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Te go rocz ne la to nie jest ła twe dla kie -
row ców jeż dżą cych po na szym mie ście.
Ale kie dy już mi ną naj wię ksze utrud nie -
nia, za rów no ci co sie dzą za kie row ni cą,
jak i ci, któ rzy cho dzą pie cho tą bę dą za -
do wo le ni. 

Pro sto i gład ko

Od 2 lip ca trwa naj wię kszy i naj waż -
niej szy re mont te go la ta; swo je ob li cze
zmie nia ul. Wy szo grodz ka, od skrzy żo -
wa nia z ul. Har cer ską do gra nic mia sta.
To dwu ki lo me tro wy od ci nek dro gi kra-
jo wej nr 62, pro wa dzą cy do i z War sza -
wy. Ko rzy sta też z niej wie le osób, któ -
re pra cu ją w Płoc ku, ale miesz ka ją
w gmi nie Słup no. Nie ste ty, mu szą się
oni li czyć z utrud nie nia mi, któ re ma ją
po trwać do koń ca sier pnia, ale dro gow -
cy li czą, że – przy sprzy ja ją cej po go dzie
– re mont mo że za koń czyć się na wet
dwa ty god nie wcześ niej. 

Wy szo grodz ka na tym od cin ku nie
by ła re mon to wa na od lat. Du że na tę że -
nie ru chu, szcze gól nie cię ża ró wek, spo -
wo do wa ło, że pow sta ły głę bo kie ko le i -
ny i dla bez pie czeń stwa kie row ców
trze ba by ło wpro wa dzić ogra ni cze nie
pręd ko ści do 40 km/godz. Po za koń cze -
niu prac Wy szo grodz ką bę dzie jeź dzi ło
się wy god niej i bez piecz niej. 

Re mon tem tej stra te gicz nej dla mia sta
ar te rii ko mu ni ka cyj nej zaj mu je się
Przed się bior stwo Ro bót Dro go wo -Mo -
sto wych z Płońska. Je go pra cow ni cy
naj pierw mu sie li sfre zo wać ca łą na w-
ierz chnię. As falt zo stał sfrezowany na

grubość 17 cm. Te raz przy szedł czas na
po ło że nie pod bu do wy i uło że nie warstw
no wej na wierz chni o łącz nej gru bo ści
25 cm. Aby te go do ko nać dro gow cy
mu szą wbudować 14 tys. mkw. no we go
as fal tu, czy li po nad 7700 ton. Pra ce pro -
wa dzo ne są od cin ka mi po 500 me trów,
aby kie row cy jak naj mniej od czu li
utrud nie nia. Ruch od by wa się wa ha dło -
wo; w dzień, czy li od godz. 5 do 20 ru -
chem kie ru ją upraw nie ni pra cow ni cy,
a w po zo sta łych go dzi nach dzia ła sy g-
na li za cja świet lna. W cza sie re mon tu
upo rząd ko wa ne zo sta ną tak że po bo cza
dro gi. 

Z utrud nie nia mi mu szą się rów nież li -
czyć pa sa że ro wie au to bu sów Ko mu ni -
ka cji Miej skiej. W cza sie prac przy stan -
ki dla po ja zdów li nii nr 12, 25, 28 i 36
zo sta ły prze su nię te o kil ka me trów
w sto sun ku do ist nie ją cych. Po dró żu ją -
cy au to bu sa mi da le ko bież ny mi mu szą
wziąć pod uwa gę, że do jazd do miej sca
przez na cze nia mo że za jąć wię cej cza su.
Ale już nie dłu go Wy szo grodz kiej płoc -
cza nie nie bę dą mu sie li się wsty dzić. 

Wszyst kie pra ce na 2-ki lo me tro wym
od cin ku poch ło ną 3,2 mln zł. 

Z za to czka mi

Dzie sięć dni po roz po czę ciu prac na ul.
Wy szo grodz kiej dro gow cy wesz li ze
sprzę tem na ul. Gał czyń skie go. Prze bu -
do wą na od cin ku od ron da Grab skich
przy ul. Do brzyń skiej do Łu ka sie wi cza
zaj mu je się kon sor cjum firm: Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wych Płock oraz

Przed się bior stwo Usłu go wo -In sta la cyj ne
„We resz czyń ski”. Ro bo ty prze bie gać bę -
dą eta pa mi, gdyż prze bu do wy wa ne bę dą
aż 962 m uli cy. Pier wsza część prac po -
win na za koń czyć się do 15 paź dzier ni ka.
W tym cza sie kie row cy mu szą li czyć się
z utrud nie nia mi, gdyż na pew nych od cin -
kach dro ga ta bę dzie nie prze jezd na.
W związ ku z tym Ko mu ni ka cja Miej ska
wpro wa dzi ła ob ja zdy dla au to bu sów. Li -
nie nr 8, 19, 26 i 29 w kie run ku szpi ta la
jeż dżą od da ną nie daw no do ru chu uli cą
Mo ścic kie go. Au to bu sy nr 22 i 23 kie ru -
ją się uli ca mi: Łu ka sie wi cza, Mio do wą,
Mo ścic kie go i Do brzyń ską. Li nia nr 31
jeź dzi ul. Do brzyń ską i Ko by liń skie go do
Łu ka sie wi cza, a noc na „100” w obu kie -
run kach je dzie Mo ścic kie go.

Po skoń cze niu ro bót pier wsze go eta -
pu kie row cy bę dą mo gli jeź dzić po no -
wej, rów nej as fal to wej uli cy. No wo ścią
na tym od cin ku bę dą czte ry za to czki au -
to bu so we. Do tej po ry po ja zdy Ko mu ni -
ka cji Miej skiej za trzy my wa ły się na uli -
cy, ha mu jąc w ten spo sób po ru sza nie się
in nych po ja zdów. Po zmia nach nie bę -
dzie już ta kie go prob le mu. 

Dru gi etap roz pocz nie się w drugim
kwartale 2009 r. Wte dy dro gow cy prze-
j dą do wy mia ny chod ni ków (zo sta nie
uło żo na kost ka be to no wa) i bu do wy nie -
za leż nej 2-me tro wej as fal to wej ścież ki
ro we ro wej po jed nej stro nie uli cy. Trud-
no ści dla pie szych, zwią za ne z wy ko ny -
wa niem prac mo gą po trwać na wet do
koń ca sier pnia przy szłe go ro ku. 

Koszt ca ło ści in we sty cji (I i II eta pu)
osza co wa no na 3,3 mln zło tych. 

Na Sta rów ce

Naj mniej utrud nień i dla kie row ców,
i dla pie szych nie sie ze so bą re mont ul.
Sy na go gal nej. To uli czka o dłu go ści
125 me trów bie gną ca w bok od ul. Biel-
skiej, pro wa dzą ca do Pla cu 13 Stra co -
nych. Tu pra ce pro wa dzi fir ma Ri mex
z Płoc ka. Zaj mu je się ona m.in. wy mia -
ną na wierz chni. Za miast sta rej try lin ki,
Sy na go gal na bę dzie mia ła sza rą kost kę
ka mien ną z gra ni tu. Dzię ki te mu 5-me -
tro wa jezdnia bę dzie do sto so wa na wy -
glą dem do Sta re go Ryn ku. 

Ro bo ty kosz to wać bę dą 215 tys. zł
i po win ny za koń czyć się do 31 paź -
dzier ni ka. W tym cza sie wjazd w ul. Sy -
na go gal ną jest nie moż li wy. 

Mał go rza ta Da nie luk

Let nie re mon ty dróg

Remont dwu ki lo me tro wego od ci nka dro gi kra jo wej nr 62 pro wa dzą cego do War sza wy

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Fi nał kon kur su Miss Pol ski za pla -
no wa no na nie dzie lę, 3 sier pnia.
O ko ro nę naj pięk niej szej ry wa li zo -
wać bę dzie 28 kan dy da tek, wy ło nio -
nych w eli mi na cjach re gio nal nych.
Wśród nich zo ba czy my rów nież płoc -
czan kę Jo an nę Chru stow ską (na
zdjęciu). La u re at kę kon kur su wska że

ju ry, a te le wi dzo wie oraz wi dzo wie
w am fi te a trze wy bio rą Miss Pub licz -
no ści. Wy ło nio na w Płoc ku Miss Pol-
ski bę dzie re pre zen to wać nasz kraj
w kon kur sie Miss World, któ ry od bę -
dzie się we wrześ niu w Ki jo wie. 

Wy bo ry Miss Pol ski to pier wsza
im pre za or ga ni zo wa na w no wo pow-
sta łym am fi te a trze. Kon kurs bę dzie
tran smi to wa ny „na ży wo” na an te nie
Pol sa tu. W sce na riu szu prze wi dzia no
m.in. wy stęp gwiazd pro gra mu „Jak
Oni Śpie wa ją” oraz Ru sła ny, zwy -
cięż czy ni kon kur su Eu ro wi zji. Kon-
cert po pro wa dzą Ma ciej Dow bor,
Ma ciek Rok i Piotr Bał tro czyk. Or ga -
ni za to ra mi im pre zy są Mis sland, Pol-
sat, World Me dia, PO KiS.

Im pre za jest bi le to wa na; bi let kosz tu -
je 20 zł. Za kup jest moż li wy po przez
stro nę www.tic ket pro.pl, a tuż przed
kon cer tem – w am fi te a trze. mk

Te go rocz ne wy bo ry Miss Pol ski
od bę dą się w płoc kim am fi te -
a trze. Zwy cięż czy ni bę dzie re -
pre zen to wać nasz kraj w kon -
kur sie Miss World.

Z Płoc ka 
w świat



Płoc ka po li cja włą czy ła się do ogól -
no pol skiej kam pa nii „Bez piecz ny
prze jazd. Za trzy maj się i żyj”.

Jest to ak cja wy my ślo na przez PKP.
W tym ro ku od by wa ła się już po raz
czwar ty. Przez dwa dni (11 i 16 lip ca)
po li cjan ci wraz pra cow ni ka mi PKP
i Służb Och ro ny Ko lei sta li na nie -
strze żo nych prze ja zdach przy ul. Zie -
lo nej i Sło necz nej – Za trzy my wa liś my
po ja zdy, a kie row com, ro we rzy stom
a tak że pie szym przy po mi na liś my o za -
sa dach bez piecz ne go prze ja zdu przez
to ro wi ska – opo wia da Ma riusz Gie ru -

la, rzecz nik pra so wy po li cji. – Wszy -
scy otrzy ma li ga dże ty i ulot ki zwią za -
ne z te ma tem ak cji. 

Na te re nie po wia tu płoc kie go
w 2008 ro ku do szło, na szczę ście, tyl -
ko do jed ne go zda rze nia na prze jeź -
dzie ko le jo wym. W lu tym, w cię ża -
rów kę wje chał po ciąg oso bo wy.
W wy ni ku wy pad ku lek ko ran ne zo -
sta ły trzy oso by. Nie ste ty, zaz wy czaj
sa mo chód w zde rze niu z po cią giem
nie ma żad nych szans. Nie o stroż ność
kie row ców zaz wy czaj koń czy się
śmier cią. (m.d.)

Uwa żaj na to rach
Ga ra że do wy na ję cia

Pre zy dent przez na czył do wy na ję cia
w dro dze ust ne go prze tar gu nie o gra ni -
czo ne go 9 ga ra ży, któ ry mi ad mi ni stru -
je MZGM-TBS. Zlo ka li zo wa ne są one
przy uli cach: Sien kie wi cza 15 (16
mkw.), trzy przy ul. Ja ku bow skie -
go/Gra dow skie go (18 i 16 mkw.), trzy
przy ul. Pa dlew skie go (16 i 18 mkw.),
dwa przy Do brzyń skiej/Nor wi da (po
16 mkw.). Prze targ og ło si MZGM.

Ko mi sja ur ba ni stycz na

Po wo ła no no wą Miej ską Ko mi sję
Ur ba ni stycz no -Ar chi tek to nicz ną, któ -
ra jest or ga nem do rad czym w spra -
wach pla no wa nia i za gos po da ro wa nia
prze strzen ne go. W jej skład wcho dzą:
Le szek Nar ko wicz i Jan Le mań ski
z Ma zo wiec kiej Okrę go wej Iz by Ar -
chi tek tów, Ali cja Kry mo wa i Ali cja
Pej ta -Ja wor ska z Okrę go wej Iz by Ur -
ba ni stów, Ka zi mierz Ba dow ski i Ka zi -
mierz Pa czkow ski z Ma zo wiec kiej
Okrę go wej Iz by In ży nie rów Bu dow -
nic twa.

W „ko mu ni ka cji” kró cej

W lip cu i sier pniu Od dział Ko mu ni -
ka cji UMP przyj mu je in te re san tów
o go dzi nę kró cej: w śro dy od godz. 10
do 17, w po zo sta łe dni ro bo cze od
godz. 8 do 15.

Sta dion w dzier ża wę

Pre zy dent wy ra ził zgo dę na wy dzie-
r ża wie nie sta dio nu im. Ka zi mie rza
Gór skie go spół ce Wi sła Płock S.A. na
5 lat. Uła twi to ad mi ni stro wa nie mie-
niem spół ki. Op ła tę za dzier ża wę nie -
ru cho mo ści grun to wej usta lo no na
19.824,60 zł mie sięcz nie plus VAT.

Dział ka na sprze daż

Do sprze da ży w for mie ust ne go prze-
tar gu nie o gra ni czo ne go przez na czo na
zo sta ła nie ru cho mość nie za bu do wa na
o pow. 580 mkw. przy ul. Skraj nej. We -
dług miej sco we go pla nu za gos po da ro -
wa nia prze strzen ne go te ren ten przez-
na czo ny jest na miesz kal nic two jed no -
ro dzin ne. Ce na wy wo ław cza w/w nie -
ru cho mo ści wy no si 55 tys. zł. Oso by,
któ rym przy słu gu je pier wszeń stwo
w na by ciu nie ru cho mo ści, po win ny to
zgło sić do 18 sier pnia br. (j)

2 Sygnały Płockie

* Z koń cem czer wca re zy gna cję ze sta -
no wi ska pre ze sa klu bu Wi sły zło żył
Grze gorz Kę piń ski.
* 1 lip ca ok. godz. 17 w Or le nie pod-

czas prac re mon to wych na in sta la cji
Ole fin II wy buch ła mie sza ni na pro pan -
bu ta nu. Dwie oso by zo sta ły cięż ko po -
pa rzo ne. Dwa dni póź niej do szło do ko -
lej ne go wy pad ku.
* PKN Or len wziął udział w 19. World

Pe tro le um Con gress w Ma dry cie, gdzie
za pre zen to wał tak że swo je sto i sko.
* Płoc cza nin Łu kasz Bo ro wic ki zo stał

„naj lep szym so li stą jaz zo wym” (gi ta ra)
na Fe sti wa lu Mło dych Ta len tów „Na -
dzie je War sza wy 2008”.
* 2 lip ca roz po czął się re mont czę ści ul.

Wy szo grodz kiej – ruch od by wa się wa -
ha dło wo.
* W sier pniu zje dzie do Płoc ka eki pa fil-

mo wa, krę cą ca zdję cia do ko me dii ro -
man tycz nej pt. „Fe no men”.
* Ku ba Kwie cień (pier wszo kla si sta z SP

nr 23) wy grał kon kurs pla stycz ny na pla -
kat, za ka zu ją cy pa le nia pa pie ro sów
w ogro dzie zo o lo gicz nym.
* 27. pie sza piel grzym ka na Jas ną Gó rę

wy ru szy z Płoc ka 6 sier pnia. Te go rocz ne
ha sło – „Szla kiem mi ło ści”.
* Wal ne zgro ma dze nia spó łek ko mu -

nal nych pod su mo wa ły ubieg ły rok; po -
ło wa z nich w 2007 ro ku po nio sła stra ty
(PZOZ 9,6 mln, MZGM 6,1 mln, KMP
3,9 mln, Wi sła Płock 1,9 mln, ARS 353
tys. Wo do cią gi Płoc kie 175 tys.).
* Do 8 sier pnia ma trwać re mont na ba -

se nie Ja giel lon ki (wy mia na okien, prze -
gląd tech no lo gicz ny).
* Do li sto pa da pow stać ma kon cep cja

prze bu do wy Pla cu Obroń ców War sza wy.
* 150 osób wzię ło udział w pie szej piel-

grzym ce w in ten cji trzeź wo ści na ro du
z Płoc ka do Nie po ka la no wa (7 – 11 lip ca).
* Wa ty kań ska Kon gre ga cja Na u ki

Wia ry za le ci ła prze pro wa dze nie przed
są dem ko ściel nym w Płoc ku pro ce su
księ ży oskar żo nych o mo le sto wa nie
sek su al ne.
* No we Przed wioś nie roz pocz nie

dzia łal ność na prze ło mie sier pnia
i wrześ nia br.
* Za pie nią dze z ostat niej kwe sty, w ra -

mach ak cji „Ra tuj my płoc kie Po wąz ki”,
od na wia ne są 3 za byt ko we na grob ki: ro -
dzi ny Pło skich, ro dzi ny Żo chow skich
i ks. Win cen te go Orzesz kow skie go (re -
no wa cja ostat nie go do fi nan so wa na jest
przez Ku rię Die ce zjal ną).
* W no cy (7/8 lip ca) niez na ni spraw cy

pod pa li li drzwi do ka te dry ma ria wi tów
przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go.
* Duń ski bram karz Mor ten Se ier pod pi -

sał rocz ny kon trakt ze szczy pior ni sta mi
Wi sły. W po przed nim se zo nie grał
w sło weń skim Go ren je Ve len je.
* W Ra cho ci nie pod Sier pcem w po ło -

wie sier pnia ru sza bu do wa pier wsze go
na Ma zo wszu skła do wi ska do uty li za cji
az be stu.
* 42-let ni miesz ka niec Za krze wa w nie -

dzie lę (13 lip ca) utopił się w Wi śle.
Zwłoki znaleziono następnego dnia. (j)
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Mi nął mie sią cPre zy dent za rzą dził

Przy jaz ny przed się bior com

Urząd Skar bo wy w Płoc ku po raz
trze ci zo stał wy róż nio ny przez przed-
się bior ców w kon kur sie or ga ni zo wa -
nym przez Bu si ness Cen tre Club i Mi -
ni ster stwo Fi nan sów. 

24 czer wca 2008 r. na czel nik płoc -
kie go US – Sła wo mir Jez nach ode brał
cer ty fi kat „Urzę du Skar bo we go Przy-
jaz ne go Przed się bior cy – 2008”.

Przyz na ny ty tuł mo że być uży wa ny
do cza su roz strzy gnię cia ko lej nej edy cji
kon kur su. (j)
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Za stęp ca pre zy den ta Płoc ka, Piotr
Ku be ra, zo stał od de le go wa ny do peł -
nie nia obo wiąz ków pre ze sa Wi sły
Płock S.A.

Fun kcję za stęp cy pre zy den ta ds. po -
li ty ki spo łecz nej peł ni od 2002 r. Po
prze ka za niu przez PKN Or len S.A.
w stycz niu br. we wła da nie mia stu
Wi sły Płock prze wod ni czył ra dzie na -
dzor czej spół ki. Od 4 sier pnia br. obej -
mie na okres do trzech mie się cy obo -
wiąz ki pre ze sa Wi sły. W tym cza sie
je go do tych cza so we za da nia w Urzę -
dzie Mia sta przej mą po zo sta li za stęp -
cy Pre zy den ta Płoc ka.

Piotr Ku be ra ma 32 la ta. Jest ab sol -
wen tem Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni -
stra cji Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per -
ni ka w To ru niu. Ukoń czył rów nież
kur sy w za kre sie praw nych as pek tów
fun kcjo no wa nia pod mio tów gos po dar -
czych, re gu la cji praw nych UE oraz
pra wa mię dzy na ro do we go w pol skim

kra jo wym po rząd ku praw nym. Zdał
eg za min dla kan dy da tów na człon ków
rad na dzor czych w spół kach Skar bu
Pań stwa. Dwu krot nie wy bie ra ny był
w wy bo rach sa mo rzą do wych do Ra dy
Mia sta Płoc ka. mk

No wy pre zes Wi sły

Mu ze um Ma zo wiec kie or ga ni zu je
w paź dzier ni ku br. wy sta wę mo no gra -
ficz ną ar ty sty ma la rza Alek se go Ki riu -
szy na (1886-1972). Ten, uro dzo ny
w Płoc ku, zna ny ak wa re li sta, ry sow nik
i ka ry ka tu rzy sta w la tach 1940 – 1958
zwią za ny był z płoc ki mi za kła da mi pra -
cy m.in. Pań stwo wym Za kła dem Dróg

Wod nych, elek trow nią miej ską, Za kła -
dem Sie ci Elek trycz nych. Część je go
prac mu ze um za ku pi ło w 1972 ro ku po
śmier ci ar ty sty. Wie le jest za pew ne
jesz cze w pry wat nych ko lek cjach. Dla -
te go or ga ni za to rzy wy sta wy pro szą
o udo stęp nie nie (na czas trwa nia wy sta -
wy) po sia da nych dzieł Ki riu szy na, by
ek spo zy cja jak naj peł niej obra zo wa ła
je go twór czość. (j)

Kto ma Ki riu szy na?
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Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki og ło si -
ła prze targ nie o gra ni czo ny na wy ło nie nie
wy ko naw cy ro bót bu do wla nych w ka mie -
ni cy przy ul. Kwiat ka 51. Do tych cza so wy
bu dy nek miesz kal ny ma być prze bu do wa -
ny tak, by część par te ro wa peł ni ła fun kcje
usłu go we. No we mu szą być wszyst kie in -
sta la cje: elek trycz na, ga zo wa, wo do cią -
go wa, ka na li za cyj na, cen tral ne go ogrze-
wa nia oraz wy bu do wa ne zostaną przy łą -
cza wo do cią go we, ka na li za cji sa ni tar nej
i desz czo wej. Obiekt jest wpi sa ny do re je -
stru za byt ków daw ne go wo je wódz twa
płoc kie go. 

Po grun tow nym re mon cie w ka mie ni cy
bę dą 2 lo ka le miesz kal ne o pow. 82,04 m2

i 82,33 m2 oraz 2 usłu go we o pow. 84,10
m2 i 84,25 m2 na par te rze. Pro jekt bu do wla -
ny i wy ko naw czy re mon tu oraz roz bu do -
wy zo stał opra co wa ny przez Za kład Pro-
jek to wa nia i Usług Tech nicz nych „AR -
KON-B” inż. Zdzi sła wa Brze skie go
z Płoc ka. Pra ce przy wra ca ją ce świet ność
bu dyn ku po win ny być ukoń czo ne do czer-
wca przy szłe go ro ku.

Ka mie ni ca przy ul. Kwiat ka 51 zo sta ła
wznie sio na w la tach 1865-1866 i peł ni ła
fun kcję miesz kal ną. (j)

Kwiat ka 51 do re mon tu

To je den z naj no wo cześ niej szych
obiek tów te go ty pu w Pol sce. W cią gu do -
by umoż li wia prze ła du nek 1,5 tys. ton ga -
zu płyn ne go na dwóch sta no wi skach au to -
cy stern, czte rech sta no wi skach cy stern ko -
le jo wych sze ro ko to ro wych i czte rech ko -
le jo wych nor mal no to ro wych.

26 czer wca OR LEN GAZ otwo rzył
swój no wy Ter mi nal LPG w So kół ce. 

– Kie dy w ubiegłym ro ku og ła sza liś my
Stra te gię bez pie czeń stwa ener ge tycz ne -
go OR LEN GAZ, na li stę prio ry te to wych
in we sty cji wpi sa liś my właś nie Ter mi nal
LPG w So kół ce – mó wił pod czas otwar-
cia pre zes za rzą du OR LEN GAZ Ber -
nard Ci choc ki. – Je steś my pew ni, że
w szyb kim cza sie da on spół ce po czu cie
nie za leż no ści, ela stycz no ści oraz uła twi
ży cie klien tom.

Za sto so wa na no wo czes na tech no lo gia
umoż li wia jed no czes ny prze ła du nek
w naj róż niej szych kon fi gu ra cjach, a w
peł ni za u to ma ty zo wa ne pro ce du ry znacz -
nie przyś pie sza ją i uła twia ją ca ły pro ces.
W cią gu do by prze ła do wać moż na 1,5 tys.
ton ga zu płyn ne go. Za ła du nek od ra zu od -
by wa się na wa gach sa mo cho do wych.

Za mon to wa ne na te re nie Ter mi na lu
LPG w So kół ce sy ste my au to ma tycz ne
nie do pusz cza ją do po peł nie nia błę dów
i we ry fi ku ją pra cę ob słu gi – kie dy au to -
cy ster na od je cha ła by ze sta no wi ska
w trak cie za ła dun ku, na tych miast za dzia -
ła ją złą cza zryw ne na wę żach oraz ra mio -
nach prze ła dun ko wych, nie poz wa la jąc
na wy ciek ga zu płyn ne go z in sta la cji
i jed no cześ nie wstrzy mu jąc ca łą ope ra -

cję. Sy stem sam kon tro lu je po ziom ga zu
w zbior ni ków, co oz na cza że przy po zio -
mie 85 proc. bez in ge ren cji czło wie ka
wstrzy mu je na peł nia nie. 

Uro czy stość od by ła się pod ha słem
„OR LEN GAZ na ta tar skim szla ku”. 

– Za wsze sta ra my się współ pra co wać
ze spo łecz no ścią lo kal ną, dla te go uz na -
liś my że naj lep szym po my słem na or ga ni -
za cję uro czy ste go otwar cia, bę dzie się g-
nię cie po ta tar skie tra dy cje Po dla sia i je -
go wiel kiej atrak cji tu ry stycz nej, ja ką jest
Szlak Ta tar ski – mó wi Agniesz ka Woź niak
z OR LEN GAZ. – Za pro si liś my więc re -
gio nal ny zes pół Buń czuk i ro dzi nę Bo g-
da no wi czów, któ ra spe cjal nie dla go ści
OR LEN GAZ przy go to wa ła au ten tycz ne
ta tar skie po tra wy m.in. ki bi ny i pie re ka -
czew ni ki. A.W.

27 czer wca na ga le rii za wi sła wie cha –
sym bol osią gnię cia naj wyż sze go pun ktu
bu dyn ku. Or ga ni za to rom uro czy sto ści pla -
ny po krzy żo wa ła bu rza i ulew ny deszcz.
Ale tra dy cji sta ło się za dość. Naj pierw
przed sta wi cie le in we sto ra (Ca e lum De ve -
lop ment) i wy ko naw cy (Ka to wic kie Przed-
się bior stwo Bu dow nic twa Prze my sło we go
– Bu dus) wbi li sym bo licz ne gwoź dzie w
drzewce, a po tem za wie szo no wie chę.

Ga le ria bę dzie mia ła 56 tys. mkw. po -
wierz chni, co rów na się ok. 320 dom kom jed-
no ro dzin nym. Pod czas bu do wy zu ży to 1100
ton sta li zbro je nio wej, 420 ton kon struk cji
sta lo wej, 8130 me trów kwa dra to wych pu sta -
ków, 10 tys. me trów kwa dra to wych pły tek,
uło żo no 36 ki lo me trów ru ro cią gów i 10 ki lo -
me trów prze wo dów wen ty la cyj nych. 

– W Płoc ku do strze gliś my nie tyl ko po -
ten cjał prze my sło wy, ale tak że w wy so ko
wyk wa li fi ko wa nej ka drze – mó wił 27
czer wca wi ce pre zes Ca e lum De ve lop -
ment De rek Shar key. – Ga le ria to kil ka set
no wych miejsc pra cy. Za wie sze nie wie chy
to zwień cze nie wie lu przy go to wań: od
pla nów, po przez pro jekt, poz wo le nia aż
do po sta wie nia kon struk cji. Dzię ku ję tym
wszyst kim, któ rzy się do te go przy czy ni li:
pro jek tan tom, wy ko naw com, ro bot ni kom,
wła dzom mia sta, z któ ry mi od po cząt ku
współ pra ca ukła da ła się bar dzo do brze. 

W ga le rii znaj dzie się po nad 120 pun któw
han dlo wych i usłu go wych, za rów no firm za -
gra nicz nych, jak i pol skich. Płoc cza nie bę dą
mo gli ro bić za ku py m.in. w de li ka te sach
Piotr i Pa weł (2,4 tys mkw.), per fu me rii Do -
u glas (300 mkw.), skle pach ta kich ma rek
jak: C&A (zaj mie ona naj wię kszą po wierz -
chnię – 2,4 tys. mkw.), Eu ro RTV AGD
(1200 mkw.), New Yor ker, Ro y al Col lec -
tion, Kap pAhl (wszyst kie o po wierz chni po -
nad 800 mkw.), Smyk (700 mkw.) i Ga le ria
Cen trum (600 mkw.). Bę dzie też sa lon mul-
ti me dial ny Kol por te ra. Nie za brak nie re sta u -
ra cji i ka wiar ni, m.in. Sphinx’a, Piz zy Do mi -
nium i Em pik Ca fe. Ostat nie pię tro ga le rii
zaj mie 5-sa lo we ki no He lios, któ re po mie ści
jed no ra zo wo 1000 wi dzów. Tam też bę dzie
moż na sko rzy stać z 10-to ro wej krę giel ni
z pu bem spor to wym i re sta u ra cją wło ską. 

Od wie dza ją cy ga le rię bę dą mo gli sko-
rzy stać z par kin gu po dziem ne go, któ ry po -

mie ści 555 sa mo cho dów. Z nie go na pier-
wszy po ziom ga le rii bę dzie moż na do stać
się jed ną z czte rech wind lub ru cho mym
chod ni kiem. Po mię dzy kon dy gna cja mi po -
ru szać się bę dzie moż na scho da mi ru cho -
my mi (sześć par) oraz oś mio ma win da mi
(w tym jed ną pa no ra micz ną). Wy róż nia ją -
cym ele men tem ar chi tek to nicz nym Ga le rii
Wi sła bę dzie szkla na ko pu ła o śred ni cy 26
me trów oraz 36-me tro wy py lon przed
głów nym wej ściem do bu dyn ku. 

In we sto rzy zad ba li, aby by ło to przy-
jem ne, ciep łe miej sce, gdzie nie bę dzie się
tyl ko przy cho dzić na za ku py, ale tak że od -
po czy wać, ba wić i spo ty kać ze zna jo my mi.
Do wy koń cze nia ele wa cji i wnętrz zo sta ną
uży te: czar ny gres, chor wac ki do lo mit i na -
tu ral ne drew no. Du żą uwa gę zwró co no na
oświet le nie obiek tu. Oprócz wie lu świet li -
ków i mniej szej szkla nej ko pu ły, ga le ria od
zew nątrz bę dzie mia ła nies po ty ka ną do tąd
ilu mi na cję. W ar chi tek tu rze płoc cza nie bę -
dą mo gli wy pa trzeć lo kal ne ak cen ty: pa no -
ra my mia sta oraz rzeź by mi tycz nych po -
sta ci zwią za nych z wo dą (ru sał ki ma ła sy -
ren ka oraz dusz ki wod ne). 

Na otwar cie Ga le ria Wi sła za po wia da
wie le atrak cji. – Nikt nie bę dzie się nu dzić –
mó wi Iza be la Tu chol ska, szef dzia łu mar-

ke tin gu w Galerii Handlowej Wisła. 
– Przy go to wu je my blo ki te ma tycz ne za rów -
no dla dzie ci, jak i dla do ro słych. Otwar cie
po prze dzo ne bę dzie wie lo ma kon kur sa mi,
w któ rych głów ną na gro dą bę dzie sa mo -
chód. Mam na dzie ję, że we e kend 8 i 9 li sto -
pa da bę dzie dla płoc czan wiel kim wy da rze -
niem, któ re na dłu go za pa mię ta ją. 

Mał go rza ta Da nie luk

* Ca e lum De ve lop ment jest pry wat nym
ir lan dzkim in we sto rem obec nym w Pol sce
od pię ciu lat. W sie dzi bie fir my za trud nio -
nych jest 100 osób, któ re na dzo ru ją dzia łal -
ność CD tak że na ryn kach za gra nicz nych:
w Niem czech, Ru mu nii i na Wę grzech. Ca -
e lum De ve lop ment jest wła ści cie lem m.in.
Ga le rii Aska na i ga le rii No va Park w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim, Ga le rii Młyń skiej
w Ra ci bo rzu, Ga le rii Lu mi na w Ja strzę biu
(w trak cie bu do wy), kom plek su Wra tis la via
Cen ter we Wro cła wiu oraz biu row ca Wil cza
Ho u se w War sza wie. 

Lu bisz za ku py w ga le riach han dlo wych? Te raz mu sisz jeź dzić do War sza wy, Ło -
dzi lub To ru nia. Nie dłu go się to zmie ni. Już dziś za re zer wuj so bie we e kend 8 i 9
li sto pa da. To wte dy naj praw do po dob niej zo sta nie otwar ta pier wsza w Płoc ku ga -
le ria han dlo wa Wi sła na Po dol szy cach. 

Za ku py pod ko pu łą
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Rad ni SLD za pro po no wa li, aby ze zni -
żek mog ły ko rzy stać oso by o ni skich do -
cho dach, tzn. w sy tu a cji, gdy śred ni mie -
sięcz ny do chód na jed ne go człon ka gos -
po dar stwa do mo we go w cią gu trzech
mie się cy nie prze kra czał by 175 proc.
kwo ty naj niż szej eme ry tu ry w gos po dar -
stwie jed no o so bo wym i 125 proc. tej
kwo ty w gos po dar stwie wie lo o so bo wym. 

– Dzię ki ta kim ure gu lo wa niom wię cej
osób by ło by upraw nio nych do zni żek,
a te, któ re miesz ka ją sa me w du żych lo -
ka lach nie by ły by po krzyw dzo ne – mó wił
Piotr No wic ki i po da wał przy kła dy: trzy -
o so bo wa ro dzi na, któ rej do chód wy no si
1100 zł, mog łaby sko rzy stać z 75 proc.
ul gi. Wte dy za miast 100 zł czyn szu, zap -
ła ci ła by je dy nie 25 zł. Gdy ro dzi na skła -
da się z czte rech osób, a do chód wy no si
1600 zł, to zniż ka wy nio sła by 50 proc.,
czy li op ła ta za miesz ka nie – 50 zł. 

Zda niem rad nych SLD ich pro po zy -
cja po cią gnę ła by za so bą dop ła ty z bu -
dże tu w wy so ko ści oko ło 500 ty się cy
zło tych rocz nie.

– Ta kie zmia ny za kłó ca ją pe wien pro-
ces – wy jaś niał za stęp ca pre zy den ta 
Da riusz Za widz ki. – We dług pro po no wa -
nych zmian sko rzy sta ły by na nich oso by,
któ rym nie przy słu gu je do da tek miesz ka -
nio wy, czy li te, któ re sa mot nie zaj mu ją
bar dzo du że lo ka le. A sy tu a cja wy glą da
tak, że te oso by czę sto przy cho dzą do
mnie i chcą za mie nić swo je lo ka le na
mniej sze. Zaz wy czaj miesz ka ją one w re -
jo nie Sta re go Mia sta i te raz chcia ły by się
prze pro wa dzić, aby mieć lep sze wa run ki.
Je śli wpro wa dzo ne zo sta ną tak du że ul gi,
za brak nie mo ty wa cji, aby ci lu dzie chcie -
li się prze pro wa dzić, a mia sto nie bę dzie
mog ło po zy skać du żych lo ka li. 

