zja li ści mu sie li wy ka -
zać się za rów no zdol no ścia mi
ar ty stycz ny mi, jak i wie dzą. 
W kon kur sie pla stycz nym na
naj cie ka wszą lal kę w stro ju
na ro do wym wy gra ło Gim na -
zjum w San ni kach, dru gie

miej sce za ję ło G2 w Płoc ku, 
a trze cie G4. Naj pięk niej pio -
sen kę pol ską zaś pie wał 
To masz Czu bak, uczeń G2. 
W kon kur sie wie dzy o Pol sce
zwy cię ży ło G13, dru gie miej -
sce za ję ło G4, a trze cie G8. 

Każ dy z uczest ni ków otrzy-
mał na gro dy i upo min ki, któ -
re ufun do wa li: To wa rzy stwo
Na u ko we Płoc kie, Urząd
Mia sta Płoc ka, Re gio nal ne
Cen trum In for ma cji Eu ro pej -
skiej oraz G4. (aga)

Nie tyl ko o Unii
„Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie..” to ty tuł VII Mię dzy -
gim na zjal ne go Kon kur su Wie dzy o Unii Eu ro pej skiej, 
w któ rym star to wa li ucz nio wie gim na zjów z wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go. 

Uczest ni cy fe sti wa lu w bar wnym ko ro wo dzie
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Dziew czę ta z G4 za wie dzę o Pol sce zdo by ły II miej sce

FO
T.

 A
R C

H
I W

U
M

 G
4



13

Sygnały Płockie nr 7 (229)  | 1 kwietnia 2010 

młode sygnały |

W kwiet niu od by ła się no -
wa im pre za – „Ka tor ga lia”
(po łą cze nie ju we na liów i fe s-
ti wa lu pio sen ki Ka tor ga –
dzie ła Sa mo rzą du Stu den tów
PWSZ i stu den tów Szko ły
Wyż szej im. Pa wła Włod ko -
wi ca), a w ma ju … ju we na lia
(zor ga ni zo wa ne przez Par la -
ment Stu den tów Po li tech ni ki
War szaw skiej w Płoc ku). 

Skąd ten ba ła gan? 
Jesz cze przed roz po czę -

ciem ma jo wych im prez stu-
den ckich do wie dzie liś my się,
że uczel nie or ga ni zu ją ce od d-
ziel ne ju we na lia – a w ubieg -
łych la tach współ pra cu ją ce ze
so bą – zwy czaj nie się po kłó -
ci ły. I to na ty le „sku tecz nie”,
że do dziś nie chcą sły szeć 
o ja kiej kol wiek współ pra cy.

Ro dzi się py ta nie: o co po -
szło? – Nie zdra dzę szcze gó -
łów, bo nie ma sen su wza jem -
nie obrzu cać się bło tem – mó -
wi Be a ta Ma łec ka z PWSZ. 
– Nie chce my współ pra co -
wać, ale nie ma my za mia ru ze
so bą wal czyć, bo nie wyj dzie
to na zdro wie żad nej z uczel-
ni. Po pro stu posz liś my 
w swo je stro ny i ty le.

Pod wój ne ju we na lia to 
w ska li kra ju niech lub ny fe -
no men. W wię kszych mia s-
tach zda rza ją się, rzecz jas na,
im pre zy or ga ni zo wa ne sa mo -

dziel nie przez róż ne uczel-
nie, ale ni gdy nie jest to efekt
spo ru, a ra czej współ pra cy.
Przy kład – ju we na lia war sza-
w skie trwa ły od pier wsze go
do ostat nie go ma ja. Przez ca -
ły mie siąc, nie mal co dzien -
nie stu den ci uczest ni czy li w
kon cer tach czy im pre zach
klu bo wych, or ga ni zo wa nych
przez Uni wer sy tet War szaw -
ski, Po li tech ni kę War szaw -
ską lub in ne szko ły wyż sze –
wszyst ko z po sza no wa niem
włas ne go „in te re su”, w kli-
ma cie współ pra cy, a na wet
przy wza jem nej po mo cy. –
Każ dy wy bie ra ta ką im pre zę,
ja ka mu od po wia da – pow ta -
rza li stu den ci Po li tech ni ki,
któ rzy zor ga ni zo wa li w sto li -
cy włas ny kon cert – od by wa -
ją cą się cy klicz nie „Stud -
nię”. Nie na rze ka li na ko le -
gów z UW, któ rzy na włas ny
kon cert ścią gnę li gwia zdy
mu zy ki ze Sta nów Zjed no -
czo nych i w ten spo sób za -
pew ni li so bie o wie le wyższą
frek wen cję.

Podwójne ju we na lia
We dług Be a ty Ma łec kiej,

sy tu a cja w Płoc ku nie jest
jesz cze dra ma tycz na. – Re -
kla mu je my wza jem nie swo je
im pre zy, za pra sza my się na
nie – do da je re pre zen tan tka
stu den tów PWSZ. – Na

wszyst kie even ty za pra sza ni
są wszy scy stu den ci, pry wat -
nie też nie ma kon flik tów. 
Je śli ma my mię dzy so bą ja -
kieś prob le my, to za ła twia my
je bez poś red nio. 

Ma łec ka, od lat za an ga żo -
wa na w dzia łal ność sa mo rzą -
du PWSZ, ostroż nie do bie ra
sło wa. Ale, py ta na o hi sto rię
współ pra cy PWSZ z Po li -
tech ni ką War szaw ską, od po -
wia da: – Już od kil ku lat nie
chcie liś my ro bić ju we na liów
z Po li tech ni ką, ale ze wzglę -
dów fi nan so wych mu sie liś my.
W tym ro ku się to uda ło. 
A prob lem rósł już od kil ku
lat. I do da je: – Ca ła sy tu a cja
mia ła rów nież swój for mal ny
od dźwięk.

Co da lej? Praw do po dob nie
szy ku je nam się co rocz ny,
„ju we na lio wy dub let” –
uczel nie nie chcą sły szeć 
o współ pra cy. – Za mie rza my
pod trzy mać swo je sta no wi ska
w tej spra wie – mó wi Be a ta
Ma łec ka. – Wąt pię, byś my
wspól nie po dej mo wa li się ja -
kiś przed sięw zięć. W tym
rów nież or ga ni za cji przy szło -
rocz nych ju we na liów.

Mi mo usil nych sta rań, nie
uda ło mi się skon tak to wać 
z re pre zen tan ta mi Par la men -
tu Stu den tów Po li tech ni ki
War szaw skiej w Płoc ku.

Ma riusz Se pio ło

Kon kurs od by wał się pod
pa tro na tem Sto wa rzy sze nia
Dzien ni ka rzy Pol skich, Wy -
dzia łu Gra fi ki Aka de mii Sztuk
Pięk nych w War sza wie,
Związ ku Pol skich Ar ty stów
Fo to gra fi ków, Stu dium Fo to -
gra fii ZPAP oraz Cen trum
Kon kur sów Edu ka cyj nych. 

Uczest ni cy po dzie le ni by li
na trzy ka te go rie wie ko we:
mło dzik (ucz nio wie szkół pod-
sta wo wych), ju nior (gim na zja -
li ści), se nior (ucz nio wie szkół
po nad gim na zjal nych).

Za da nie kon kur so we po le -
ga ło na wy ko na niu re por ta żu
do ku men tu ją ce go wy da rze nia,
zja wi ska, prob le my, z któ ry mi
spot ka li się uczest ni cy kon kur -
su. Ja ko for my pre zen ta cji
prze wi dzia no pra ce pi sem ne,
fo to gra ficz ne, mul ti me dial ne.

W kon kur sie licz nie uczest-
ni czy li ucz nio wie z Gim na -
zjum nr 6. Przy go to wa li pra ce
pi sem ne, w któ rych opo wie -
dzie li o wy da rze niach ze swe -
go „pod wór ka”, przed sta wi li
hi sto rie osób im bli skich – ni -
by zwy czaj nych, lecz w grun-
cie rze czy nie pos po li tych. 

Wśród ju nio rów naj wy żej
oce nio no re por taż ,,Wal czyć
czy się pod dać?” Alek san dry
Pię ty. Pi sząc o he ro iz mie ko le -
żan ki zma ga ją cej się z cho ro -
bą, Ola wy ka za ła wiel ką wraż -
li wość, takt i em pa tię, ale rów -
nież po tra fi ła spoj rzeć na tę sy -
tu a cje wie lop łasz czyz no wo.

Za cho wu jąc kul tu rę li te rac ką,
w sub tel ny spo sób opo wie -
dzia ła o re ak cji oto cze nia, 
o emo cjach mło dych lu dzi
mie rzą cych się z niez na nym
prze ciw ni kiem i uczest ni czą -
cych w pier wszym do świad -
cze niu do ro słe go ży cia. Nie za -
prze czal nym atu tem pra cy jest
au ten tyzm i świe żość spo strze -
żeń. Ola od waż nie mó wi o
roz ter kach, nie pew no ści i na -
dziei ró wieś ni ków. Jej re la cja
to bo ga ty por tret po ko le nia,
któ re stoi u pro gu do ro sło ści. 