Wię kszość płoc kich rad nych prze ko -
na ła ta ka ar gu men ta cja i nie zgo dzi li się
na pro po zy cję SLD. Oz na cza to, że na -
dal bę dą obo wią zy wa ły za sa dy uch wa -
lo ne przez rad nych w 2005 ro ku. We -
dług nich pra wo do 50 proc. zniż ki
w czyn szu ma ją lo ka to rzy, któ rych śred-
ni mie sięcz ny do chód na jed ne go człon -
ka ro dzi ny wie lo o so bo wej jest niż szy od
po ło wy naj niż szej eme ry tu ry. Ul ga 25
proc. przy słu gu je ro dzi nom, w któ rych
do chód na jed ną oso bę jest rów ny po ło -
wie naj niż szej eme ry tu ry lub wię kszy,
ale nie prze kra cza jej 100 proc. O ob niż -
kę czyn szu mo gą ubie gać się lo ka to rzy
miesz kań ko mu nal nych, oprócz tych,
któ rzy miesz ka ją w lo ka lach so cjal nych
i tych, któ rym wy po wie dzia no umo wy.
Na le ży też do dać, że ob niż ka nie przy -
słu gu je oso bom zaj mu ją cym lo ka le tak
du że, że nie na le ży im się do da tek
miesz ka nio wy, chy ba że przy naj mniej
dwa la ta cze ka ją na zmia nę miesz ka nia
na mniej sze, a jesz cze ta kiej pro po zy cji
nie otrzy ma ły.

Je dy ną zmia ną jest to, że o miesz ka -
nia ko mu nal ne mo gą się te raz sta rać
oso by, któ re przez co naj mniej pięć lat
miesz ka ły w Płoc ku. Tym sa mym zo stał
znie sio ny wy ma ga ny do tych czas obo -
wią zek po sia da nia przez przy naj mniej
pięć lat sta łe go za mel do wa nia. Jest to
zgod ne z opi nią Rzecz ni ka Praw Oby-
wa tel skich, któ ry uwa ża, że każ da oso ba
miesz ka ją ca w da nej gmi nie, bez wzglę-
du na to czy ma sta ły mel du nek czy nie,
jest człon kiem wspól no ty sa mo rzą do -
wej. Je śli ma do te go ni skie do cho dy
i jej po trze by miesz ka nio we nie są za -
bez pie czo ne to mo że się sta rać o przyz -
na nie lo ka lu ko mu nal ne go. (m.d.)

Na czer wco wej se sji Ra dy Mia sta rad ni dy sku to wa li nt. ob ni żek
sta wek czyn szu dla na jem ców lo ka li ko mu nal nych

Bez wię kszych zmian

We dług da nych w Płoc ku jest
12.758 osób nie peł no spraw nych.
Wię kszość, bo po nad 6,8 tys. sta no -
wią ko bie ty. W 2007 ro ku, w po rów -
na niu z po przed nim ro kiem, wzro sła
licz ba orze czeń o nie peł no spraw no -
ści wy da nych do ro słym (by ło ich
1721), ale zma la ła licz ba orze czeń
wy da nych dzie ciom (465). 

Nie peł no spraw ni w na szym mie ś-
cie mo gą li czyć na wspar cie róż nych
in sty tu cji, m.in.: Miej skie go Oś rod ka
Po mo cy Spo łecz nej, Do mu Po mo cy
Spo łecz nej, trzech Zes po łów Pra cy
So cjal nej, dwóch Śro do wi sko wych
Do mów Sa mo po mo cy i 22 or ga ni za -
cji po za rzą do wych. 

W Płoc ku dzia ła po nad to pięć
przed szko li z od dzia ła mi in te gra cyj -
ny mi, dwa przed szko la z od dzia ła mi
spe cjal ny mi, dwie szko ły pod sta wo -
we z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi, trzy
szko ły spe cjal ne i dwa gim na zja spe -
cjal ne. 

W 2007 ro ku z za jęć pro wa dzo -
nych przez war szta ty te ra pii za ję cio -
wej ko rzy sta ło 125 osób. By ło to
moż li we dzię ki do fi nan so wa niu
z PFRON (95 proc.) – 1,6 mln zł
i środ ków sa mo rzą do wych (5 proc.)
– 88 tys. zł. 

Z PFRON do fi nan so wa no tak że
tur nu sy re ha bi li ta cyj ne do ro słych
i dzie ci oraz ich opie ku nów. W su mie
kwo ta do ta cji na ten cel wy nio sła po -
nad 430 tys. zł, dzię ki cze mu 720
osób mog ło sko rzy stać z re ha bi li ta cji
po za miej scem za miesz ka nia. 

Oso bom nie peł no spraw nym z na -
sze go miasta na co dzień po ma ga Biu -
ro Rzecz ni ka Osób Nie peł no spraw -
nych, miesz czą ce się w ra tu szu. Z po -
rad w 2007 ro ku sko rzy sta ło pra wie
2,6 tys. osób. W po rów na niu z 2006
ro kiem licz ba klien tów biu ra zwię k-
szy ła się o 382 oso by. Za kres udzie la -
nych po rad i po mo cy w roz wią zy wa -
niu prob le mów do ty czył m.in. ta kich
ob sza rów po li ty ki spo łecz nej jak:

– ła go dze nie skut ków bie dy i bra ku
środ ków ma te rial nych – oso by po -

trze bu ją ce otrzy ma ły 500 sztuk
odzie ży oraz sło dy cze

– pro gram in dy wi du al ne go do ży -
wia nia – sko rzy sta ło 40 osób

– pa czki żyw no ścio we w okre sach
przed świą tecz nych – żyw ność zbie r-
a na by ła wśród ucz niów Ma ła cho -
wian ki

– 130 osób otrzy ma ło po moc
w uzy ska niu za sił ków ce lo wych na:
le ki, op ła ce nie ener gii, za kup wę gla
na zi mę przez MOPS i or ga ni za cje
po za rzą do we

– pięć osób nie peł no spraw nych
otrzy ma ło miesz ka nia

– po moc w przys pie sze niu le cze nia
i ba dań dla 80 osób

– ob ni żo no kra węż ni ki m.in. na ul.
Jaś mi no wej, 11 Li sto pa da, Kwiat ka,
Cie cho mic kiej, Dwor co wej i Ar mii
Kra jo wej

– kon ty nu o wa no ogól no pol ską ak -
cję par kin go wą – wy dru ko wa no
m.in. 1000 sztuk na kle jek „Je śli za -
bie rasz mo je miej sce, weź też mo je
ka lec two”

– Urząd Mia sta wy ło nił w prze tar -
gu fir mę – Za kład Pra cy Chro nio nej,
któ ry zaj mu je się sprzą ta niem na te -
re nie UM. Po dob nie w Urzę dzie
Skar bo wym sprzą ta ZPCH – fir ma
za trud nia 60 osób.

– na przed niej szy bie au to bu sów
Ko mu ni ka cji Miej skiej po ja wi ły się
du że tab li ce z nu me rem li nii, któ re
po ma ga ją oso bom nie do wi dzą cym.

Biu ro Rzecz ni ka Osób Nie peł no -
spraw nych współ pra cu je tak że z Wy -
dzia łem Zdro wia i Spraw Spo łecz -
nych Urzę du Mia sta. W I i II edy cji
kon kur su na dzia ła nia so cjal no -po -
mo co we dla osób nie peł no spraw nych
i ich ro dzin z bu dże tu mia sta przez-
na czo no po nad 300 tys. zł. 

Po nad to wo lon ta riu sze z Cen trum
Wo lon ta ria tu po ma ga li w or ga ni za cji
im prez dla osób nie peł no spraw nych,
pro wa dzi li w cen trach han dlo wych
zbiór ki sło dy czy i żyw no ści oraz pię-
ciu oso bom no si li nie od płat ne po sił ki
do do mu. (m.d.)

Rad ni za poz na li się z in for ma cją na te mat re a li za cji w 2007 ro -
ku sa mo rzą do we go pro gra mu „Oso ba nie peł no spraw na w spo -
łecz no ści lo kal nej”

Mo gą li czyć na po moc

Wnie dzie lę, 26 paź dzier ni ka od bę -
dą się wy bo ry do Rad Miesz kań -

ców Osie dli. Przy pom nij my, że wy bo ry
bę dą waż ne pod wa run kiem, że w gło so -
wa niu w posz cze gól nych osie dlach, sta -
no wią cych okrę gi wy bor cze, weź mie
udział co naj mniej 8 proc. osób upraw -
nio nych. Ta ką de cy zję pod ję li rad ni na
ma jo wej se sji.

Ka len darz wy bor czy do RMO przed-
sta wia się na stę pu ją co:

– do 10 wrześ nia Miej ska Ko mi sja
Wy bor cza (w skła dzie: An drzej Bur-
nat, Pa weł Kol czyń ski, Wie sław Kos-
sa kow ski, Wio let ta Kul pa, Bo że na

Mu siał, Piotr No wic ki, Be a ta Szczyt-
niew ska i Piotr Szpa ko wicz) usta li gra -
ni ce rad osie dli oraz licz bę wy bie ra -
nych człon ków ra dy w posz cze gól nych
osie dlach

– 22 wrześ nia MKW po da do pub licz -
nej wia do mo ści licz bę okrę gów wy bor -
czych, licz bę man da tów w posz cze gól -
nych okrę gach oraz sie dzi bę MKW

– od 15 wrześ nia MKW przyj mo wać
bę dzie zgło sze nia kan dy da tów na człon -

ków rad osie dli (odręb nie dla każ de go
okrę gu wy bor cze go). 26 wrześ nia li sty
zo sta ną zam knię te.

– 30 wrześ nia MKW po da do wia do -
mo ści pub licz nej uch wa łę o utwo rze niu
ob wo dów wy bor czych (po ja wią się pla -
ka ty)

– 13 paź dzier ni ka poz na my li sty kan -
dy da tów na człon ków rad osie dli, a po -
nad to MKW po wo ła Ob wo do we Ko mi -
sje Wy bor cze

– 26 paź dzier ni ka bę dzie moż na gło -
so wać w lo ka lach wy bor czych w godz.
8-20. 

Pe łen tekst or dy na cji wy bor czej do
Rad Miesz kań ców Osie dli za mie ści liś -
my w ma jo wym nu me rze Sy gna łów. 

Na czer wco wej se sji rad ni usta li li
tak że, że człon ko wie Ob wo do wych
Ko mi sji Wy bor czych otrzy ma ją jed-
no ra zo we die ty w wy so ko ści 130 zło -
tych. To ty le sa mo, ile do sta wa li
człon ko wie OKW pod czas ubieg łych
wy bo rów do Rad Miesz kań ców Osie -
dli, któ re od by ły się w 2003 ro ku. 

(m.d.)

Jak to bę dzie 
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Zep suł ci się te le wi zor, ciś nie nio -
mierz lub in ny sprzęt elek trycz ny al bo
elek tro nicz ny? Mo żesz go bez płat nie
od dać do skle pu, ale tyl ko do te go,
gdzie bę dziesz ku po wał no wy. Wy -
mia na do ty czy te go sa me go asor ty -
men tu. Nie moż na np. wy mie nić ku -
chen ki mi kro fa lo wej na ciś nie nio mierz
w ap te ce, ani meb li na pral kę w skle pie
agd. W in nym przy pad ku mu sisz li -
czyć się z tym, że po nie siesz kosz ty,
tzw. ma ni pu la cyj ne, któ re mo gą oka -
zać się nie ma łe.

Po ni żej po da je my wy kaz pun-
któw zbie ra nia zu ży te go sprzę tu
w Płoc ku:

1. Re mon dis, Od dział w Płoc ku, ul.
Prze my sło wa 32

2. SI TA Płoc ka Gos po dar ka Ko mu -
nal na, ul. Prze my sło wa 31

3. Ka uf land, ul. Gał czyń skie go 11
4. Hur tow nia elek tro tech nicz na „AM -

PER” Cwa li na, ul. Żyz na 1
5. Sklep El dom, ul. Wy szo grodz ka

163
6. Sklep Rtv/Agd Do ma tor, ul. Dwor-

co wa 42
7. Pol ska Te le fo nia Cyf ro wa, ul.

Tum ska 16
8. Te le ko mu ni ka cja Pol ska:
– CH Cham pion, ul. Prze my sło wa 1 
– ul. Kwia to wa 2
– ul. Tum ska 7
9. Sklep fir mo wy Agro my, ul. Tar go -

wa 34
10. AU CHAN, ul. Wy szo grodz ka 140

11. Mix -E lec tro nics:
– ul. Gał czyń skie go 1 (Sa lon ERA)
– ul. Wy szo grodz ka 140 (sklep RTV

AGD)
12. Sklep RTV EU RO AGD, ul. Prze-

my sło wa 1 
13. Hur tow nia elek trycz na Pe tro El -

tech, ul. Biel ska 61
14. Przed się bior stwo Za o pa trze nio we

MORS, ul. Rem bie liń skie go 8
15. Wo je wódz ki Oś ro dek In for ma ty ki

w War sza wie, Od dział Płock, ul. Ko le -
gial na 15

16. Do mar -Byd goszcz Agd Rtv, ul.
Gał czyń skie go 11

17. PUH:
– ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 35a
– ul. Biel ska 57
18. McDo nald’s:
– ul. Wy szo grodz ka 125
– ul. Pił sud skie go 2a
19. EM PiK:
– pl. Na ru to wi cza 5
– ul. Tum ska 13
20. Ap te ka, al. Ja cho wi cza 40
21. Sto i sko Fo to jo ker, ul. Prze my sło -

wa 1
22. Je ro ni mo Mar tins Dy stry bu cja:
– ul.. Oto liń ska 8
– ul. Ty siąc le cia 11
23. COM PE, ul. Mic kie wi cza 10

lok.4
24. Em ka Meb le, ul. Gra nicz na 46
25. AZET, ul. Sien kie wi cza 48 / B2
26. Car re fo ur Pol ska, Cham pion

Płock, ul. Prze my sło wa 1 (m.d.)

Eko lo gicz na zbiór ka
PKN OR LEN za ku pi dla szpi ta la na

Wi nia rach wy po sa że nie niez będ ne do
le cze nia po pa rzeń. To sku tek tra gicz ne -
go wy pad ku ja ki miał miej sce 1 lip ca,
w go dzi nach po po łud nio wych, na re -
mon to wa nej in sta la cji Ole fin II. Do szło
tam do wy cie ku po zo sta ło ści mie sza ni -
ny wę glo wo do rów, któ ra z niez na nych
jesz cze przy czyn za pa li ła się, wsku tek
cze go dwóch pra cow ni ków fir my Pe tro
Re mont zo sta ło cięż ko po pa rzo nych.
Posz ko do wa ni zo sta li prze wie zie ni do
Wo je wódz kie go Szpi ta la Zes po lo ne go
w Płoc ku. 

W związ ku z bra kiem niez będ ne go
w ta kich sy tu a cjach spe cjal ne go łóż ka
z res pi ra to rem, je den z pa cjen tów zo stał
prze tran spor to wa ny do war szaw skie go
Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go
przy ul. Sza se rów, a dru gi do szpi ta la
w No wej So li. 

Za rząd PKN OR LEN, wy ra ża jąc głę -
bo kie ubo le wa nie i współ czu cie dla ro -
dzin, za o fe ro wał pra co daw cy posz ko do -
wa nych wspar cie po przez udzie le nie ro -
dzi nom wszel kiej po mo cy. 

Wszyst kie pra ce na te re nie re mon to -
wa nej in sta la cji zo sta ły wstrzy ma ne,
a wszyst kie eki py pod wy ko naw ców
zew nętrz nych wy co fa ne z te re nu za -
kła du. 

W kon cer nie, w tro sce o za bez pie cze -
nie w przy szło ści efek tyw nej po mo cy
le kar skiej na miej scu, zde cy do wa no
o za ku pie dla płoc kie go szpi ta la wy po -
sa że nia, za pew nia ją ce go udzie la nie peł -
ne go za kre su po mo cy w le cze niu róż ne -
go ty pu po pa rzeń po wy pad ko wych. 

Przy czy ny i oko licz no ści wy pad ku
ba da obec nie spe cjal na ko mi sja po wo ła -
na przez PKN OR LEN. 

Biu ro Pra so we PKN Or len

Do le cze nia po pa rzeń

Kto pro jek to wał i bu do wał Pe tro che -
mię? Ile ka mie nic wy re mon to wa no
w la tach 50-tych? Na te i in ne py ta nia
od po wie dzieć ma książ ka Wło dzi mie rza
Se ra fi mo wi cza i Bo gu mi ła Trę ba li pt.
„Z dzie jów bu dow nic twa w Płoc ku. In -
we sto rzy, pro jek tan ci, wy ko naw cy”.
Książ kę wy da ła Na czel na Or ga ni za cja
Tech nicz na Fe de ra cja Sto wa rzy szeń
Na u ko wo-Tech nicz nych – Ra da w Płoc -
ku. Wy daw nic two, w ra mach II edy cji
kon kur su gran to we go, wspar ła Fun da -
cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
kwo tą 7 tys. zło tych.

W za ło że niach au to rów, książ ka ma
być obra zem prze mian gos po dar czych
Płoc ka i roz wo ju ma te rial ne go z 30-ty -
sięcz ne go mia sta w 1945 r. do 130 tys.
w ro ku 2007. To źró dło in for ma cji
o roz wo ju płoc kie go bu dow nic twa,
o sto wa rzy sze niach wspie ra ją cych roz -

wój mia sta, o szkol nic twie bu do wla nym
i lu dziach zwią za nych z roz bu do wą
Płoc ka po II woj nie świa to wej. Na po -
nad 500 stro nach prze wi ja się po nad 3
ty sią ce naz wisk; od kie row ni ków bu do -
wy, po pro jek tan tów, praw ni ków, na u -
kow ców i ar chi tek tów. Roz wój Płoc ka
obra zu ją też zdję cia za byt ków, in sta la cji
ra fi ne ryj nych, no wo czes nych biu row -
ców, osie dli z wiel kiej pły ty, któ re wpi -
sa ły się w kra jo braz mia sta.

Au to rzy książ ki są zwią za ni z płoc -
kim śro do wi skiem bu do wla no-in we sty -
cyj nym. Wło dzi mierz Se ra fi mo wicz
przez wie le lat pra co wał m.in. w Pe tro -
bu do wie, a Bo gu mił Trę ba la po nad 30
lat prze pra co wał w MZRiP, dzi siej szym
PKN OR LEN.

Książ kę na być moż na w sie dzi bie
NOT przy ul. 1 Ma ja w Płoc ku. Uka za -
ła się w 1000 eg zem pla rzy. IT

Płoc kie bu do wle

Dzię ki współ pra cy Sa mo rzą du
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
i Cen trum On ko lo gii miesz kan ki
Ma zo wsza bę dą mog ły bez płat nie
zro bić ba da nia mam mo gra ficz ne
i cy to lo gicz ne w naj no wo cześ niej -
szym w kra ju cy to mam mo bu sie. Po -
jazd ma za za da nie do trzeć wszę dzie
tam, gdzie do stęp do te go ty pu ba dań
jest utrud nio ny. Ma to ol brzy mie
zna cze nie dla ko biet miesz ka ją cych
z da la od szpi ta li i przy chod ni. Nad
ja ko ścią ba dań bę dą czu wać spe cja li -
ści z Cen trum On ko lo gii w War sza -
wie. Kon struk cja po ja zdu oraz roz -
kład po miesz czeń zo sta ły rów nież
przy sto so wa ne do po trzeb osób nie -
peł no spraw nych. Pra cu je w nim
tech nik elek tro ra dio lo gii, wy ko nu ją -
cy mam mo gra fie oraz po łoż na, wy -
ko nu ją ca cy to lo gię. Po jazd kosz to -
wał 2,4 mln zł. (50 proc. sfi nan so wa -
no w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Zwal cza nia Cho rób No wo two ro -
wych, a ko lej ne 50 proc. ze środ ków

Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go). 

W pier wszej ko lej no ści cy to mam -
mo bus od wie dzi te po wia ty, w któ -
rych ko bie ty naj rza dziej zgła sza ją się
na ba da nia mam mo gra ficz ne i cy to lo -
gicz ne. Pa nie z tych te re nów bę dą
mia ły szan sę na bez płat ne ba da nia
w ra mach „Po pu la cyj ne go Pro gra mu
Wczes ne go Wy kry wa nia Ra ka Pier-
si” oraz „Po pu la cyj ne go Pro gra mu
Pro fi lak ty ki i Wczes ne go Wy kry wa -
nia Ra ka Szyj ki Ma ci cy”.

Cy to mam mo bus bę dzie wy jeż dżał
z war szaw skiej ba zy w Cen trum On ko -
lo gii co ty dzień. Co 3-4 dni bę dzie
wra cał do sto li cy, aby zgrać obra zy ba -
dań mam mo gra ficz nych z dy sku oraz
prze wieźć szkieł ka z wy ma za mi ba dań
cy to lo gicz nych. Wy ko na ne w te re nie
ba da nia zo sta ną opi sa ne przez spe cja -
li stów z Cen trum On ko lo gii: le ka rza
ra dio lo ga, cy to tech ni ka oraz pa to mor -
fo lo ga. Na stęp nie wy ni ki ba dań zo sta -
ną ro ze sła ne do pa cjen tek. Opr.(j)

CY TO MAM MO BUS RU SZA W TRA SĘ

W Szko le Pod sta wo wej z Od dzia ła -
mi In te gra cyj ny mi nr 23 im. Ar mii
Kra jo wej od by ła się VII edy cja Mię -
dzy po wia to we go Kon kur su Eko lo -
gicz ne go. W tym ro ku kon kurs prze-
bie gał pod ha słem „Na sze Ra dy na
Od pa dy”. Ce lem kon kur su by ło: pod-
no sze nie kul tu ry eko lo gicz nej dzie ci
i mło dzie ży, pro pa go wa nie idei ży cia
w zgo dzie z na tu rą, roz bu dza nie za in -
te re so wa nia ucz niów śro do wi skiem
oraz związ ka mi i za leż no ścia mi mię -
dzy dzia łal no ścią czło wie ka a sta nem
śro do wi ska.

Kon kurs skła dał się z: tur nie ju wie -
dzy, gier i za baw spor to wych oraz pre -

zen ta cji wcześ niej przy go to wa nych prac
z bu te lek PET.

Ju ry przyz na ło na gro dy na stę pu ją cym
szko łom: I miej sce – Szko ła Pod sta wo -
wa w No wym Ka mie niu, II miej sce –
Szko ła Pod sta wo wa w Mo cho wie, III
miej sce – Szko ła Pod sta wo wa nr 12
w Płoc ku.

Fun da to ra mi na gród by li: Urząd Mia -
sta Płoc ka – Wy dział Edu ka cji oraz Po -
wia to wy Fun dusz Och ro ny Śro do wi ska
i Gos po dar ki Wod nej.

Kon kurs cie szył się du żym za in te re -
so wa niem – w opi nii na u czy cie li przy-
go to wu ją cych dru ży ny – ze wzglę du na
atrak cyj ną for mu łę. Opr. (j)

Na sze Ra dy na Od pa dy
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Przy Szko le Pod sta wo wej nr 17 pow-
sta ną no wo czes ne bo i ska, urzą dze nia
spor to we i te re ny za baw. Urząd Mia sta
pod pi sał umo wę z wy ko naw cą za da nia
– Przed się bior stwem Wie lo bran żo wym
GRE TAS PORT. Koszt in we sty cji wy -
no si bli sko 700 tys. zł. Pra ce po trwa ją
do paź dzier ni ka br.

Przy ul. Mio do wej 13a GRE TA-
S PORT ma do wy ko na nia trzy bo i ska
wie lo fun kcyj ne o na wierz chni z two -
rzyw sztucz nych, wy po sa żo ne w bra mki
do pił ki ręcz nej, ko sze do ko szy ków ki
oraz de mon to wa ne słup ki do te ni sa,
bad min to na i siat ków ki. Sztucz ną 
na wierz chnię otrzy ma rów nież bież nia
czte ro to ro wa z roz bie giem do sko ku

w dal i wzwyż. Pow sta nie tak że pia sko -
wy ze skok. Po mię dzy bo i ska mi i urzą -
dze nia mi spor to wy mi zo sta nie wy sia na
tra wa, po ja wią się ła we czki. Za pla no -
wa no rów nież utwar dze nie te re nu wo -
kół sto łów do ping -pon ga. In we sty cja
wy ma ga prze bu do wy sie ci ciepl nej, roz -
biór ki ist nie ją ce go bo i ska do ko szy ków -
ki o na wierz chni as fal to wej i zu ży tej
bież ni żuż lo wo -pia sko wej.

Re mont cze ka tak że bu dy nek szkol ny.
W wa ka cje pla no wa na jest wy mia na in -
sta la cji elek trycz nej wraz z ro bo ta mi bu -
do wla ny mi i ma lar ski mi. Sa le lek cyj ne
zo sta ną po ma lo wa ne far ba mi w jas nych,
pa ste lo wych ko lo rach. Pra ce wy ko na In -
west bud za po nad 500 tys. zł. mk

Do gry i za ba wy

Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki og ło si -
ła prze targ nie o gra ni czo ny na wy ło nie nie
wy ko naw cy ro bót bu do wla nych po le ga ją -
cych na „prze bu do wie bu dyn ku miesz kal -
no -u słu go we go wraz ze zmia ną spo so bu
użyt ko wa nia I pię tra ka mie ni cy z fun kcji
miesz kal nej na fun kcję usłu go wą (biu ro -
wa, ga stro no micz na, han dlo wa), z wew -
nętrz ny mi in sta la cja mi (elek trycz ną, ga -
zo wą, wo do cią go wą, ka na li za cyj ną, cen-
tral ne go ogrze wa nia), wy mia ną stro pu
nad par te rem, kom plek so wym re mon tem
ele wa cji, roz biór ką ofi cyn i bu dyn ków
gos po dar czych oraz za gos po da ro wa niem
te re nu – zlo ka li zo wa ne go przy ul. Grodz -
kiej 9, na ob sza rze och ro ny kon ser wa tor -
skiej zes po łu ur ba ni stycz no -ar chi tek to -
nicz ne go i warstw kul tu ro wych mia sta
Płoc ka”. Na ofer ty ARS cze ka do 4 sier p-
nia. Zwy cięz ca prze tar gu bę dzie miał czas
na wy ko na nie wszyst kich wy mie nio nych
ro bót do po ło wy lip ca przy szłe go ro ku.

W od no wio nej ka mie ni cy (na zdję ciu)
pow sta ną 3 dwu po zio mo we lo ka le usłu -
go we (z przez na cze niem na ga stro no mię)
o pow. ok. 183, 236 i 246 mkw. oraz 6
miesz kań o pow. od 106 do 144 mkw. na
wyż szych kon dy gna cjach. Pro jekt bu do -
wla ny i wy ko naw czy re mon tu i roz bu do -
wy zo stał opra co wa ny przez „BE TEK”
oraz arch. Mar tę Sio dłak.

Obec nie ka mie ni ca przy Grodz kiej 9 jest
bu dyn kiem trzy kon dy gna cyj nym, pod piw -
ni czo nym z pod da szem nie u żyt ko wym. Bu -
dy nek wznie sio ny zo stał w la tach 1860-
1865 i użyt ko wa ny był ja ko kom pleks
miesz kań ko mu nal nych. Wy ko na ny zo stał
w tech no lo gii tra dy cyj nej, fun da men ty
i ścia ny piw nic ce ra micz ne z ceg ły peł nej na
za pra wie wa pien nej. Stro py drew nia ne. Bu -
dy nek głów ny po łą czo ny jest z dwie ma ofi-
cy na mi. Ze wzglę du na usy tu o wa nie i wiek
znaj du je się w re je strze za byt ków i po dle ga
och ro nie kon ser wa tor skiej. Opr. (j)

Czas na Grodz ką 9 

Na bu do wie IV od cin ka dróg do ja -
zdo wych do no we go mo stu trwa ją ro bo -
ty ziem ne. Po wy ty cze niu ge o de zyj nym
pun któw tra sy, przy stą pio no do zdej mo -
wa nia hu mu su, wy ko na nia na sy pów
i wy ko pów. Przy go to wa no plat for mę,
któ ra umoż li wi wzmoc nie nie po dło ża za
po mo cą pa li żwi ro wych. Wy ko naw ca
roz po czął rów nież prze bu do wę ko li du -
ją cych sie ci te le tech nicz nych. Nie ba -
wem zacz ną się pra ce przy go to waw cze
do bu do wy wia duk tu przy ul. Cie cho -
mic kiej.

Mie rzą ca 4,5 ki lo me tra tra sa po pro -
wa dzi od skrzy żo wa nia z uli cą Do brzy -
kow ską do Gór. Po dro dze, prze cho dząc

pod nie du żym wia duk tem, przet nie uli -
cę Cie cho mic ką i Bro war ną. Na ko niec
w Gó rach po łą czy się ron dem z uli ca mi
Kut now ską i Łąc ką. W pla nach jest tak -
że bu do wa pra wie 200 me trów uli cy
Bro war nej.

Pra ce wy ko nu je kon sor cjum pię ciu
firm: war szaw skie go Po li me xu -Mo sto -
sta l, Do pra sta vu z Bra ty sła wy, płoc kie -
go Przed się bior stwa Ro bót Dro go wych
i Przed się bior stwa In sta la cyj no -U słu go -
we go „We resz czyń ski” oraz go sty niń -
skie go Przed się bior stwa Ro bót Dro go -
wo -Bu do wla nych. Koszt in we sty cji to
bli sko 60 mln zł. Pra ce po trwa ją do ma -
ja 2009 ro ku. ag

Na czwar tym od cin ku

Płoc ki Za kład Opie ki Zdro wot nej do łą -
czył do gro na Li de rów Pro gra mu Pro mo cji
Roz wo ju Przed się bior czo ści. Cer ty fi kat
i sta tu et kę od or ga ni za to rów przed sięw zię -
cia: Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go, Ma zo wiec kie go Ser wi su Gos po dar -
cze go i Pol skiej Kon fe de ra cji Pra co daw -
ców Pry wat nych „Le wia tan” ode brał 20

czer wca (pod czas II Fo rum Gos po dar cze -
go „Ma zo wsze – per spek ty wy roz wo ju”)
pre zes spół ki Ro bert Ma ków ka.

Pro gram pro mu je fir my, da ją ce do bry
przy kład wy so kiej ja ko ści pro wa dze nia
biz ne su oraz prze strze ga nia za sad etycz -
nych, do brze dzia ła ją ce na rzecz swo je -
go śro do wi ska. (j)

Li der przed się bior czo ści

Za koń czy ły się pra ce przy bu do wie ko -
lej nych ulic na osie dlu Imiel ni ca. In we -
sty cje w ul. Wid nej oraz ul. Orze cho wej
pro wa dził Za kład In sta la cji Sa ni tar nych
Tech -In stal. Na od cin ku od Lo kal nej do
Mo re lo wej, Orze cho wa mia ła już na wie-
rz chnię z kost ki be to no wej. Te raz (rów -
nież z pol bru ku) pow stał ko lej ny 230-me -
tro wy frag ment uli cy wraz z się ga czem.
Wy ko naw ca uło żył rów nież ka na li za cję

desz czo wą. W Wid nej zo sta ły wy ko na ne:
ka na li za cja desz czo wa i sa ni tar na oraz
oświet le nie. Bu do wa na wierz chni jest
w przy szło rocz nych pla nach. 

Do nie daw na grun to we uli ce: Siel ska
i Chmiel na ma ją te raz pol bru ko we jezd-
nie i chod ni ki. Pow sta ły tak że ka na li za -
cje: sa ni tar na i desz czo wa oraz oświet -
le nie. Pra ce wy ko na ło kon sor cjum firm
Tech -In stal i Mel bet. mk

Czte ry no we ulice
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As fal to we alej ki
Za kład Usług Miej skich Mu ni ser wis bu du je no we alej ki na cmen ta rzu ko -

mu nal nym.
As fal to we alej ki na be to no wej pod bu do wie pow sta ją we wschod niej czę ści

cmen ta rza. Ma ją sze ro kość 3 i 6 me trów. Pla ny prze wi du ją tak że bu do wę sie -
ci wo do cią go wej i oświet le nia. Pra ce roz po czę ły się z po cząt kiem czer wca
i po trwa ją do paź dzier ni ka br. W bu dże cie mia sta na ten cel za re zer wo wa no
200 tys. zł. mk
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Urząd Mia sta otrzy mał poz wo le nie na
użyt ko wa nie am fi te a tru. To oz na cza, że
za koń czy ło się jed no z naj trud niej szych
in we sty cyj nych przed sięw zięć Płoc ka.

Do bu do wy no we go am fi te a tru i umoc -
nie nia skar py wi śla nej przy stą pi ło pod ko -
niec 2004 r. Kon sor cjum firm Vec tra S.A.
i BBR Pol ska Sp. z o.o. Bu do wa roz po -
czę ła się od roz biór ki ist nie ją ce go am fi te -
a tru. Po tem stop nio wo za czę ła wy ła niać
się kon struk cja no wej bu do wli. W paź -
dzier ni ku 2006 r. Vec tra zgło si ła obiekt do
od bio ru. Zle co ne wów czas przez mia sto
ek sper ty zy wska za ły na wa dy kon struk -
cyj ne, wy ma ga ją ce usu nię cia. 

W li sto pa dzie 2007 r., zgod nie z za -
war tą z Gmi ną Płock umo wą, Kon sor -
cjum firm Vec tra S.A. i BBR Pol ska
Sp. z o.o. roz po czę ło pra ce bu do wla no -
-mon ta żo we w za kre sie kon struk cji sta -
lo wej i za da sze nia am fi te a tru. Do wy -
ko na nia by ło mię dzy in ny mi: wzmoc-
nie nie gło wic py lo nów i koz łów opo ro -
wych oraz po pra wa mo co wa nia i roz ło -
że nia mem bra ny. Ja ko pod wy ko naw cę
kon struk cji sta lo wych Kon sor cjum

wska za ło fir mę WI MET. Pra ce pro wa -
dzo ne by ły zgod nie z pro jek tem ar chi -
tek to nicz no -bu do wla nym au tor stwa
Kon sul ta cyj ne go Biu ra Pro jek to we go
„Krzysz tof Żół tow ski”. 

Za koń czo na jest pro ce du ra od bio ru,
a po wia to wy in spek tor na dzo ru bu do wla -
ne go udzie lił poz wo le nia na użyt ko wa nie.
Wy ko na ne pra ce są ob ję te 36-mie sięcz -
nym okre sem gwa ran cji. Koszt in we sty cji
wy niósł oko ło 20 mln zł. Obiekt ofi cjal nie
prze jął w użyt ko wa nie Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki.