Zes pół re dak cyj ny 
Gim na zjum nr 6
pod kie run kiem 

Ma gda le ny Mi chal skiej

Hi sto ria jed nej kłót ni
Za czę ło się od ju we na liów – świę ta stu den tów, któ re od by wa się zaz wy czaj 
w kwiet niu lub w ma ju. Płoc cza nie mo gli być w tym ro ku nie co zde zo rien to -
wa ni. Stu den ci płoc kich uczel ni świę to wa li bo wiem... dwa ra zy.

Dzien ni kar ski ta len t
Alek san dra Pię ta, uczen ni ca kla sy III b Gim na zjum nr 6,
zdo by ła I miej sce w ka te go rii ju nior w Ogól no pol skim
Kon kur sie Edu ka cyj nym ,,Re por ter”.

Alek san dra Pię ta, 
naj lep sza re por ter ka

wśród ju nio rów
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Ce lem przed sięw zię cia by ło
uka za nie moż li wo ści wy ko -
rzy sta nia róż no rod nych in stru -
men tów fi nan so wych w sty-
mu lo wa niu roz wo ju ma łej 
i śred niej przed się bior czo ści 
w re gio nie, ze szcze gól nym
uw zględ nie niem fun du szy wy -
so kie go ry zy ka. 

Pod ję to rów nież pró bę zi -
den ty fi ko wa nia po trzeb in we -
sty cyj nych ma łych i śred nich
przed się biorstw, czyn ni ków
de ter mi nu ją cych te po trze by,
a tak że źró deł fi nan so wa nia
ta kich in we sty cji. 

To masz Wy soc ki, dy rek tor
Aka de mic kich In ku ba to rów
Przed się bior czo ści przed sta wił
mo del „pre in ku ba cji” w AIP
oraz róż ne for my fi nan so wa nia
dzia łal no ści gos po dar czej ty pu
start -up. W dru giej czę ści se m-
i na rium wy stę po wa li stu den ci
eko no mii Ko le gium Na uk
Eko no micz nych i Spo łecz -
nych. Po wyg ło sze niu re fe ra -
tów od by ła się dy sku sja, pod-
czas któ rej stu den ci od po wia -
da li na py ta nia za da ne przez
słu cha czy.

Ma gda le na Klu dacz

Se mi na rium o przed się bior czo ści 
In we sty cje w ma łych i śred nich przed się bior stwach to te -
mat VIII Se mi na rium Eko no micz ne go, zor ga ni zo wa ne go
przez człon ków ko ła na u ko we go „Son da”, któ re dzia ła
przy Ko le gium Na uk Eko no micz nych i Spo łecz nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku. 

Te go rocz na Ka tor ga do star czy ła wie lu wra żeń
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W wy mie nio nym okre sie
Po la cy w ra mach Ce sar stwa
Ro syj skie go czte ro krot nie
uczest ni czy li w wy bo rach do
I, II, III i IV Du my – pier wsze -
go par la men tu wy bie ra ne go
le gal nie po po nad stu la tach.
Pre zy dent Skro boń ski ja ko
czło nek Po wia to wej Miej skiej
Ko mi sji Wy bor czej czy nił
wszyst ko, aby jak naj wię cej
upraw nio nych osób wzię ło w
nich udział oraz aby zja zdy
przed wy bor cze i wy bor cze
prze bie ga ły bez za kłó ceń,
choć dzia ła cze ro bot ni czy na -
wo ły wa li do ich boj ko tu.

Wy bor cze obo wiąz ki
Wy bo ry da wa ły Po la kom

na dzie ję na au to no mię, da wa -
ły tak że po czu cie, że ich głos
się li czy, że w tym pań stwie –
mo lo chu, ja kim by ła Ro sja,
coś zna czą. Ko lej ne kam pa nie
wy bor cze by ły spraw dzia nem
za rów no dla władz, jak i oby-
wa te li. Naj waż niej sze za da nie

władz miej skich po le ga ło na
przy go to wa niu spi su wy bor -
ców, któ re oka za ło się trud-
nym do wy ko na nia, po nie waż
w krót kim cza sie kil ka krot nie
wła dze cen tral ne zmie nia ły
kry te ria ich usta la nia. Pre zy -
dent wraz ze swo im szta bem
przy stą pił do spo rzą dza nia list
wy bor czych nie mal na tych -
miast po otrzy ma niu po le ce -
nia od Gu ber na to ra – naj waż -
niej szej in sty tu cji na fo rum
lo kal nym – to zna czy w grud-
niu 1905 r., a ich osta tecz na
wer sja by ła go to wa w lu tym
ro ku na stęp ne go. Pier wsze
pra wy bo ry, któ rych ce lem by -
ło wy ło nie nie elek to rów na
Gu ber nial ny Zjazd Wy bor czy
od by ły się 3 ma ja 1906 r. Jed-
nak za nim to na stą pi ło pre zy -
dent i je go lu dzie mu sie li wy -
ko nać wie le czyn no ści. Na ich
bar kach spo czy wa ły naj waż -
niej sze za da nia: kon tak ty z
prze wod ni czą cym Po wia to -
wej Ko mi sji Wy bor czej, kon-

tak ty z In spek to rem Po dat ko -
wym (cen zus wy bor czy za le -
żał od wno szo nych po dat -
ków), prze no sze nie pra wa do
gło so wa nia przez ko bie ty
(któ re nie uczest ni czy ły 
w wy bo rach, choć po sia da ły
od po wied ni cen zus ma jąt ko -
wy) na mę żów, bra ci, oj ców.
Pre zy dent był w sta łym kon-
tak cie z Pre ze sem Są du Okrę-
go we go, z Dru kar nią Rzą do -
wą, któ ra dru ko wa ła kar ty do 
gło so wa nia, z wój ta mi gmin
po wia tu płoc kie go, gdyż pra -
wy bo ry od by wa ły się wspól-
nie z przed sta wi cie la mi ze -
brań gmin nych, in for mo wał
miesz kań ców i wła dze na -
drzęd ne o spra wach zwią za -
nych z wy bo ra mi w dwu ję -
zycz nych og ło sze niach, za -
pra szał do ra tu sza (któ ry na
czas wy bo rów za mie niał się 
w sztab wy bor czy czyn ny
rów nież w dni świą tecz ne)
zna nych i sza no wa nych oby-
wa te li do współ pra cy o przy-
go to wa niu wy bo rów, a w dni-
ach zja zdów do po mo cy w ich
prze pro wa dze niu. 

Naj wię kszym wy da rze niem
był pier wszy zjazd przed wy -
bor czy, w któ rym wzię ło
udział po nad 80 proc. upraw -
nio nych. Wy bra ni na nim zo -
sta li elek to rzy na Gu ber nial ne
Ze bra nie Wy bor cze w gło so -
wa niu za de cy do wa li, że jed-
nym z dwóch po słów do I Du -
my zo stał płoc cza nin, za led -
wie trzy dzie stod wu let ni le -
karz -o ku li sta Alek san der Ma -
cie sza, wy bie ra ny rów nież na
elek to ra w ko lej nych pra wy -
bo rach. Pod czas ko lej nych
kam pa nii wy bor czych pre zy -
dent Skro boń ski był naj bar -
dziej za pra co wa nym czło wie -
kiem w Płoc ku. Naj wię kszym
suk ce sem wy bo rów by ło au t-
en tycz ne obu dze nie się z le -
tar gu spo łe czeń stwa pol skie -
go, prze świad cze nie, że na -
wet w tak zło żo nej sy tu a cji
moż na słu żyć oj czyź nie.

Nag łe za stęp stwo
Nie ste ty, nie wszyst kie za -

mie rze nia za rzą du mia sta
uda ło się zre a li zo wać wsku -
tek skom pli ko wa nych oko -

licz no ści mię dzy na ro do wych
oraz wa run ków wew nętrz -
nych. Naj pierw Ro sja prze-
gra ła woj nę na Da le kim
Wscho dzie. Wie lu żoł nie rzy,
w tym miesz kań ców na sze go
mia sta nie wró ci ło do swo ich
do mów. Ich ro dzi ny zna laz ły
się w niez wy kle trud nej sy tu -
a cji. Mia sto mu sia ło im po -
móc, w związ ku z tym du ża
część bu dże tu naj pierw zo -
sta ła przez na czo na na wy po -
sa że nie żoł nie rzy, a po tem na
po moc ma te rial ną posz ko do -
wa nym na woj nie i ich ro dzi -
nom. Z ko lei po ro ku 1910
sta ło się jas ne, że za rów no
sta re jak i no we mo car stwa
dą żą do woj ny. Ta sy tu a cja
nie mog ła po zo stać bez wpły-
wu na fi nan se mia sta i lo sy
urzęd ni ków Ma gi stra tu, 
w tym pre zy den ta Skro boń -
skie go, któ ry zgod nie z opra-
co wa nym wcześ niej har mo -
no gra mem mu siał się ewa ku -
o wać w głąb Ro sji.