Pro jekt płoc kie go am fi te a tru przy go to -
wa li ar chi tek ci z poz nań skiej fir my Ar chi
Li ne. Ideą in we sty cji by ło wkom po no -
wa nie no we go obiek tu w układ skar py
z jak naj mniej szą in ge ren cją w jej struk-
tu rę. Głów nym ele men tem am fi te a tru
jest dach z mem bran roz pię ty wach la rzo -
wo nad sto kiem, a cen tral nym pun ktem –
sce na o po wierz chni po nad 200 mkw.

W okrąg łym bu dyn ku za ple cza znaj dą
się m.in.: biu ra, por tier nie, gar de ro by
i sa ni ta ria ty. Obiekt po mie ści jed no ra zo -
wo po nad 3,5 tys. wi dzów. mk

Am fi te atr go to wy
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Dru gie miesz ka nie chro nio ne dla osób
be zdom nych uru cho mił Miej ski Oś ro dek
Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku. Od czer wca
miesz ka w nim jed na oso ba, któ ra zo sta ła
ob ję ta In dy wi du al nym Pro gra mem Wy cho -
dze nia z Be zdom no ści. Oso ba ta pra cu je,
po sia da włas ne do cho dy, po no si część
kosz tów zwią za nych z utrzy ma niem lo ka lu. 

Miesz ka nie skła da się z 2 po koi, kuch ni
oraz ła zien ki. Wy po sa żo ne jest w in sta la -
cję wod no -ka na li za cyj ną, cen tral ne ogrze-
wa nie oraz gaz but lo wy.

Po byt w miesz ka niu przyz na je się na
pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej wy da -
nej przez dy rek to ra MOPS. Mie sięcz ną
od płat ność usta la się w uzgod nie niu z oso -
bą, któ rej przyz na no po byt w miesz ka niu,

z tym, że nie mo że ona być mniej sza niż
10 proc. do cho du włas ne go oso by, a su ma
od płat no ści wszyst kich osób prze by wa ją -
cych w miesz ka niu nie mo że prze kra czać
mie sięcz ne go kosz tu przyz na nej usłu gi.
Miesz ka nie fun kcjo nu je w sy ste mie ca ło -
ty god nio wym łącz nie z so bo ta mi, nie dzie -
la mi i dnia mi wol ny mi od pra cy. Po byt
w miesz ka niu jest cza so wy i nie po wi nien
wy no sić dłu żej niż 2 la ta. 

Pier wsze miesz ka nie chro nio ne dla be -
zdom nych pow sta ło w kwiet niu ubr. Ak -
tu al nie miesz ka ją tam trzy be zdom ne ko -
bie ty.

Oba lo ka le oraz środ ki fi nan so we na
wy po sa że nie MOPS otrzy mał od Urzę du
Mia sta Płoc ka. (op. rł)

Miesz ka nie dla be zdom nych

Co raz bli żej do bu do wy no wej straż -
ni cy dla Jed nost ki Ra tow ni czo -Gaś ni -
czej nr 2 w Ra dzi wiu. 

– Pro jekt po win niś my mieć go to wy
w czwar tym kwar ta le te go ro ku – za -
stęp ca ko men dan ta miej skie go PSP
w Płoc ku An drzej Smo leń ski. – Ko lej -
nym kro kiem bę dzie wy bór fir my, któ ra
zaj mie się bu do wą, tak że by na wios nę
ru szy ły pra ce. 

JRG nr 2 w Ra dzi wiu ist nie je od po ło -
wy 1994 ro ku. Pra cu je w niej 35 stra ża -
ków. Jed nost ka pow sta ła pod czas re -
mon tu sta re go mo stu przez Wi słę. Po -
cząt ko wo miał to być po ste ru nek prze ci-
w po ża ro wy na kil ka mie się cy. Oka za ło
się jed nak, że jed nost ka stra ży po żar nej
jest po trzeb na w le wo brzeż nej czę ści
Płoc ka. Dzię ki te mu ra tow ni cy nie mu -
szą prze jeż dżać przez zat ło czo ne mia sto
i most. 

Na po trze by jed nost ki wy ko rzy sta no
daw ne bu dyn ki przy ul. Pop ła ciń skiej,
w któ rych mie ścił się za kład re mon to wy
Ku ra to rium Oświa ty. Wcześ niej za bu -
do wa nia wy ko rzy sty wa ne by ły przez
że rań ski od dział Fa bry ki Sa mo cho dów
Oso bo wych, a jesz cze wcześ niej prze-
cho wy wa no tam ka pu stę. 

JRG do dziś ma do swo jej dys po zy cji
dwa par te ro we bu dyn ki. W jed nym
miesz czą się po ko je oraz po miesz cze nia
so cjal ne, któ re dzię ki po mo cy firm oraz
du że mu za an ga żo wa niu sa mych ra tow -
ni ków uda ło się wy re mon to wać. Zo sta -
ło tak że za ło żo ne ogrze wa nie ga zo we.
Bu dy nek ga ra żo wy jest od da lo ny o kil -
ka dzie siąt me trów. Aby w ga ra żach nie
by ło ujem nej tem pe ra tu ry, stra ża cy uży -
wa ją sta re go pie ca wę glo we go. 

Stra ża cy za bez pie cza ją ca łą le wo -
brzeż ną część Płoc ka, czte ry są sied nie
gmi ny (Łąck, Gą bin, Słu bi ce i Du ni -
nów) oraz ra tu ją ofia ry wy pad ków dro-
go wych, któ re wy da rzy ły się na tym te -
re nie. Po nad to spe cja li zu ją się w ra tow -
nic twie eko lo gicz nym. Peł nią służ bę
w trzech na dleś nic twach: płoc kim, go -
sty niń skim i łąc kim. 

Część wy ko rzy sty wa ne go pod czas
ak cji sprzę tu prze cho wy wa na jest
w spe cjal nym kon te ne rze, któ ry w ra zie
po trze by ła do wa ny jest na tzw. ni sko -
pod wo ziów kę (spe cjal na plat for ma na
ko łach), któ rą do ak cji cią gnie jelcz. 

Wios ną te go ro ku ko men dant ma zo -
wiec kich stra ża ków i pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski zło ży li swo je pod pi sy
pod li stem in ten cyj nym w spra wie re a li -
za cji in we sty cji. (m.d.)

W ra zie po ża ru

Ko lej na ka mie ni ca przy Sta rym Ryn ku
przy cią ga wzrok świe żym wy glą dem
w pa ste lo wych ko lo rach. Pod nu me rem 6
mie ści się obec nie Pry wat ne Przed się -
bior stwo Wie lo bran żo we „Op ti mal”,
któ re go wła ści ciel Woj ciech Ko zi czyń -
ski, zad bał o pie czo ło wi tą re sta u ra cję za -
rów no bu dyn ku fron to we go jak i ofi cy ny
przy ul. Pie kar skiej, od któ rej wje chać
moż na na pod wór ko, są sia du ją ce z Do -
mem Dar mstadt. 

Oba dwu pię tro we bu dyn ki z pod da sza -
mi są już za sie dlo ne; w czę ści miesz czą
się biu ra kil ku firm, a resz ta przez na czo na

zo sta ła na dwu- i trzy po ko jo we apar ta -
men ty do wy na ję cia. Jest ich w su mie
osiem. W piw ni cach, pod łu ko wa ty mi, ce -
gla ny mi stro pa mi (pod da ny mi rów nież
za bie gom kon ser wa tor skim), bę dzie nie -
wiel ka re sta u ra cja. Ca łość jest kli ma ty zo -
wa na i mo ni to ro wa na.

Uro czy ste od da nie do użyt ku obiek tów
mia ło miej sce 20 czer wca. Dwie wstę gi –
od Sta re go Ryn ku i od Pie kar skiej – prze-
cię li sym bo licz nie: To masz Kol czyń ski –
z-ca pre zy den ta Płoc ka, Ar tur Ja ro szew ski
– wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
i Woj ciech Ko zi czyń ski. Bu dyn ki po świę -
cił ks. Krzysz tof Ja ro szew ski, ży cząc by
do brze słu ży ły je go miesz kań com. (j)

Pięk niej szy Sta ry Ry nek

Ope ra tor Lo gi stycz ny Pa liw Płyn nych
i PERN „Przy jaźń” pod pi sa li 8 lip ca list
in ten cyj ny o wza jem nej współ pra cy. Obie
spół ki re a li zu ją stra te gicz ne ce le, ma ją ce
za pew nić Pol sce bez pie czeń stwo ener ge -
tycz ne. Obej mu je ono mię dzy in ny mi ma -
ga zy no wa nie za pa sów in ter wen cyj nych
oraz sta bil ne za o pa trze nia w ro pę naf to wą
i pa li wa płyn ne. W związ ku z pla na mi roz-
wo ju dzia łal no ści OLPP i PERN, fir my
za mie rza ją współ pra co wać w przy go to wa -
niu i re a li za cji in we sty cji, do ty czą cych
roz wo ju in fra struk tu ry lo gi stycz nej ro py
naf to wej i pa liw płyn nych w kra ju. 

Oba pod mio ty gos po dar cze bę dą
współ pra co wać przy bu do wie po dziem -
nych ma ga zy nów pa liw cie kłych i ro py
naf to wej – ka wern, mor skich ter mi na li
prze ła dun ko wych, baz ma ga zy no wych,
ru ro cią gów oraz po zo sta łej in fra struk -
tu ry lo gi stycz nej. 

Umo wę pod pi sa li: ze stro ny OLPP –
pre zes za rzą du Woj ciech Wło dar czyk
i Pa weł Mo sak, czło nek za rzą du, ze
stro ny PERN „Przy jaźń” – pre zes za -
rzą du Krzysz tof Span dow ski i Je rzy
Ko mo row ski, czło nek za rzą du. 

H.W.

OLPP i PERN współ pra cu ją 

21 lipca Jarosław Kaczyński, prezes PiS i były premier rozmawiał z miesz-
kańcami Płocka i Nowego Duninowa. W przerwie popłynął „Rusałką” po
Wiśle i spotkał się z biskupem Piotrem Liberą.
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To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Mon taż ekra nów dźwię koch łon nych
wzdłuż dro gi do ja zdo wej do dru giej prze -
pra wy mo sto wej.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wraz z miesz kań ca mi ulic: Gó ry, Łąc -
kiej i Cie cho mic kiej po now nie pro szę
o przez na cze nie chod ni ka na pie szo -ro we -
ro wy. 2/ Pro szę o uło że nie płyt na przy s-
tan ku przy ul. Do brzy kow skiej i utwar dze -
nie za to czki au to bu so wej przy ul. Gó ry.

Piotr No wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Na ja kim eta pie jest za da nie – bez ko li -
zyj ne skrzy żo wa nie li nii ko le jo wej z Ale -
ją Pił sud skie go, z uw zględ nie niem li nii
tram wa jo wej (sza cun ko wy koszt z li nią
tram wa jo wą i bez). 2/ Na ja kim eta pie
przy go to wań do re a li za cji jest wia dukt
nad ron dem im. Woj ska Pol skie go? 3/ Na
ja kim eta pie re a li za cji jest bu do wa lot ni -
ska (kon cep cja)?

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o po wo ła nie in sty tu cji w ro -
dza ju Let nie go Wo lon ta ria tu Tu ry stycz -
ne go, re kru tu ją ce go się prze de wszyst kim
spoś ród płoc kiej mło dzie ży, zna ją ce go
atrak cje tu ry stycz ne Płoc ka. 2/ Wno szę
o stwo rze nie (w po ro zu mie niu z Urzę dem
Skar bo wym) Pun ktu Ob słu gi Przed się -
bior ców – od dziel ne go okien ka w Biu rze
Ob słu gi Klien ta w Urzę dzie Mia sta, aby
miesz kań cy mo gli w jed nym miej scu uzy -
skać peł ną in for ma cję.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W imie niu ro dzi ców pro wa dzą cych
dzie ci do przed szko la nr 8 przy ul. Ka zi -
mie rza Wiel kie go, pro szę o za mon to wa -
nie na ul. Jas nej pro gu zwal nia ją ce go. 2/
Pro szę o spo wo do wa nie upo rząd ko wa nia
te re nu po mię dzy sta dio nem miej skim
a blo kiem przy ul. 11 Li sto pa da 9.

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy po wię ksze nia licz by miejsc
par kin go wych wzdłuż ul. Biel skiej (od
ostat niej do Ko by liń skie go). 2/ W ja ki
spo sób wy ce nio no zdol ność pro mo cyj ną
SSA Wi sła Płock na 3 mln zł? 3/ Do ty czy
za peł nie nia skła do wi ska od pa dów w ZU -
OK Ko bier ni ki; ja kie za mie rze nia in we -
sty cyj ne pla nu je ZU OK? Opr. (j)

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
pod czas XXV se sji Ra dy
Mia sta Płocka i w lipcu 2008 ro ku:

Fir ma BRD z Wło cław ka przy go tu je
pro jekt prze bu do wy uli cy Gra bów ka wraz
z bra ku ją cą in fra struk tu rą i ścież ką ro we -
ro wą. Wy ko naw ca ma dzie więć mie się cy
na przy go to wa nie do ku men ta cji. Gdy
pro jekt bę dzie go to wy, mia sto bę dzie
mog ło po szu kać wy ko naw cy ro bót.

Gra bów ka ma 3,2 km dłu go ści. Łą czy
ona osie dle Wy szo grodz ka z Imiel ni cą
i Bo ro wi czka mi. Do dat ko wo sta no wi
ide al ny skrót dla tych, któ rzy chcą bez
sta nia w kor kach do stać się na Po dol szy -
ce lub do Słup na. Za li cza na jest do ka te -
go rii dróg gmin nych (lo kal nych i do ja -
zdo wych). W ubieg łych la tach wy ko na -
na zo sta ła na wierz chnia tej uli cy na od -
cin ku 1,5 km. Wte dy pow sta ły tak że:
ścież ka ro we ro wa, za to ka au to bu so wa
oraz oświet le nie. 

Te raz pow sta nie do ku men ta cja, któ ra
obej mie prze bu do wę Gra bów ki na dal-
szym od cin ku, aż do po łą cze nia z ul.
Kor cza ka w Bo ro wi czkach. Opra co wa -

nie bę dzie uw zględ niać tak że po łą cze nia
z dro ga mi już wy bu do wa ny mi (np. z ul.
Go ści niec), z dro ga mi bę dą cy mi w trak -
cie pro jek to wa nia oraz ty mi, któ re ob ję te
są miej sco wym pla nem za gos po da ro wa -
nia prze strzen ne go. 

Obec nie na ul. Gra bów ka jest po ło żo ny
as falt, ale jest czę ścio wo znisz czo ny. Na ca -
łym od cin ku nie ma ka na li za cji sa ni tar nej,
a w czę ści tak że ka na li za cji desz czo wej.

Roz wią za nia pro jek to we ma ją po pra -
wić wa run ki ko mu ni ka cyj ne. Dzię ki
prze bu do wie zmniej szą się na kła dy na
bie żą ce utrzy ma nie tej dro gi. 

Prze wi dzia ne w do ku men ta cji roz -
wią za nia mu szą być trwa łe, este tycz ne
i od por ne na dzia ła nie czyn ni ków at -
mos fe rycz nych, a tak że uw zględ niać
na tę że nie ru chu. Po nie waż ul. Gra bów -
ka jest czę ścio wo ob ję ta pro gra mem
„Na tu ra 2000”, fir ma BRD mu si opra-
co wać ra port od dzia ły wa nia przed sięw -
zię cia na śro do wi sko. (m.d.)

Gra bów ka do prze bu do wy

W Ko men dzie Miej skiej Po li cji w Płoc ku
pra cu je 402 fun kcjo na riu szy. 22 lip ca ob cho -
dzi li oni swo je świę to. Na uro czy stość do
Szko ły Mu zycz nej przy by li tak że: ko men -
dant wo je wódz ki po li cji Igor Par fie niuk
przed sta wi cie le władz wo je wódz twa, sta ro -
stwa i mia sta. 

– Na szym za da niem jest za pew nie nie bez pie -
czeń stwa płoc cza nom oraz miesz kań com oko -
licz nych gmin – mó wił ko men dant Ja ro sław
Brach. – Prze stęp czość spa da i to nas cie szy.
Pra cu je my tak, aby nie do pusz czać do nie bez -
piecz nych zda rzeń, a je śli już do ta kich do cho -
dzi, to sta ra my się, aby win ni zo sta li uka ra ni. 

Ko men dant pod kre ślał do bre efek ty
współ pra cy z sa mo rzą da mi, m.in. z mia stem.
– Dzię ki pie nią dzom z bu dże tu mia sta ma my
moż li wość wy sła nia na pa tro le wię kszej licz-
by osób – mó wił. – Wspar cie ze zew nątrz
poz wa la nam pra co wać na no wo czes nych
kom pu te rach, uży wać ska ne rów, dru ka rek
czy apa ra tów fo to gra ficz nych. 

Ja ro sław Brach ży czył wszyst kim po li -
cjan tom wie lu po wo dów do ra do ści oraz aby
sta li się au to ry te ta mi dla swo ich ro dzin, zna-
jo mych i są sia dów.

Głów ny mi bo ha te ra mi uro czy sto ści by ło
133 po li cjan tów, któ rzy otrzy ma li awan se.
To re kor do wa licz ba mia no wań na wyż sze
stop nie po li cyj ne. – Ob ser wu ję pra cę lu dzi,
mam świa do mość ni skich wy na gro dzeń i w

ten spo sób chcę wy róż nić, do ce nić tych, któ -
rzy naj bar dziej się an ga żu ją i ma ją naj lep sze
osią gnię cia – wy jaś niał ko men dant. 

W świą tecz nej at mos fe rze awan se ode bra -
ło: 21 osób na star sze go po ste run ko we go, 47
na młod sze go as pi ran ta, 7 na as pi ran ta, 4 na
star sze go as pi ran ta, 10 na as pi ran ta szta bo -
we go, 20 na sier żan ta, 7 na star sze go sier żan -
ta, 9 na sier żan ta szta bo we go, 2 na ko mi sa rza
(Piotr To ber i Ro bert Ko per ze szta bu KMP),
2 na nad ko mi sa rza (Ma rek Ma jew ski, ko -
men dant ko mi sa ria tu po li cji na Po dol szy cach
i Krzysz tof Zian dar ski z sek cji do cho dze nio -
wo -śled czej), 2 na po din spek to ra (Sta ni sław
Spy cha ła, na czel nik sek cji do cho dze nio wo -
śled czej oraz To masz Sie radz ki z zes po łu
kadr i szko le nia), 1 na młod sze go in spek to ra
(An drzej Wo chow ski, za stęp ca ko men dan ta
miej skie go), 1 na in spek to ra. 

Srebr ną Odz na kę Za słu żo ny Po li cjant
otrzy ma za stęp ca ko men dan ta miej skie go Ja -
cek Olej nik, a Brą zo wą – Ma rek Ma jew ski,
ko men dant ko mi sa ria tu na Po dol szy cach.

Niek tó rzy po li cjan ci otrzy ma li rów nież na -
gro dy pie nięż ne od Mar szał ka Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go oraz Pre zy den ta. – Dzię ku ję
wam za so lid ną, do brą pra cę – mó wił Mi ro -
sław Mi lew ski. – Wiem, że pra cu je cie w trud -
nych wa run kach, ale mam na dzie ję, że gdy
spot ka my się za rok, to no wy bu dy nek ko men -
dy bę dzie już pro jek to wa ny. (m.d.)

Mun du ro wa ga la
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Pod sta wo wym kry te rium, obok sta łe go
za miesz ka nia w Płoc ku, jest do chód na
człon ka ro dzi ny, czy li 351 zł net to. Cho dzi
tu o su mę przy cho dów z mie sią ca po prze -
dza ją ce go zło że nie wnio sku lub w przy pad -
ku utra ty do cho du, z mie sią ca, w któ rym
wnio sek zo stał zło żo ny (pom niej szo ną o:
mie sięcz ne ob cią że nie po dat kiem do cho do -
wym od osób fi zycz nych, skład ki na ubez-
pie cze nie zdro wot ne i spo łecz ne oraz kwo tę
ali men tów świad czo nych na rzecz in nych
osób). Nie ma tu zna cze nia ty tuł i źró dło
uzy ska nia do cho du. 

Wy so kość sty pen dium szkol ne go jest
uwa run ko wa na wy so ko ścią do cho dów oraz
wa run ka mi ży cia w ro dzi nie, ale mu si za-
wie rać się w prze dzia le 51- 28 zł mie sięcz nie. 

Przyz na wa ne jest prze de wszyst kim: 
ucz niom szkół pub licz nych i nie pub licz nych
oraz słu cha czom pub licz nych ko le giów na u -
czy ciel skich, na u czy ciel skich ko le giów ję zy -
ków ob cych i ko le giów pra cow ni ków służb
spo łecz nych (do 24. ro ku ży cia). Sty pen dium
przyz na wa ne jest w szcze gól no ści, gdy w ro -
dzi nie wy stę pu je: bez ro bo cie, nie peł no spraw -
ność, cięż ka lub dłu go trwa ła cho ro ba, wie lo -
dziet ność, brak umie jęt no ści wy peł nia nia fun -
kcji opie kuń czo -wy cho waw czych, al ko ho -
lizm lub nar ko ma nia, a tak że gdy ro dzi na jest
nie peł na lub wy stą pi ło zda rze nie lo so we. 

Sty pen dium udzie la ne jest m.in. na: cał -
ko wi te lub czę ścio we po kry cie kosz tów
udzia łu w za ję ciach edu ka cyj nych, wy kra -
cza ją cych po za za ję cia re a li zo wa ne w szko -
le w ra mach pla nu na u cza nia, po moc rze -
czo wa o cha rak te rze edu ka cyj nym, w szcze -
gól no ści za kup po dręcz ni ków, po mo cy na u -
ko wych, przy bo rów szkol nych itp. Sty pen -
dium szkol ne mo że być udzie lo ne w jed nej
lub kil ku for mach jed no cześ nie. Jest przyz-

na wa ne na okres nie dłuż szy niż od wrześ nia
do czer wca w da nym ro ku szkol nym.

Sty pen dium szkol ne nie przy słu gu je ucz -
nio wi (słu cha czo wi), któ ry otrzy mu je już in ne
sty pen dium ze środ ków pub licz nych, gdy
łącz na kwo ta (za rok szkol ny) otrzy my wa nych
sty pen diów prze kra cza 1280 zł (w przy pad ku
słu cha czy ko le giów – 1152 zł). Z wnio skiem
o przyz na nie świad czeń po win ni wy stą pić: ro -
dzi ce (opie kun praw ny) ucz nia lub sam, peł -
no let ni uczeń al bo dy rek tor szko ły. 

Po za tym ucz nio wie, któ rzy przej ścio wo
znaj du ją się w trud nej sy tu a cji ma te rial nej
z po wo du zda rze nia lo so we go mo gą rów -
nież sta rać się o za si łek szkol ny, nie za leż -
nie od otrzy my wa ne go sty pen dium szkol-
ne go. Zda rze nie lo so we ro zu mia ne jest ja -
ko, np. śmierć bli skiej oso by, wy pa dek, ale
rów nież po żar, gra do bi cie. Tu kry te rium
do cho do we to kwo ta do 477 zł mie sięcz nie.

Za si łek szkol ny mo że zo stać przyz na ny
w for mie: świad cze nia pie nięż ne go na po -
kry cie wy dat ków zwią za nych z edu ka cją lub
po mo cy rze czo wej o cha rak te rze edu ka cyj -
nym. Wy so kość za sił ku nie mo że prze kro -
czyć jed no ra zo wo kwo ty 320 zł. O za si łek
moż na sta rać się nie póź niej niż w 2 mie sią -
ce od wy stą pie nia zda rze nia lo so we go. 

Wnio ski o przyz na nie sty pen diów
i za sił ków szkol nych na le ży skła dać wy -
łącz nie na spe cjal nie przy go to wa nych for-
mu la rzach w szko łach pub licz nych lub
nie pub licz nych, zlo ka li zo wa nych na te re -
nie mia sta Płoc ka lub w Za rzą dzie Jed no -
stek Oświa to wych w przy pad ku, je śli
szko ła zlo ka li zo wa na jest po za gra ni ca mi
mia sta. Wzo ry wnio sków do po bra nia
w szko łach, Za rzą dzie Jed no stek Oświa to -
wych ul. 3 Ma ja 6, pok. Nr 1 lub ze stro ny
www.zjo.lo.pl. (opr. rł)

Do 15 wrześ nia płoc cza nie mo gą ubie gać się o sty pen dia szkol ne 

Po moc dla ucz niów
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Ur lop i od po czy nek – z tym naj czę -
ściej ko ja rzą nam się wa ka cje. Wol nych
chwil nie ma ją jed nak straż ni cy miej scy.
Przez ca łe wa ka cje fun kcjo na riu sze
z re fe ra tu szkol no -e du ka cyj ne go pro wa -
dzą za ję cia te ma tycz ne w świet li cach
śro do wi sko wych (w ra mach współ pra cy
z Miej skim Oś rod kiem Po mo cy Spo -
łecz nej) oraz klu bach osie dlo wych
i pro fi lak tycz nych. – Straż ni cy opo wia -
da ją mię dzy in ny mi o tym, jak nie wejść
w kon flikt z pra wem w cza sie wa ka cji
i nie tyl ko – opo wia da Jo lan ta Gło wac -
ka, rzecz nik pra so wy SM. 

Ale na po ga dan kach się nie koń czy.
Jak co ro ku, straż ni cy zwra ca ją szcze -
gól ną uwa gę na miej sca, gdzie naj czę -
ściej prze by wa mło dzież. Pa tro le po ja -
wia ją się czę ściej nad So bót ką, w oko li -
cach Wi sły po stro nie Ra dzi wia i w re -
jo nie Bo ro wi czek. Fun kcjo na riu sze pa -
tro lu ją bo i ska szkol ne, par ki oraz pla ce
za baw, znaj du ją ce się poś ród blo ków. 

– Chcie li byś my przy pom nieć dzie -
ciom, jak ma ją się za cho wy wać sa mi
w do mu, ba wiąc się na pod wór ku, czy
nad wo dą – mó wi rzecz nik. – Rów nież
ro dzi com przy da się kil ka pro stych, ale
waż nych rad. 

Gło wac ka ra dzi tak że, aby w ra zie gro -
żą ce go nie bez pie czeń stwa dzwo nić pod
bez płat ny nu mer Stra ży Miej skiej – 986.

Oto kil ka rad straż ni ków:
* dla dzie ci:
Je śli je steś sam w do mu: nie otwie raj

ob cym drzwi, klu cze do do mu wkła daj do
szczel nej kie sze ni, nie baw się ga zem,
prą dem lub wo dą, nie wy chy laj się z ok -
na czy bal ko nu, nie udzie laj oso bom ob -
cym żad nych in for ma cji przez te le fon.

Bę dąc na pod wór ku: in for muj ro dzi -
ców o miej scu swo jej za ba wy, nie baw

się w pob li żu jezd ni, ja dąc ro we rem po -
ru szaj się tyl ko w miej scach do te go wyz-
na czo nych, nie ry suj po bu dyn kach, nie
baw się w pob li żu wy ko pów i ro wów.

Bę dąc nad wo dą: ko rzy staj z ką pie li
pod opie ką ro dzi ców, wy bie raj bez-
piecz ne miej sca do pły wa nia, nie skacz
do wo dy, prze strze gaj re gu la mi nu ką -
pie li ska.

Bę dąc w par ku: chodź tam za wsze z ro -
dzi ca mi, ni gdy nie bierz za ba wek, sło dy -
czy lub lo dów od ob ce go, nie zaś mie caj,
nie niszcz te re nów zie le ni, nie pal ogni -
ska, uni kaj kon tak tu z ob cy mi psa mi.

* dla ro dzi ców od dzie ci:
Kie dy je stem w do mu: roz ma wiaj ze

mną o mo ich prob le mach, na ucz mnie,
abym ni gdy nie otwie rał drzwi ob cym,
za bez piecz od po wied nio urzą dze nia
elek trycz ne i ga zo we, po proś są sia dów,
aby zwró ci li uwa gę na ob cych, dzwoń
do mnie o róż nych po rach, nie ujaw niaj
mi miejsc, w któ rych prze cho wu jesz
war to ścio we przed mio ty, po zo staw przy
te le fo nie naj po trzeb niej sze nu me ry.

Kie dy wy jeż dżam: do kład nie sprawdź,
ko mu po wie rzasz opie kę na de mną, ustal
przy go to wa nie i do świad cze nie za wo do -
we mo ich opie ku nów, ustal do kład nie
adres miej sca, w któ rym bę dę prze by -
wał, wa run ki so cjal ne i opie kę me dy-
cz ną, upew nij się, że au to bus, któ rym
ja dę, jest bez piecz ny, a w ra zie wąt -
pli wo ści zadz woń po po li cję, zrób li -
stę przed mio tów, któ re za bie ram,
a naj bar dziej war to ścio we oz nacz
mo i mi ini cja ła mi, po daj mi nu mer te -
le fo nu do sie bie i two jej pra cy, nie
da waj mi du żej kwo ty pie nię dzy, za a -
dre suj mi ko per ty zwrot ne do do mu,
abym mógł wy słać ci po zdro wie nia
z wa ka cji. (m.d.)

Na wa ka cje i nie tyl ko

Kil ka do brych rad
Do nie co dzien ne go zda rze nia do -

szło 9 lip ca w Wo je wódz kim Oś rod ku
Ru chu Dro go we go w Płoc ku. Te go
dnia do eg za mi nu na pra wo ja zdy
przy stą pił 26-let ni męż czyz na, miesz -
ka ją cy w gmi nie Opo rów. – By ła to je -
go trze cia pró ba – opo wia da nad ko mi -
sarz Piotr Ja siń ski z sek cji do cho dze -
nio wo -śled czej Ko men dy Miej skiej
Po li cji. – Męż czyz na pró bo wał już
swo ich sił wcześ niej. Ani w Wał brzy -
chu, ani w Skier nie wi cach nie uda ło
mu się zdać eg za mi nu. Ko lej na pró ba,
tym ra zem w Płoc ku, rów nież się nie
po wio dła. Kie dy usły szał, że i tym ra -
zem ob lał, zro bił się nie ob li czal ny,
gro ził eg za mi na to ro wi śmier cią.

Ro zgnie wa ny 26-la tek wsiadł za
kie row ni cę Volkswa ge na Gol fa
i szyb ko od je chał. – Na tych miast po -
wia do mio no dy żur ne go ko men dy –
mó wi An na Le wan dow ska z zes po łu

pra so we go po li cji. – Po nie waż au to
mia ło kut now skie nu me ry re je stra -
cyj ne, dy żur ny uz nał, że bę dzie on
chciał do stać się do do mu i po le cił
po li cjan tom z po ste run ku w Łąc ku
za trzy mać go.

Na wi dok po li cyj ne go ra dio wo zu
i fun kcjo na riu sza, da ją ce go znak do
za trzy ma nia się, męż czyz na do dał ga -
zu. Ucie ki nie ra uda ło się zła pać do -
pie ro we wsi pod Opo ro wem, nie da le -
ko je go miej sca za miesz ka nia. Na ty-
ch miast po li cjan ci od wie źli go do
płoc kiej po li cyj nej iz by za trzy mań. 

– I wi docz nie po byt tam poz wo lił mu
och ło nąć i na brać dy stan su do eg za -
mi na cyj ne go nie po wo dze nia, bo na
dru gi dzień pod czas prze słu cha nia był
spo koj ny, grzecz ny, a na wet skru szo ny
– mó wi nad kom. Ja siń ski. – Przyz nał
się do wszyst kie go i za de kla ro wał, że
chce prze pro sić eg za mi na to ra. Jak
spraw dzi liś my, ten pan ma już spo ro
na kon cie; był no to wa ny i ka ra ny
m.in. za kra dzie że, kra dzie że z wła ma -
niem i po bi cia. Po sta wi liś my mu za -
rzut z art. 190 par. 1 Ko dek su Kar ne -
go – za groź bę ka ral ną gro zi grzyw na,
ogra ni cze nie wol no ści al bo poz ba wie -
nie wol no ści do lat 2.

26-la tek, wy cho dząc z prze słu cha -
nia, za pew nił, że na pra wo ja zdy znów
bę dzie zda wał, tym ra zem we Wło -
cław ku. Ale to nie jest ta kie pew ne, bo
zo stał jesz cze roz li czo ny przez dro -
gów kę.

– Za pro wa dze nie sa mo cho du bez
upraw nień mu si zap ła cić man dat
w wy so ko ści 500 zło tych – in for mu je
asp sztab. Ma rek Cieć wierz z sek cji
ru chu dro go we go KMP. – A za to, że
nie za re a go wał na znak po li cjan ta
i nie za trzy mał się do kon tro li, od po -
wie przed są dem grodz kim. Ka rą
w tym przy pad ku mo że być grzyw na do
pię ciu ty się cy zło tych i za kaz kie ro wa -
nia po ja zda mi do lat trzech. Oczy wi -
ście w tym okre sie nie bę dzie miał
moż li wo ści przy stą pie nia do ko lej ne go
eg za mi nu na pra wo ja zdy. (m.d.)

Ucie kał po eg za mi nie

Wszyst ko zda rzy ło się 18 lip ca na
Gra bów ce. Po li cjan ci chcie li za trzy -
mać do ru ty no wej kon tro li kie row cę
po lo ne za. Ale ten za czął ucie kać.
Fun kcjo na riu sze na tych miast roz po -
czę li po ścig. – Pro wa dzą cy po lo ne za
za nic miał prze pi sy ru chu dro go we -
go – opo wia da Ma riusz Gie ru la,
rzecz nik pra so wy po li cji. – Ła mał
wszel kie moż li we prze pi sy: wy prze -
dzał na pod wój nej li nii ciąg łej, na
przej ściu na pie szych, znacz nie prze -
kra czał pręd kość. 

W pew nym mo men cie 20-la tek z Ol -
szty na za trzy mał sa mo chód i pró bo wał
ucie kać pie szo. – Ale po li cjan ci by li
szyb si i bez kło po tu za trzy ma li ucie ki -
nie ra – do da je Gie ru la. 

Oka za ło się, że męż czyz na bał się
za trzy ma nia, bo nie daw no stra cił pra -
wo ja zdy za prze kro cze nie doz wo lo nej
licz by pun któw kar nych. Po uciecz ce
płoc ki mi uli ca mi 20-la tek otrzy mał
ko lej ne 32 pun kty, grzyw nę 1500 zło -
tych i za kaz pro wa dze nia po ja zdów
przez czte ry la ta. (m.d.)

Bieg za 32 pun kty

W po łud nie, 16 lip ca do płoc kiej ko -
men dy zadz wo ni ła ko bie ta i po in for -
mo wa ła, że zbie ra jąc ja go dy w le sie
zna laz ła zap ła ka ne go trzy let nie go
chłop ca. Dziec ko tłu ma czy ło, że przy-
je cha ło do dziad ka i zgu bi ło się w le -
sie. – Dy żur ny na tych miast po wia do -
mił pob li skie jed nost ki po li cji – opo -
wia da Ma riusz Gie ru la, rzecz nik
KMP. – Po kil ku na stu mi nu tach zadz-
wo nił te le fon z Gą bi na. Oka za ło się,
że w Łąc ku – od da lo nym od miej sca
zna le zie nia chłop ca o sie dem ki lo me -
trów – ro dzi na szu ka ma lu cha w le sie.

Fun kcjo na riu sze od da li ca łe go,
zdro we go, choć prze stra szo ne go
chłop czy ka mat ce. Usta li li, że trzy la -
tek ba wił się z bra tem na pod wór ku
jed nej z po se sji w Łąc ku. W pew nym
mo men cie od szedł do pob li skie go la -
su i zgu bił się. Po szu ki wa nia ro dzi ny
nie da wa ły re zul ta tu; w koń cu dzia -
dek i mat ka po wia do mi li po li cję. 

Na szczę ście, ta hi sto ria za koń czy -
ła się do brze. Fun kcjo na riu sze ape lu -
ją jed nak do ro dzi ców o roz wa gę
i wię kszy na dzór nad ma ły mi dzieć-
mi. Pro szą też, aby w przy pad ku za gi -
nię cia dziec ka na tych miast po wia da -
miać naj bliż szą jed nost kę po li cji.

(m.d.)

Sam przez las

Pod czas se zo nu let nie go bez pie -
czeń stwa płoc czan i tu ry stów do dat ko -
wo pil nu je straż nik miej ski po ru sza ją -
cy się na sku te rze. Jed no ślad o po jem -
no ści 66 cm sześc. jest na wy po sa że niu
SM od 1998 ro ku. 

– Dzię ki sku te ro wi mo że my szyb ciej
do trzeć w miej sca, gdzie nie do je dzie
sa mo chód – opo wia da Jo lan ta Gło wac -
ka, rzecz nik pra so wy SM. – Fun kcjo na -
riusz ob jeż dża więc m.in. Wzgó rze Tum-
skie, par ki miej skie czy pa ro wę. 

Po jazd jest spe cjal nie oz na czo ny, tzn.
ma em ble ma ty i nu mer te le fo nu Stra ży
Miej skiej. Gło wac ka wy jaś nia, że straż -
nik na jed no śla dzie ma przy so bie
wszyst kie środ ki przy mu su bez poś red -
nie go, tj. kaj dan ki, pał kę i ra dio sta cję.
Dzię ki niej mo że na tych miast po dać dy -
żur ne mu in for ma cję o za u wa żo nych nie -
pra wi dło wo ściach. Mo że tak że, w ra zie
po trze by, wez wać na po moc in ny pa trol.
W wy po sa że niu straż ni ka nie za bra kło
tak że no tat ni ka oraz blo czka man da to -
we go. – Wie le osób nie spo dzie wa się, że
ja dą cy na sku te rze jest na szym pra cow -

ni kiem – opo wia da rzecz nik. – Ale ma on
ta kie sa me pra wa, jak każ dy in ny pa trol
pie szy czy sa mo cho do wy. 

Oz na cza to, że mo że np. wy sta wić
man dat za złe par ko wa nie, spo ży wa nie
al ko ho lu czy wy rzu ca nie śmie ci w miej -
scach nie doz wo lo nych. (m.d.) 

Z miej sca na miej sce
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W ma ju 2008 r. ce ny to wa rów i usług
kon sum pcyj nych wzro sły o 0,8%. Wię k-
sza niż przed mie sią cem by ła dy na mi ka
cen kon sum pcyj nych w ska li ro ku (4,4%
wo bec 4,0%).

Ce ny żyw no ści wzro sły w ma ju br.
o 1,2%. Wię cej niż w po przed nim mie sią -
cu kon su men ci pła ci li za ryż (o 5,6%),
owo ce (o 4,8%) i wa rzy wa (o 4,7%). Po -
dro ża ły tłusz cze ro ślin ne (o 1,5%), w tym
ole je ro ślin ne – o 3,2%. Droż sze niż przed
mie sią cem by ło pie czy wo (o 1,1%) i prze -
two ry ma ka ro no we (o 1,0%). Za no to wa no
rów nież wzrost cen mię sa (o 0,8%), w tym
mię sa wie przo we go – o 1,6%, wę dlin –
o 0,7% i dro biu – o 0,6%. Po ta nia ły na to -
miast tłusz cze zwie rzę ce (o 2,3%), w tym
ma sło – o 2,9%, a tak że cu kier (o 0,6%).
Za ar ty ku ły w gru pie „mle ko, se ry i ja ja”
na le ża ło zap ła cić o 0,3% mniej, w tym za
se ry – o 0,9%, a za ja ja – o 0,4%. Ce ny na -
po jów be zal ko ho lo wych wzro sły prze-
cięt nie o 0,5%, w tym ka wy – o 1,0%, so -
ków i wód mi ne ral nych lub źró dla nych –
po 0,6%, a her ba ty – o 0,5%. Za wy ro by
ty to nio we pła co no w ma ju br. o 0,5%, a za
na po je al ko ho lo we o 0,3% wię cej niż
przed mie sią cem.

W ma ju br. ce ny obu wia utrzy ma ły się
na po zio mie za no to wa nym w po przed nim
mie sią cu, a ce ny odzie ży ob ni ży ły się
o 0,1%.

Ce ny to wa rów i usług kon sum pcyj nych
zwią za nych z miesz ka niem wzro sły
w ma ju br. o 1,3%. Po dro ża ło użyt ko wa -
nie miesz ka nia (o 0,6%). Za no to wa no

wzrost op łat za wy wóz nie czy sto ści (śmie -
ci) o 1,5% i usłu gi ka na li za cyj ne (o 1,0%).
Kosz ty za rzą du i ad mi ni stra cji nie ru cho -
mo ścią oraz za o pa try wa nie w wo dę po -
dro ża ły po 0,6%. Pod nie sio no op ła ty za
na jem miesz ka nia (o 0,2%).

Ce ny noś ni ków ener gii by ły wyż sze
o 2,4%, w tym ga zu ziem ne go – o 10,9%,
a ener gii elek trycz nej – o 1,9%. Wię cej niż
przed mie sią cem pła co no za to wa ry i usłu -

gi w za kre sie wy po sa że nia miesz ka nia
i pro wa dze nia gos po dar stwa do mo we go
(o 0,2%). Środ ki do pra nia i czysz cze nia
po dro ża ły o 0,4%, a meb le i ele men ty
meb lar skie – o 0,2%. Sprzęt gos po dar stwa
do mo we go był o 0,1% tań szy niż mie siąc
wcześ niej.

Op ła ty zwią za ne ze zdro wiem pod-
nie sio no w ma ju br. o 0,4%. Wzro sły ce -
ny usług szpi tal nych i sa na to ryj nych (o

1,1%) oraz sto ma to lo gicz nych (o 0,5%).
Wię cej niż w po przed nim mie sią cu kon-
su men ci pła ci li rów nież za ar ty ku ły far-
ma ce u tycz ne (o 0,4%) i usłu gi le kar skie
(o 0,2%).

Ce ny w za kre sie tran spor tu by ły wyż -
sze w ma ju br. o 0,9%, głów nie w wy ni ku
wzro stu cen pa liw do pry wat nych środ ków
tran spor tu – o 2,6%. Pa sa żer ski tran sport
dro go wy po dro żał o 0,4%. Niez nacz nie
tań sze by ły sa mo cho dy oso bo we (o 0,1%). 

Op ła ty zwią za ne z łącz no ścią utrzy ma -
ły się na po zio mie zbli żo nym do za no to -
wa ne go w kwiet niu br. Niż sze by ły ce ny
sprzę tu te le ko mu ni ka cyj ne go (o 1,1%).

Ce ny to wa rów i usług zwią za nych z re -
kre a cją i kul tu rą wzro sły o 0,2%. Tu ry -
sty ka zor ga ni zo wa na oraz op ła ty za te le -
wi zję kab lo wą i cyf ro wą po dro ża ły po
1,5%. Wię cej niż przed mie sią cem na le ża -
ło zap ła cić za bi le ty do kin, te a trów i na
kon cer ty (o 0,5%). Ob ni żo no ce ny sprzę tu
au dio wi zu al ne go, fo to gra ficz ne go i in for -
ma tycz ne go (o 1,3%).

Op ła ty zwią za ne z edu ka cją utrzy ma ły
się na po zio mie za no to wa nym w po przed -
nim mie sią cu. Ce ny w za kre sie re sta u ra -
cji i ho te li by ły wyż sze niż w kwiet niu br.
o 0,6%.

Spoś ród in nych to wa rów i usług, pod-
nie sio no op ła ty w za kre sie ubez pie czeń (o
0,3%), w tym ubez pie czeń zwią za nych
z miesz ka niem – o 1,6%. Ce ny to wa rów
i usług w za kre sie hi gie ny oso bi stej wzro -
sły prze cięt nie o 0,1%, w tym usług świad-
czo nych w sa lo nach fry zjer skich, kos me -
tycz nych i za kła dach pie lę gna cyj nych –
o 0,3%. Niez nacz nie tań sze by ły ce ny
środ ków do hi gie ny oso bi stej (o 0,1%).

Wskaźniki cen towarów i usług

Ma zo wiec kie jest naj wię kszym wo je -
wódz twem w kra ju, za rów no pod

wzglę dem po wierz chni, jak i licz by lud no -
ści. To prze de wszyst kim te re ny ni zin ne,
(Rów ni na Środ ko wo pol ska), przez któ re
prze bie ga do li na Wi sły. Na Po je zie rzu Go -
styniń skim oraz nad Za le wem Ze grzyń -
skim znajdują się te re ny re kre a cyj ne.

Fun kcję cen trum tu ry stycz ne go, z sze ro -
ką ofer tą noc le gów oraz bo gac twem za byt -
ków i pa mią tek prze szło ści, peł ni War sza -
wa. Znaj du ją się tu obiek ty za byt ko we naj -
wyż szej kla sy; war szaw skie Sta re Mia sto
wpi sa ne jest na li stę Świa to we go Dzie dzic -
twa Kul tu ro we go.

Oprócz za byt ków zlo ka li zo wa nych na
te re nie sto li cy, Ma zo wsze ofe ru je tu ry stom
tak że in ne cie ka we i war te od wie dze nia
miej sco wo ści: Cie cha nów, Czersk, Opi no -
gó rę Gór ną, Płock, Puł tusk, Mo dlin, Stu -
dzian ki – Ma gnu szew, Szy dło wiec, Ra -
dom, Czar no las, Oroń sko, War kę, Że la zo -
wą Wo lę. Na te re nie wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go po ło żo ny jest Kam pi no ski Park
Na ro do wy – dru gi co do wiel ko ści w kra -
ju, uz na ny w 2000 r. przez UNE SCO za
Świa to wy Re zer wat Bios fe ry, a od 2004 r.
wcho dzą cy w skład ob sza ru Na tu ra 2000.
Na Ma zo wszu znaj du ją się też par ki kra jo -
bra zo we. Naj wię ksze z nich to Nad bu żań -
ski Park Kra jo bra zo wy, zaj mu ją cy po -
wierz chnię 74,1 tys. ha i Ko zie nic ki Park
Kra jo bra zo wy o po wierz chni 26,2 tys. ha.
Na te re nie te go dru gie go znaj du ją się naj-
cen niej sze przy rod ni czo na Ma zo wszu re -
zer wa ty przy ro dy. 

Ba za noc le go wa 
Zgod nie ze sta nem na 31 lip ca 2007 ro -

ku w woj. ma zo wiec kim by ło za re je stro -
wa nych 320 tu ry stycz nych obiek tów zbio -
ro we go zak wa te ro wa nia; 281 spoś ród nich
ofe ro wa ło miej sca ca ło rocz ne (w tym 117
ho te li). Po zo sta łe to in ter na ty, do my stu-
den ckie, ho te le ro bot ni cze itp.

W sto sun ku do 2006 r. licz ba tu ry stycz -
nych obiek tów zbio ro we go zak wa te ro wa -
nia w wo je wódz twie zmniej szy ła się o 11
obiek tów. Przy był 1 oś ro dek szko le nio wo -
-wy po czyn ko wy, uby ło na to miast 7 obiek-
tów niesk la sy fi ko wa nych. Roz miesz cze nie
za so bów ba zy noc le go wej w wo je wódz -
twie ma zo wiec kim jest nie rów no mier ne.

W 2007 r. naj wię cej obiek tów noc le go -
wych by ło zlo ka li zo wa nych na te re nie
War sza wy (90) oraz po wia tów: płoc kie go
(17), ło sic kie go (15), pia se czyń skie go (12),
wo ło miń skie go i le gio now skie go (po 11). 

W 2007 r. z obiek tów zbio ro we go zak-
wa te ro wa nia sko rzy sta ło 2497,9 tys. osób
(o 7,7% wię cej niż w 2006 r.). Po dob nie jak
w ro ku po przed nim tu ry ści naj czę ściej no -
co wa li w ho te lach (82,3% ogó łu ko rzy sta -
ją cych z noc le gów) oraz w oś rod kach szko -
le nio wo -wy po czyn ko wych (4,9%). Tu ry -
stom, któ rzy w 2007 r. od wie dzi li wo je -
wódz two ma zo wiec kie, udzie lo no 4816,2
tys. noc le gów – o 7,2% wię cej niż w ro ku
po przed nim. Znacz nie zma la ła (o 38,1%)
licz ba noc le gów w zes po łach ogól no do -

stęp nych dom ków
tu ry stycz nych.

Śred ni czas po by -
tu tu ry stów w obiek -
tach zbio ro we go
z a k  w a  t e  r o  w a  n i a
ogó łem w 2007 r.
w po rów na niu z ro -
kiem 2006 po zo sta -
wał na niez mie nio -
nym po zio mie i wy -
no sił 1,9 dnia; w lip -
cu i sier pniu był dłuż szy. Naj wię cej tu ry -
stów kie ro wa ło się do sto li cy (75,9% ogó -
łu wszyst kich tu ry stów od wie dza ją cych
wo je wódz two). W po rów na niu z 2006 r.
by ło ich wię cej o 133,9 tys. Prze cięt ny
czas po by tu tu ry sty w sto li cy wy niósł, po -
dob nie jak w wo je wódz twie, 1,9 dnia. Sto -
pień wy ko rzy sta nia miejsc noc le go wych
w War sza wie uksz tał to wał się na po zio mie
48,9% i był o 2,1 pun ktu pro cen to we go
wyż szy niż przed ro kiem oraz o 6,7 pun ktu
pro cen to we go wyż szy niż śred ni w wo je -
wódz twie.

Wśród osób ko rzy sta ją cych z usług ba zy
tu ry stycz nej by ło 798,6 tys. cu dzo ziem ców
(o 2,1% wię cej niż w ro ku po przed nim).
Sta no wi li oni 32% wszyst kich tu ry stów,
ko rzy sta ją cych z noc le gów w obiek tach
zbio ro we go zak wa te ro wa nia. Naj czę ściej
od wie dza li nas tu ry ści z Wiel kiej Bry ta nii
(13,4%), Nie miec (10,6%), USA (9,0%),

Fran cji (7%), Hisz pa nii (5,4%), Włoch
(5,3%) i Iz ra e la (5,1%).

Ga stro no mia

W koń cu lip ca 2007 r. w tu ry stycz nych
obiek tach zbio ro we go zak wa te ro wa nia fun -
kcjo no wa ło 439 pla có wek ga stro no micz -
nych, tj. wię cej o 37 (9,2%) niż w ana lo gicz -
nym okre sie ro ku po przed nie go; przy by ło
re sta u ra cji (o 12,4%), sto łó wek (o 8,9%)
i pun któw ga stro no micz nych (27,3%), nie
zmie ni ła się licz ba ba rów i ka wiar ni.

Naj wię cej pla có wek ga stro no micz nych
zlo ka li zo wa nych by ło w ho te lach – 224,
po zo sta łych obiek tach niesk la sy fi ko wa -
nych – 64, in nych obiek tach ho te lo wych –
40 oraz w oś rod kach szko le nio wo -wy po -
czyn ko wych – 35.

Opra co wa nie: Wy dział Ana liz, Roz po -
wszech nia nia i Pro mo cji – Urząd Sta ty -
stycz ny w War sza wie

Tu ry sto, przy by waj

Struktura turystów zagranicznych według miejsca stałego
zamieszkania w 2007 r.
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Przyjechali Cyganie nad Sobótkę
Romani Rat   27 czerwca
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Reg ga e land 2008, czy li

Ja maj ska Pi ła na nad wi ślań skiej pla ży
Wiel ki Jah* był ła ska wy w tym

ro ku dla re zy den tów Reg ga e lan du.
Co praw da, osz częd nie ob dzie lał
słoń cem, ale rów nie osz częd ny był
w zsy ła niu desz czu, choć to właś -
nie ze wzglę du na wa run ki po go -
do we otwar cie fe sti wa lu nie co się
opóź ni ło. Do pi sa ła frek wen cja. Mi -
mo wpro wa dze nia bi le tów (30 zł
na dwa dni) na nad wi ślań skiej pla -
ży ba wi ło się bli sko 7 tys. lu dzi.

Ba wi ło się to do bre okre śle nie,
wy star czy prze czy tać wpi sy na
in ter ne to wym fo rum fe sti wa lu.
Ser giusz 9 ze Świd ni ka pi sze:
przez te dwa dni czu łem się jak
w nie bie, za li czy łem wszyst kie
kon cer ty na wy mia ta ją cej du żej
sce nie (...). Dnia pier wsze go by -
łem pod du żym wra że niem Pa ni
Pi łą się zwą cą (czy li La dy Saw –
przyp. red.) – wy miot ła, Va va -
muf fin też cał kiem po zy tyw ny kli-
mat za pro wa dził. (...) Pa ra liż
Band faj nie wpro wa dzi li mnie na
ja maj ską pla żę, na któ rej z każ dą
go dzi ną ro bi ło się na praw dę
wręcz ma sa krycz nie; Lin ton Kwe -
si Joh nson & Den nis Bo well Dub
Band – shoc ked, To ots & the
May tals – shoc ked (...).

Z ko lei Sa ju z Ło dzi pi sze: ja
w prze ci wień stwie do ko le gi wię -
kszość cza su spę dzi łem na so -
und sy ste mach; (...) dru gi dzień
na le żał do Te tri sa i So ul Ope ra -
tors – nie sa mo wi ty po kaz im pro -
wi za cji słow nej Te tri sa wbi li mnie
w zie mię i w tej po zy cji zo sta łem
do koń ca fe stu. A Hej ka stwier -
dza: O ra ny, nor mal nie ma sa kra,
mi mo że je stem z Płoc ka, w so -
bo tę czu łam się jak na ur lo pie na
Ja maj ce, wprost brak słów że by
wy ra zić zach wyt. 

Sa tys fak cji nie kry ją też or ga ni -
za to rzy z Płoc kie go Oś rod ka Kul-
tu ry i Sztu ki: – Je steś my bar dzo

za do wo le ni. Poch wa ły zbie ra liś -
my od wszyst kich zes po łów. Mu -
zy cy z To ots & the May tals mó wi -
li, że nie spo dzie wa li się ta kiej or -
ga ni za cji. By li też pod wra ża niem
pla ży, „wszel kich oko licz no ści
przy ro dy” – mó wi Grze gorz „Ża -
giel” Ża glew ski. – Spraw dził się
po mysł z bi le ta mi, choć by ło wie -
lu chęt nych na prze ska ki wa nie
ba rie rek. Dla te go w przy szłym ro -
ku zro bi my wię ksze. Chciał bym
też po dzię ko wać wszyst kim wo -
lon ta riu szom, bez któ rych byś my
so bie nie po ra dzi li. 

Z te go rocz nej edy cji w pa mię -
ci zo sta nie za pew ne ener ge tycz -
na, wspom nia na już, Pa ni Pi ła
oraz – jak za wsze trzy ma ją cy po -
ziom – Va va muf fin, to je śli cho -
dzi o pier wszy dzień. W dru gim
dniu nie za prze czal nie na du żej
sce nie kró lo wał To ots & the
May tals – ja maj ska reg gae le g-
en da. Wie le też dzia ło się na
sce nie So und Sy ste mo wej
i Jun glo wej (na mio ty). Cie szy
też fakt, że w tej mię dzy na ro do -
wej mie szan ce ska, dub, reg gae,
dan ce hall, jun gle – zna laz ło się
miej sce dla płoc kie go pro jek tu
dwóch pro du cen tów Ptr 1 i McQ
– Ka os bre ed z ek spe ry men tal ną
trąb ką Dar ka „Cho pi na” Szad-
kow skie go (zwią za ne go z płoc ką
for ma cją AQQ). 

Choć wię kszość
słu cha czy chwa li ła
or ga ni za cje, to fak-
tycz nie bar dziej
uroz ma i co na fe sti -
wa lo wa sto łów ka
i prysz ni ce mog ły by
stać się ko lej nym
atu tem w przy szłym
ro ku. Jak co ro ku,
spraw dzi ła się płoc -
ka pla ża i So bót ka,

gdzie fa ni mo gli się och ło dzić,
po grać w siat kę czy pop ły wać na
ka ja kach. 

– Z ro ku na rok chce my pod-
no sić po ziom im pre zy. Ma my
też, wię ksze wy ma ga nia wo bec
sie bie – pod su mo wu je Ża glew -
ski, któ ry wie rzy, czwar ta edy cja
fe sti wa lu od bę dzie się z udzia łem
Da mia na Mar le ya. 

Pod czas 3 edy cji zda rzy ło się
jesz cze coś. Po zy tyw nie wi bru ją cy
tłum Reg ga e lan du za in te re so wał
isto ty po za ziem skie. – Patrz cie
UFO – wo ła li ci, któ rzy pod czas
so bot nie go kon cer tu Lin tona
Kwe si Joh nsona z Wiel kiej Bry ta -
nii za miast na sce nę pa trzy li na
pa no ra mę Ra dzi wia i nie bo nad
Wi słą, po któ rym przez kil ka na ście
mi nut po ru sza ły się trzy po ma rań -
czo we świat ła. A mo że to Wiel ki
Jah da wał zna ki: Tak trzy mać. Bo
jak po wie dział je den z fa nów: Reg-
gae nie wy star czy słu chać – reg -
gae trze ba ko chać! (rł)

Fot. Krzysztof Kaliński

*) Jah – (czyt. dża) – w wie rze -
niach ra sta fa ri po tocz na naz wa
Bo ga, któ ra naj praw do po dob niej
po cho dzi od he braj skie go imie nia
Bo ga – Jah we. W ory gi nal nym
tek ście Bib lii „Jah” wy stę pu je 26
ra zy sa mo i 24 ra zy w sło wie „Hal-
le lu jah”, czy li chwal my Pa na. 
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Kalabrese

Damian

Loco
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Shapes

Trze cia edy cja Au dio ri ver 2008 od bę -
dzie się 1-2 sier pnia, jak po przed nio, na
płoc kiej pla ży. Tym ra zem im pre za jest
płat na; 35 zł za dwud nio wy kar net ku pio -
ny przed 31 lip ca i 50 zł dla tych któ rzy
zde cy do wa li się w ostat niej chwi li. W wej -
ściów ki za o pa trzyć się moż na w sie ci Tic -
ket pro.

Dla wszyst kich znaj dzie się miej sce,
bo wiem po le na mio to we bę dzie w tym ro -
ku wię ksze. Dla zwię ksze nia bez pie czeń -
stwa wpro wa dzo ne zo sta ną rów nież opa -
ski dla bi wa ku ją cych – bez nich nie bę dzie
wstę pu na ogro dzo ny te ren.

Ko go zo ba czy my i usły szy my?

PIĄ TEK (1 sier pnia)

Ma in Sta ge: Ro ni Se ze Re pra zent li ve,
Sha pes hif ter li ve, Jun gle Drum mer US DJ
Fu fe at, MC Low Qui li ve, Cls & Wax + K-
Si ze, Har per, Se siz

Cir cus Sta ge: Lo co Di ce, Josh Wink,
Ago ria, Mar tin But trich li ve, 3 Chan nels,
SLG, Pet ter von Co il vs Ha gal, Op ty mist,
Cu ba

Red Tent: Be ats Frien dly li ve, Tho mas
Lan gner aka Ex -Or, Jol ly Ro ger

Chil lo ut: Chill Le a der, Lip, Top Cut, Mat-G

SO BO TA (2 sier pnia)

Ma in Sta ge: UN KLE li ve, Da ve Se a man,
Ka la bre se and his Rum pe lor che stra,
2020 So un dy stem li ve, A Mo un ta in ofe
One, Elec tri ci ty (Bert & Igor), Qu an tum
Mekk

Cir cus Tent: Ri car do Vil la lo bos, Da mian
La za rus, Ex tra welt li ve, Guy Ger ber li ve, Po -
ziom-X, Cbass&Mi ko be ne

Red Tent: Catz’n Dogz, Glas se, Ea sy,
Lu ip ho bia 

Chil lo ut: Po ziom-X (Chil led), Etiop
Opra wa wi zu al na: VJ Noc ny Ma rek,

vsTE AM (Pa a vo vs Char lie), VJ MK, VJ Ar2

War to do dać, że niek tó rzy ar ty ści wy stą pią w pod wój nej ro li np. 3 Chan-
nels i Po zio ma-X bę dzie my mo gli usły szeć na róż nych sce nach w zu peł nie od mien nych wcie le -
niach. Szcze ciń ski du et w pią tek za gra ja ko 3 Chan nels na Cir cus Sta ge, by na stęp ne go dnia w Red
Tent wsko czyć w skó rę Catz’n Dogz. To nie la da grat ka, bo Catz’n Dogz w paź dzier ni ku wy da ją de -
biu tan cki al bum w wy twór ni Cla u de‘a Von Stro ke’a. Z ko lei Po ziom-X przed swo im głów nym se tem
w Cir cus Sta ge za gra dow ntem po w na mio cie Chil lo ut, co dla wie lu bę dzie atrak cją.

Na fe sti wa lu nie za brak nie tak że sta łe go by wal ca i co raz jaś niej świe cą cej gwia zdy SLG oraz
na szych lu dzi w drum and bas so wych świe cie, czy li trio Cls & Wax + K-Si ze. Do te go co raz
czę ściej wy da ją cy Cbass & Mi ko be ne, Cu be, Ex -Or i zna ny wszyst kim ko lek tyw Be ats Frien dly
w wer sji li ve.

Przy pom nij my, że w pier wszym ro ku Au dio ri ver zgro ma dził 20 tys. osób, 12 mie się cy póź -
niej wy nik zo stał pod wo jo ny. Au dio ri ver 2007 za jął 7. miej sce na li ście naj waż niej szych świa-
to wych fe sti wa li wg pre sti żo we go ser wi su in ter ne to we go Re si dent Ad vi sor.

Au dio ri ver to ukłon w stro nę wy ro bio nych słu cha czy i za chę ta dla po cząt ku ją cych mi łoś ni ków
mu zy ki elek tro nicz nej. Or ga ni za to rzy fe sti wa lu spro wa dzi li do Pol ski naj waż niej szych przed sta -
wi cie li te go ga tun ku mu zy ki.

Spon so rem głów nym fe sti wa lu jest LECH PRE MIUM.                                                              (j)
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Od 15 lip ca ru szy ła sprze daż kar ne -
tów na me cze pił ki noż nej Wi sły

Płock. Ki bi ce, szcze gól nie ci, któ rzy
przy cho dzą re gular nie na ro zgry-
w ki naf cia rzy na pew no nie
bę dą za wie dze ni. Klub
przy go to wał bo ga tą i zróż -
ni co wa ną ofer tę bi le tów
i kar ne tów na run dę je sien -
ną se zo nu 2008/2009. 

Klub do ko nał ana li zy cen
bi le tów i kar ne tów w ca łej
Pol sce, a tak że wziął pod uwa -
gę in fra struk tu rę na sze go
obiek tu, wy nik spor to wy, re zul -
ta ty prze pro wa dzo nych ba dań mar-
ke tin go wych oraz su ge stie ki bi ców.

– W ten spo sób chce my bu do wać
lo jal ność swo ich klu czo wych klien-
tów, a w kon sek wen cji zwię kszyć frek-
wen cję na try bu nach – czy ta my
w ofi cjal nym ko mu ni ka cie Wi sły
Płock. – Dla te go zna czą co ob ni ży liś -
my ce ny kar ne tów, two rząc bar dzo
atrak cyj ną ofer tę w ska li kra ju. Wier -
ni i lo jal ni ki bi ce spo ro za osz czę dzą,
a tak że otrzy ma ją do dat ko we bo nu sy
z ra cji wy ku pie nia kar ne tów. Je dy -
nym wa run kiem na by cia ta nie go kar-
ne tu jest wy peł nie nie for mu la rza oraz
zgo da na prze twa rza nie da nych oso -
bo wych wy ma ga nych przez Klub. 

W nad cho dzą cym se zo nie no wo -
ścią są kar ne ty dla se nio rów, kar ne ty
kor po ra cyj ne dla firm, oraz kar ne ty
dla za re je stro wa nych człon ków Sto-
wa rzy sze nia Sym pa ty ków Klu bu Wi -
sła Płock.

Kar net Se nio ra to ofer ta dla ki bi -
ców po wy żej 60. ro ku ży cia. Trze ba
za nie go zap ła cić 59 zł. Upraw nia on
do wstę pu na sek tor G umiesz czo ny
na try bu nie za chod niej. Dzię ki kar ne -
to wi moż na za osz czę dzić na wet 100
zł w run dzie. 

Kar ne ty Kor po ra cyj ne to ofer ta
dla ma łych i śred nich firm, któ ra poz -
wa la im za osz czę dzić 10 proc. kosz -
tów. Je śli fir ma zde cy du je się ku pić
po wy żej 10 szt. kar ne tów na lo żę ho -
no ro wą, to mu si zap ła cić 250 zł. Na
try bu nę za chod nią kar net (po wy żej
20 szt.) kosz tu je 90 zł. Ce ny moż na
ne go cjo wać przy za ku pie wię cej niż
50 kar ne tów.

Kar net SSKWP to ofer ta skie ro -
wa na do ak tyw nych człon ków Sto-
wa rzy sze nia Sym pa ty ków Klu bu Wi -

sła Płock. Wpro wa dza jąc ta nie kar ne -
ty – 59 zł – dla człon ków SSKWP
Klub chce po móc Sto wa rzy sze niu
w po zy ski wa niu no wych człon ków.
Kar net dla człon ków SSKWP umoż -
li wia wstęp wy łącz nie na try bu nę
wschod nią. 

Dla ki bi ców, któ rzy nie mo gą ko rzy -
stać z po wyż szych ofert, klub przy go -
to wał kar ne ty na try bu nę wschod nią
w ce nie 69 zł (do tych czas 150 zł), na
try bu nę za chod nią – 99 zł (w po przed -
nim se zo nie – 220 zł) oraz na lo żę –
300 zł (by ło 500 zł). 

Jest też ofer ta spe cjal na dla nie peł -
no spraw nych. Ce na kar ne tu wy no si
tyl ko 1 zł dla osób z I i II gru pą in -
wa lidz ką. Upraw nia on do wej ścia
na sek tor G try bu ny za chod niej.
Oso ba na wóz ku in wa lidz kim i jej
opie kun mo gą wy ku pić kar net za 1
zł i spo koj nie oglą dać me cze z lo ży
ho no ro wej. 

W nad cho dzą cej run dzie w ofer cie
klu bu bę dą do stęp ne rów nież do -
tych cza so we pro po zy cje - bi le ty ro -
dzin ne i szkol ne. No wo ścią jest bi let
dla sę dziów pił kar skich oraz to, że

zor ga ni zo wa ne gru py szkol ne mo gą
sia dać na try bu nie kry tej. 

Bi let ro dzin ny – ce na bez zmian
wy no si 30 zł. Umoż li wia wstęp na sek-
tor ro dzin ny. W nad cho dzą cym se zo -
nie try bu na kry ta w ca ło ści bę dzie wy -
dzie lo nym sek to rem ro dzin nym. Mogą
na niego wejść mak sy mal nie dwie oso -
by do ro słe z trój ką dzie ci do 15. ro ku
ży cia. Bi let jest do stęp ny wy łącz nie
w dro dze re zer wa cji. Oprócz do dat ko -
wych atrak cji, któ re na każ dym me czu
bę dą cze ka ły na ki bi ców w sek to rze
ro dzin nym, bi let poz wa la za osz czę dzić
pię cio o so bo wej ro dzi nie na wet 60 zł
na jed nym me czu! 

Uwa ga! Przy wstę pie na po zo sta łe
sek to ry dzie ci po wy żej 3 lat i opie ku -
nów obo wią zu ją stan dar do we ce ny bi -
le tów.

Bi let szkol ny – 2,50 zł dla człon -
ków zor ga ni zo wa nych grup szkol-
nych wraz z opie ku nem. 

No wo ścią jest to, że bi let szkol ny
umoż li wia wstęp na za da szo ny sek tor
ro dzin ny na try bu nie za chod niej. Bi let
jest do stęp ny wy łącz nie w dro dze re z-
er wa cji po prze sła niu do klu bu imien -
nej li sty wszyst kich człon ków zor ga ni -
zo wa nej gru py. Na człon ków grup
szkol nych cze ka ją do dat ko we atrak cje. 

Bi let dla sę dziów pił kar skich
PZPN – ce na 1 zł dla czyn nych sę dz-
iów pił kar skich PZPN z waż ną le gi -
ty ma cją sę dziow ską. Bi let w ce nie 1
zł umoż li wia sę dziom wstęp wy łącz -
nie na sek tor G na try bu nie za chod -
niej i jest do stęp ny wy łącz nie w dro -
dze re zer wa cji lub przed sprze da ży.
Przy za ku pie bi le tu w dniu me czu lub
na in ne sek to ry, sę dziów obo wią zu ją
stan dar do we ce ny bi le tów. 

Nie ste ty, w run dzie je sien nej ce ny
bi le tów jed no ra zo wych bę dą droż -
sze niż do tych czas. Wy no szą one:
– na try bu nę wschod nią – 13 zł (do -

tych czas 10 zł)
– na try bu nę za chod nią – 18 zł (do ty-

ch czas 15 zł)
– na lo żę ho no ro wą – 50 zł (bez

zmian)
– dla ki bi ców przy jezd nych (go ści) –
15 zł (bez zmian).

Aby uła twić ki bi com wstęp na sta-
dion im. Ka zi mie rza Gór skie go każ dy
bi let i kar net w se zo nie 2008/2009 bę -
dzie róż nił się ko lo rem. Iden tycz ny mi
ko lo ra mi bę dą oz na czo ne bram ki wej -
ścio we na posz cze gól ne try bu ny oraz
ka sy. Ta kie roz wią za nie ma uła twić
wstęp oraz unik nąć nie po ro zu mień,
czy na pięć przy wej ściu na sta dion.

Na po cząt ku 2009 r. Wi sła Płock
pla nu je wdro żyć Kar tę Ki bi ca. Bę dzie
to do ku ment, da ją cy okre ślo ne przy-
wi le je i uła twia ją cy ko mu ni ka cję
z klu bem. M.D.