Po nie waż mia sto nie mog ło
po zo stać bez żad nej ad mi ni -
stra cji, 25 paź dzier ni ka 1914
r. na czel nik gu ber ni po wo łał
na peł nią ce go obo wiąz ki Pre -

zy den ta Mia sta Płoc ka Raj-
mun da Bor szew skie go. Prze -
ka za nie sta no wi ska od by ło
się w poś pie chu te go sa me go
dnia, a dwa dni póź niej po -
wo ła ny ra por tował gu ber na -
to ro wi, że wy dał po le ce nie
Ka sie Mia sta o po trą ca nie mu
1/4 z wy na gro dze nia na po -
czet ka u cji. Ty le na te mat
Raj mun da Bor szew skie go,
rad cy dwo ru, se kre ta rza Gu -
ber nial nej Ra dy Opie ki mó -
wią ak ta w ję zy ku ro syj skim.

O wie le wię cej pi sa ła ów -
czes na pra sa pol ska oraz np.
Pa mięt ni ki Ma rii Ma cie szy -
ny, ty le że w wię kszo ści od -
no si się to do okre su póź niej -
sze go i je go dzia łal no ści spo -
łecz nej, ko ściel nej oraz po li -
tycz nej, po nie waż Bor szew -
ski był dzia ła czem Na ro do -
wej De mo kra cji. Zmarł 
w 1936 r. i zo stał po cho wa ny
na cmen ta rzu za byt ko wym
(po pra wej stro nie przy bra -
mie). 

Kry sty na Gro chow ska

W pub li ka cji wy ko rzy sta no
ma te ria ły Ar chi wum Pań stwo -
we go w Płoc ku

Wła dze gu ber nial ne go mia sta Płoc ka 
w la tach 1866-1914 (9)

Waż nym spraw dzia nem umie jęt no ści i spraw no ści or ga ni za cyj nych pre zy den ta Skro boń skie go by ły kam pa nie wy bor cze do Du -
my Pań stwo wej Ro sji w la tach 1905-1912. Płoc cza nie wraz z miesz kań ca mi oko licz nych gmin two rzy li jed ną Ko mi sję Wy bor czą. 

Og ło sze nie z 17 wrześ nia 1907 r. do ty czą ce wy bo rów
do Du my Pań stwo wej 

Pre zy den ci Płoc ka 
w la tach 1848 – 1914

da ty ich po wo ła nia oraz od wo ła nia

Alek san der Ro man 1848 – 1854
Syl we ster Stró żew ski 1854 – 1857
An to ni Bo glew ski 1858 – 1864
Jó zef Pta szyń ski 1864 – 1867
Mi tro fan Alek san dro wicz 1867 – 1868
Wa sy li Ta ra now ski 1868 – 1869
Jan Ja chi mo wicz 1869 – 1873
Jó zef Wi du liń ski 1873 – 1880
Raj mund Szatrzyc ki 1880 – 1886
Stie pan Ja ko wle wicz Ał fie row 1886 – 1888
Je gor An dre je wicz Woł kow 1888 – 1890
Mi ko łaj Kon stan ty no wicz Żer we 1890 – 1891
Alek sy Iwa no wicz Man tjew 1891 – 1893
Alek san der Mi ko ła je wicz Szpi lo tow 1893 – 1897
Sier giej Pio tro wicz Fio do row 1897 – 1903
Al fons Skro boń ski 1903 – 1914
Raj mund Bor szew ski 1914 – ....... .
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Przed sta wie nia przy go to wu je
65 mło dych lu dzi sku pio nych w
gru pach, któ re pro wa dzą ak to rzy
płoc kie go te a tru: Ma gda To ma -
szew ska, Ja cek Mą ka, Łu kasz
Mą ka i Ma riusz Po go now ski. 

Wa ka cyj ne pre zen ta cje mło -
dych otwo rzy spek takl przy go -
to wa ny przez Ma riu sza Po go -
now skie go. – Po ka że my „Ubu
Kró la”, ale w for mie kre sków ki,
na do da tek Ubu bę dzie ko bie tą,
a Ubi ca – fa ce tem – mó wi Po -

go now ski. – Ko lej nym przed sta -
wie niem bę dzie „Szu ka jąc
Ptasz ka”, na pod sta wie „Nie -
bie skie go Pta ka” Ma u ri ce Ma e -
ter lin cka. To świet na baj ka, któ -
rą po cząt ko wo za mie rza łem dać
Łu ka szo wi, ale kie dy prze czy ta -
ła ją Ma gda To ma szew ska za -
pa li ła się do po my słu. Jed nak
za miast baj ki dla dzie ci wy szła
baj ka dla do ro słych.

Na dzie dziń cu PGS sce nę 6x6
metrów bu du je fir ma Ar tbud.

Sce no gra fią zaj mie się Ka ta-
rzy na Wa la sik, a cho re o gra fią
Agniesz ka Ci choc ka.

Sto wa rzy sze nie nie ko rzy sta
już z piw nicz nych po miesz czeń
przy ul. 3 Ma ja 18 (tzw. sce na
off off). – Nie by ło nas stać na
utrzy ma nie te go miej sca. Prze-
jął je PO KiS i my ślę, że jesz cze
coś tam po ka że my – mó wi Po -
go now ski. Miej sca na pró by
uży czy ła Ga le ria OTO JA. 

Po let nich po ka zach pla no wa -
ne są jesz cze 4 pre mie ry 
je sien ne na prze ło mie li sto pa da 
i grud nia. Szcze gó ły na stronie
www.plock te atr.pl (rł) 

Wa ka cyj na sce na mło dych 
Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se przy go to wu je sce nę let nią, któ ra sta nie na dzie -
dziń cu Płoc kiej Ga le rii Sztu ki. Od 25 czer wca do 29 sier pnia, za wsze o godz. 19,
bę dą na niej pre zen to wa ne spek ta kle mło dzie ży.

Do 31 lip ca na le ży na de słać
ze staw pię ciu wier szy, nie pub -
li ko wa nych w wy daw nic twach
zwar tych i cza so pis mach ogól -
no pol skich oraz nie na gro dzo -
nych w in nych kon kur sach.

Pra ce po win ny być na pi sa ne
w ję zy ku pol skim. Or ga ni za to -
rzy nie ogra ni cza ją te ma ty ki
wier szy, su ge ru ją je dy nie
moż li wość się gnię cia po te ma -
ty kę płoc ką.

Opa trzo ne go dłem (pse u do -
ni mem) ze sta wy wier szy –
w po sta ci ma szy no pi su, wy dru -
ku kom pu te ro we go, ewen tu al -
nie czy tel ne go rę ko pi su – na le -
ży na de słać w czte rech eg zem -
pla rzach na pa pie rze o for ma cie
A4 na adres: Książ ni ca Płoc ka,
09 – 400 Płock, ul. Ko ściusz ki
6. Naz wi sko, imię, do kład ny

adres au to ra oraz nu mer te le fo -
nu kon tak to we go lub adres 
e-ma i lo wy na le ży umie ścić 
w osob nej ko per cie, opa trzo nej
ta kim sa mym go dłem i do łą -
czyć do ze sta wu wier szy. Na
ko per cie z nad sy ła ny mi na kon -
kurs pra ca mi po wi nien zna leźć
się do pi sek: Kon kurs Poe tyc ki
„O Liść Dę bu.” 

Prze wi du je się na stę pu ją cy
po dział na gród i wy róż nień:
„Liść Dę bu”, czy li I na gro da
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka, 
II i III na gro da oraz na gro dy
spe cjal ne: Dy rek to ra Książ ni cy
Płoc kiej za wiersz o te ma ty ce
mi łos nej i za naj lep szy wiersz o
Fry de ry ku Cho pi nie – „Poe cie
for te pia nu”. Uro czy stość wrę -
cze nia na gród od bę dzie się 19
li sto pa da 2010 r. (rł)

Poe tyc kie szran ki
Książ ni ca Płoc ka za pra sza na 22. edy cję Ogól no pol skie go
Kon kur su Poe tyc kie go im. Wła dy sła wa Bro niew skie go 
„O Liść Dę bu”.