Lo jal ni zy sku ją 

Schemat stadionu piłkarskiego im. Kazimierza Górskiego

Projekty karnetów – runda jesienna
sezonu 2008-2009

Projekty biletów – runda jesienna sezonu
2008-2009



„Je steś nam w ży ciu pięk nym 
przy stan kiem

I dro gow ska zem w niez na ny świat.”
Jan Choj nac ki 

(ab sol went z 1946 r.)

Naj waż niej sza w naz wie na sze go To -
wa rzy stwa Wy cho wan ków, Wy cho waw -
ców i Przy ja ciół Gim na zjum i Li ce um im.
Mar szał ka Sta ni sła wa Ma ła chow skie go
w Płoc ku jest przy jaźń. To jest pod sta wa,
któ ra poz wo li ła nam prze trwać ra zem pół
wie ku! Uni kal na dzi siaj war tość sta ła się
dla nas wyz nacz ni kiem na szych dzia łań
i kie run kow ska zem w ży ciu. 

We dług słow ni ków przy jaźń to do bra,
ser decz na re la cja po mię dzy oso ba mi,
opie ra ją ca się na wza jem nym za u fa niu,
po mo cy, życz li wo ści. Ta do bra i ser -
decz na re la cja mię dzy na mi a na szą Ma -
ła cho wian ką ro dzi ła się w cią gu wie lu
lat na u ki – na szej, nie rzad ko na szych ro -
dzi ców i na szych dzie ci. Trud no więc
by ło roz stać się ot tak, kie dy to, co naj -
bar dziej war to ścio we w ży ciu, to, co łą -
czy – za u fa nie, mi łość, wza jem ny sza-
cu nek, od po wie dzial ność – by ły w nas
bu do wa ne i umac nia ne właś nie tu. Ta
tęsk no ta obec na by ła w ser cach ab sol -
wen tów już przed woj ną, o czym świad-
czy fakt, że od 1894 do 1930 ro ku od by -
ło się dzie więć zja zdów, a wła ści wie
spot kań daw nych ko le gów. Z tej tęsk no -
ty zro dził się po mysł Zja zdu Ma ła cho -
wia ków, przed sta wio ny w 1957 ro ku
przez wy cho wan ka Li ce um mgr inż.
Eli giu sza Fal kow skie go kil ku ko le gom
ze szko ły.

Był wśród nich nasz dłu go let ni pre zes
i nie stru dzo ny orę dow nik do bra tej
szko ły – dr inż. Ja kub Choj nac ki – ma -
tu rzy sta z 1945 r., nasz zac ny, zmar ły
przy ja ciel, któ re go ce cho wa ły wiel ki
pa trio tyzm, otwar tość na lu dzi, świat
i je go spra wy, za an ga żo wa nie na rzecz
po mo cy czło wie ko wi i na u ce. Z je go
ini cja ty wy właś nie Zjazd Ma ła cho wia -
ków w 1958 ro ku od był się pod ha słem
777-le cia ist nie nia szko ły. By ło to po -
tęż ne przed sięw zię cie, a po wo ła ny
w ce lu spraw nej or ga ni za cji Ko mi tet li -
czył aż 30 osób. Aż 9 ko mi sji me ry to -
rycz nych ukon sty tu o wa ło się dla osią -
gnię cia suk ce su Zja zdu. Ja kub Choj nac -
ki prze wod ni czył czte rem z nich. Po
śmier ci Eli giu sza Fal kow skie go zo stał
prze wod ni czą cym Ko mi te tu Or ga ni za -
cyj ne go.

Na dru gi dzień Zja zdu Ma ła cho wia -
ków, tj. 14 czer wca 1958 ro ku, przy pa -
da po czą tek hi sto rii To wa rzy stwa Wy -
cho wan ków, Wy cho waw ców i Przy ja -
ciół Gim na zjum i Li ce um im. Mar szał ka
Sta ni sła wa Ma ła chow skie go w Płoc ku.
Ko mi tet Or ga ni za cyj ny przeksz tał cił się
w Ko mi tet Wy ko naw czy, któ ry nie-
zwłocz nie przy stą pił do dzia łań. Sfor-
mu ło wa no niez wy kle istot ne dla do bra
szko ły wnio ski i uch wa ły. Wio dą ce by -
ły te, któ re do ty czy ły sie dzi by Ma ła cho -

wian ki. Po stu lo wa no zbu do wa nie no -
we go gma chu, od po wia da ją ce go „po -
trze bom mło dzie ży i wy mo gom współ -
czes ne go bu dow nic twa szkol ne go”, któ -
ry wi nien być „cen tral nym obiek tem
zbu do wa nym na Ma zo wszu Płoc kim dla
ucz cze nia mi le nium”. Od noś nie za byt -
ko wej czę ści szko ły za pla no wa no re -
mont, a obec ny bu dy nek po sta no wio no
wy ko rzy stać czę ścio wo na po trze by
Mu ze um Hi sto rii Kul tu ry Pol skiej, ze
szcze gól nym uw zględ nie niem szkol nic -
twa Ma zo wsza Płoc kie go i ewen tu al nie
na sie dzi bę To wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go.

Ko mi tet Wy ko naw czy otrzy mał 
prio ry te to we za da nie re a li za cji tych
uch wał. Dla te go też w la tach 1958-
1964 peł nił on fun kcję Spo łecz ne go
Ko mi te tu Bu do wy. Dzię ki je go sta ra -
niom w cza sie XI Zja zdu Wy cho wan -
ków (4 wrześ nia 1964 ro ku) od da no
szko le no wy obiekt i odre sta u ro wa no
część XVII -wiecz ną. Dwa dni po tem,
Ko mi tet Wy ko naw czy przeksz tał cił
się w Ko mi tet Wy cho wan ków, Wy -
cho waw ców i Przy ja ciół Gim na zjum
i Li ce um im. Mar szał ka Sta ni sła wa
Ma ła chow skie go w Płoc ku. Pod ję to
ko lej ne uch wa ły dla do bra szko ły i jej
po do piecz nych; zmo bi li zo wa no
wszyst kich ucz niów i przy ja ciół szko -
ły do czy nów spo łecz nych i ofiar na jej
rzecz oraz do gro ma dze nia fun du szy.
Środ ki po zy ski wa no głów nie z ba lów
syl we stro wych or ga ni zo wa nych w la -
tach 1958-1972 przez Ta de u sza Brud-
nic kie go. 

15 lat dzie lą cych Zja zdy XI i XII to
okres wzmo żo nej pra cy na rzecz szko -
ły; wy ko rzy sty wa no po ja zdy Ko mi te tu
do ce lów szko le nio wych, zgro ma dzo -
no im po nu ją cą ko lek cję ro ślin eg zo -
tycz nych, pod nie sio no este ty kę po -
przez po zy ska nie dzieł sztu ki (go be lin
Jo lan ty Za widz kiej, me ta lo we ży ran -
do le, mo sięż na lam pa naf to wa z po -
cząt ków XX wie ku).

Na rok 1980 przy pa dał ju bi le usz
800-le cia szko ły. Na spot ka niu dy rek -

cji pre zy dium Ko mi te tu Wy cho wan -
ków pod ję to de cy zję o po łą cze niu uro -
czy sto ści z XII Zja zdem Wy cho wan -
ków. Z tej rów nież oka zji wy da no,
opra co wa ne przez Te re sę Nych, skró-
co ne dzie je szko ły. 

Ko lej ne wiel kie przed sięw zię cie or -
ga ni za cyj ne XII Zja zdu wzię li na sie -
bie wy cho wan ko wie ra zem z dy rek -
cją. Za pew nio no noc le gi, zor ga ni zo -
wa no wy sta wy oko licz no ścio we: fi la -
te li stycz ną, prac na u ko wych Ma ła -
cho wia ków oraz za byt ków ar chi tek tu -
ry, a prze de wszyst kim szcze gó ło wo
za pla no wa no sa me ob cho dy ju bi le u -
szo we. 

6 mar ca 1988 ro ku, po po nad 30 la-
tach kie ro wa nia pra ca mi Ko mi te tu, Ja -
kub Choj nac ki zło żył re zy gna cję
z fun kcji prze wod ni czą ce go To wa rzy -
stwa. Ja ko pre zes, a po tem pre zes ho -
no ro wy, był otwar ty na ar gu men ty in -
nych, nie szu ka jąc w żad nej spra wie
swo ich ko rzy ści. Ży cio wy op ty mizm
i po go da du cha by ły dla nas za wsze
do brym przy kła dem za cho wań w trud -
nych sy tu a cjach. 

Je śli moż na o kimś po wie dzieć, że
miał cha ryz mę, to z ca łą pew no ścią miał
ją pre zes Ja kub Choj nac ki. Dzię ki nie -
mu na stę po wa ła szyb ka i spraw na re a li -
za cja uch wał zja zdo wych, ini cjo wał
spo łecz ne zbiór ki (po przez m.in. zbiór -
kę zło mu, ba le, czy ny spo łecz ne i da ro -
wiz ny). Za je go też spra wą ufun do wa no
szko le sztan dar oraz do ko na no roz bu do -
wy, któ ra zgod nie z ocze ki wa nia mi Wy -
cho wan ków sta ła się cen tral nym obiek-
tem na Ma zo wszu. 

Ko lej ny Zjazd Wy cho wan ków
z oka zji 810-le cia szko ły (1990) za o -
wo co wał m.in. wy da niem ob szer nej
mo no gra fii pt. „Ma ła cho wian ka”
(1995, wzn. 2000), al bu mu za ty tu ło -
wa ne go „Ma ła cho wian ka – IX wie ków
Płoc kiej Szko ły (2005), ufun do wa -
niem dzwo nu ju bi le u szo we go (2000),
od sło nię ciem tab li cy, upa mięt nia ją cej
strajk szkol ny z 1905 ro ku (2005, ini-
cja ty wa ów czes ne go dy rek to ra Ta de u -
sza Zom bir ta), opub li ko wa niem „Ni ci
Iu kun dy” au tor stwa El żbie ty Cie siel -
skiej -Za jąc oraz wzno wie niem biu le ty -
nu „Ma ła cho wiak”. 

Co kol wiek ro bi liś my dla na szej
szko ły by ło da rem przy jaź ni i wy ra -
zem szcze gól nej tro ski i przy wią za nia,
któ re wy ni ka ły z uczu cia, ja kim z wza -
jem no ścią ob da rzy ła nas ta szko ła.
Chciał bym, aby na si na stęp cy -wy cho -
wan ko wie prze ję li te war to ści, utoż sa -
mia jąc się z ni mi tak jak my, by NA -
SZA MA ŁA CHO WIAN KA, cy tu jąc
da lej sło wa pieś ni Ja na Choj nac kie go,
„kwit ła ko lej ne wie le set lat“.

Ma ciej Ka miń ski
(z-ca pre ze sa To wa rzy stwa Wy cho -

wan ków, Wy cho waw ców i Przy ja ciół
Gim na zjum i Li ce um im. Mar szał ka

Stanisława Małachowskiego)
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21 czer wca gro no ab sol wen tów Li ceum Ogól noksz tał cą ce go im. mar szał ka Sta ni sła wa Ma ła chow skie go spot ka ło się na
ju bi le u szo wym 50. zjeź dzie. Na oko licz no ścio wej se sji w szkol nej au li wyg ło szo no kil ka re fe ra tów, otwar to wy sta wy: „Ma -
ła cho wian ka lat sześ ćdzie sią tych” i „Skrzy dła Ma ła cho wian ki”. Od sło nię to dwie tab li ce pa miąt ko we, po świę co ne dłu go -
let nie mu prze wod ni czą ce mu Ko mi te tu Wy cho wan ków i To wa rzy stwa Wy cho wan ków Ma ła cho wian ki – Ja ku bo wi Choj -
nac kie mu (w szko le i na do mu przy ul. Zduń skiej, gdzie miesz kał).

W służ bie Ma ła cho wian ki

Am ba sa dor Re pub li ki Li tew skiej Egi di jus Me -
ilűnas i dy rek tor Mał go rza ta Mro czkow ska

Płoc cza nie 
na świę cie Li twi nów

Uro czy stość upa mięt nia ją cą Dzień Pań -
stwa Li tew skie go zor ga ni zo wał am ba sa -
dor Re pub li ki Li tew skiej w Rze czy pos po -
li tej Pol skiej Egi di jus Me ilűnas. Ob cho -
dzo ne od nie daw na świę to przy pa dło
w 755. rocz ni cę ko ro na cji twór cy pań stwo -
wo ści li tew skiej Men do ga. Ten je dy ny
w hi sto rii Li twy król zo stał za zgo dą pa pie -
ża In no cen te go IV na masz czo ny i ko ro no -
wa ny przez bi sku pa cheł miń skie go Hen ry -
ka w No wo gród ku dnia 6 lip ca 1253 ro ku. 

Przy ję cie w Am ba sa dzie Li twy w War -
sza wie (7 lip ca), zgro ma dzi ło wie le oso bi -
sto ści ze świa ta dy plo ma cji, po li ty ki, na u -
ki, kul tu ry i edu ka cji. Am ba sa dor za pro sił
też płoc czan: dy rek to ra I Pry wat ne go Li ce -
um Pla stycz ne go i I Pry wat ne go Li ce um
Ogól noksz tał cą ce go im. Mar ce li ny Ro ści -
szew skiej – Mał go rza tę Mro czkow ską, dy -
rek to ra L.O. im. Wła dy sła wa Ja gieł ły –
Mi ro sła wa Piąt ka i pre ze sa Mię dzysz kol -

ne go Klu bu Eu ro -At lan tyc kie go – Mar ka
Mro czkow skiego – or ga ni za to rów Re gio -
nal ne go Kon kur su Hi sto rycz ne go POL S-
KA JA GIEL LO NÓW. 

Ideę te go kon kur su do brze pod su mo wał
am ba sa dor Li twy: pa trząc z per spek ty wy
kil ku set lat moż na stwier dzić, że Li twi ni
i Po la cy, na po czą tek w Kre wie w XIV wie -
ku, po tem w Lub li nie w XVI wie ku, stwo -
rzy li uni ka to wą dla te go okre su unię
państw. Na owe cza sy by ła to praw dzi wa
wie lo na ro do wa Unia Eu ro pej ska. 

Uro czy ste mu przy ję ciu w am ba sa dzie
li tew skiej to wa rzy szy ła otwar ta na Zam ku
Kró lew skim w War sza wie wy sta wa Skar-
biec Ka te dry Wi leń skiej pod pa tro na tem
ho no ro wym mar szał ka Sej mu RP Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go. Bez cen ne sprzę ty
li tur gicz ne, ukry te w 1939 ro ku przed so -
wiec kim agre so rem, po wró ci ły na swo je
miej sce przed nies peł na 20 la ty, wraz
z odzy ska niem przez Li twę nie po dleg ło ści
i re kon se kra cją wi leń skiej świą ty ni. Do
naj zna ko mit szych zbio rów, ek spo no wa -
nych po raz pier wszy po za gra ni ca mi Li -
twy, na le ży bez wąt pie nia re lik wiarz rę ki
św. Sta ni sła wa, ufun do wa ny przez Alek-
san dra Ja giel loń czy ka w 1503 ro ku w 250.
rocz ni cę ka no ni za cji pa tro na Ka te dry i po -
są żek re lik wia rzo wy św. Ka zi mie rza Ja -
giel loń czy ka, pa tro na Li twy, spra wio ny
w 1637 ro ku przez wo je wo dę smo leń skie -
go Alek san dra Go siew skie go. War to do -
dać, iż te niez wy kłe zbio ry po ka za ne bę dą
jesz cze tyl ko w Kra ko wie przez wspó łor -
ga ni za to ra wy sta wy – Za mek Kró lew ski
na Wa we lu. (mwm)
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Ma ły, czer wo ny i zły – uro dził się
w po ło wie lip ca, przy no sząc ra dość pra-
cow ni kom płoc kie go zoo, bo San zi nia
Ma da ga skar skie w ogro dach mno żą się
niez wy kle rzad ko.

To, że „gry zie na wszyst kie stro ny” to
do bry znak, świad czą cy o zdro wiu mło de -
go osob ni ka. War to przyjść do ogro du i zo -
ba czyć je go zwin ne czer wo no -brą zo we
cia ło, któ re gdy osią gnie do ro słość zmie ni
od cień na bar dziej spo koj ny, zie lo no -sza ry.

To ga tu nek en de micz ny, wy stę pu ją cy
w śro do wi sku na tu ral nym je dy nie na
Ma da ga ska rze, je den z kil ku ja kie po -
sia da nasz ogród. 

Za raz po uro dzi nach zło śli we go wę ża,
z Edyn bur ga do Płoc ka przy je cha ły dwie
To ko Czar no skrzy dłe (na zdjęciu) – nie ty -
po we, nie wiel kie przed sta wi ciel ki dzio bo -
roż ców z Af ry ki (wię kszość po cho dzi
z Azji). To cie ka we, ko lo ro we, po sia da ją ce
dłu gie, za krzy wio ne dzio by pta ki. Moż na je
oglą dać na no wym wy bie gu w pta szar ni.
Oprócz Płoc ka af ry kań skie To ko po sia da
tyl ko Kra ków. (rł)

Co no we go 
w płoc kim ogro dzie? Przy ro da ra dzi so bie ja koś z za nie -

czysz cze nia mi, któ re usta wicz nie jej ser-
wu je my. Niez byt czy sta Wi sła i jej miesz -
kań cy tak że przyz wy cza i li się chy ba ja -
koś do trud nych wa run ków ży cia, bo co
i rusz oka zu je się, że by tu ją w niej osob-
ni ki, któ rym wi śla ne miesz ka nie od po -
wia da od kil ku na stu lat. Tak z pew no ścią
jest w przy pad ku 11,76 kg (83 cm dłu go -
ści) kar pia zło wio ne go przez Bo gda na
Su cho dol skie go, w no cy 25 czer wca, na...
jed no zia ren ko ku ku ry dzy, ko ło sta re go
mo stu. Żal by ło przer wać dłu gi ży wot sę -
dzi we mu „płoc cza ni no wi”, więc po
uwiecz nie niu zdo by czy na zdję ciu, kar pi-
o wi zwró co no wol ność.

Dru gi re kor do wy po łów B. Su cho dol -
ski miał kil ka dni póź niej w je zio rze
w So czew ce. Tym ra zem na węd kę (na
czer wo ne ro ba czki) zła pał się ogrom ny
leszcz – 61 cm dłu go ści i 4,07 kg wa gi.

Sie dli sko ryb w So czew ce jest jed nak za -
gro żo ne – wo dy w je zio rze uby wa i je śli
szyb ko nie po dej mie się kro ków za rad -
czych, za rów no ło wi ska, jak i ką pie li ska
za pa rę lat tam nie bę dzie. (j)

Szczo dra Wi sła

Ra da Miesz kań ców Osie dla „Dwor co -
wa” po sta no wi ła wy róż nić sa le zja ni na ks.
Jac ka Adle ra ho no ro wym ty tu łem
„Czło wie ka Ro ku 2007 Osie dla Dwor co -
wa”. Uro czy stość wrę cze nia dy plo mu
i pu cha ru mia ła miej sce 20 lip ca pod czas
mszy św. w „Sta ni sła wów ce”.

Ks. Ja cek Adler, ab sol went sa le zjań -
skie go Wyż sze go Se mi na iurm Du chod ne -
go, od 1997 ro ku peł nił po słu gę kap łań ską
w pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki i był
miesz kań cem osie dla, któ re w ten spo sób
po sta no wi ło mu po dzię ko wać za 11 lat

pra cy w Płoc ku. Był m.in. ka te che tą
w Zes po le Szkół Usług i Przed się bior czo -
ści przy ul. Pa dlew skie go i w LO „Pro fe -
sor”, peł nił fun kcje opie ku na: Klu bu Pro-
fi lak ty ki Śro do wi sko wej „Nasz do mek”,
ZHR i Ko ścio ła Do mo we go, pro wa dził
świet li cę śro do wi sko wą dla dzie ci z te re -
nu pa ra fii, zbie rał da ry dla naj bied niej -
szych, wspó łor ga ni zo wał tur nie je dzi kich
dru żyn.

Że gna ny z ża lem przez płoc czan, od
sier pnia słu ży pa ra fii sa le zjań skiej
w Ostró dzie. (j)

Osie dlo wy Czło wiek Ro ku

Zdję cie Zbi gnie wa No wa ka, zdo byw cy II na gro dy w kon kur sie „Wios na w zoo”

Przy po mi na my, że ca ły czas trwa
kon kurs fo to gra ficz ny „La to w płoc kim
zoo”. To już trze cia edy cja kon kur su
zwią za ne go z po ra mi ro ku w Miej skim
Ogro dzie Zo o lo gicz nym. Na zdję cia
o for ma cie mi ni mum 20 na 30 cm (tech-
ni ka do wol na) ogród cze ka do koń ca
wa ka cji. Każ dy z au to rów mo że zgło sić
mak sy mal nie osiem prac. Ju ry przyz na

trzy na gro dy głów ne i wy róż nie nia. Do
wy gra nia: kar ty wstę pu do zoo (waż ne
przez rok), zo o lo gicz ne nies po dzian ki,
a tak że ga dże ty i al bu my od wspó łor ga -
ni za to rów, czy li Ga ze ty Wy bor czej
Płock i Sy gna łów Płoc kich. Zdję cia
moż na przy no sić lub prze sy łać na adres:
Miej ski Ogród Zo o lo gicz ny, ul. Nor ber -
tań ska 2, 09-402 Płock. (rł)

Zrób zdję cie w zoo
Płock i je go mia sto par tner skie Fort

Way ne (In dia na, USA), każ de go la ta,
od 9 lat, pro wa dzą nie kon wen cjo nal ne
war szta ty ję zy ka an giel skie go dla
miesz kań ców Płoc ka. 

Każ dy kurs, pro wa dzo ny w Cen -
trum Ję zy ków Ob cych Yo ur Lan gu a ge -
Co ur ses, trwa tyl ko je den ty dzień
(pięć spot kań po pół to rej go dzi ny co -
dzien nie). Spot ka nia pro wa dzo ne są
w ma łych gru pach, w for mie luź nych
kon wer sa cji. – Dla mnie cie ka wa by ła
roz mo wa z mo i mi stu den ta mi na te mat
róż nic w pra wie eu ro pej skim i ame ry -
kań skim – wspo mi na Ma ri lyn Ca in,
wy kła dow ca za gad nień eko no micz -
nych na Uni wer sy te cie Tay lo ra w Fort
Way ne. Ona, po dob nie jak jej ko le ga
Chris De vos, na u czy ciel hi sto rii i za -
gad nień po li tycz no -spo łecz nych
w szko le śred niej Bis hop Dwen ger
w Fort Way ne są w Płoc ku po raz pier-
wszy.

Po ty god niu po by tu, nie uda ło im się
zwie dzić za wie le, ale chwa li li płoc ki
fe sti wal Reg ga e land. Ko lej ny we e kend
spę dzi li w Kra ko wie. Ewa Ada sie wicz –
dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji UMP,

z któ rą spot ka li się w płoc kim ra tu szu,
za pro po no wa ła im rów nież uczest nic -
two w kon fe ren cji edu ka cyj nej kil ku na -
stu szkół z Pol ski i Iz ra e la, któ ra od by -
ła się w Ma ła cho wian ce. Na pro po zy cję
chęt nie przy stał Chris De vos, któ re go
ma cie rzy sta pla ców ka ma z naj star szą
pol ską szko łą pod pi sa ną umo wę
o współ pra cy. 

War szta ty cie szą się nie od mien nie
od lat du żym za in te re so wa niem. Sko-
rzy sta ło z nich do tąd po nad 800 osób,
z któ rych wie lu po wra ca. Nie ma się co
dzi wić, spo glą da jąc na te ma ty kę spot -
kań, np. Ka ren Bar ker uczy hisz pań -
skie go po an giel sku (świet nie zna też
ro syj ski), Ma ry lin Ca in mó wi ła o ter -
mi no lo gii w do ku men tach biz ne so -
wych, za rzą dza niu ka pi ta łem ludz kim
i ko mu ni ka cji w biz ne sie. Chris De vos
sku pił się na za gad nie niach z hi sto rii
USA i po li ty ce współ czes nej oraz róż -
ni cach mię dzy gos po dar ką eu ro pej ską
a ame ry kań ską.

W tym ro ku licz ba uczest ni ków jest
znacz na, bo na kon wer sa to rium z an -
giel skie go swo ich pra cow ni ków skie -
ro wa ła jed na z płoc kich firm. (rł)

Ka ren Bar ker przy jeż dża do Płoc ka od oś miu lat. Mó wi, że to jej dru gi dom.
W tym ro ku przy wioz ła dwój kę ko le gów z Fort Way ne, że by... po ga dać.

Ame ry kań skie wa ka cje

Sza ry, dłu gi, ale po trzeb ny. – Dłu go
za sta na wia liś my się co zro bić z mu rem
oka la ją cym wy bieg dla sło ni. Dosz liś my
do wnio sku, że graf fi ti to niez ły po mysł,
je śli po łą czy się sztu kę z dy dak ty ką – mó -
wi Alek san der Ni we liń ski, dy rek tor zoo.
Tak pow stał kil ku na sto me tro wy obraz
z na ma lo wa ny mi oryk sa mi, lwem i rze -
kot ką oraz naj bar dziej po pu lar nym or ło -
sę pem, przy któ rym moż na sta nąć
i porównać roz pię tość je go skrzy deł
z włas ny mi ra mio na mi. Są też do dat ko -
we in for ma cje o pro gra mach re a li zo wa -
nych przez płoc kie zoo. – Lu dziom się to

po do ba. Bar dzo chęt nie fo to gra fu ją się
przy or ło sę pie – do da je dy rek tor. (rł)

Graf fi ti na murze
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Na po czą tek wy stą pi ły ostre Ba be czki z Ro dzyn kiem

Póź niej w po li tycz nym so sie „ta plał
się” Krzysz tof Pia sec ki 

Kie dy za trzy ma liś my się na sta cji ben zy no wej w Płoc ku pod szedł do mnie po tęż ny facet i ni skim ba sem za py tał: Prze pra szam, czy Pan
Ma riol ka? – wspo mi nał Igor z Ka ba re tu Pa ra nie nor mal ni, któ re go dam ska kre a cja blond -krej zol ki to hit płoc kie go Ka ba re to nu 

Ka ba ret Ske czów Mę czą cych roz ba wił pub licz ność „Pio sen ką Tre ne ra” w wią zan ce pa ro -
dii hi tów zes po łu Fe el i utwo rze eko lo gicz nym, w któ rym zes pół wy stą pi ło „pra wie” na go

„So upe du jo ur” No cy Ka ba re to wej to Łow cy.B, rów nie go li i we se li jak ich po przed ni cy
w jed nej ze swych naj słyn niej szych kre a cji, czy li The Klasz czers

Go ło i we so ło
Niez ły bi gos zgo to wa li płoc cza nom czo -

ło wi pol scy sa ty ry cy i ko mi cy, a „szef
kuch ni” – To masz Ja chi mek dwo ił i się
tro ił ser wu jąc co raz bar dziej ostre po tra -
wy, przy któ rych nie ża ło wał, ani so li ani
pie przu. – Wi dzę, że wie lu z pań stwa stoi.
No, trud no trze ba by ło so bie na czas wy -
bu do wać am fi te atr – żar to wał sa ty ryk.
Wy bu chy i sal wy śmie chu był więc jak naj -
bar dziej uza sad nio ne. Ostrze sa ty ry cię ło
bez li toś nie ukła dy w PZPN, pub licz ne wy -
stę py Do dy i Man da ry ny, do sta ło się też
służ bie zdro wia i nam sa mym; w ske czach
pa ro diu ją cych pi jań stwo i ukła dy dam sko-
mę skie. Tym sa my dru gą Płoc ką Noc Ka -
ba re to wą na Sta rym Ryn ku (19 lip ca) na -
le ży uz nać za bar dzo uda ną. Or ga ni za to ra -
mi im pre zy by li: Urząd Mia sta Płoc ka
i Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki. (rł)

Zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Ta kie go dy le ma tu nie mie li wszy scy
ci, któ rzy we wto rek, 22 lip ca włą -

czy li o godz. 6 ra no te le wi zo ry. Wte dy
roz po czął się dwu go dzin ny, sztan da ro -
wy po ran ny pro gram TVP1, któ ry te go
dnia na da wa ny był na ży wo z Płoc ka. 

Eki pa te le wi zyj nej „je dyn ki” już
kil ka dni wcześ niej za wi ta ła do na -
sze go mia sta. Wraz z Wy dzia łem
Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra cy
z Za gra ni cą uzgad nia ła co war to po -
ka zać Pol sce z Płoc ka. Pro gram pro -
wa dzi li: Agniesz ka Su lim i Ra dek
Brzóz ka – z po cho dze nia płoc cza nin.

Na Sta rym Ryn ku go ści li m.in. Le o -
nar d So bie ra j, dy rek to r Mu ze um Ma -
zo wiec kie go, któ ry za chę cał do obej -
rze nia naj wię kszych w Pol sce zbio -
rów se ce sji, Je rzy Ma zu ś, dy rek to r
Płoc kiej Ga le rii Sztu ki, któ ry opo -
wia dał o mię dzy na ro do wych war szta -
tach obrób ki cyf ro wej i Ta de u sz Kop-
ciń ski – or ga ni za to r Ga li Spor tów
Wal ki, któ ry miał przy tej oka zji

moż li wość po ka za nia krót kiej wal ki
kick -bo xin gu.

By ła też roz mo wa z rzecz ni czką osób
nie peł no spraw nych Ma rze ną Ka lasz -
czyń ską -Ki kie wicz. Opo wia da ła ona,
jak Płock ra dzi so bie z kie row ca mi par -
ku ją cy mi w miej scach przez na czo nych
dla nie peł no spraw nych. Moż li wość za -
pre zen to wa nia się na ogól no pol skiej an -
te nie mie li rów nież człon ko wie sto wa -

rzy sze nia „Oto ja”, któ rzy mó wi li o sztu -
ce na iw nej. 

Sła wo mir Rosz kow ski, ko lek cjo ner
sta rych aut za pre zen to wał przed ra tu -
szem swo je naj cen niej sze oka zy. 

W „Ka wie czy her ba cie?” nie mog ło za -
brak nąć rów nież spo tów z Ma ła cho wian ki
i zoo. Te le wi dzo wie z ca łej Pol ski mo gli
po słu chać też o sier pnio wym fe sti wa lu Au -
dio ri ver i płoc kim zes po le Far ben Leh re. 

Na ko niec pro gra mu, pro wa dzą cy
Ra dek Brzóz ka wzniósł się na wy ży -
ny, czy li prze le ciał nad Sta rym Ryn -
kiem na paralotni z silnikiem. (m.d.)

Ka wa czy her ba ta?
W pornnym programie nie mogło zabraknąć przeglądu prasy

Płoc cza nie, któ rzy oso bi ście przy by li na Sta ry Ry nek mo gli skosz to wać m.in. cu ki nii za pie ka -
nej z szyn ką i moz za rel lą 
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Ten miesz ka ją cy od trzech lat w na szym
mie ście poe ta, au tor pio se nek i po dróż nik,
któ re go pro mo tor ką by ła Agniesz ka Osiec-
ka, jest człon kiem płoc kie go od dzia łu Sto-
wa rzy sze nia Au to rów Pol skich. Sto wa rzy -
sze nie w pier wszej po ło wie lip ca spot ka ło się
z mar szał kiem Ada mem Stru zi kiem, któ ry
za pro po no wał płoc kim li te ra tom po moc
w się gnię ciu po środ ki gru py wy szeh radz -
kiej. – Mo że to nie są tak du że kwo ty jak te
z Unii Eu ro pej skiej, ale war to z nich sko rzy -
stać – mó wił Mar sza łek. – Po trzeb ny jest tyl -
ko do bry po mysł. Mo gli by pań stwo na wią zać
współ pra cę z re gio nem środ ko wo -cze skim,
re gio nem bra ty sław skim czy Pesz tem, czy li
oś rod ka mi z któ ry mi sa mo rząd wo je wódz twa
ma zo wiec kie go ma do bre kon tak ty. 

Po mysł Busz ma na to je den z trzech, któ -
re go re a li za cja by ła by moż li wa w przy -
szłym ro ku. – Pod wa run kiem, że pro jek ty
uda się przy go to wać do wrześ nia – mó wi
Adam Stru zik. 

– Ma my tyl ko czte ry te go ty pu fe sti wa le
w kra ju (m.in. El blą skie No ce Te a tru
i Poe zji czy pio sen ki ak tor skiej we Wro cła -
wiu), ale ża den nie od by wa się w cen tral -
nej Pol sce. My ślę, że 2-3 dnio wa im pre za
z wy ko rzy sta niem am fi te tru i te a tru,
z udzia łem 2-3 gwiazd oraz z kon kur sem
z Grand Prix pub licz no ści jest w Płoc ku
moż li wa. W ju ry mog ły by za siąść ta kie
oso bi sto ści jak Jan Po pra wa, Je rzy Sa ta -
now ski, Wło dzi mierz Korcz i Je rzy Stro bel

– mó wił poe ta, któ ry za pew niał, że ja ko
by ły szef Agen cji Pro mo cji Kul tu ry Pol-
skiej w Wiel kiej Bry ta nii ma do świad cze -
nie w or ga ni za cji po dob nych im prez. –
300 tys. zł rocz nie i mo że my ro bić im pre zę.

Dru gi po mysł to or ga ni za cja Ogól no -
pol skie go Kon kur su Li te rac kie go po świę -
co ne go Fry de ry ko wi Cho pi no wi. Rok
2010 (w któ rym przy pa da 200. rocz ni ca
uro dzin kom po zy to ra) bę dzie Ro kiem
Cho pi now skim. – Cho pin i Wa łę sa to dwa
naz wi ska, któ re na za cho dzie jed noz nacz -
nie ko ja rzą się z Pol ską. Sam kom po zy tor
był sil nie zwią za ny z Ma zo wszem, bo prze-
cież to nie tyl ko Że la zo wa Wo la, ale rów -
nież le żą cy 12 km da lej Bro chów czy Pa łac
w San ni kach – tłu ma czył A. Stru zik. Wła -
dze Ma zo wsza przy wspó łu dzia le sa mo -
rzą dów, in sty tu cji, or ga ni za cji po za rzą do -
wych i przed się biorstw chcą, aby pow stał
tzw. pro dukt tu ry stycz ny „MA ZO WSZE
CHO PI NA”. Kon kurs płoc kie go SAP
móg łby być jed nym z ele men tów pro mo -
cji te go pro jek tu. – Zro bi my go – za pew nił
pre zes SAP Krzysz tof Bień kow ski.

Trze ci po mysł, któ ry wy szedł od, obec-
ne go rów nież na spot ka niu, pre ze sa Sto-
wa rzy sze nia Te atr Per Se – Ma riu sza Po -
go now skie go – to or ga ni za cja fe sti wa lu
te a trów of fo wych z Pol ski, Czech, Sło wa -
cji i Wę gier. Ko lej ne spot ka nie w spra wie
wszyst kich trzech pro jek tów ma się od być
w po ło wie wrześ nia. (rł)

Ja ro mir No ha vi ca – wspa nia ły cze ski bard móg łby być gwia zdą pier wsze go Fe -
sti walu Mu zy ki Li te rac kiej i Ar ty stycz nej w Płoc ku. Po mysł fe sti wa lu zro dził się
w gło wie Krzysz to fa C. Busz ma na

Kul tu ral ne Ma zo wsze 2009
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Wan da Go łę biew ska otrzy ma ła Na gro dę
Mar szał ka Ma zo wsza za ca łoksz tałt twór c-
zo ści poe tyc kiej i pra cę w kul tu rze. Ode bra -
ła ją z rąk Adam Stru zi ka w lip cu w sie dzi -
bie de le ga tu ry Urzę du Mar szał kow skie go
w Płoc ku.

Go łę biew ska uro dzi ła się w Płoc ku
w 1945 r. Przez 31 lat uczy ła ję zy ka pol-
skie go. Jest au tor ką dzien ni ków i ar ty ku -
łów wspom nie nio wych o daw nym Płoc ku.
Swo je wspom nie nia za pi su je od bli sko 50
lat. Ja ko poet ka de biu to wa ła to mi kiem „Na
mo jej uli cy” w 1999 r. Po tem wy da ła:
„Nikt się nie spo dzie wał” (Książ ni ca Płoc -
ka, 2005) z 19. tre na mi po świę co ny mi pa -
mię ci zmar łej sio strze Ewie i „W Ra dzi -
wiu” (To wa rzy stwo Mi łoś ni ków Ra dzi -
wia, 2005) – to mik pre zen tu ją cy 12 wier-
szy o zie mi ra dziw skiej. Ko lej ną książ kę –
„... po osiem na stej na Tum skiej...” – wy -

da ła wraz Ha li ną Płu cien nik (Sta rów ka
Płoc ka, 2006).

Od 2007 ro ku na le ży do Sto wa rzy sze nia
Au to rów Pol skich o/Płock, któ re wy da ło
jej pią ty zbiór „Tam, gdzie do gó ry no ga -

mi” (2007). Jest on nie mal w ca ło ści po -
świę co ny jej po dró ży do  A u stra lii, bo obok
poe zji to właś nie po dró że są ko lej ną pa sją
ar tyst ki. Od wie dzi ła m.in. Ukra i nę, Li twę,
Cze chy, Sło wa cję, Te xas i Niem cy. 

Jest la u re at ką kil ku dzie się ciu kon kur sów
poe tyc kich, m.in. imie nia Ha li ny Po świa -
tow skiej, Wła dy sła wa Bro niew skie go i „O
La ur Opi na”. 

– Płoc ka poet ka nie tyl ko za pi su je to co
wi dzi, ale czy ni to pro stym, zwy kłym sło -
wem, a to jak kie dyś mi mó wił, już nie ży ją -
cy Piotr Kun ce wicz, wiel ki znaw ca li te ra tu -
ry, pre zes Związ ku Li te ra tów Pol skich, jest
war tość naj wię ksza – mó wił pod czas uro -
czy ste go wrę cze nia na gro dy poet ce
Krzysz tof Bień kow ski, szef płoc kie go
SAP-u. – I jesz cze jed na ref lek sja... Wan da
Go łę biew ska otrzy ma ła w 2005 r. na gro dę
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka za twór czość li t-
e rac ką, więc o za in te re so wa nie jej oso bą
i o sto sow ną po moc Pre zy den ta Mia sta, oś -
mie lam się pro sić i wy ra żam na dzie ję, że
Sza now ny Pan Pre zy dent trud ne spra wy
miesz ka nio we poetki. (rł)

Płoc ka poet ka na gro dzo na 
Za si łek ro dzin ny i do dat ki: z ty tu łu roz -

po czę cia ro ku szkol ne go oraz do da tek
z ty tu łu pod ję cia przez dziec ko na u ki
w szko le po za miej scem za miesz ka nia
(m.in. na wy dat ki na miesz ka nie i do ja -
zdy) MOPS wyp ła ca na wnio sek oso by
za in te re so wa nej. Wnio ski skła dać mo gą
człon ko wie ro dzin, w któ rych do chód na
osobę nie prze kra cza 504 zł net to (lub 583
zł net to, gdy w ro dzi nie jest dziec ko
z orze cze niem o stop niu nie peł no spraw -
no ści lub orze cze niem o nie peł no spraw -
no ści). 

W 2007 ro ku do da tek z ty tu łu roz po -
czę cia ro ku szkol ne go przyz na no
w Płoc ku po nad 6,8 tys. dzie ciom, na to -
miast do da tek z ty tu łu pod ję cia przez
dziec ko na u ki w szko le po za miej scem
za miesz ka nia śred nio po bie ra ło 18 ro -
dzin w mie sią cu. 

Do da tek z ty tu łu roz po czę cia ro ku
szkol ne go to świad cze nie jed no ra zo we
w wy so ko ści 100 zł. Mo gą się o nie sta rać
rów nież ro dzi ce dzie ci roz po czy na ją cych
„ze rów kę”. Wnio sek na le ży zło żyć nie

póź niej niż 4 mie sią ce od roz po czę cia ro -
ku szkol ne go. 

Szcze gó ło wych in for ma cji w spra wie
świad czeń ro dzin nych udzie la ją pra cow -
ni cy Dzia łu Świad czeń Ro dzin nych
MOPS przy Pl. Dą brow skie go 1 w godz.
9-14, a w śro dy w godz. 11-17 lub pod nr.
tel. 024/ 364 03 70. 

Po za tym każ da ro dzi na, znaj du ją ca się
w trud nej sy tu a cji ży cio wej, mo że ubie gać
się o po moc fi nan so wą w Płoc kim Oś rod -
ku Po mo cy Spo łecz nej, w po sta ci za sił ku
ce lo we go z przez na cze niem na kup no
niez będ nych po dręcz ni ków i przy bo rów
szkol nych. W tym przy pad ku sto su je się
kry te rium do cho do we do 351 zł net to na
człon ka ro dzi ny. 

W 2007 ro ku z po mo cy w for mie za sił -
ków ce lo wych na za kup po dręcz ni ków
oraz przy bo rów szkol nych sko rzy sta ło
bli sko 600 ro dzin. Wy dat ko wa no na ten
cel kwo tę 111 800 zł. W spra wie przyz na -
nia w/w świad cze nia na le ży kon tak to wać
się z pra cow ni kiem so cjal nym zgod nie
z wła ści wym re jo nem. (opr. rł)

MOPS przyj mu je wnio ski na wspar cie ucz niów roz po czy na ją cych rok szkol ny 

Do fi nan so wa nie do wy praw ki szkol nej

15 SIER PNIA (PIĄ TEK)
Plac Obroń ców War sza wy

godz. 9.20 – Zbiór ka pocz tów
sztan da ro wych

godz. 9.30 – Zło że nie kwia tów pod
pom ni kiem Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go, przej ście do ka te dry

Ba zy li ka Ka te dral na
godz. 10 – Msza świę ta w in ten cji

oj czyz ny 
Po mszy zło że nie kwia tów na Brat-

niej Zie mi przy Ka te drze

Pły ta Niez na ne go Żoł nie rza, 
Plac Na ru to wi cza

godz. 11.15 – Zło że nie kwia tów
w hoł dzie po leg łym żoł nie rzom 

17 SIER PNIA (NIE DZIE LA) 

Sta ry Ry nek
godz. 18 – Uro czy sty kon cert Zes -

po łu Pieś ni i Tań ca „Śląsk” im. Sta ni -
sła wa Ha dy ny 

Ko piec Har ce rzy
godz. 21 – Cap strzyk har ce rzy przy

ul. Tar go wej (za dwor cem PKP)

18 SIER PNIA (PO NIE DZIAŁEK) 
Pom nik Bro niew skie go, 

Plac Obr. War sza wy
godz. 10 – Zło że nie kwia tów przez

har ce rzy pod pom ni kiem Wła dy sła wa
Bro niew skie go i w miej scach pa mię ci
na ro do wej woj ny 1920 ro ku

Uro czy sto ści na Cmen ta rzu 
Gar ni zo no wym przy ul. Nor ber tań -

skiej
godz. 16.30 – Zbiór ka pocz tów

sztan da ro wych 
godz. 17 – wy stą pie nie Pre zy den ta

Mia sta Płoc ka, apel i mo dli twa za po -
leg łych, zło że nie kwia tów

21 SIER PNIA (CZWAR TEK)

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie,
Plac Na ru to wi cza 8

godz. 15 – 18 – Se sja na u ko wa po świę -
co na 8 puł ko wi ar ty le rii lek kiej im. Bo le -
sła wa Krzy wo u ste go; w pro gra mie wy -
kła dy: „Dzie je puł ku, ży cie gar ni zo nu
i szlak bo jo wy w 1939 ro ku”- dr Mi chał
Tru bas, „Odz na ki woj sko we II Rze czy -
pos po li tej” – prof. Krzysz tof Fi li pow, wy -
sta wa odz nak puł ko wych II Rze czy pos po -
li tej i wy daw nictw po świę co nych ar ty le rii

Pro gram
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*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*

– Zacz nij my mo że od koń ca – dla fa nów
„głę bo kiej pur pu ry” mi łe go szcze gól nie... 

Jon Lord: Tak, „Child in Ti me” to
utwór niez wy kły – tak że dla te go, że, nie
uwie rzy cie, chy ba do pie ro te raz do tar ło do
mnie, jak ogrom ną si łę ma w so bie.
W aran ża cji or kie stral nej, opra co wa nej
przez ko goś in ne go, gra łem go już kil ka
mie się cy te mu, ale bez sa tys fak cji, bo aran -
ża cja bar dzo mi się nie po do ba ła. Opra co -
wa łem więc włas ną, któ ra pre mie rę mia ła
w Płocku, ku mo jej wiel kiej ra do ści.

– Cof nij my się tro chę w cza sie... Ma my
przed so bą pier wszy nu mer ty god ni ka
„New Mu si cal Ex press” z 1968 ro ku, z in -
for ma cją, że Chris Cur tis, daw ny per ku si -
sta The Se ar chers, za mie rza za ło żyć zes pół
mię dzy in ny mi z To bą, gi ta rzy stą Rit chie’m
Blac kmo re’m, Rob bie’m He wlet tem i Ken -
ny’m Mud dy’m. Gru pę, któ ra mia ła wte dy
pow stać, uwa ża się na ogół za pra po czą tek
De ep Pur ple, choć dwa ostat nie naz wi ska
w ogó le nie za ist nia ły w „pur pu ro wej” hi s-
to rii. A mo że je pa mię tasz? 

JL: Nie ste ty, nie. Co do Cur ti sa, mie wał
on róż ne dziw ne po my sły: chciał na przy -
kład za pro po no wać McCar tney’owi miej -
sce w swo im zes po le i był pe wien, że Pa ul
po wie: „Jas ne, rzu cam Be at le sów i przy łą -
czam się do was”. Był to po pro stu czło -
wiek o bar dzo wy bu ja łej fan ta zji, choć
z dzi siej szej per spek ty wy nie mo gę mó wić
o nim z lek ce wa że niem, bo prze cież dzię ki
nie mu na wią za łem kon takt z Blac kmo re’m,
a to ra dy kal nie zmie ni ło mo je ży cie.

– Przed tem – ra zem z Nic kiem Sim pe rem,
ba si stą pier wsze go skła du De ep Pur ple –
gra łeś w Flo wer pot Men, któ ry zmie rzał
w kie run ku po po wej psy cho de lii. Miał na wet
spo ry prze bój Let’s Go To San Fran ci sco,
przy po mi na ją cy San Fran ci sco (Be Su re
To We ar So me Flo wers In Yo ur Ha ir)
Scot ta Mc Ken zie. Czy wy stę po wa li ście
z tym zes po łem tyl ko na kon cer tach, czy by -
ły też pla ny na grań stu dyj nych?

JL: Gdy bym zo stał tam dłu żej, mo że tak
by i by ło, lecz pod ko niec 1967 ro ku stwier -
dzi łem, że mu szę dać so bie spo kój z tym ko -
mer cyj nym pio sen ko wym re per tu a rem, któ -
ry miał bar dzo ma ło wspól ne go z praw dzi -
wym roc kiem psy cho de licz nym z Za chod -
nie go Wy brze ża USA. Po tem do sta łem te le -
gram od To ny’ego Ed war dsa z za py ta niem,
czy na dal je stem za in te re so wa ny: cho dzi ło
oczy wi ście o zes pół z udzia łem Blac kmo -
re’a, czy li póź niej szy De ep Pur ple. Jak wie -
cie, by łem za in te re so wa ny – co do Ed war dsa
zaś, był to mło dy, bo ga ty biz nes men ży dow -
skie go po cho dze nia, wzo ru ją cy się na in nym
mło dym, bo ga tym biz nes me nie ży dow skie -
go po cho dze nia, czy li Bria nie Ep ste i nie. My -
ślał więc so bie: je śli je mu, ja ko me na dże ro -
wi, uda ło się z The Be at les, dla cze go mnie
nie mia ło by się udać z De ep Pur ple?

– W po dob nych su per la ty wach moż na by
mó wić o Ke e fie Har tley’u z The Ar two ods,
gdzie gra łeś wcześ niej. Zes pół ten, chy ba
pier wszy na praw dę waż ny w Two jej ka rie -

rze, miał dość ory gi nal ne po dej ście do blu -
e sa, z jed nej stro ny skła nia jąc się po tro sze
ku je go czar nej, na ce cho wa nej so u lo wo od -
mia nie, z dru giej – za po wia da jąc po nie kąd
blu es rock póź nych lat sześ ćdzie sią tych.
Czy mia ło by to zna czyć, że, jak dla wie lu
bry tyj skich mu zy ków Twe go po ko le nia
[roz mów ca nasz uro dził się w czer wcu
1941 ro ku – przyp. red.], blu es był dla Cie -
bie mu zy ką „pier wszą”?

JL: I tak, i nie. Kie dy by łem ma łym
chłop cem, oj ciec za brał mnie na kon cert
sym fo nicz ny – i by ło to dla mnie niez wy kłe
do świad cze nie, któ re od mie ni ło ca łe mo je
ży cie. 

– Po zo stań my przy The Ar two ods i je go
pol skiej tra sie w kwiet niu 1966 ro ku, któ ra
z ko lei od mie ni ła ży cie wie lu mło dych lu dzi
w tym kra ju. Ja kie wra że nia wy war ła na

To bie ów czes na Pol ska: czy by ły rów nie
przy gnę bia ją ce, jak wra że nia Bil la Wy ma -
na, zre la cjo no wa ne cho ciaż by w je go książ -
ce Rol ling With The Sto nes – nie mó wiąc
już o Da vi dzie Bo wie’m i je go głę bo ko
mrocz nej kom po zy cji War sza wa? 

JL: Wca le nie czu łem się przy gnę bio ny
– choć istot nie by ła to mój pier wsza wi zy ta
za że laz ną kur ty ną – ra czej za cie ka wio ny
i po dek scy to wa ny. Mo je dzie ciń stwo czę ś-
cio wo przy pa dło jesz cze na chu de la ta woj -
ny, po cho dzi łem z ubo giej ro dzi ny (oj ciec
był stra ża kiem) – tak więc to, co wte dy za -
ob ser wo wa łem w ko mu ni stycz nej Pol sce,
wy raź nie ko res pon do wa ło z mo i mi do -
świad cze nia mi ży cio wy mi. Róż ni ce wy ni -
ka ły głów nie z od mien no ści sy ste mów po -
li tycz nych. Pa mię tam, że jeź dzi liś my wte -
dy po Wa szym kra ju au to ka rem – by ła to
zbio ro wa tra sa, tzw. pac ka ge to ur, z udzia -
łem El kie Bro oks, The Ar two ods i Bil ly J.
Kra mer and the Da ko tas – a w ro gu po ja zdu
sie dzia ła nie wia ry god nie pięk na bru net ka
w gar ni tu rze, o bar dzo su ro wym wy ra zie
twa rzy. Za sta na wia łem się, kto to mo że
być, a nikt nie chciał nam po wie dzieć nic
kon kret ne go. Usi łu jąc do wie dzieć się cze -
goś na włas ną rę kę, spró bo wa łem za pro sić
ją na ko la cję. Oka za ło się, że nie mo że
przy jąć mo je go za pro sze nia, bo jest... fun -

kcjo na riusz ką służ by bez pie czeń stwa i ma
obo wią zek pil no wać, aby nikt z nas przy-
pad kiem nie zbo czył z wyz na czo nej tra sy
i nie zo ba czył cze goś, cze go zo ba czyć nie
po wi nien. Ge ne ral nie jed nak mam mi łe
wspom nie nia – z uwa gi na nie praw do po -
dob ną ser decz ność i sza cu nek, ja kie oka zy -
wa li nam wszy scy: pub licz ność, me dia...

– Po dej mu jąc wcześ niej szy wą tek Two -
ich fa scy na cji mu zy ką kla sycz ną, za py taj my
o ich pier wsze ar ty ku la cje w Two jej twór c-
zo ści: by ło to bo daj na The Bo ok of Ta lie -
syn (1969), dru giej pły cie De ep Pur ple,
gdzie po ja wia ją się cy ta ty z dru giej czę ści
VII Sym fo nii Be e tho ve na i poe ma tu sym fo -
nicz ne go Ro meo i Ju lia Czaj kow skie go –
czy mo że wcześ niej? 

JL: Od po wiedź jest bar dzo pro sta: gra jąc
ta kie czy in ne utwo ry, chcę za pew nić lu -

dziom roz ryw kę i ra dość, a nie pro wa dzić
ja kąś edu ka cję mu zycz ną czy kul tu roz naw -
czą. W prak ty ce wy glą da ło to tak, że
w trak cie pró bo wa nia ja kie goś utwo ru Rit -
chie za py tał, jak roz wi ja my go da lej; mnie
aku rat przy pom niał się te mat Al le gret ta
z Siód mej, więc za gra łem te zna ne akor dy,
a Rit chie po wie dział: „Świet nie, wy ko rzy -
staj my to”, choć w ogó le nie wie dział, że to
Be e tho ven! Za ło żę się zresz tą, że 95 pro-
cent na byw ców tej pły ty też te go nie wie -
dzia ło – nie by ło to zresz tą aż tak waż ne.
Bo prze cież na praw dę za le ża ło nam na
tym, aby na sza mu zy ka do cie ra ła do wszys-
t kich po ten cjal nie za in te re so wa nych, bez
wzglę du na sto pień for mal ne go przy go to -
wa nia do jej od bio ru.

– Ta kie utwo ry jak Con cer to for Gro up
and Or che stra su ge ro wa ły by, że we wczes-
nym okre sie dzia łal no ści zes pół De ep Pur-
ple, w głów nej mie rze za Two ją spra wą,
świa do mie i kon sek wen tnie zmie rzał w kie -
run ku roc ko wo -kla sycz nej fu zji – by ło więc
w tym chy ba coś wię cej niż da wa nie lu -
dziom przy jem no ści i roz ryw ki. Kto Cię
w tej kwe stii za in spi ro wał? 

JL: Bru beck to dla mnie ktoś na der waż -
ny: za wsze by łem – na dal zresz tą je stem –
je go wiel kim fa nem. Py ta nie o mo je świa -
do me dą że nie do roc ko wo -kla sycz nej fu zji

jest na to miast bar dzo do bre i rze tel ne – ty le
tyl ko, że nie do koń ca o to cho dzi. Po pro -
stu, uwiel bia łem te czy in ne kla sycz ne
utwo ry i sta ra łem się ni mi po dzie lić z ludź -
mi, by im spra wić ra dość – a więc na zu peł -
nie in nej za sa dzie niż „mu si cie te go po słu -
chać, bo do wie cie się cze goś waż ne go”. 

– Pa tro nem or kie stry, któ ra Ci dziś to wa -
rzy szy ła, jest Wi told Lu to sław ski, nasz naj -
wię kszy kom po zy tor dru giej po ło wy XX
wie ku... 

JL: Oczy wi ście, znam je go twór czość.
Znam też dzie ła in nych pol skich kom po zy -
to rów: Sym fo nię pieś ni ża łos nych Gó rec -
kie go, tak róż ną od te go, co pi sał wcześ niej,
jej praw zór, czy li Sta bat Ma ter Szy ma now -
skie go, a na de wszyst ko iście nie sa mo wi ty
Tren pa mię ci ofiar Hi ro szi my Pen de rec kie -
go. Bo daj w 1966 ro ku w Da nii, jesz cze na
eta pie The Ar two ods, pe wien dzien ni karz
tam tej sze go ra dia za pro sił nas do sie bie i za -
pre zen to wał tę właś nie kom po zy cję. Po czu -
łem się jak zno ka u to wa ny – ale tak prze cież
dzia ła mu zy ka praw dzi wie wiel ka.

– Rit chie Blac kmo re, któ re go naz wi sko
już tu pa dło, wy stę po wał w Płoc ku, też na
Sta rym Ryn ku, po nad mie siąc te mu. Ar cha -
i zo wa ny folk, ja ki obec nie gra z Blac kmo -
re’s Night, móg łby su ge ro wać, że po dą ża
w po dob nym kie run ku, jak on giś Ty na Sa -
ra ban de – choć prze cież czę sto mó wio no
o róż ni cach mię dzy Wa mi...

JL: Sły sza łem o je go płoc kim wy stę pie.
Co do sty lu, ja ki obec nie upra wia, jest to
chy ba prze de wszyst kim kwe stia in dy wi du -
al nych dys po zy cji i wy bo rów: ro bi, co aku-
rat chce czy mu si – do kład nie tak jak ja. Nie
zga dza się to, być mo że, z ocze ki wa nia mi
wie lu słu cha czy, któ rzy – z ra cji te go, że
obaj gra liś my kie dyś w bar dzo po pu lar nej
gru pie hard roc ko wej – spo dzie wa ją się,
mo że pod świa do mie, że bę dzie my kon ty -
nu o wać ten styl. Bar dzo po do ba mi się to,
co obec nie ro bi Rit chie – a tak że je go wia -
ra w to, co ro bi. 

– Jak oce niasz płoc ką or kie strę?
JL: By li świet ni. Pa mię tam zu peł nie fa -

tal ne wy ko na nie Con cer to w Hol ly wo od
Bowl w Ka li for nii w 1970 ro ku, kie dy to
re no mo wa na Los An ge les Phil har mo nic
Or che stra gra ła bez żad ne go za an ga żo wa -
nia, po pro stu by le jak. Płoc cy in stru men ta -
li ści zaś da li z sie bie wszyst ko. To się wy -
raź nie czu ło na estra dzie i by ło to pięk ne.
A prze cież tekst nu to wy te go utwo ru jest
ra czej trud ny – tak da le ce, że na wet słyn na
Lon don Sym pho ny Or che stra mia ła kło po -
ty z je go in ter pre ta cją...

– Pod czas prób od no si ło się wra że nie, że
płoc ka or kie stra też pod cho dzi do nie go
z du żym lę kiem...

JL: Z pró by na pró bę by ło co raz le piej –
a na sa mym kon cer cie na praw dę już wspa -
nia le. Za raz po kon cer cie je den ze słu cha czy
z pier wsze go rzę du – chy ba był to pre zy dent
ja kie goś nie wiel kie go mia sta nie da le ko
Płoc ka – pod szedł do mnie i po wie dział, że
chęt nie wi dział by ta ki kon cert u sie bie.

– Dzię ku ję ser decz nie za nie za pom nia ny
wie czór i mi łą, po u cza ją cą roz mo wę, któ ra
oby by ła po cząt kiem wspa nia łej przy jaź ni –
jak po wia da ją w pa mięt nym fil mie Ca sab -

lan ca. 

PS Ca ły wy wiad uka że się w naj bliż -
szym nu me rze „Go ściń ca Sztu ki”, wy da wa -
nym przez Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
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6 lip ca 2008 ro ku na Sta rym Ryn ku wy stą pił (w ra mach ina u gu ra cji X Let nie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go) Jon Lord:
ar ty sta świa to wej re no my, łą czą cy w swej twór czo ści sty le tak róż ne, jak rock i sze ro ko po ję ty blu es, oraz swo bod nie
ro zu mia na „po waż na” kla sy ka

Chcę da wać ra dość
(z Jo nem Lor dem roz ma wiał An drzej Do ro bek)
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Re no wa cją sta ro dru ków zaj mu je się Fun-
da cja Od no wy Za byt ków Płoc ka im. Bo le -
sła wa Krzy wo u ste go. Organizację w 2006
ro ku po wo ła ło To wa rzy stwo Na u ko we
Płoc kie. Jej ce lem jest prze de wszyst kim ra -
to wa nie i od no wa płoc kich za byt ków, ini -
cjo wa nie dzia łań za po bie ga ją cych ich de -
gra da cji, upa mięt nia nie dzie dzic twa na ro -
do we go. Pro gram wpi su je się w Stra te gię
Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Płoc ka i ce le
Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”.

W II edy cji kon kur su gran to we go Fun-
da cja Od no wy Za byt ków za pro po no wa ła
pro gram „Po sza no wa nie włas ne go dzie-
dzic twa – edu ka cja re gio nal na ja ko dzie dz-
ic two kul tu ro we w re gio nie”. – W ra mach
pro gra mu za pla no wa liś my kon ser wa cję
sta ro dru ków: Cna piu sa „The sa u rus Po lo -
no -la ti no -gra e ca” z 1643 r., ks. An drze ja
Kar pia „Lut nia wdzięcz no-brzmią ca”

z 1646 r. i ks. Ste fa na od s. Wo y cie cha
„Mi stycz ne mia sto Bo skie” z 1730 r. – mó -
wi Do ro ta Dą dzik, dy rek tor Fun da cji i ko -
or dy na tor pro jek tu. Re no wa cją sta ro dru -
ków zaj mu je się pra cow nia kon ser wa tor -
ska, za koń cze nie prac pla no wa ne jest na
sier pień te go ro ku.

W ra mach te go pro jek tu Fun da cja pla nu -
je zor ga ni zo wać je sie nią se mi na rium po -
świę co ne och ro nie za byt ków Płoc ka i Zie mi
Płoc kiej. Skie ro wa ne bę dzie prze de wszyst -
kim do ucz niów płoc kich szkół po nad pod -
sta wo wych. Ucz nio wie pod sta wó wek na to -
miast bę dą mo gli wy star to wać w kon kur sie
pla stycz nym „Za byt ki Płoc ka – to hi sto ria
two je go mia sta”. Kon kurs zo sta nie og ło szo -
ny we wrześ niu.

Na re no wa cję sta ro dru ków Fun da cja
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” przyz na ła
grant w wy so ko ści 4.400 zł. IT

Cen ne sta ro dru ki z Bib lio te ki im. Zie liń skich w Płoc ku odzy ska ją świet ność dzię ki pie -
nią dzom z Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”

Pa pie ro we za byt ki

Bo ha ter ką ko lej ne go już, czer wco we go
poe tyc kie go spot ka nia w Księ gar ni Li te rac -
kiej przy ul. Ko le gial nej by ła Ma ria Kruk
Sie czkow ska. Za pre zen to wa ła nie tyl ko
prób kę swo jej wier szo wa nej twór czo ści ale
i obra zy, bo ma lar stwo to jej dru ga pa sja.
Tak w jed nej jak i w dru giej, bar dzo istot ną
ro lę sta no wią bar wy, któ ry mi au tor ka – w
sło wie i na płót nie – swo bod nie dys po nu je.
Spot ka nie po pro wa dził Wi told Mie rzyń ski,
poe ta i ak tor płoc kie go Te a tru Dra ma tycz -
ne go. Oto frag ment jed ne go z jej wier szy
z to mi ku pt. „Stro fy wia tru”.

Po wi ta nie la ta
La to ka pryś ne
w mo im wier szu
bę dziesz upal ne
za pach niesz sia nem
ma cie rzan ką i mię tą

Szcze bio tem pta ków
kwit ną ce bzy obu dzisz
O świ cie łą ki
bia ły mi bo cia na mi 

wy ma lu jesz
W pas ma sa dów
wep niesz so czy ste wiś nie (...)

Po nie waż spot ka nia w księ gar ni zy -
sku ją co raz wię ksze gro no by wal ców,
wy dzie lo no dla nich przy tul ny ką cik,
ozdo bio ny obra za mi płoc kich ma la rzy,
a na pół kach są to mi ki wier szy ro dzi -
mych twór ców. (j)

W Księ gar ni Li te rac kiej

Ko lo ro we wier sze i obra zy

6 lip ca 2008 ro ku na pew no przej dzie
do hi sto rii płoc kie go ży cia mu zycz ne go.
Na ryn ku sta ro miej skim wy stą pił te go
dnia, w ra mach ina u gu ra cji X Let nie go
Fe sti wa lu Mu zycz ne go, Jon Lord: ar ty -
sta świa to wej re no my, łą czą cy w swej
twór czo ści sty le tak róż ne, jak rock i sze -
ro ko po ję ty blu es, oraz swo bod ne ro zu -
mia na „po waż na” kla sy ka. Choć naj wię -
kszą sła wę zy skał ja ko pia ni sta słyn nej
hard roc ko wej gru py De ep Pur ple, któ rej
„zna kiem roz poz naw czym” by ły je go par-
tie so lo we na or ga nach Ham mon da, zmie -
rzał on za ra zem w kie run ku „sym fo ni za -
cji” jej brzmie nia. Wy ra zi stym przy kła -
dem tych kla sy cy zu ją cych am bi cji był
Con cer to for Gro up and Or che stra, na -
gra ny przez De ep Pur ple w 1969 ro ku
z to wa rzy sze niem zna nej w świe cie Ro y -
al Phil har mo nic Or che stra, łą czą cy kla sy-
cz ną trzy czę ścio wą for mę kon cer tu in stru -
men tal ne go z ba ro ko wą tech ni ką con cer to
gros so. 

Od szedł szy osta tecz nie od De ep Pur ple
w 2002 ro ku, ar ty sta sku pił się nie mal wy -
łącz nie na „sym fo nicz nych” ek spe ry men -
tach w ro dza ju Bo om of the Tin gling
Strings, Dis gu i ses, czy From Dar kness to
Light i Dur ham Con cer to. Na pro gram
płoc kie go wy stę pu zło ży ły się wszak że
utwo ry star sze: wspom nia ny wcześ niej
Con cer to for Gro up and Or che stra, Pa -
va ne, Gi gue, Bo u ree i kom po zy cja ty tu ło -

wa z Sa ra ban de oraz utrzy ma ne w kli ma -
cie sub tel ne go, li rycz ne go po pu, kom po -
zy cje z póź niej szych płyt au tor skich: Pic-
tu red Wi thin (1998) i Be y ond the No tes
(2004). Na ostat ni bis ar ty sta po wró cił do
ka no nu De ep Pur ple, wy ko nu jąc pa mięt -
ny Child in Ti me.

W ro li daw nych „pur pu ro wych” to wa -
rzy szy Lor da nie naj go rzej w su mie od na -
le źli się mło dzi pol scy mu zy cy se syj ni
z do dat kiem dwoj ga wo ka li stów. Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, za rów no w dość
zło żo nych, tro chę pro ko fie wow skich fak-
tu rach w skraj nych czę ściach Con cer to,
jak i w „tran so wym”, za in spi ro wa nym
Bo le rem Ra ve la cre scen do w Bo u ree, po -
ra dzi ła so bie nad spo dzie wa nie do brze –
są dząc po prze bie gu prób, w du żej mie rze
dzię ki try ska ją ce mu ener gią Mis hy Da -
me vo wi, uta len to wa ne mu szwaj car skie -
mu dy ry gen to wi o fran cu sko -buł gar skim
ro do wo dzie. Sam ma e stro, kil ka krot nie
gosz cząc w Pol sce z De ep Pur ple, do pie ro
te raz wy stą pił so lo i wy da wał się ukon ten -
to wa ny tym fak tem, a tak że en tu zja stycz -
ny mi re ak cja mi oko ło ty sią ca słu cha czy,
któ rzy na spot ka nie z nim przy je cha li nie -
mal z ca łej Pol ski. Na estra dzie ob ja wił
du żą swa dę, za rów no mu zycz ną (for te -
pian, or ga ny Ham mon da), jak i kon wer sa -
cyj ną, oka zał się bo wiem prze mi łym,
otwar tym na dia log z pub licz no ścią, kon-
fe ran sje rem włas ne go wy stę pu. AD

X Let ni Fe sti wal Mu zycz ny

Moc ny po czą tek

Do 1 sier pnia w Do mu Dar mstadt
ogla dać moż na by ło wy sta wę ma lar stwa
An ny Łu czyń skiej.

Artystka uro dzi ła się we Wło cław ku
na Ku ja wach. Dy plom uzy ska ła na Wy -
dzia le Sztuk Pięk nych Uni wer sy te tu
Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu; w pra -
cow ni pro fe so ra Ja na Prę gow skie go.
Na le ży do Związ ku Ar ty stów Pla sty ków
Pol ska Sztu ka Użyt ko wa w Opo lu. Jest
człon kiem gru py ar ty stów ”Re ad Hor -
se” na Ukra i nie i Ra dy Pro gra mo wej
Sto wa rzy sze nia Po pie ra nia Ga le rii Ko -
sze lów ka. Współ pra cu je z Go sty niń -
skim To wa rzy stwem Po pie ra nia Twór c-
zo ści Pla stycz nej. 

Upra wia ma lar stwo szta lu go we oraz
pro wa dzi pra cę pe da go gicz ną z mło -
dzie żą w za kre sie pla sty ki. Or ga ni zu je
ple ne ry i war szta ty ar ty stycz ne. Swo je
pra ce wy sta wia ła m.in. w Ła zien kach
Kró lew skich w War sza wie, Ga le rii Ko -
sze lów ka, Lip cach Re y mon tow skich,
Ko ni nie, Ma zo wiec kim Cen trum Kul tu -
ry i Sztu ki, a tak że za gra ni cą – w Niem-
czech, Ro sji i Cze chach. (eo)

Pol skie pej za że

Ka ta ry nek czar
Już po raz trze ci go ści liś my

w Płoc ku ka ta ry nia rzy. W so bo tę
i nie dzie lę (28-29 czer wca) mo gliś -
my po dzi wiać ich kunszt i sta re in -
stru men ty na Sta rym Ryn ku. Nie ty -
po we dźwię ki sta no wi ły rów nież
opra wę mszy św. o godz. 12 w Sta ni -
sła wów ce. Swo ją i cu dzą twór czość
na ka ta ryn kach za pre zen to wa li wy -
ko naw cy z Pol ski, Nie miec, Bel gii
i Ho lan dii. Szko da, że słu cha czy by -
ło nie wie lu. Chy ba znów za wio dła
re kla ma im pre zy, tzn. jej brak. (j)
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Jed ną z im prez ju bi le u szo wych na 20-
le cie par tner stwa Płoc ka i Dar mstadt
(Niem cy) bę dzie wspól na wy sta wa fo to -
gra ficz na dwóch au to rów – dar mstad -
tczy ka i płoc cza ni na. Na ek spo zy cji, któ -
ra zo sta nie otwar ta 5 sier pnia w Do mu
Dar mstadt, bę dzie my mo gli prze ko nać
się, jak wi dzi na sze mia sto Gottfried
Sche el-Häfe le (był w Płoc ku w ma ju)

i co cie ka we go pod czas ty god nio we go
po by tu (w czer wcu) w na szym nie miec -
kim mie ście par tner skim zo ba czył Piotr
Hej ke. Ta sa ma wy sta wa zo sta nie na -
stęp nie za pre zen to wa na w Dar mstadt
pod ko niec 2008 ro ku. 