Pro gram
25 czer wca – (pre mie ra) „Ubu Król
– czy li Po la cy” Al fre da Jar ry w reż.
Ma riu sza Po go now skie go 
27 czer wca – „Ubu Król – czy li Po la cy”
1 lip ca – (pre mie ra) „Szu ka jąc
Ptasz ka” – na pod sta wie „Nie bie -
skie go Pta ka” Ma u ri ce Ma e ter lin cka
w reż. Ma gda le ny To ma szew skiej
2, 3, 8 lip ca – „Szu ka jąc Ptasz ka”
15 lip ca – (pre mie ra) „Smok” 
S. J. Lwo wi cza w reż. Jac ka Mą ki
16, 18, 22 lip ca – „Smok” 
22 lip ca – (pre mie ra) Ro bin Haw-
don „Wie czór ka wa ler ski” reż. Łu -
kasz Mą ka
23, 25 lip ca – „Wie czór ka wa ler ski” 
30, 31 lip ca, 1 sier pnia – „Ubu
Król – czy li Po la cy”
5 sier pnia – „Szu ka jąc Ptasz ka”
13,14, 15 sier pnia – „Smok” 
27, 28, 29 sier pnia – „Wie czór
ka wa ler ski”

I. 28 ma ja – 9 paź dzier ni ka 
II. 10 paź dzier ni ka – 12 li sto pa da 

III. 13 li sto pa da – dzień kon cer tu

Bi le ty są do stęp ne we wszyst kich agen cjach sie ci Tic ket pro i Cen trum 
In for ma cji Tu ry stycz nej przy Sta rym Ryn ku 8, a w dniu kon cer tu w ha li.

Bok sce ny
ok. 1200 szt.

145 zł
160 zł
175 zł

Sek to ry bocz ne
ok. 2100 szt.

160 zł
175 zł
190 zł

Sek to ry cen tral-
ne i pły ta ha li

ok. 1350 szt.

175 zł
190 zł
200 zł

Lo ża 
(tyl ko 50 szt.)

400 zł
425 zł
450 zł

C e  n y  b i  l e  t ó w
Ter min za ku pu:

I.
II.

III.

Spro  sto  wa nie
W po przed nim nu me rze „Sy gna łów Płoc kich” po ja wi ły się nie ści -

sło ści w in for ma cji do ty czą cej sprze da ży bi le tów na kon cert Je an Mi -
che al Jar re’a. Ilość bi le tów po win na być przy pi sa na posz cze gól nym
sek to rom Or len Are ny, a nie okre som ich sprze da ży. Za po mył kę
prze pra szam. Wła ści wy opis po ni żej. Ra do sław Ła barzewski

Ro bo ty sprzą ta ją ce, mysz -
ku ją ce i peł za ją ce, to czą ce
wal ki su mo i te, któ re mó wią,
tań czą i ma ją ła skot ki – wszys-
t kie cze ka ły na dzie ci w Płoc -
kiej Ga le rii Sztu ki, ale tyl ko
przez trzy dni.

Z oka zji Dnia Dziec ka przed-
sta wi cie le Po li tech ni ki Łódz kiej
oraz Fun da cji „La bo ra to rium
Moż li wo ści” przy wie źli do PGS
wy sta wę „Świat Ro bo tów”.
Chęt ni mo gli wziąć udział 
w war szta tach pro gra mo wa nia

ro bo tów mi ni – su mo, a naj lep si
spraw dzić swo je si ły w wal ce na
rin gu. Od trzech lat w łódz kiej
ma nu fak tu rze fa ni tej gry z ca łej
Pol ski spo ty ka ją się na za wo -
dach „su mo chal len ge”. Naj bliż -
sze od bę dą się 6 li sto pa da, dla te -
go Płoc ka Ga le ria Sztu ki za mie -
rza wró cić z cy klem war szta tów
po wa ka cjach.

By ło też coś dla ma łych
dziew czy nek. Płoc ka ar tyst ka
Ne la Le wan dow ska po ka za ła
lal ki ze swo jej ko lek cji. (rł)

Ro bo ty i ro bo ci ki
RS Me dia lu bi tań czyć i ro bić zdję cia, Sz-krab pow stał, 
aby imi to wać ru chy pła zów, a Ro bot Ro om ba sprzą ta,
choć efek ty je go pra cy nie za wsze są za da wa la ją ce.

Per Se u sze ma ją na dzie ję, że nie bę dzie pa dać
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Mło dzi mu zy cy z du żym wy -
czu ciem po tra fią za grać za rów -
no utwo ry kla sycz ne ro dem 
z ba ro ku i re ne san su, jak i ory gi -
nal ne tran skryp cje stan dar dów
jaz zo wych i mu zy ki po pu lar nej.
Te go wy jąt ko we go an sam blu
bę dzie moż na po słu chać 
w Płoc ku pod czas ko lej nej od -
sło ny Fe sti wa lu „Can zo na da”,
w nie dzie lę 20 czer wca o godz.
17 w Opac twie Po be ne dyk tyń -
skim. Wstęp wol ny. (opr. ab)

Fi nał Can zo na dy
Wraż li wość, ele gan cja, nie na gan ny styl i szla chet ne brzmie nie zes po łu He ve lius Brass Qu in tet
z Gdań ska spra wia ją, że pub licz ność chęt nie i z przy jem no ścią uczest ni czy w je go kon cer tach. 
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– Nie moż na wy róż nić jed ne -
go za wod ni ka, al bo for ma cji.
To ca ły zes pół wy grał ten mecz
– mó wił po me czu To masz
Włu dar ski, tre ner Mu stan gów.
Ale mo gliś my oglą dać w me -
czu ze Scy zo ra mi in dy wi du al -
ne, po pi so we ak cje.

– To się rzad ko zda rza na
bo i skach PLFA – tak mó wił 
o ak cji płoc cza ni na Łu ka sza
Pie trza ka rzecz nik pra so wy
Mu stan gów, Pa weł Chleb ny.
– Każ dy za wod nik przy krył
od po wied nią oso bę i wy szło
nam to, nad czym pra co wa liś -
my od daw na. Wy gra liś my, bo
po ka za liś my w koń cu, że je -
steś my dru ży ną za rów no 
w obro nie, jak i ata ku, w któ -
rym nie ma sła bych ogniw.
Każ dy gra na rów nym po zio -

mie. Ta kich mo men tów by ło
wię cej. Wśród świet nie przy-
go to wa nych Mu stan gów, wy -
róż niał się rów nież Mi chał
Wa si le ski, któ ry od no to wał
dwa przech wy ty i jed no efek-
tow ne przy ło że nie.

Mecz ze Scy zo ra mi był dla
płoc czan szcze gól nie waż ny –
bez zwy cię stwa z kiel cza na mi
nie mo gli by się li czyć w wal ce 
o przej ście do stre fy play off. Na
ra zie Mu stan gi pla su ją się na
czwar tym miej scu, ale stan ta be -
li już wkrót ce mo że się zmie nić.
Już 27 czer wca spot ka nie Mu s-
tangs – Ra dom Rocks. Ra do -
mia nie to na ra zie naj słab sza
dru ży na gru py wschod niej II Li -
gi Fut bo lu Ame ry kań skie go. 

Dla te go li czy się tyl ko zwy -
cię stwo. Ma riusz Se pioło

Fut bol ame ry kań ski

Cen ne zwy cię stwo
Tym ra zem Mu stan gi nie za wio dły. Płoc czan by ło stać 
na pew ność sie bie, roz luź nie nie i wi do wi sko we ak cje.
Efekt: Scy zo ry Kiel ce – Mu stangs Płock 12:18.

Bez stra ty pun ktu są fa wo -
ry ci – fi na li ści po przed nich
edy cji: Szko ły Pod sta wo we nr
16, 21, 23 z Płoc ka i SP 7 
z Cie cha no wa. Po do piecz ni
tre ne rów To ma sza Po pi sa,
Do ro ty Stęp niak, Ce za riu sza
Ra czkow skie go i Ar ka diu sza
Cheł miń skie go są na naj lep -
szej dro dze do awan su do ści -
słe go fi na łu.

Obec nie ro zgryw ki wkra -
cza ją w de cy du ją cą fa zę. Dru -
ży ny, któ re za ję ły w swo ich
gru pach eli mi na cyj nych dwa
pier wsze miej sca, sto czą wal -
kę o miej sca 1-8 w fi na le A,

po zo sta łe dru ży ny w fi na le B
za gra ją o miej sca 9-16.

Bar dzo dziel nie ra dzi so bie
w ro zgryw kach żeńska dru ży -
na ze Szko ły Pod sta wo wej 
nr 16.

Dziew czę ta pod kie run kiem
Ma gda le ny Kos mat ki awan-
so wa ły do pier wszej ósem ki
wy gry wa jąc po dro dze ze
szko łą z Wę gro wa i II zes po -
łem SP 23. Nie wąt pli wie me -
cze z ich udzia łem do da ją ko -
lo ry tu na sze mu tur nie jo wi, 
a prze ży ty mi emo cja mi moż -
na by ob dzie lić nie jed no li go -
we spot ka nie. (nd)

Mi ni li ga pił ki ręcz nej

Gó rą fa wo ry ci
Za na mi już trzy tur nie je III Edy cji Or len Han dball Mi ni Li gi.
Tra dy cyj nie nie za bra kło w nich wie lu wra żeń i emo cji. 240
za wod ni ków z 16 zes po łów w do tych cza so wych trzech tur -
nie jach rzu ci ło w 48 me czach oko ło 1500 bra mek.

Za wo dy – od po wied nik Mi -
strzostw Pol ski w tej ka te go rii
wie ko wej ro ze gra no na po -
cząt ku czer wca w Bu ku w woj.
wiel ko pol skim. Star to wa ło 8
dru żyn wy ło nio nych w dro dze
eli mi na cji z ca łej Pol ski. 

Dziew czę ta z AZS PWSZ
Ju trzen ka Płock zna laz ły się w
gro nie sze ściu naj lep szych
dru żyn w Pol sce. To du ży suk -
ces za wod ni czek i tre ne ra
Mar ka Ja go dziń skie go. 

Ma ria Wrób lew ska

Pił ka ręcz na

W ści słej czo łów ce
Mło dzi czki AZS PWSZ Ju trzen ka Płock za ję ły VI miej sce 
w Fi na le Pu cha ru Związ ku Pił ki Ręcz nej w Pol sce. 

Po 32. ko lej ce i szczę śli wym
re mi sie 2:2 z San de cją w No -
wym Są czu by ła jesz cze re al na
szan sa na ura to wa nie miej sca
gwa ran tu ją ce go utrzy ma nie.
Klu czem do suk ce su miał być
po je dy nek na sta dio nie przy Łu -
ka sie wi cza z MKS Klucz bork. 

Za wio dła dru ży na
Zwy cię stwo w tym spot ka niu

i ewen tu al ny re mis w ko lej nym
me czu z Po go nią w Szcze ci nie
poz wo lił by płoc cza nom osią -
gnąć cel. Nie ste ty mecz, z rów -
nież za gro żo ny mi spad kiem pił -
ka rza mi z Klucz bor ka, zu peł nie
wi śla kom nie wy szedł. Po le gli
na włas nym obiek cie 0:4 i na
próż no do szu ki wać się w tym
spot ka niu po je dyn czych przy-
czyn po raż ki. Za wio dła dru ży -
na, któ ra mia ła tej wios ny prze-
bły ski do brej gry i coś się za zę -
bia ło w jej grze. Nie ste ty w de -
cy du ją cym mo men cie za wod ni -
cy nie po tra fi li psy chicz nie udź -
wi gnąć cię ża ru, ja ki na nich
spo czy wał i nie spro sta li re a li -
za cji za ło żeń tre ne ra Ja na Zło-
mań czu ka. 

Skomplikowana kal ku la cja 
Choć przed ostat nią ko lej ką,

czy li spot ka niem w Szcze ci nie
płoc cza nie mie li jesz cze ma te -
ma tycz ną szan sę na po zo sta nie

na za ple czu ek stra kla sy, 
to zbyt du żo mu sia ło się wy da -
rzyć na in nych bo i skach. 

Na przy kład Gór nik Łęcz na,
pew ny utrzy ma nia, mu siał by
po ko nać Dol can Ząb ki za gro -
żo ny spad kiem lub Flo ta Świ -
no uj ście rów nież pew na po zo -
sta nia w I li dze mu sia ła by wy -
grać z za gro żo nym Pod be ski -
dziem Biel sko -Bia ła. Jed no 
z tych zda rzeń mu sia ło by za ist -
nieć przy zwy cię stwie płoc-
czan w Szcze ci nie. Nie ste ty i ta
kal ku la cja oka za ła się złud na.
W Łęcz nej padł re mis, Pod be -
ski dzie wy gra ło w Świ no uj ściu
a płoc cza nie po dzie li li się pun -

kta mi z Po go nią 3:3 tra cąc de -
cy du ją ce go go la w 82 mi nu cie. 

W przy szłym se zo nie po zo -
sta nie ki bi com z Płoc ka pa sjo -
no wa nie się zma ga nia mi swo ich
ulu bień ców w sze re gach zes po -
łów II li gi. W ja kim skła dzie 
i z ja kim spon so rem na ko szul -
kach na ra zie nie wia do mo. Jed -
no jest pew ne: po byt w tej kla sie
ro zgryw ko wej po wi nien po tr-
wać nie dłu żej niż rok, po nie waż
sta dion naz wa ny imie niem Ka z-
i mie rza Gór skie go nie mo że
świe cić pust ka mi i ogra ni czać
się do ro zgry wek na pro win cjo -
nal nym szczeb lu.

Piotr Ma rek No wic ki

Sło weń cy: Lu ka Do bel sek
i Bo stian Ka vas oraz zna ny
z kra jo wych par kie tów Piotr
Chrap kow ski za si lą sze re gi
płoc kiej dru ży ny bu do wa nej
przez Duń czy ka Lar sa Wal te -
ra. Lu ka Do bel sek, to w tym
se zo nie jesz cze na dal za wod -
nik pro wa dzo nej przez Wal -
the ra dru ży ny TV Em sdet ten,
z któ rą wal czy o awans do 
1. Bu ndes li gi. Do suk ce sów 27-
let nie go Sło weń ca, gra ją ce go
na środ ku ro ze gra nia, na le żą
m.in. zdo by cie srebr ne go me da -
lu na ro zgry wa nych w Pol sce 
w 2002 ro ku Mi strzo stwach Eu -
ro py ju nio rów i trzy krot ne 

wi ce mi strzo stwo swo je go kra ju
z Go ren je Ve len je. 

Je go ro dak Bo stian Ka vas
prze nie sie się do Płoc ka z ma ce -
doń skie go Me ta lur ga Skop je, do
któ re go przy był w grud niu mi -
nio ne go ro ku z Go ren je Ve len je.
W bar wach te go zes po łu uczest-
ni czył w ostat niej edy cji Li gi
Mi strzów sta jąc m.in. na prze ciw
mi strzów Pol ski z Kielc. Gra ją -
cy na pra wej stro nie ro ze gra nia
le wo ręcz ny 32-let ni Sło we niec
ma być wzmoc nie niem na tej
po zy cji w Wi śle, gdyż jak wszy -
scy ki bi ce wi dzie li, by ła to naj -
słab sza część zes po łu. Nie rów -
no gra ją cy Alek sej Pe skov i da -

le ki od for my sprzed kon tu zji
Se ba stian Rum niak nie ra dzi li
so bie zbyt do brze w me czach
o wy so ką staw kę. 

Trze ci z za kon trak to wa nych
szczy pior ni stów, to za wod nik
zde gra do wa ne go z ek stra kla sy
AZ SiF Gdańsk – Piotr Chrap-
kow ski. Mie rzą cy 205 cm spo -
ro twiec jest mło dzie żo wym re -
pre zen tan tem Pol ski i jed nym
z bar dziej obie cu ją cych 
za wod ni ków z kra jo we go pod-
wór ka. Mi mo, że zde cy do wa -
nie le piej spi su je się w obro -
nie, to w swo im zes po le zdo łał
zdo być w li dze 95 bra mek. 

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka ręcz na

Wzmoc nie nia szczy pior ni stów
Nie ostyg ły jesz cze na do bre emo cje po se zo nie kra jo wej ek stra kla sy pił ki ręcz nej, a już
roz po czę ła się ka ru ze la tran sfe ro wa. W eki pie płoc kiej Wi sły nie wie le sły chać o odej -
ściach za wod ni ków, ale są już po twier dzo ne in for ma cje na te mat wzmoc nień. 

Pił ka noż na

Nie utrzy ma li się
Nie uda ło się pił ka rzom noż nym płoc kiej Wi sły utrzy mać w gro nie pier wszo li -
gow ców. Po niez byt uda nych spot ka niach w dwóch ostat nich li go wych ko lej -
kach płoc cza nie za ję li 15. lo ka tę i z do rob kiem 40 pun któw opusz cza ją I li gę. 

Pił ka rze Wi sły nie zdo ła li uch ro nić się 
od spad ku do niż szej li gi 
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Jak zwy kle pub licz ność mog -
ła po dzi wiać i „wgry zać się” 
w taj ni ki spor tów wal ki pod czas
15 rin go wych starć. Jed nak naj -
wię ksze emo cje to wa rzy szy ły
po je dyn kom o mi strzow skie pa -
sy oraz tym naz na czo nym przez
or ga ni za to ra ja ko wal ki wie czo -
ru. Cie ka wą kon fron ta cję na za -
sa dach K-1, za koń czo ną nie co -
dzien nym roz strzy gnię ciem,
sto czy ła Ali cja Pie cyk (Fig hter
Wro cław), któ ra po ko na ła nie o -
cze ki wa nie Jo an nę Pa proc ką
(LKS Lo tos Ja błon na). Za wod -
ni czka z Wro cła wia do pie ro na
ty dzień przed ga lą do wie dzia ła
się, że za stą pi kon tu zjo wa ną 
Jo an nę Kor czyń ską, a za tem
okres przy go to waw czy mia ła
skró co ny do mi ni mum. 