Efekt pra cy obu fo to gra fów oglą dać bę -
dzie moż na do 24 sier pnia. Otwar cie we
wto rek o godz. 18, wstęp wol ny. (j)

Mój Płock, mój Dar mstadt 

Ten ostat ni to uro dzo ny w 1974 r. płoc -
cza nin, za wo do wo zaj mu ją cy się fo to gra fią
i gra fi ką kom pu te ro wą w Płoc kiej Ga le rii
Sztu ki, od 1996 r. czło nek Płoc kie go To -
wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go, któ ry tak na -
praw dę jest na po cząt ku dro gi twór czej,
choć ma już na swym kon cie kil ka na gród,
m.in. na I Ogól no pol skim Bien na le Mi nia -
tu ry Cyf ro wej. Je go de biut to cykl sty li zo -
wa nych, ko lo ro wych zdjęć w sty lu re tro
wy ko na nych w jed nej z opusz czo nych
płoc kich ka mie nic – po mysł cie ka wy, choć
nie od kryw czy, zdję cia spraw ne tech nicz -
nie, ale z nie co na chal ną sym bo li ką. 

Głów nych bo ha te rem wy sta wy jest Ta -
de usz Rol ke (1929) z War sza wy, ar ty sta
fo to gra fik, pre kur sor pol skiej fo to gra fii
re por ta żo wej, czę sto by wa ją cy w Płoc ku,
cho ciaż by ja ko ju ror Bien na le Pla ka tu Fo -
to gra ficz ne go. Rol ke fo to gra fo wał już
w cza sie Pow sta nia War szaw skie go, ale
praw dzi we po cząt ki je go twór czo ści przy-
pa da ją na la ta 50. XX w. I to fo to gra fie
z tam te go okre su, są naj cie ka wszy mi na
tej wy sta wie. W swych re por ta żach po ka -
zy wał ów czes ną pol ską rze czy wi stość, m.
in. wa run ki ży cia przy mu so wo osie dla -

nych Ro mów. W 1970 r. wy e mi gro wał do
Nie miec, gdzie współ pra co wał ze Ster -
nem, Die Ze it, Spie gel’em, i Art. Obec nie
współ pra cu je z „Ma ga zy nem Ga ze ty Wy -
bor czej” i wy kła da na Wy dzia le Dzien ni -
kar stwa Uni wer sy te tu War szaw skie go.
W Płoc ku mo że my zo ba czy mi ni -re tros -
pek tyw ną wy sta wę je go prac; od tych
z po ło wy ubieg łe go stu le cia po ostat nie
ak ty. 

Dla mnie jed nak naj cie ka wsze, kry je się
na I pię trze Płoc kiej Ga le rii Sztu ki, gdzie
„scho wa no” Woj cie cha Praż mow skie go
(ur. 1948 w Czę sto cho wie) – jed ne go
z naj bar dziej zna nych – jak po da je PGS –
po za kra jem, przed sta wi cie li nur tu fo to -

gra fii kre a cyj nej. Rów nie fa scy nu ją ce na
wy sta wie są je go fo to gra fie (na wet te ro -
bio ne dla do mów mo dy) jak i je go fo to -
o biek ty, cho ciaż by drew nia ne pu deł ko
z szyb ką na wie ku w kształ cie wi ze run ku
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej, pod któ rą
pię trzą się cu kier ki. Zresz tą mo tyw grze -
chu i ka ry, wia ry po strze ga nej przez pryz-
mat kon sum pcjo niz mu, naj bar dziej przy-
cią ga uwa gę na tej wy sta wie. Ar ty sta, choć
nie chęt ny cyf ro wy mi no win ka mi, z wiel -
kim sza cun kiem od no szą cy się fo to gra fii
ana lo go wej, od sa me go po cząt ku chęt nie
sto so wał za bieg fo to mon ta żu, za ba wy fo -
to gra fią trak to wa ną ja ko obiekt w prze -
strze ni. War to zo ba czyć jej efekt. W Płoc -
ku pre zen to wa ne są tak że pra ce z za po -
cząt ko wa ne go w 1995 r. cy klu Hom ma ge
a... po świe co ne go wy bit nym twór com XX
wie ku, m.in. Hit chcoc ka (za rów no in sta la -
cja – obiekt jak i fo to gra fia).

Po mi mo, że oglą da nie prac dwóch,
waż nych w pol skiej fo to gra fii, ar ty stów to
rzecz niez wy kle przy jem na, to za bra kło
mi na tej wy sta wie ogól nej kon cep cji,
idei, któ ra po łą czy ła by tak róż nych twór-
ców. Bo sam fakt, że two rzy li jesz cze
w ubieg łym wie ku to jesz cze nie po wód. 

Wy sta wa czyn na do koń ca wa ka cji. (rł)

Z go dzin nym opóź nie niem i w ulew nym desz czu roz brzmie wa ły w nie -
dziel ny póź ny wie czór (13 lip ca) „Hi ty na cza sie” na płoc kim lot ni sku. Naj -
wię ksza tra sa kon cer to wa z prze bo ja mi Ra dia Eska, tran smi to wa na jest przez
TVP 2. Płoc ka tran smi sja, roz po czę ta z opóź nie niem, trwa ła 45 mi nut i wg or -
ga ni za to rów obej rza ły ją 2 mln wi dzów. Na lot ni sku ba wi ło się kil ka ty się cy,
prze mo czo nych do su chej nit ki, fa nów mu zy ki lek kiej, ła twej i przy jem nej.
Im pre za kosz to wa ła mia sto 500 tys. zło tych. (j)
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Płoc ka Ga le ria Sztu ki za pra sza na zbio ro wą wy sta wę fo to gra ficz ną trzech ar ty -
stów: Ta de u sza Rol ke, Woj cie cha Praż mow skie go i Ma riu sza Mły nar kie wi cza.

Mat ka Bo ska Cu kier ko wa 

Ple ner trwał od 1 do 10 lip ca. W tym cza-
sie ar ty ści z Płoc ka, War sza wy, Kra ko wa,
Bor ne go Su li no wa i Sankt Pe ter sbur ga oraz
ucz nio wie płoc kiej szko ły pla stycz nej
uwiecz ni li za byt ki mia sta na pra wie 40
obra zach. In spi ra cją prze de wszyst kim by ła
Wi sła, Wzgó rze Tum skie z Ka te drą i Sta ry
Ry nek. Nie za bra kło jed nak tak że no wo -
czes no ści; ar ty ści na ma lo wa li mię dzy in ny -
mi in sta la cję pe tro che micz ną oraz no wy
i sta ry most. 

Ple ner, zor ga ni zo wa ny przez Płoc kie
Sto wa rzy sze nie Twór ców Kul tu ry, miał na
ce lu prze de wszyst kim pro mo cję mia sta.
Pra ce na ma lo wa ne tech ni ką olej ną na spe -
cjal nym po ple ne ro wym wer ni sa żu wy sta -
wio no w Spół dziel czym Do mu Kul tu ry.
W po ło wie sier pnia obra zy zo ba czyć bę -
dzie moż na w Ra tu szu. 

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka” (w ra mach II edy cji kon kur su gran to -
we go) na or ga ni za cję ple ne ru Płoc kie mu
Sto wa rzy sze niu Twór ców Kul tu ry przyz-
na ła 4 tys. zł. IT

„W skwa rze lip ca, przy bez chmur nym nie bie, twór czo nam up ły wał czas”- ar ty -
ści śpie wa ją co za koń czy li Ogól no pol ski Ple ner Ma lar ski

„Płock w obra zach”

I Pry wat ne Li ce um Pla stycz ne w Płoc ku
or ga ni zu je Ogól no pol ski Kon kurs Pla sty-
cz ny pod ha słem „Pa mię taj cie o ogro -
dach”. Adre so wa ny jest szcze gól nie do
uzdol nio nej pla stycz nie mło dzie ży szkół
po nad gim na zjal nych, któ ra swą przy -
szłość wią że z wa lo ry za cją kra jo bra zu kul-
tu ro we go, je go wy ko rzy sta niem w pro jek -
tach za gos po da ro wa nia prze strzen ne go,
re sta u ra cją prze strze ni par ko wych, kom-
po no wa niem ogro dów itp. Głów ny mi na -

gro da mi w kon kur sie bę dą bo wiem in dek -
sy na Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu war szaw skiej Szko ły Głów nej
Gos po dar stwa Wiej skie go, jed ne go
z wspó łor ga ni za to rów przed sięw zię cia.

Pa tro nat ho no rowy nad kon kur sem ob ję -
li: mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go – Bo gdan Zdro jew ski, rek tor SGGW
– prof. To masz Bo rec ki, mar sza łek wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go Adam Stru zik
i pre zy dent Płoc ka – Mi ro sław Mi lew ski.

Ter mi ny i re gu la min kon kur su po da ne
zo sta ną w ter mi nie póź niej szym. (j)

Pla stycz ny kra jo braz

Mu ze um Ma zo wiec kie w Płoc ku za pra -
sza do sa li wy staw cza so wych na „Ma lar -
stwo Ewy Ko niecz nej Ma ty sek -Ma zur”.
Ab sol wen tka war szaw skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych na sta łe miesz ka w Los
An ge les w Ka li for nii, gdzie zy ska ła opi -
nię zna ko mi te go kon ser wa to ra dzieł sztu-
ki, wy ko nu jąc pra ce kon ser wa tor skie dla
mu ze ów, ga le rii oraz zna czą cych ko lek cji
pry wat nych. Rów no le gle do dzia łal no ści
kon ser wa tor skich Ewa Ko niecz na Ma ty -
sek – Ma zur upra wia włas ną twór czość
ma lar ską. Bie rze udział w wy sta wach ar -

ty stów za chod nie go wy brze ża Sta nów
Zjed no czo nych. Mia ła rów nież wy sta wę
w Pol sce – w kra kow skiej ga le rii Ar te mis.
Otrzy ma ła m.in. I i II na gro dę w ka te go rii
mar twa na tu ra na pre sti żo wej dla śro do -
wi ska ar ty stycz ne go Sta nów Zjed no czo -
nych wy sta wie Zło te go Me da lu w Ca li for -
nia Art Club w 1996 ro ku oraz na gro dy na
wy sta wie Zło te go Me da lu w 1998 ro ku. 

Ma lu je mar twą na tu rę, por tre ty
i pej za że. 

Wy sta wa czyn na do 31 sier pnia. Bi le -
ty w ce nie 3 zł. (op. rł)

Mię dzy ko lo rem i świat łem
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Czwór ka bez ster ni ka ju nio rów młod szych (od le wej): Da mian Kru szyń ski, Łu kasz Le wa-
n dow ski, Ga briel Fel bór, Da wid Przed peł ski

W dniach 17-20 lip ca w Niem czech
zo sta ły ro ze gra ne Mło dzie żo we Mi str-
zo stwa Świa ta. Rów nież Płoc kie To wa -
rzy stwo Wio ślar skie na tej pre sti żo wej
im pre zie mia ło swo ich czte rech za wod -
ni ków (Do mi nik Ku biak, To masz Ci -
choc ki, Da wid Ku biak i Ra do sław
Mil cza rek). Bar dzo pe cho wo wy star to -
wa ła osa da czwór ki bez ster ni ka, w któ -
rej pły nął Ra do sław Mil cza rek. Za tru cie
po kar mo we za wod ni ka z tej osa dy poz -
ba wi ło ją szan sy wal ki o fi nał i miej sca
me da lo we. Na stęp nym płoc kim za wod -
ni kiem, któ ry przy stą pił do wal ki na to -
rze był Da wid Ku biak w kon ku ren cji
czwó rek pod wój nych. Osa da ta, po pa -
sjo nu ją cej wal ce, za ję ła III miej sce. 

Jak za wsze uko ro no wa niem każ dych
re gat wio ślar skich, a szcze gól nie tych
naj wyż szej ran gi jest bieg óse mek, na fi -
nał któ re go wszy scy ocze ku ją z naj wię -
kszym za in te re so wa niem. W tej ko ron -
nej kon ku ren cji wio ślar skiej pły nę ło
dwóch wio śla rzy PTW (Do mi nik Ku -
biak, To masz Ci choc ki), któ rzy po mor -
der czym wy ści gu do ostat nich me trów,
za ję li III miej sce i zdo by li brą zo wy
me dal. Na ten re we la cyj ny wy nik na
Mło dzie żo wych Mi strzo stwach Świa ta
pol skie i płoc kie wio sła cze ka ły od daw -
na. Za do wo lo ny z wy stę pów swych za -
wod ni ków był tre ner Grze gorz Stel lak. 

Mi strzo stwa Eu ro py dla ju nio rów

W tym sa mym ter mi nie w Szko cji
w miej sco wo ści Co ork zo stał ro ze gra ny
Pu char Eu ro py, w któ rym wy star to wa ły
re pre zen ta cje 12 państw. Rów nież i na
tej naj waż niej szej im pre zie w Eu ro pie
dla ju nio rów nie za bra kło re pre zen tan -
tów Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar -
skie go (Gra ży na Pie trzak, Da mian
Sa lak, Da mian Ple wiń ski, Ka mil Zaj -
kow ski). Gra ży na Pie trzak wspól nie
z za wod ni czką z To ru nia w kon ku ren cji
dwó jek pod wój nych za ję ła VI m. Tre -
ne rem płoc kiej za wod ni czki jest
Agniesz ka Lep czak. Na stęp nie do wal ki
na to rze przy stą pi li Sa lak i Ple wiń ski,
któ rzy wspól nie z dwo ma par tne ra mi
z Poz na nia (w kon ku ren cji czwó rek bez
ster ni ka) za ję li re we la cyj ne II miej sce
i zdo by li srebr ny me dal. Ja ko ostat ni
z płoc kich wio śla rzy wy stą pił Ka mil
Zaj kow ski w kon ku ren cji je dy nek. Był
to wy ścig, któ ry wzbu dzał naj wię ksze
za in te re so wa nie, gdyż za wod nik przez

dwa ty god nie przed star tem, ze wzglę du
na cho ro bę, przy po mo cy an ty bio ty ków
był sta wia ny przez le ka rzy „na no gi”.
Dla te go za zgo dą tre ne ra ka dry nie brał
udzia łu w re ga tach kwa li fi ka cyj nych
w Byd gosz czy i start w Pu cha rze Eu ro -
py w Szko cji był je go pier wszym star -
tem po cho ro bie. Ka mil Zaj kow ski nie
za wiódł i po ka zał, że jest twar dym za -
wod ni kiem o ol brzy mich moż li wo -
ściach i w prze pięk nej walce zdo był
brą zo wy me dal. Tre ne rem płoc kich
wio śla rzy jest Ja cek Ka ro lak. 

Mi strzo stwa Pol ski 
dla ju nio rów młod szych

W tym sa mym ter mi nie w Krusz wi cy
od by ła się Ogól no pol ska Olim pia da
Mło dzie ży. Re we la cyj nie spi sa li się
po do piecz ni tre ne ra Jac ka Ka ro la ka
w kon ku ren cji czwó rek bez ster ni ka
(Da mian Kru szyń ski, Łu kasz Le wan -
dow ski, Ga briel Fel bór, Da wid Przed -
peł ski), któ rzy zdo by li zło ty me dal. Ci
za wod ni cy by li rów nież fa wo ry ta mi
w kon ku ren cji czwó rek ze ster ni kiem
(ster. Łu kasz So ko łow ski), ale awa ria
ste ru 300 me trów po star cie poz ba wi ła
ich zwy cię stwa. Osta tecz nie ukoń czy li
wy ścig na V miej scu. O du żym pe chu
spor to wym mo że mó wić tak że osa da
czwór ki pod wój nej ju nio rów tre ne ra
Ka ro la ka, któ ra za ję ła IV miej sce. Do
me da lu za bra kło bar dzo nie wie le.
W po dob nej sy tu a cji zna laz ła się ósem-
ka ju nio rów młod szych tre ne ra Je rze go
Pod sęd ka, któ ra ca ły tor pły nę ła w bez -
piecz nej stre fie me da lo wej, ale ostat nie
me try fi ni szo we zde cy do wa ły o za ję ciu
IV miej sca. Wspa nia le spi sa ła się
czwór ka pod wój na ju nio rek młod szych
(Le na No wa kow ska, An dże li ka Pie tras,
Ane ta Bia ła szek, Pa u li na Reń da), po -
do piecz ne Agniesz ki Lep czak, za si la -
jąc kon to me da lo we Płoc kie go To wa -
rzy stwa Wio ślar skie go ko lej nym „sre-
brem”. 

War to do dać, że wio śla rze i wio ślar ki
PTW (z wy jąt kiem gru py mło dzie żo -
wej) są rów no cześ nie ucz nia mi Szko ły
Mi strzo stwa Spor to we go przy ZST „70”
w Płoc ku. Przy go to wa nia i start w za -
wo dach jest moż li wy dzię ki wspar ciu
przez Urząd Mia sta Płoc ka, PKN Or len
oraz Ba sell Or len Po ly o le fins. 

Wal de mar Ro gow ski
Se kre tarz Za rzą du PTW

Zwy cię stwa na me dal

Pił ka rze Wi sły Płock wy wal czy li Mi -
strzo stwo Pol ski do lat 17. To naj wię kszy
suk ces na sze go klu bu w pił ce mło dzie żo wej.

Dzię ki zwy cię stwom z Le chią
Gdańsk i Sa lo sem Szcze cin (4:2) oraz
ko rzyst nym wy ni kom in nych gier, naf-
cia rze z rocz ni ka 1991 za pew ni li już so -
bie zło te me da le. Umie jęt no ści mło dych
płoc czan wy so ko oce nił by ły tre ner re -
pre zen ta cji ju nio rów An drzej za mil -
ski.Wy nik po do piecz nych Zbi gnie wa
Mie rzyń skie go jest naj wię kszym suk ce -
sem Wi sły Płock w dzie jach pił ki mło -

dzie żo wej. Jesz cze ni gdy nasz Klub nie
zdo był me da lu Mi strzostw Pol ski,
a Mło de Or ły od ra zu się gnę ły po zło to. 

War to przy pom nieć, że ta sa ma eki pa
przed trze ma la ty zdo by ła Ni ke Cup,
czy li nie o fi cjal ne Mi strzo stwo Pol ski
do lat 14. K. K.

Wi sła Płock: Kwiat kow ski – Rac ki
(Błasz czyk), Bień kow ski, Wo ro niec ki,
Sku mór ski – Skrzy nec ki, Adam czyk, Pa -
czkow ski (No wak), Klep czyń ski (Ko wal -
czyk) – Ła zic ki (Świ stak), Ku stra (Ja roń).

Płoc ki Klub Mi łoś ni ków Roz ry wek
Umy sło wych „Re laks” zaj mu je się nie tyl -
ko roz wią zy wa niem krzy żó wek czy sza -
rad. Or ga ni zu je tak że wy cie czki dla dzie ci.
Na po cząt ku lip ca 42 ma lu chów (wraz
z opie ku na mi) z klu bu osie dla Dwor co wa
i Spół dziel cze go Do mu Kul tu ry od wie dzi -
ło skan sen w Sier pcu. Im pre za by ła moż li -
wa dzię ki do fi nan so wa niu z Urzę du Mia s-
ta oraz Urzę du Mar szał kow skie go, któ ry
za fun do wał bi le ty wstę pu. 25 lip ca dru ga
gru pa dzie ci po je cha ła do Sier pca. Tym ra -
zem moż li wość obej rze nia Mu ze um Wsi
Ma zo wiec kiej mie li naj młod si z klu bów
osie dla Łu ka sie wi cza i Ko cha now skie go. 

W dru giej de ka dzie sier pnia 42 dzie ci
wy je dzie do Ko ła cin ka, gdzie znaj du je się
Park Ju raj ski. Jed nod nio wą wy cie czkę
do fi nan so wa ło Mi ni ster stwo Zdro wia.

Dla dzie cia ków, któ re chcą po my śleć
tro chę na wet w cza sie wa ka cji, Re laks
zor ga ni zo wał dwa tur nie je. W pier -
wszym „Z krzy żów ką na ty” (16 lip ca)
wzię ły udział dzie ci z osie dla Ko cha -
now skie go. Dru gi zor ga ni zo wa ny zo -
stał wspól nie z SDK i Urzę dem Mia sta
18 lip ca. Po tur nie ju spor to wym naj -
młod si mo gli zmie rzyć się w ro zgryw -
kach umy sło wych. Każ de dziec ko
otrzy ma ło na gro dy, m.in. za baw ki, ar -
ty ku ły szkol ne.

A już 23 sier pnia do ro śli zmie rzą się
w IV Ogól no pol skim Tur nie ju o Mi strzo -
stwo Mia sta Płoc ka. Gło wę „ła mać” bę -
dzie ok. 40 osób z ca łej Pol ski. Im pre za
roz pocz nie się o godz. 12 w Szko le Wyż -
szej im. Pa wła Włod ko wi ca. Re laks za -
pra sza wszyst kich, któ rzy chcie li by po ki -
bi co wać sza ra dzi stom z Płoc ka. Po za koń -
cze niu tur nie ju na uczest ni ków cze ka rejs
stat kiem po Wi śle. (m.d.) 

Nie tyl ko umysł

Ju nio rzy Mi strza mi

W at mos fe rze prze py cha nek na li nii
PZPN, Ek stra kla sa S.A. i Try bu na łu
Ar bi tra żo we go ds. Spor tu przy Pol skim
Ko mi te cie Olim pij skim od by wa ją się
przy go to wa nia płoc kiej Wi sły do no we -
go se zo nu w zre or ga ni zo wa nej (przy na-
j mniej, je śli cho dzi o na zew nic two) I li -
dze. Choć de cy zje pił kar skiej cen tra li

nie do ty czą bez poś red nio płoc czan, to
za wi ro wa nia co do skła du posz cze gól -
nych lig mo gą za kłó cić ter mi narz ro z-
gry wek. Na zor ga ni zo wa nej 24 lip ca
kon fe ren cji pra so wej no wy tre ner płoc -
czan Mi ro sław Ja błoń ski za pew niał, że
je go zes pół jest już przy go to wa ny, aby
w każ dej chwi li pod jąć wal kę o li go we
pun kty. Jed no cześ nie wraz z wi ce pre ze -
sem Ja nu szem Ma tu sia kiem pod kre śla -
li, że tak od mło dzo na dru ży na nie za -
wsze i wszę dzie bę dzie zdo by wać kom-
plet pun któw, co z ko lei mo że po skut -

ko wać bra kiem awan su do ek stra kla sy.
Zda niem obu pa nów nikt z te go nie bę -
dzie ro bił tra ge dii. We dług opi nii Ja nu -
sza Ma tu sia ka, naj pierw klu bo wi po -
trzeb ny jest ład or ga ni za cyj ny, któ ry
z pew no ścią za o wo cu je po zy ska niem
ko lej nych spon so rów, a to prze ło ży się
na wię ksze moż li wo ści tran sfe ro we. 

Co do ka dry zes po łu z ja kim przyj -
dzie ry wa li zo wać Wi śle o naj wyż szą
kla sę ro zgryw ko wą to tre ner Ja błoń ski
stwier dził bez en tu zjaz mu, że obec na
dru ży na jest na mia rę obec ne go bu dże -
tu, któ ry kształ tu je się na po zio mie 7
mi lio nów zło tych. Spo rą je go część
poch ła nia ją zo bo wią za nia klu bu wo bec
za wod ni ków, któ rzy nie są przy dat ni do
zes po łu, ale ma ją pod pi sa ne kil ku let nie
kon trak ty. Du że kło po ty są jesz cze z po -
zy cją bram ka rza, po nie waż nie do gra na
jest spra wa kon trak tu Ro ber ta Gub ca,
a w od wo dzie po zo sta je tyl ko 17-let ni
Łu kasz Sko wron. Po zo sta ła część zes -
po łu to mie szan ka ru ty ny z mło do ścią,
z któ rej pier wszo pla no wą po sta cią mo że
zo stać wy po ży czo ny z Le gii War sza wa
Ka mil Maj kow ski. Kto się jed nak
spraw dzi i na ko go bę dzie sta wiał tre ner
Ja błoń ski zwe ry fi ku je bo i sko. Pier wszy
mecz na sta dio nie przy Łu ka sie wi cza
od bę dzie się 2 sier pnia o go dzi nie 18.
Prze ciw ni kiem wi śla ków bę dzie GKS
Ja strzę bie, a o szcze gól ną opra wę me -
czu na try bu nach ma zad bać Sto wa rzy -
sze nie Sym pa ty ków Klu bu Wi sła Płock.
Nie po zo sta je za tem nic in ne go jak na
włas ne oczy prze ko nać się o si le no wej
dru ży ny. P.N.

Ru sza I li ga
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W po ło wie czer wca 2008 r. Miej ski
Mię dzysz kol ny Klub Spor to wy „Ju trzen -
ka” był or ga ni za to rem XIII Płoc kie go
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Pił ki Ręcz -
nej dla Dzie ci i Mło dzie ży, w któ rym
uczest ni czy ły 44 klu by z Pol ski i za gra ni -
cy. W cią gu dwóch dni ro ze gra no 154 me -
cze w 8 ka te go riach wie ko wych na sied-
miu obiek tach: 3 ha lach, bo i sku o sztucz -
nej na wierz chni, bo i skach as fal to wych
przy SP nr 23 i Gim na zjum nr 8.

Oto koń co we wy ni ki pił kar skie go fe sti -
wa lu i zwy cięz cy w posz cze gól nych ka te -
go riach wie ko wych:

– dziew czę ta: r. 1997 Mi gle La zut kaj te
(Li twa) – naj lep sza za wod ni czka Ga ja Ka -
nas, r. 1996 Var so via War sza wa – za wod -
ni czka Kla u dia Za lew ska, r. 1995 UKS 23
Płock – za wod ni czka Jo an na Za rę ba,

r. 1993/94 MMKS Ju trzen ka Płock – za -
wod ni czka Alexan dra Rę dziń ska.

– chłop cy: r. 1997 MUKS Czar ni Re gi -
min – naj lep szy za wod nik Ja kub Dasz -
czyń ski, r. 1996 MUKS 21 Płock – za wod-
nik Mar cin Ru ciń ski, r. 1995 UKS 23
Płock – za wod nik Igor Kró li kow -
ski, r.1993-94 SKF Wi sła I Płock – za wod-
nik Adrian Woj kow ski.

Zwy cię skie zes po ły otrzy ma ły pu cha ry
i sta tu et ki, naj lep si za wod ni cy me da le,
a tre ne rzy na gro dy pie nięż ne.

Wspó łor ga ni za to ra mi za wo dów by li:
Urząd Mia sta Płoc ka, Urząd Mar szał kow -
ski Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, Miej -
ski Zes pół Obiek tów Spor to wych i Zwią -
zek Pił ki Ręcz nej. (j)

XIII Płoc ki Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pił ki Ręcz nej dla Dzie ci i Mło dzie ży

Zlot Ucz niow skich 
Klu bów Spor to wych

Rajd Or len jest w tym ro ku czę ścią eli -
mi na cji Raj do wych Sa mo cho do wych Mi -
strzostw Pol ski. Po raz pier wszy zo stał
za twier dzo ny tak że ja ko run da Pu cha ru
Eu ro py Cen tral nej. To dla te go, że jest
kan dy da tem do mi strzostw Eu ro py 2009
i do Płoc ka przy ja dą ob ser wa to rzy z FIA
(Fe de ra tion In ter na tio na le de l’Au to mo -
bi le – Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Sa mo -
cho do wej). Od ich oce ny raj du, je go tras,
przy go to wa nia i po zio mu bez pie czeń stwa
za le ży, czy uda się pod nieść ran gę zma-
gań kie row ców ści ga ją cych się w Płoc ku
i pod mia stem. I czy za rok zo ba czy my
naj lep szych eu ro pej skich kie row ców. 

Te go rocz na tra sa raj du zo sta ła roz sze -
rzo na i zmo dy fi ko wa na w sto sun ku do
ro ku po przed nie go. Tyl ko trzy spoś ród
ze szło rocz nych od cin ków spe cjal nych
po zo sta ną tra sa mi Raj du Or len 2008. Bę -
dą one mia ły jed nak zmie nio ny kie ru nek.
Resz tę za pro jek to wa no od po cząt ku. Jest
to wy móg raj du w ra mach Pu cha ru Eu ro -
py Cen tral nej, gdzie mi ni mal na dłu gość
od cin ków spe cjal nych wy no si w su mie
170 ki lo me trów. No we OS-y bę dą bar dzo
wi do wi sko we. Rajd roz pocz nie się pro lo -
giem ro zgry wa nym w Płoc ku – mię dzy
Sta rym Mia stem a Wi słą, co do dat ko wo
uroz ma i ci ry wa li za cję naj lep szych pol s-
kich i za gra nicz nych kie row ców. Raj-
dow cy prze ja dą „mo stów ką” pier wszy
raz po po łud niu, a dru gi raz – po zmierz -
chu, ok. godz. 20.30. To bę dzie praw dzi -
wa grat ka dla mi łoś ni ków spor tów sa mo -
cho do wych – raj dów ki z ha lo ge na mi,
mkną ce mię dzy drze wa mi ul. Mo sto wej.

No wo ścią bę dzie rów nież to, że po raz
pier wszy w tym ro ku raj dow cy ści gać się
bę dą po obu stro nach Wi sły. – Dzię ki te mu
wię ksza licz ba ki bi ców bę dzie mia ła moż li -
wość po dzi wia nia zma gań pod czas raj du,
a kie row cy spraw dzą się na cał ko wi cie no -
wych tra sach – mó wi Zdzi sław Si wiń ski,
za stęp ca dy rek to ra raj du. – Spe cy fi ka tra sy
na Ma zo wszu po zo sta nie jed nak bez zmian:
szyb kie za krę ty, du żo szczy tów, wy bi ja ją -
cych pa gór ków i ho pek, gdzie za wod ni cy
bę dą tra ci li przy czep ność z po dło żem. Ki bi -
ce mo gą więc li czyć na spor to we emo cje.

Do 5 wrześ nia nie bę dzie zna na do -
kład na tra sa raj du. Or ga ni za to rzy po da -
dzą ją do pie ro po za twier dze niu przez
Pol ski Zwią zek Mo to ro wy. A wszyst ko
dla te go, aby wszy scy uczest ni cy Raj du
Or len 2008 mie li ta kie sa me szan se za -
poz na nia się z tra są. 

Wia do mo jed nak, że or ga ni za to rom
uda ło się za wrzeć po ro zu mie nie z sa mo -
rzą dem gmi ny Mo cho wo i przy go tu ją
bród. Bę dzie my mie li więc oka zję zo ba -
czyć, jak sa mo cho dy po ko nu ją stru mień.

– Naj waż niej sze dla nas jest jed nak
bez pie czeń stwo, szcze gól nie ki bi ców –
do da je Si wiń ski. – Kie row cy w swo ich
sa mo cho dach ma ją za mon to wa ne spe c-
jal ne klat ki, od po wied nie pa sy i sie dzą
w fo te lach ku beł ko wych. Na to miast ki bi -
ców, znaj du ją cych się na tra sie prze ja -
zdu, nie chro ni nic. 

Dla te go pod czas Raj du Or len zo sta -
nie za sto so wa ny, do sko na le spraw dza -
ją cy się sy stem za bez pie cze nia tras, po -
le ga ją cy na wy gra dza niu ich dwo ma ro -
dza ja mi taśm ase ku ra cyj nych. Ko lo rem
czer wo nym oz na czo ne bę dą szcze gól nie
nie bez piecz ne miej sca, tzw. ko per ty,
czy li ob sza ry, w któ rych sa mo chód mo -
że wy paść z tra sy. Ko lo rem zie lo nym
zo sta ną oz na ko wa ne miej sca bez piecz -
ne, szcze gól nie re ko men do wa ne dla ki -
bi ców. Pod su mo wu jąc, za sa da jest pro s-
ta: rajd moż na oglą dać z te go miej sca,
gdzie jest zie lo na taś ma. Tam, gdzie jest
czer wo na, nie wol no prze by wać. I za -
wsze na le ży sto so wać się do po le ceń lu -
dzi ubez pie cza ją cych tra sę. – Wbrew
po zo rom, ki bi ce, któ rzy sto ją da lej, du żo
le piej wi dzą – mó wi Ro mu ald Cha łas,
pre zes Au to mo bil klu bu Pol ski, or ga ni -
za tor Raj du Or len. – Nie za kła da my
taśm zło śli wie, aby utrud nić ki bi com ob -
ser wa cję, ale dla ich bez pie czeń stwa.
Do Płoc ka zja dą do sko na li kie row cy,
ale pra wa fi zy ki nie po dle ga ją dy sku sji
i nikt na nie nie ma wpły wu. 

Dla ob ser wa to rów bę dą przy go to wa -
ne tak że spe cjal ne par kin gi oraz pun k-
ty ga stro no micz ne.

Mał go rza ta Da nie luk

Triath lon to niez wy kle cie ka wa dy -
scy pli na spor tu, któ ra na ro dzi ła się w la -
tach 70. ubieg łe go wie ku w USA. Za -
wo dy skła da ją się z pły wa nia, ja zdy na
ro we rze oraz bie gu. Za wod ni cy, któ rzy
ukoń czą naj dłuż szy dy stans triath lo nu
(3,8 km pły wa nia, 180 km ja zdy na ro -
we rze oraz bie g na dy stan sie ma ra to nu)
mo gą posz czy cić się mia nem Iron ma na
(czło wie ka z że la za). W ce lu za chę ce nia
ama to rów moc nych wra żeń płoc ki
triath lon ro ze gra no na dy stan sie sprin t-
er skim (0,75 km pły wa nia, 20 km ro we -
ru oraz 5 km bie gu). Po raz trze ci z rzę -
du płoc ki triath lon wy grał Fi lip Przy mu -
siń ski z UAM Triath lon Poz nań. W wal -
ce o dru gie miej sce lep szy oka zał się
Mar cin Jan kow ski z Dia men tu Gniez no,
któ ry po ko nał Bar to sza Ku bic kie go
z Wir com Wło cła wek. Tak że wśród ko -
biet ry wa li za cja by ła bar dzo wy rów na -
na. Zwy cię ży ła Ewa Ko man der z TS
Olim pia Poz nań przed Agniesz ką Cie -

ślak z War sza wy. Z jed no mi nu to wą
stra tą do czo ło wej dwój ki do me ty do -
tar ła Jo an na Woj ta szek z UAM Triath -
lon Poz nań. 