Na so bot niej ga li nie za bra kło
tak że walk płoc czan. Naj cie ka -
wsza by ła ta z udzia łem Woj cie -
cha Bur da now skie go. Za wod nik
K.S. Fight MZOS Płock bił się
w K-1 o ty tuł Za wo do we go Mi -
strza Ma zo wsza PZKB z cięż -
szym o 10 kg Ro ber tem Rze pec -
kim (Se mi ra mi da Puł tusk). Nie-

sio ny do pin giem kibiców i re a li -
zu ją cy za ło że nia tak tycz ne Bur-
da now ski do pro wa dził w dru -
giej run dzie do przer wa nia po je -
dyn ku, gdyż ry wal nie był już
zdol ny do dal szej wal ki. 

„Da nie głów ne” wie czo ru
po da no ki bi com w ostat niej
wal ce, gdzie w rin gu sta nę li:
Bia ło ru sin Dmi try Sha ku ta i Po -
lak Ra fał Pe ter til re pre zen tu ją cy

Gym -Fight Wro cław. Uty tu ło -
wa ny „Shock”, po sia da ją cy 
w swo jej ko lek cji naj bar dziej
pre sti żo we pa sy mi strzow skie,
nie dał szansy Po la ko wi i już 
w dru giej run dzie po po tęż nym
ude rze niu ko la nem mógł cie -
szyć się ze zwy cię stwa i ode-
brać z rąk or ga ni za to rów Pu -
char Pre zy den ta Mia sta Płoc ka.

Piotr Ma rek No wic ki

Ra fał Pe ter til nie dał ra dy uty tu ło wa ne mu „Shoc ko wi”

Sporty walki

An gels of Fi re VII
Siód ma edy cja ga li An gels of Fi re już za na mi. Tym ra zem ring zo stał usta wio -
ny w płoc kim am fi te a trze. I to chy ba je dy na po waż na zmia na w sto sun ku 
do przed nich edy cji, gdyż emo cje by ły jak zwy kle ogrom ne. 

W za wo dach udział wzię ło
oko ło 400 za wod ni ków z Ira -
nu, Bia ło ru si, Ro sji, Czech 
i Pol ski. 

Spor tow cy z Ira nu zdo mi no -
wa li ka te go rię se nio rów.
Wszyst kie swo je po je dyn ki
wy gry wa li jed nog łoś nie. 

UKS San da Płock re pre zen -
to wa ło sied miu za wod ni ków w
kon ku ren cji SAN DA. Zdo by li
7 me da li: 3 zło te i 4 brą zo we. 

Ma te usz Dy mek (kat. 9-10
lat) – 35 kg zdo był zło ty me dal
oraz zo stał uz na ny za naj lep -

sze go ju nio ra do 12 lat. Mar cin
Dy mek (13-14 lat) – 60 kg tak -
że wy wal czył zło ty me dal.
Brą zo we me da le zdo by li: Ga ik
Ka dy mian (11-12 lat) – 40 kg,
Ka mil Ga wiń ski (se nior do 60
kg), Piotr Woź nic ki (se nior do
75 kg). 

Pod czas tur nie ju zo sta ła ro -
ze gra na rów nież kon ku ren cja
pier wsze go kro ku, w któ rej
Se ba stian Ko wal ski zdo był
brą zo wy me dal do 75 kg, 
a Sła wo mir Ra kow ski zło ty
me dal do 70 kg. (pp)

Wus hu

Zło to i brąz
Z XIV Mię dzy na ro do we go Otwar te go Pu cha ru Pol ski
Wus hu za wod ni cy UKS San da przy wie źli sie dem me da li. 

Po dob nie jak w ubieg łym ro -
ku, od bę dzie się 10 spot kań pod
mar ką MLS. Pier wszeń stwo
star tu w ro zgryw kach ma mło -
dzież w wie ku 14 – 21 lat, upra -
wia ją ca ama tor sko spor ty wal -
ki: kick -bo xing, San dę, Mu ay
Thai, boks, ka ra te, MMA, ju jit -
su oraz grap pling. Wszyst kie
po je dyn ki li gi bę dą ro zgry wa ne
na rin gu bok ser skim w sty lach:
low – kick; K-1; Mu ay Thai;
San da; MMA; ka ra te oraz
boks. Or ga ni za to rzy nie bę dą
po bie rać op łat star to wych od
uczest ni ków za wo dów. 

Posz cze gól ne za wo dy zo sta -
ną ro ze gra ne w ter mi nach: 19
czer wca, 26 czer wca, 07 sier p-
nia, 21 sier pnia, 25 wrześ nia,
16 paź dzier ni ka, 30 paź dzier -

ni ka, 13 li sto pa da, 27 li sto pa -
da, 11 grud nia. Pod czas każ de -
go spot ka nia od bę dzie się po -
je dy nek o pas Mło dzie żo we go
Mi strza An gels of Fi re. 

Or ga ni za to rem Mło dzie żo -
wej Li gi Spar tan we ar jest Sto-
wa rzy sze nie Pol ska Li ga Kick
– Bo xin gu w Płoc ku (or ga ni -
za tor m.in. za wo dów An gels
of Fi re) przy udzia le Urzę du
Mia sta. Wspó łor ga ni za to rem
pro jek tu jest Sto wa rzy sze nie
Nasz Kraj w Płoc ku. Pa tro nat
ho no ro wy nad MLS ob jął Mi -
ro sław Mi lew ski, pre zy dent
Płoc ka. Pro mo to rem li gi jest
Ta de usz Kop ciń ski. Pa tro nat
spor to wy spra wu je Pol ski
Zwią zek Kick – Bo xin gu w
War sza wie. (tk)

Spor ty wal ki

Mło dzież na rin gu 
II edy cja Mło dzie żo wej Li gi Spar tan we ar (MLS) ru szy już
19 czer wca w ha li spor to wej przy ul. Kor cza ka 10 w Bo ro -
wi czkach.

Mar cin Dy mek w wal ce z re pre zen tan tem Czech
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Im pre za by ła czę ścią ob cho -
dów 30-le cia NSZZ „So li dar -
ność” Re gio nu Płoc kie go. Or -
ga ni za to rzy za pew ni li na gro dy
dla zwy cięz ców w 14 ka te go -
riach bie go wych, od dziel nie dla
dziew cząt i chłop ców za miej s-
ca od I do VI. Mo ment ro zda nia

na gród po prze dził wy stęp
Dzie ci Płoc ka oraz po kaz bra -
zy lij skiej sztu ki wal ki za pre -
zen to wa ny przez Uni car Ca -
poe i ra z Płoc ka. La u re a ci otrzy-
ma li na gro dy rze czo we, m.in.
od twa rza cze DVD, te le wi zor ki
LCD, apa ra ty fo to gra ficz ne,

lor net ki, mp4. Wszy scy uczest-
ni cy bie gów wzię li udział w lo -
so wa niu czte rech ro we rów gór -
skich. Wśród szczę śliw ców
zna le źli się: Pa tryk Mi row ski,
Jó zef Grod kow ski, Da nu ta Ra -
kow ska – Śro czyń ska i Mo ni ka
Am bro ziak. 

Po po łud niu na Sta dio nie
Miej skim po nad trzy ty sięcz ną
wi dow nię ba wił Zes pół Kom-
bii. Po nim wy stą pił Jan Pie -
trzak z Ka ba re tem pod Egi dą.
Do peł nie niem wie czo ru stał
się wy stęp Don Va sy la i Cy -
gań skich Gwiazd. 

W cza sie trwa nia bie gu i fe -
sty nu prze pro wa dzo na zo sta -
ła pub licz na zbiór ka pie nię -
dzy na rzecz po wo dzian 
z gmi ny Gą bin. Ze bra no pra -
wie 2 tys. zł. Pie nią dze zo sta -
ły prze ka za ne na kon to spe c-
jal nie utwo rzo ne na rzecz 
po wo dzian przez MOPS 
w Gą bi nie. (s)

Ju bi le u szo we bie ga nie
Za rząd Re gio nu Płoc kie go NSZZ „So li dar ność” co rocz nie jest or ga ni za to rem bie gów
ulicz nych. W tym ro ku prze pro wa dzo no już X Bieg NSZZ „S” im. Krzysz to fa Zy we ra, 
w któ rym wy star to wa ło oko ło 450 uczest ni ków. 

Am bi cji i wo li wal ki ni ko mu nie bra ko wa ło
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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 Syd ney w 2000 r.
triath lon za de biu to wał ja ko dy -
scy pli na olim pij ska. W Pol sce 
z każ dym ro kiem przy by wa
ama to rów te go spor tu. 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 4 lat ro zgry wa ny jest
triath lon nad So bót ką. 

Te go rocz na edy cja od bę dzie
się w so bo tę 3 lip ca. 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 m oraz bie gu
na dy stan sie 2 km. W sa mo po -
łud nie od bę dzie się start głów -
ne go dy stan su oraz dy stan su
mi ni dla ama to rów. Wpro wa -
dze nie dy stan su mi ni jest ukło -
nem or ga ni za to rów w stro nę
wszyst kich, któ rzy chcą roz po -
cząć swo ją przy go dę z triath lo -
nem. Ama to rzy przep ły ną 
400 m, prze ja dą 8 km na ro we -
rze oraz po ko na ją bie giem 

2 km. W ra mach dy stan su mi -
ni zo sta ną ro ze gra ne Mi strzo -
stwa Płoc ka Ama to rów. 

Tak że o godz. 12 wy star tu ją
za wod ni cy głów ne go dy stan -
su: 750 m pły wa nia, 20 km ja -
zdy na ro we rze i 5 km bie gu.
Płoc kie za wo dy otwie ra ją te -
go rocz ny cykl Grand Prix
Whe e ler Triath lon To ur MTB.
Za pi sy pro wa dzo ne bę dą 
w dniu im pre zy 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 do po sia da nia ak tu al nych
ba dań le kar skich i ka sku ro we -
ro we go. Or ga ni za tor za pew nia
po za wo dach w ra mach wpi so -
we go po si łek oraz na po je na
tra sie i na me cie. Ce re mo nię
wrę cze nia na gród i za koń cze -
nia im pre zy za pla no wa no na
go dzi nę 14.15.

Re gu la min za wo dów moż na
zna leźć na stro nie www.pttdel -
ta.wor dpress.com/ak tu al no -
sci/. (seb)

Czte rech za wod ni ków Płoc -
kie go To wa rzy stwa Triath lo nu
DEL TA wy star to wa ło w XVII
Triath lo nie Kol skim w Wą so -
szach na sprin ter skim dy stan sie
600 m pły wa nia, 14 km ja zdy na
ro we rze oraz 3 km bie gu. Za wo -
dy przy cią gnę ły po nad 100 za -
wod ni czek i za wod ni ków z ca -
łe go kra ju. 12 czer wca od bę dą
się Mi strzo stwa Pol ski na dy s-
tan sie dłu gim w Su szu, dla te go
wię kszość spor tow ców (tak że
płoc cza nie) po trak to wa li Kol ski
Triath lon ja ko prze tar cie przed
im pre zą mi strzow ską. 

W ka te go rii męż czyzn zwy -
cię żył Prze my sław Szy ma -
now ski z Ba ry cza przed swo im
bra tem Do mi ni kiem. Wśród
ko biet bez kon ku ren cyj na oka -
za ła się Ma ria Py tel ze Sta ra -
cho wic. Naj le piej z płoc czan
za pre zen to wał się Wal de mar
Gie res, któ ry za jął w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej 39. miej sce 
(6. w ka te go rii we te ra nów).
Tuż za nim, bo na 41. miej scu
za wo dy ukoń czył Se ba stian

Dy mek. Je go oj ciec Sta ni sław
Dy mek za jął 48. miej sce w ka -
te go rii open oraz 9. w we te ra -
nach. W za wo dach ogól no pol -
skich uda nie za de biu to wał
Wal de mar Chmiel, któ ry za jął
62. miej sce (17. w we te ra -
nach). (seb)

Triath lon

Se zon otwar ty

Triath lon

Lu dzie z że la za 
nad So bót ką
3 lip ca od bę dzie się V Edy cja Ogól no pol skie go Triath lo nu
o Pu char Pre zy den ta Mia sta Płoc ka.

Wal de mar Gie res, 
naj lep szy z płoc czan

Jak zwy kle nie za wod ni by li
ju nio rzy w kon ku ren cji czwó -
rek bez ster ni ka. Pierwsze
miej sce za ję ła osa da Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go 
w skła dzie: Łu kasz Le wan -
dow ski, Da mian Kru szyń ski,
Da mian Ple wiń ski, Da mian
Sa lak. Trze cie miej sce tak że
zdo by li za wod ni cy PTW. 

Za wsze na po dium
Tre ner ka dry za su ge ro wał,

aby płoc cy ju nio rzy wy star to -
wa li w in nych skła dach oso bo -
wych i zno wu Płock udo wod -
nił, że jest naj lep szy. Osa da
czwór ki bez ster ni ka w skła -
dzie: Ga briel Fel bór, Da wid
Przed peł ski, Da mian Ple wiń -
ski, Da mian Kru szyń ski za ję li
pier wsze miej sce. Ta ki sam
suk ces stał się udzia łem Da mi-
a na Sa la ka i Łu ka sza Le wan -
dow skie go w kon ku ren cji dwó-
jek bez ster ni ka.

W kon ku ren cji dwó jek ze
ster ni kiem wio śla rze PTW: Se -
ba stian Le wan dow ski, Ja kub
Ol szo wiec, ster. Ka mil Gurz -
kow ski w prze pięk nym sty lu
za ję li I miej sce. Zwy cię ży ła
tak że osa da czwór ki ze ster ni -
kiem: Kon rad Pu dlik, Prze my -
sław Zie liń ski, Adrian Ko wal -
ski, Bar tło miej Lud wi kow ski,
ster. Pa weł Pa bian. Świet nie

za pre zen to wa ła się też osa da
dwój ki pod wój nej: Mi chał Mi -
ko ła jew ski, Ra fał Zaj kow ski
za ję li trzecie miej sce.

Ostat nim bie giem w ju nio -
rach był wy ścig óse mek, któ ry
za ło ga PTW ukoń czy ła na dru -
gim miej scu. 

God ni na stęp cy
W śla dy star szych ko le gów

posz li ju nio rzy młod si. 
W prze pięk nym sty lu ro ze gra -
li wy ścig dwó jek bez ster ni ka.
Pier wsze miej sce za ję li Pa weł
Pi łat i Pa tryk Sze lą gow ski, na -
to miast na dru gim upla so wa li
się Je re mi Kuź ma i To masz
Fal kie wicz. 

W wy ści gu czwó rek ze ster -
ni kiem ju nio rów młod szych
zde cy do wa nie pier wsze miej -
sce zdo by li mło dzi wio śla rze
PTW: Ka mil Han dlar ski, Pa -
weł Ko tec ki, Ja kub Pło ski, Ja -
kub Bed nar ski, ster. Se ba stian
Rad wań ski, a trze cie, po wal ce
do ostat nich me trów, też przy-
pa dło wio śla rzom z Płoc ka.
Za wod ni cy czwór ki, któ ra
zdo by ła trze cie miej sce,
wspól nie z czte re ma in ny mi
za wod ni ka mi PTW stwo rzy li
osa dę ósem ki i w re we la cyj -
nym sty lu za ję li dru gie miej -
sce. Płoc ka ósem ka jest naj -
młod szą osa dą w fi na le „A”. 

Tak że naj młod sza gru pa
(tzw. mło dzi cy) w ry wa li za cji
z in ny mi osa da mi to czyła wy -
rów na ne po je dyn ki, z któ rych
wy cho dziła zwy cię sko lub na
miej scach me da lo wych. 

Przy go to wa nie do tych re gat
i wy jazd był moż li wy dzię ki
wspar ciu Urzę du Mia sta 
i PKN Or len. 

Olimpijskie Nadzieje
Na le ży wspom nieć też 

o do sko na łym wy stę pie na
Mię dzy na ro do wych Re ga tach
w Brnie Mi cha ła Mi ko ła jew -
skie go w re pre zen ta cyj nej
osa dzie czwór ki pod wój nej,
któ ra za ję ła dru gie miej sce 
w fi na le „A”. 

Do sko na le spi sa li się też na
Mię dzy na ro do wych Re ga tach
„Na dziei Olim pij skich” ju -
nio rzy młod si PTW, któ rzy w
czwór ce ze ster ni kiem: Ja kub
Bed nar ski, Ja kub Pło ski, Pa -
weł Ko tec ki, Ka mil Han dlar -
ski, ster. Se ba stian Rad wań -
ski, po prze pięk nej wal ce
zdo by li srebr ny me dal. Na to -
miast dwój ka bez ster ni ka –
Pa weł Pi łat i Pa tryk Sze lą -
gow ski za ję li miej sce trze cie.
Wszy scy za wod ni cy są ucz ni-
a mi Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go przy ZST.

Wal de mar Ro gowski

Wio ślar stwo

Suk ce sy płoc kich wio seł
Pod czas Cen tral nych Kon trol nych Re ga ty Otwar cia Se zo nu Ju nio rów 
w Krusz wi cy zno wu płoc kie wio sła wy szły obron ną rę ką. 

Zdo byw cy srebr ne go me da lu pod czas „Na dziei Olim pij skich”
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Zawody od by wa ły się 
w ha li spor to wej Spe cjal ne go
Oś rod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go nr 2 w Płoc ku.
Wzię li w nich udział sze ścio -
lat ki z 27 przed szko li z Płoc -
ka i oko lic. W za ba wę spor to -
wą włą czy li się też ro dzi ce,
któ rzy star to wa li na to rach
przesz kód.

W spor to wej ry wa li za cji
zwy cię ży li re pre zen tan ci Sa -
mo rzą do we go Przed szko la
z Łąc ka, II miej sce za ję ło 
MP 4, III miej sce MP 19, 
IV miej sce MP 6, V miej sce
MP 29, VI miej sce MP 27.

Pu char, me da le i na gro dy
rze czo we ufun do wał Urząd
Mia sta. Na za koń cze nie spor -

to wej ry wa li za cji wszyst kie
dru ży ny wraz z na u czy ciel ka -
mi uczest ni czy ły w bar wnej
pa ra dzie. Olim pia dę przy go -
to wa li pra cow ni cy MP 29.
Nad bez pie czeń stwem czu wa -
ła pie lę gniar ka Ka ta rzy na Mi -
chal ska, a uro czy stość po pro -
wa dził ko men ta tor spor to wy
Bo gdan Wol ny. (ks)

Psia ary sto kra cja za pre zen -
to wa ła się pod czas XXXII Ma -
zo wiec kiej Wy sta wy Psów Ra -
so wych na sta dio nie Miej skie -
go Cen trum Spor tu. Na wy bie -
gach oce nia no pra wie 150 róż -
nych ras. Wśród ber neń skich
psów pa ster skich w kla sie ju -
nio rów de biu to wał Mil ky Way
Astro la dium. – Do stał brą zo -
wy me dal. Jest bar dzo ła god ny
i przy ja ciel ski. Te raz wa ży 50
kg, ale pew nie jesz cze tro chę
na bie rze wa gi. Ma do pie ro rok
– mó wi dum na z pu pi la Aga ta
For tuń ska z Płoc ka. 

Best in Show, czy li naj pięk -
niej szym psem wy sta wy zo sta -
ła Je mio łusz ka, su ka ra sy pol s-
ki ow cza rek ni zin ny. (ab)

Psia re wia
Nie wszyst kie do sta ły me da le, ale i bez te go zach wy ca ły zwie dza ją cych swo ją uro dą,
opa no wa niem, a nie kie dy ory gi nal nym wy glą dem. 

Już 17 czer wca o godz. 18
w Do mu Dar mstadt zo sta nie
za pre zen to wa na wy sta wa fo -
to gra ficz na Kry sty ny Fal kow -
skiej „Ob li cza Bli skie go
Wscho du”. – Kry sty na Fal -
kow ska od nie daw na na le ży
do Płoc kie go To wa rzy stwa
Fo to gra ficz ne go im. A. Ma -
cie szy. To jej pier wsza de biu -
tan cka wy sta wa. Au tor ka za -
pre zen tu je na niej fo to -
gra fie wy ko na ne pod-
czas swo ich po dró ży po
Tur cji i Egip cie. Jed nak
nie bę dzie to ty po wa fo -
to gra fia tu ry stycz na –
mó wi Ar tur Kras, pre zes
PTF. Wstęp wol ny.

Ko lej nym wy da rze -
niem bę dzie re ci tal for te -
pia no wy zor ga ni zo wa ny
w ra mach ob cho dów
200. rocz ni cy uro dzin
Fry de ry ka Cho pi na. W
so bo tę 19 czer wca za gra
Je rzy Ster czyń ski, a kon-
cert po pro wa dzi Adam
Roz lach. Pia ni sta pro wa -
dzi in ten syw ną dzia łal ność
kon cer to wą w kra ju i za gra ni -
cą. Od 1989 r. jest pro fe so rem
Aka de mii Mu zycz nej im. Fry-
de ry ka Cho pi na w War sza wie
(obec nie Uni wer sy tet Mu zy-
cz ny Fry de ry ka Cho pi na). Od
2005 peł ni fun kcję dzie ka na
Wy dzia łu For te pia nu, Kla we -
sy nu i Or ga nów. Kon cert
przy go to wa ny we współ pra cy

z To wa rzy stwem im. Fry de ry -
ka Cho pi na w War sza wie,
rozpocznie się o godz. 18. Bi -
le ty w ce nie 10 zł.

Niez wy kłych wra żeń mo gą
się też spo dzie wać wiel bi cie le
ta len tu An drze ja Gra bow skie -
go. Zna ny i lu bia ny ak tor wy s-
tą pi 24 czer wca w Do mu Dar -
mstadt z re ci ta lem ka ba re to -

wym. Szcze gól ną po pu lar ność
zaw dzię cza ro li Fer dy nar da
Kiep skie go w se ria lu „Świat
we dług Kiep skich”. Jed nak na
swo im kon cie ma wie le ról te -
a tral nych, fil mo wych i w se ri-
a lach te le wi zyj nych, np. „Bo -
ża Pod szew ka”, Pit bull” czy
„Blon dyn ka”. 

Po czą tek re ci ta lu o godz.
18. Bi le ty w ce nie 20 zł. 

Fo to gra fia i mu zy ka
W ka mie ni cy przy Sta rym Ryn ku 8 na mi łoś ni ków fo -
to gra fii i mu zy ki cze ka ją wspa nia łe pro po zy cje. 

Przed szkol na olim pia da
Sko ki przez płot ki, na pił ce „kan gur ce”, przez ska kan kę, prze kła da nie szar fy
oraz cel ny strzał do bram ki to zadania, z któ ry mi mu sia ły zmie rzyć się dzie ci
star tu ją ce w IX Spor to wej Olim pia dzie Przed szko la ków. 

Kto ja ko pier wszy otrzy mał ty tuł 
Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta Płoc ka?

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy udzie lą po praw nej od po wie dzi roz lo su je my dwa za -
pro sze nia na ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w Re sta u ra cji „Sa lo nik”, miesz -
czą cej się w ka mie ni cy nr 19 na Sta rym Ryn ku. Lo kal ofe ru je da nia kuch ni pol skiej 
i wło skiej. Spe cjal no ścią za kła du jest Przys mak Hra bie go – po lęd wi czka wie przo wa
w so sie win no -śmie tan ko wym oraz da nia dla we ge ta rian: wa rzy wa z gril la i pla cek
to sta da z far szem wa rzyw nym. 

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście, pocz tą
tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą: sy gna ly@plock.eu do 23 czer wca br.

KO LA CJA W BROWARZE TUMSKIM

Płock, gro dzie nasz z Tum skich Wzgórz
Trzy masz straż, gro dzie nasz

Pa trząc w Wi sły toń, Ty trwasz, Ty trwasz

Sło wa hej na łu Płoc ka na pi sał Ta de usz Boet zel. 

Na gro dę – ko la cję w ce nie 120 zł w Bro wa rze Tum skim za po da nie po praw nej od -
po wie dzi wy lo so wa li: Mar cin Kę czkow ski i Ta de usz Ozdo wy. Po od biór na gród
na le ży zgło sić się z do wo dem toż sa mo ści do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” w bu dyn -
ku ra tu sza, po kój nr 220, w go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta. (ab)

Olim pia da to nie tyl ko ry wa li za cja, ale prze de wszyst kim wspa nia ła za ba wa 

Ju nior Mil ky Way, zdo byw ca brą zo we go me da lu
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Sta rów ka Płoc ka

Andrzej Grabowski
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Na Sta rym Ryn ku re kon struk cja po ty czki 
żoł nie rzy po dzie mia an ty ko mu ni stycz ne go 

z fun kcjo na riu sza mi NKWD

Uli ca mi mia sta prze ma sze ro wał bar wny ko ro wód
Jarmark Tumski „wylał się” na ul. Grodzką, 

pl. Narutowicza i Stary Rynek

Grze gorz Stel lak, 
Płoc cza nin roku 2009

Go ran Bre go vic dyrygował
nietylko swoim zespołem, 

ale i publicznością

Małych Rycerzy
nie brakowało

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski wrę czył na gro dy 
za upo wszech nia nie kul tu ry. Jed nym z la u re a -

tów był Zes pół Pieś ni i Tań ca „Wi sła”

Ku pić nie ku pić – po tar go wać war to... 
na Jar mar ku Tum skim 

Te atr Mu zycz ny Ro ma po ka zał to, co ma naj lep sze go Ry cer skie po ty czki wy glą da ły bar dzo groź nie 

Do bo ro we ry cer stwo w star ciu 
z mło dy mi ochot ni ka mi nie mia ło żad nych szans

Dni peł ne wra żeń
zdjęcia: Krzysztof Kaliński