Za żar ta wal ka o po dium trwa ła w ka te -
go rii płoc kich triath lo ni stów. Czo ło we
miej sca przy pa dły trzem płoc kim iron ma -
nom. Zwy cię żył Wal de mar Gie res, po -
my sło daw ca płoc kie go triath lo nu, przed
dwo ma we te re na mi: Sta ni sła wem Dym -
kiem oraz Cze sła wem Mą czyń skim.
Zma ga niom triath lo ni stów to wa rzy szył
au qath lon dla dzie ci, czy li pły wa nie na
200 me trów i bieg na dy stan sie 1 km.
Naj lep szy mi z 20-oso bo wej staw ki oka -
za li się: Mar ty na Kło bu kow ska z Sier pca
oraz Ra fał Ste fań ski z Poz na nia.

Or ga ni za to rzy za wo dów: Miej ski Ze-
spół Obiek tów Spor to wych, Płoc kie To -
wa rzy stwo Triath lo nu DEL TA, Urząd
Mia sta Płoc ka oraz Wod ne Ochot ni cze
Po go to wie Ra tun ko we już za po wia da ją
ko lej ną, czwar tą, edy cję triath lo nu. seb

Wspa nia ła po go da to wa rzy szy ła ce re -
mo nii otwar cia Mi strzostw Pol ski We te -
ra nów w Słup sku (28-29 czer wca) oraz
kil ku kon ku ren cjom ro ze gra nym we
wczes nych go dzin po po łud nio wych:
bieg, skok o tycz ce, skok w dal i wzwyż
dla ko biet, oraz męż czyzn w ka te go rii M-
65-85. Kon kurs sko ku wzwyż, w któ rym
star to wał płoc cza nin Da riusz Bed nar ski,
roz po czął się o godz. 16.30. Już pod czas
ro zgrzew ki moc no się zach mu rzy ło i za -
czął pa dać lek ki deszcz. Po kil ku mi nu -
tach prze stał i kon kurs roz po czął się na
mo krym tar ta nie i w ka łu żach wo dy.
Oba wa przed doz na niem kon tu zji, po śli -
zgnię ciem się spra wi ły, że wy ni ki by ły
znacz nie po ni żej moż li wo ści za wod ni -
ków. Po nies peł na 30 mi nu tach kon kurs

przer wa no, bo znów za czę ło pa dać. Tak
by ło dwu krot nie. Tem pe ra tu ra spa dła do
13 stop ni. D. Bed nar ski z tru dem prze -
sko czył po prze czkę na wy so ko ści 168
cm, co da ło mu I miej sce i ty tuł Mi strza
Pol ski na rok 2008. (j)

Mi strzo stwa w desz czu

Po nad pięć dzie się ciu za wod ni ków wy star to wa ło w III Triath lo nie o Pu char Pre -
zy den ta Płoc ka

Lu dzie z że la za ści ga li się na So bót ce

W dru giej po ło wie wrześ nia (20-21) od bę dzie się w Płoc ku dru ga edy cja Raj -
du Or len. Do na sze go mia sta przy je dzie czo łów ka pol skich i eu ro pej skich za -
łóg raj do wych. Spon so rem ty tu lar nym im pre zy jest PKN Or len, a ge ne ral nym
Urząd Mia sta Płocka. 

Po dwóch stro nach Wi sły
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Chcesz osią gnąć suk ces?

* Je śli pra ca nie da je ci szczę ścia,
zmień ją. Wbrew te mu co mó wią
i pi szą, jest jej wo kół peł no.

* Wiedz, że czło wiek mo że – je śli
tyl ko chce – zro bić trzy ra zy
wię cej niż mu się wy da je.

* Bądź głę bo ko prze ko na ny, że po -
tra fisz cze goś do ko nać – wszak
każ dy do cze goś jest stwo rzo ny.

* Po cząt kiem suk ce su jest za wsze
po mysł.

* Wy ma gaj od sie bie wię cej, niż
wy ma ga ją od cie bie in ni.

* W trud nych sy tu a cjach pow ta rzaj:
czu ję się do sko na le.

Po Rem brandt’cie (2006) i Wys piań -
skim (2007) Mu ze um Ma zo wiec kie za pra -
sza na przy go dę z mi strzem Ma tej ko.
Wspól nie z Płoc kim To wa rzy stwem Fo to -
gra ficz nym im. Al. Ma cie szy za pra sza do
udzia łu w trze ciej już edy cji Ogól no pol -
skie go Kon kur su Fo to gra ficz ne go, w ra -
mach co rocz ne go cy klu „Por tre ty”. Ce lem
kon kur su jest pro pa go wa nie twór czo ści
wy bra ne go ar ty sty, któ re mu każ de go ro ku,
MMP po świę ca uwa gę po przez dzia ła nia
in ter dy scy pli nar ne tj.: kon kurs fo to gra ficz -
ny, od czy ty, pre lek cje, spek ta kle i wy sta -

wy. W tym ro ku płoc kie mu ze um chce
ucz cić 170. rocz ni cę uro dzin wspa nia łe go
ma la rza hi sto rycz ne go – Ja na Ma tej ki.

Jak do tąd kon kurs cie szył się du żym za in -
te re so wa niem wśród mi łoś ni ków fo to gra fii,
a po ziom prac był bar dzo wy so ki, cze go
moż na się spo dzie wać za pew ne i tym ra zem.

Ter min nad sy ła nia prac mi ja 31 paź -
dzier ni ka. Otwar cie wy sta wy i wrę -
cze nie na gród za pla no wa no na 14 li -
sto pa da. Wię cej szcze gó łów i kar tę
zgło sze nio wą moż na po brać ze stro ny
www.mu ze um plock.art.pl (rł)

Fo to gra fo wać jak Ma tej ko

Co jest lep sze – pew ność sie bie czy nieś mia łość? Ra czej to pier wsze, bo brak
wia ry we włas ne si ły spra wia, że na wet bła he spra wy ura sta ją do ran gi prob le -
mu. Mo że war to nad so bą po pra co wać... Od po wiedz na py ta nia i po staw so bie
dia gno zę.

Po dlicz pun kty:

Do 25 pkt.: nie wie le jest osób któ re by ły by tak z sie bie za do wo lo ne. Za wsze
do sko na le wiesz cze go chcesz i że mu si się udać. Ale uwa ga! Ży cie cza sem lu -
bi pła tać fi gle. Przy da ło by się tro chę scep ty cyz mu.

Od 26 do 33 pkt.: masz ty le pew no ści, ile trze ba. Znasz włas ną war tość, ale
nie lek ce wa żysz in nych. Zbyt nia pew ność sie bie przy no si cza sem wię cej szkód
niż po żyt ku.

Od 34 do 43 pkt.: je steś oso bą wew nętrz nie ro zdar tą. Po czu cie włas nej war -
to ści to czy ciąg łą wal kę z nie pew no ścią. Za sta nów się, ile szans stra ci łaś z po -
wo du włas nej nieś mia ło ści, bra ku zde cy do wa nia?

Od 44 do 49 pkt.: cier pisz na kom pleks mniej szej war to ści, sa ma uwa żasz
się za pe chow ca. Ta świa do mość od bie ra ci ocho tę do wal ki. Pa mie taj, że kto
wszę dzie wi dzi sa me trud no ści, sam pro wo ku je pe cha. Czas zmie nić na sta wie -
nie do sie bie.

Opr. (j)

Psy cho za ba wa

Czy je steś pew na sie bie?

Po wy peł nie niu krzy żów ki, z li ter w po nu me ro wa nych krat kach na le ży uło żyć ha sło, któ re wy -
star czy do star czyć do re dak cji (Urząd Mia sta Płoc ka, Sta ry Ry nek 1, pok. 220) do 20 sier p-
nia, aby wziąć udział w lo so wa niu upo min ków. (j)

Cytat
numeru
Czło wie ku! Gdy byś umiał 
spoj rzeć w lu stro swe go ser ca,
zo ba czył byś ogród pe łen róż,
a na każ dym płat ku ró ży 
tań czą ce go, szczę śli we go 
czło wie ka.

Ko ran

1. Czy chęt nie słu chasz rad star szych osób? 
2. Czy masz cza sem uczu cie, że ktoś jest od cie bie mą drzej szy?
3. Czy de ner wu je cię, je śli ktoś z cie bie żar tu je? 
4. Czy wsty dzisz się ja kichś swo ich krew nych? 
5. Czy wo la ła byś nie mieć żad ne go par tne ra niż ta kie go, 

któ ry nie bu dzi za u fa nia?
6. Czy od czu wasz lęk przed spot ka niem z niez na ną oso bą? 
7. Czy spra wia ci przy jem ność, że je steś ob ser wo wa na 

przez ko goś?
8. Czy, uczest ni cząc w ja kiejś grze to wa rzy skiej 

de ner wu jesz się, kie dy prze gry wasz?
9. Czy cie szysz się, choć odro bi nę, je śli ko muś coś się nie uda?

10. Czy przed trud nym spot ka niem bie rzesz środ ki 
na us po ko je nie? 

11. Czy uwa żasz się za dziec ko szczę ścia czy ra czej pe chow ca?
12. Czy two ja przy ja ciół ka jest pew niej sza sie bie niż ty? 
13. Czy, bez opo rów, za bie rasz głos w to wa rzy stwie ob cych 

lu dzi?
14. Czy czę sto po ży czasz pie nią dze od przy ja ciół?
15. Czy, na ogół, by wasz go rzej ubra na od ko le ża nek?
16. Czy bar dziej po do ba ci się ma ły spor to wy sa mo chód 

niż oka za ła li mu zy na? 
17. Czy lu bisz po dró żo wać?
18. Czy rze czy wi ście masz znacz nie czę ściej ra cję niż in ni?

Tak  Nie
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ISygnały Płockie
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Sy tu a cja na fron cie
15 lip ca og ło szo no na te re nie po wia tu płoc kie go stan wy jąt ko wy, zaś 10

sier pnia na ca łym Ma zo wszu zo stał wpro wa dzo ny stan ob lę że nia. Te go
dnia Bi skup Or dy na riusz Płoc ki An to ni Ju lian No wo wiej ski (ca ły czas
prze by wa ją cy z wier ny mi w Płoc ku i nio są cy im otu chę, po dob nie jak w
cza sie I woj ny świa to wej) skie ro wał do gu ber na to ra woj sko we go na Ma -
zo wszu, gen. Lat ni ni ka, de pe szę na stę pu ją cej tre ści:

„Imie niem die ce zji płoc kiej bła gam nie po zo sta wiać Płoc ka z pra wej
stro ny Wi sły bez opie ki zbroj nej. Do syć gra bie ży, już ani pię dzi zie mi nie
moż na od dać. Zie mia płoc ka da ła woj sko, da je świad cze nia, nie jest gor -
sza od stro ny le wej Wi sły. Bła gam o obro nę wszel kie mi si ła mi ży cia i mie -
nia miesz kań ców zie mi po stro nie pra wej Wi sły, któ rych mę żo wie i sy no wie
są w woj sku i nie mo gą za gród swo ich pier sią włas ną bro nić. Pro si my
w Płoc ku żad nych wy sa dzeń w po wie trze nie ro bić, bo one tyl ko szko dę
miesz kań com mo gą przy nieść. Za pa sy w ra zie ostat niej ko niecz no ści na le -
ża ło by ro zdać miesz kań com”.

De pe sza zo sta ła opub li ko wa na
niez włocz nie w „Ku rie rze Płoc -
kim”; wszy scy już zda wa li so bie
spra wę z po wa gi po ło że nia, w ja -
kim zna laz ło się Ma zo wsze Płoc -
kie i sam Płock. Pa sterz płoc ki wy -
sto so wał tak że do ca łe go du cho -
wień stwa swej die ce zji go rą cy
apel, w któ rym wzy wał do bez -
względ ne go po zo sta nia z pa ra fia -
na mi, spra wo wa nia sa kra men tów
w przy ję tym zwy cza jo wo cza sie
oraz nie sie nia otu chy obroń com.

Trzy dni wcześ niej ka wa le ria
bol sze wic ka, prze miesz cza jąc się
wzdłuż gra ni cy nie miec kiej, za ję ła
Przas nysz. Woj na do tar ła na Ma -
zo wsze Płoc kie. Wa ży ły się w tym
cza sie lo sy War sza wy, pod któ rą
po de szły głów ne si ły wojsk so -
wiec kich. 15 sier pnia na tar cie ro -
syj skie na sto li cę zo sta ło pow strzy ma ne, zaś Wódz Na czel ny Jó zef Pił sud -
ski zor ga ni zo wał bły ska wicz ny kon tra tak nad Wie przem, któ ry od cią żył
War sza wę od po łud nia. Tym cza sem od stro ny Do brzy nia w kie run ku
Płoc ka po su wał się III kor pus kon ny Gay -Cha na, wcho dzą cy w skład so -
wiec kiej 4. ar mii, z za mia rem ude rze nia na ty ły gru py mo dliń skiej, bądź
na wet za a ta ko wa nia ty łów War sza wy. 

W Płoc ku, po dob nie jak we Wło cław ku i Wy szo gro dzie, znaj do wa ły się
mo sty, niez będ ne bol sze wi kom dla prze pra wy wojsk przez Wi słę. We
Wło cław ku, gdzie obro na pra wo brzeż nej czę ści mia sta nie po wio dła się,
wy co fu ją ce się na dru gi brzeg woj sko pol skie spa li ło drew nia ny most.
Płoc kie go przy czół ka mo sto we go bro ni ło oko ło 80 żoł nie rzy, wy po sa żo -

nych za led wie w 3 ka ra bi ny ma szy no we, wspie ra nych przez roz lo ko wa ną
na Ra dzi wiu ar ty le rię oraz flo tyl lę rzecz ną w si le trzech opan ce rzo nych
stat ków, wy po sa żo nych w lek kie dzia ła. Ge ne rał Wła dy sław Si kor ski, do -
wo dzą cy na tym od cin ku fron tu, w przed po łud nio wych go dzi nach wy słał
dwa ba ta lio ny pie cho ty w kie run ku Biel ska. Pol skie od dzia ły nat knę ły się
pod Trze po wem na prze wa ża ją ce si ły ro syj skiej ka wa le rii i uleg ły im
w nie rów nej wal ce. Wy co fu ją ce się nie do bit ki pol skiej pie cho ty ro syj ska
ka wa le ria ści ga ła aż do bram mia sta. Tak roz po czę ła się 

bi twa o Płock

(...) Za ło gę mia sta przez na czo ną do obro ny sta no wi ły: ba on 6. puł ku pie -
cho ty leg jo nów, ba on 37. puł ku piech., ba on 10. puł ku piech., spie szo ny
szwa dron ja zdy ta tar skiej. Ba on 6. puł ku był już roz bi ty pod Trze po wem,
in ny od dział wy sła ny był pod Bo dza nów, w cza sie walk w Płoc ku znaj do -
wa ła się nie wiel ka ilość woj ska, a i to co po zo sta ło by ło wraz z ko men da -

mi za sko czo ne. W go dzi nach po po -
łud nio wych, 18 sier pnia, po za sy -
pa niu mia sta szrap ne la mi wpa dli
doń bol sze wi cy pra wie rów no cześ -
nie z dwu stron: przez ro gat ki Do -
brzyń skie i Biel skie. O wy pad kach
tych w spra wo zda niu pre ze sa Ko -
mi te tu Obro ny Pań stwa – T. Świec -
kie go czy ta my:

„Oko ło go dzi ny 3-ej, za ję ci spra -
wą ro dzin woj sko wych, zna le źliś -
my się z po słem Mie rze jew skim
nad Wi słą. Huk dział wstrzą sał po -
wie trzem. W oko li cach mo stu i pły -
ną cych pan ce rek pa da ły gra na ty
i rwa ły się szrap ne le. Skie ro wa liś -
my się do me go miesz ka nia. Po
dro dze ucie ka ją cy wy rob nik prze -
ra żo nym gło sem za wo łał do nas, że
bol sze wi cy sfor so wa li oko py od
stro ny Do brzy nia i są już w mie -
ście. Idą cy w pob li żu nas ofi cer,

usły sza wszy to, szyb ko po biegł w kie run ku Ko men dy. Uli cą Mo sto wą pę -
dzi ła na sza ar ty ler ja, za nią ucie ka ły in ne od dzia ły za Wi słę. Kie dy do cho -
dzi łem do miesz ka nia w Tow. Kre dy to wem Ziem skiem przy ul. Ko ściusz -
ki, od uli cy Grodz kiej wśród och ryp łych okrzy ków hu ra ga lo po wa ła bol sze -
wic ka ka wa ler ja; pę dzi li ko za cy po rząd nie ubra ni, a obok róż ne go ro dza ju
ob dar tu sy w sier mię gach lub ma ry nar kach, w ka pe lu szach cy wil nych, ma -
cie jów kach, na szych czap kach woj sko wych przy róż no rod nem uz bro je niu –
z wy cią gnię te mi ka ra bi na mi lub tyl ko pa ła sza mi lub re wol we ra mi. Na przo -
dzie od dzia łów po wie wa ły nie wiel kie czer wo ne sztan da ry”.

Roz po czę ły się gwał ty i gra bie że, ro zgo rza ła wal ka, w któ rej udział
wzię ła lud ność mia sta. Przy by ły za raz po wy rzu ce niu wro ga li te rat Adam

Obro na Płoc ka w 1920 ro ku 
(Na podstawie: Tadeusz Świecki i Franciszek Wybult – Mazowsze Płockie w czasach 

Wojny Światowej i powstania Państwa Polskiego, Toruń, 1932; opracował Ryszard Rzymkowski)

„A by ło ich zno wu tych dra pich ró stów kil ku dzie się ciu – każ dy pra wie zdo był ostro gi ry cer skie. Są już dzie ci płoc kie, o któ rych trze ba bę dzie
mó wić z tem sa mem brzmie niem wzru sze nia, z ja kiem wy ma wia się uświę co ne dziś w oj czyź nie na szej dwa sło wa: dzie ci lwow skie. Nie wszys-
t kie one, dzie ci płoc kie, nio są dziś w uś miech nię tą swą przy szłość czo ła po kry te dę bi ną mę stwa. Nad nie jed nym z nich żół ta ma zo wiec ka gli -
na wzbie ra się ci chą mo gi łą. Obok Za widz kie go zgi nął ma ły Gra dow ski, best jal sko po sie ka ny szab la mi. Wi dzia łem je go po grzeb. Wi dzia łem ten
bia ły, dzie ciom przy pi sa ny ka ra wan i ko nie bia ły mi ka pa mi przy kry te, dzie ci nio sły wie niec przed trum ną, dzie ci dźwi ga ły czar ne cho rąg wie
z nie u bła ga nym wi ze run kiem tru pich cza szek i pisz cze li [...]. A w trum nie ma łe cia ło, świe cą ce na ca łą Pol skę ra na mi. W trum nie je den z tych,
któ ry zno wu legł, lat swo ich nie li cząc, by mia rą swe go tru pa pod nieść wzwyż ten co kół, na któ rym sta nąć ma przy szłość oj czyz ny.” (A. Grzy-
ma ła – Sie dlec ki, „Z piel grzym ki do Płoc ka” – Ty god nik Ilu stro wa ny 1920 nr 39)

Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Narutowicza (w miejscu obecnego szaletu)
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Grzy ma ła -Sie dlec ki, opi su jąc wra że nia swo je z obro ny Płoc ka, dru ko wa ne
w war szaw skim piś mie co dzien nym pn. „Rzecz pos po li ta”, za ty tu ło wał je 

Dru gi Lwów

(...) Miesz kań cy Płoc ka nie oce nia li gro zy roz mia rów sił nie przy ja ciel skich
i nie z tych po wo dów ru szy li na wro ga: uj rze li je no, że bar ba rzyń ca z dzi kim
okrzy kiem wtar gnął oto w uli ce ich uro cze go mia sta, a na prze ciw ko wa lą cej się
ma sy gra bież ców stoi nie wię cej jak 80 pol skich żoł nie rzy: po lo wej i woj sko -
wej żan dar mer ji. Uczu li, że dzie je się ja kieś świę to kradz two. Więc zwy cię żyć,
al bo paść – ale speł nić swój obo wią zek! Ile by ło bro ni w ma ga zy nach, ty le się -
gnę ło po nią rąk. Ko mu za bra kło bro ni, ten od da je się służ bie po moc ni czej: no -
si amu ni cję, zbie ra ran nych”. Sta nę ły do wal ki rów nież ko bie ty i dzie ci.

(...) Prócz oko pów zew nętrz nych by ły zbu do wa ne na uli cach mia sta ba -
ry ka dy. Za nie mi zbie ra li się ofi ce ro wie, żoł nie rze i uz bro jo na lud ność cy -
wil na. Dzie ci pod gra dem kul do no si ły amu ni cje, ko bie ty peł ni ły służ bę
opa trun ko wą i wy no si ły zmę czo nym obroń com po ży wie nie. By opi sać
szcze gó ło wo wszyst kie bo ha ter skie czy ny, wy mie nić wszyst kie za słu gi,
przed sta wić ofiar ność i po świę ce nie wszyst kich bio rą cych udział w obro -
nie Płoc ka, po trze ba by pi sać spe cjal ną księ gę, a i to by wy czer pu ją cem nie
by ło, dla te go sym bo lem zbio ro we go wy sił ku, po świę ce nia i prze żyć ów -
czes nych mia sta po zo sta nie na da ny mu krzyż wa lecz nych. Ot, za cho wa ły
się posz cze gól ne, nie licz ne frag men ty, utrwa lo ne w roz ka zach, w dy plo -
mach uz na nia, w spra wo zda niach, w ar ty ku łach cza so pism itd. Słu żyć to
mo że ra czej za przy kład, za ilu stra cję zbio ro we go czy nu.

A więc na po ste run kach swych trwa li kie row ni cy or ga ni za cyj po wo ła -
nych do obro ny Pań stwa – pre zes Oby wa tel skie go Ko mi te tu Obro ny Pań -
stwa T. Świec ki, ko men dan tka Służ by Na ro do wej Ko biet, wcho dzą cej
w skład Ko mi te tu Oby wa tel skie go – M. Ro ści szew ska, Ko men da Stra ży
Oby wa tel skiej z Cy gań skim, Mos sdor fem i Bu chow skim. Po zo stał tak że
po seł K. Mie rze jew ski.

Pre zes Ko mi te tu Oby wa tel skie go zaj mo wał się oso bi ście do raź ną apro -
wi za cją ro dzin woj sko wych. Brak by ło wów czas w Płoc ku środ ków żyw -
no ścio wych, za po mo gi nie do cho dzi ły, to też ro dzi ny te znaj do wa ły się
w kry tycz nem po ło że niu, po moc po trzeb na by ła na tych miast i na jazd bol-
sze wic ki jej nie przer wał. Dy rek tor Syn dy ka tu Rol ni cze go A. Maj dec ki
od dał w tym ce lu do dys po zy cji Świec kie go, na je go od po wie dzial ność,
swe ma ga zy ny z za pa sa mi apro wi za cyj ne mi. W cza sie, gdy Świec ki peł -
nił swe czyn no ści przy za o pa try wa niu w środ ki żyw no ścio we, nie przy ja -
ciel opa no wy wał mia sto. Po szczę śli wem prze do sta niu się, a wła ści wie
przem knię ciu się do swe go do mu przy ul. Ko ściusz ki, za la nej już na cie -
ra ją cym wro giem i po za ta ra so wa niu bram i drzwi wcho do wych i po po -
ro zu mie niu się ze znaj du ją cym się wów czas w To wa rzy stwie Kre dy to -
wem rad cą Gu sta wem Cy pry siń skim, zwró cił się Świec ki do kwa te ru ją -
cych u nie go żoł nie rzy od dzia łu wy wia dow cze go o broń oraz wez wał ich,
aby wraz z nim i Cy pry siń skim ostrze li wa li z okien pę dzą cych przez uli -
cę bol sze wi ków. Ofi ce ra, do wód cy od dzia łu wy wia dow cze go wów czas
nie by ło; dwa dni przed tem wy szedł na wy wiad i do tąd nie wró cił. Wo -
bec te go żoł nie rze Świec kie mu od po wie dzie li, że bez do wód cy je go wez -
wa nia po słu chać nie mo gą. Prze bra li się po cy wil ne mu i wy pusz cze ni zo -
sta li tyl nem wyj ściem przez ogro dy na Wi słę, w stro nę za ję te go przez nas
przy czół ka mo sto we go. W pa rę go dzin po ich wyj ściu rad ca Cy pry siń ski
za u wa żył po zo sta wio ny przez wy wia dow ców spo ry za pas bro ni i amu ni -

cji. Bol sze wi cy, któ rzy do tar li przez uli cę Ko ściusz ki do pla cu Flor jań -
skie go, oko ło go dzi ny 5–6-ej wy co fa li się stam tąd, gdyż przy czó łek mo -
sto wy był za ję ty przez bro nią ce się dziel nie woj sko na sze, któ re mog ło
zajść bol sze wi kom na ty ły. W opusz czo nej przez bol sze wi ków czę ści
mia sta, w re jo nie uli cy Ko ściusz ki i Mo sto wej, zor ga ni zo wa na zo sta ła na -
tych miast obro na, w któ rej wzię ła udział i lud ność cy wil na. W tym cza-
sie zna le zio na w To wa rzy stwie Kre dy to wem broń, amu ni cja, roz pro wa -
dzo na zo sta ła do ba ry kad (...).

M. Ro ści szew ska 

dzia ła ła w gma chu swe go gim na zjum, gdzie mie ści ła się Ko men da Służ -
by Na ro do wej Ko biet. W przy ta cza nym już opi sie o dniach na ja zdu na
Płock czy ta my: „Pa mięt ny dzień 18-go sier pnia. W szko le od świ tu idzie
co dzien na pra ca. Wtem gwizd gę stych kul, re chot ka ra bi nów ma szy no -
wych, szczęk bi tych szyb, zło wiesz cze „hu ra” i ja kiś krzyk roz pa czy:
„bol sze wi cy już w mie ście, bol sze wi cy przy na szej ba ry ka dzie”...
Zgiełk, krzyk, pie kło... Ku le z brzę kiem pa da ją na mu ry szkol ne, kłu ją
je, ra nią aż do czer wie ni ce gieł... Jesz cze chwi la – a ba ra nie cza py i dzi -
kie twa rze są już na pod wó rzu szkol nem... już w szat ni... cią gną ka ra bin
ma szy no wy na pię tro, in ni gra bią, gro żą, znę ca ją się mo ral nie. Wtem
cel ny po cisk ar ty ler ji na szej z Ra dzi wia go dzi w gmach szkol ny. Jęk nę -
ły mu ry, zwa lił się ka wał ścia ny dru gie go pię tra. Prze ra że ni bol sze wi cy
spiesz nie ucho dzą, aby jesz cze, nie ste ty, wró cić do nas kil ka krot nie”...
Był tam, jak wie my, szpi tal i or ga ni za cje po mo cy dla żoł nie rzy. Po moc
ta udzie la na by ła w cza sie walk na uli cach mia sta, co przy czy ni ło się
w nie ma łej mie rze do wy trwa nia w obro nie.

(...) Wal ki to czy ły się mię dzy in ne mi w na stę pu ją cych pun ktach: róg
ulic Tum skiej i Sien kie wi cza, gdzie odz na czył się w obro nie Piotr
Wrze cion kow ski z Kar wo siek. Pocz ty przez kil ka go dzin bro ni li żoł nie -
rze: Het kow ski, Wi told Ko wal ski, Wa cław Wy si kow ski, Ste fan Chy-
czew ski i in ni, któ rzy prze dar li się przez ogro dy i przy po mo cy Pio tra
Ro go ziń skie go, dzier żaw cy ogro du, zdo by li na bol sze wi kach ka ra bin
ma szy no wy. Na ba ry ka dzie przy zbie gu pla cu Flo riań skie go i uli cy Ko -
ściusz ki po leg ła nad sa mem ra nem Mar ja Si wa no wi czów na, roz no sząc
po si łek i amu ni cję, nio sąc po moc ran nym. Obok niej po dob ną ak cję
pro wa dził Wła dy sław Kon wic ki; wśród obroń ców tej ba ry ka dy znaj do -
wał się mło dy chło piec Wła dy sław Ję drze jew ski. Wy lo tu uli cy Grodz -
kiej, od stro ny pla cu Ka no nicz ne go bro ni ło kil ku żoł nie rzy, z któ ry mi
współ dzia ła li z na ra że niem swe go ży cia w po sta wie niu pro wi zo rycz nej
ba ry ka dy: An to ni Gzow ski, Zof ja Ro zen kow ska, Zof ja Scho dow ska,
Wan da Ry char ska, Sta cho wicz i Ja ni na Do mi nia ków na. Ba ry ka dy przy
Gim na zjum Żeń skiem im. het man. Re gi ny Żół kiew skiej bro ni li: żan -
dar mi z od dzia łu por. Cz. Smo czyń skie go – Adam Bu dzich, Gu staw
Mul ler z Ło dzi i Mły narz. Na ryn ku Ka no nicz nym wal czy li ppor.
Wurtz, Hel ler, Świ stal ski i Je zio rań ski oraz przy kła dem od wa gi świe ci -
ła sa ni ta riusz ka Ja ni na Landsberg Śmie ciu szew ska. W oko pach pod
„Sta ni sła wów ką” odz na czył się Wł. No wic ki, któ ry po otrzy ma niu ra ny
w rę kę rwał gra na ty zę ba mi i rzu cał na wro ga do utra ty przy tom no ści
z up ły wu krwi. 

Na cze le obro ny przy czół ka mo sto we go stał je go do wód ca ma jor Mo -
ścic ki, udział w obro nie bra li: kpt. de Bu re, po din spek tor po li cji pań st-
wo wej po wia tu płoc kie go Z. Toł py cho i in ni. W re jo nie Szpi ta la św.
Trój cy wal czył od dział żan dar me rii woj sko wej z do wód cą E. Czu ru kiem
na cze le. Na Wi śle to czy ła wal ki flo tyl la pod do wódz twem ka pi ta na ma -

Róg Małachowskiego i Teatralnej, gdzie młodzież płocka broniła dostępu do
katedry

Ratusz
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ry nar ki Ja ro ciń skie go. Ostrze li wa no bol sze wi ków ogniem dzia ło wym ze
stat ków: „Mi ni ster”, „Wa wel” i „Ste fan Ba to ry”, na któ re go pa dło 12
po ci sków bol sze wic kich. I w in nych pun ktach mia sta trwa ły wal ki.

Bi twa trwa ła przez ca łą noc, osią ga jąc naj wię ksze na pię cie oko ło go -
dzi ny 23-ej. Prze wa ga ka ra bi nów ma szy no wych by ła po stro nie nie przy-
ja ciel skiej: 11 – na 3 – po stro nie na szej. Ar ty le ria pra co wa ła be zu stan -
nie. „Ko ło go dzi ny 3-ei w no cy – pi sze peł no moc nik płoc kie go Ko mi te -
tu Oby wa tel skie go w swem spra wo zda niu – nad cią gnę ła od siecz – przy-
by li Pod ha la nie. Pod gra dem kul bie gli przez most pod osło ną drew nia -
nej ba rie ry mo sto wej, wśród bły sków pę ka ją cych po ci sków. Pa trzy łem
– pi sze da lej Świec ki – ze drże niem w ser cu o ich ży cie. Po chy le ni w ty -
ral jer ce po su wa li się szyb ko po mo ście... nie padł ani je den. Zgi nę ło ich
na to miast du żo w dal szych wal kach o Płock. O go dzi nie 11-ej ra no, dnia
19-go sier pnia mia sto by ło w rę kach na szych.”

Naz wi ska

Wy mie ni liś my, przy wy li cza niu pun któw to czą cych się walk, niek tó re
naz wi ska zwią za ne z obro ną tych ba ry kad czy od cin ków, lecz by ły to tyl -
ko frag men ty. Usta la nie posz cze gól nych za sług i czy nów na stę po wa ło
z cza sem. Pew ne odz wier cie dle nie te go co się dzia ło, znaj du je my w roz -
ka zie ma jo ra Mo ścic kie go, do wód cy przy czół ka mo sto we go „Płock”.
Lik wi du jąc – z roz ka zu ge ne ra ła Osi kow skie go – po wie rzo ne so bie do -
wódz two, wy dał 25 sier pnia, opub li ko wa ny w miej sco wej pra sie, oko licz -
no ścio wy roz kaz, w któ rym wy mie nia tych, któ rzy „nie ba cząc na tru dy,
do ło ży li sta rań, aże by nie tyl ko przy go to wać obro nę Płoc ka, ale tak że
obro nę tę w kry tycz nej chwi li prze pro wa dzić”. W pier wszym rzę dzie ma -
jor Mo ścic ki wy mie nia swe go ad ju tan ta po rucz ni ka Fe lik sa Wa lu szew -
skie go za wzo ro wą po moc w pra cy or ga ni za cyj nej i bo jo wej, za szcze rość
ko le żeń ską i po świę ce nie. „Z wdzięcz no ścią i po dzi wem” wspo mi na „bo -
ha ter skie za cho wa nie się od dzia łów bo jo wych, przez na czo nych pier wot -
nie do obro ny Płoc ka, a mia no wi cie: ba on 6 p. p. leg. z je go dziel nym
i pra wym do wód cą ś. p. po rucz ni kiem Mie czy sła wem Gło go wiec kim, ba -
on 37 p. p. z po rucz ni kiem Ka ra siń skim, ba on 10 p. p. z po rucz ni kiem
Ha ta łą oraz spie szo ny szwa dron ja zdy ta tar skiej z rot mi strzem Rich te rem
na cze le. Za „śmia łe i zde cy do wa ne sta no wi sko, ja kie za ję ły wy żej wy -
mie nio ne od dzia ły wraz ze swo i mi ofi ce ra mi w krwa wych wal kach pod
Trze po wem w dniach 17 i 18 sier pnia r. b. z prze wa ża ją cą ma są bol sze -
wic kiej ja zdy”, roz kaz wy ra ża cześć i po dzię ko wa nie w imie niu Naj wyż -
szej Służ by”, a z „bo les nem ser cem” wspo mi na „ofia ry tych ry cer skich
zma gań z na jeź dźcą, ofia ry mi ło ści Oj czyz ny, obo wiąz ku i po świę ce nia”.
Za przy go to wa nie te re nu for ty fi ka cyj ne go do ko ła mia sta i w sa mym mie -
ście wy ra żo na jest „po dzię ka” ka pi ta no wi de Bu re i do wód cy ja zdy ta tar -
skiej rot mi strzo wi Roz na tow skie mu, „któ ry nie tyl ko słu żył do wód cy
przy czół ka mo sto we go swo ją ra dą i do świad cze niem, ale za po mo cą
umie jęt nie roz lo ko wa nych pla có wek i pod ja zdów – chro nił pra we skrzy -
dło” na prze strze ni od Wy szo gro du do Do brzy nia.

W dal szym cią gu roz kaz wy mie nia „ku chwa le Oj czyz ny” naz wi ska
ofi ce rów, któ rzy w cza sie walk ulicz nych w Płoc ku dnia 18-go sier pnia
„nie ulę kli się prze mo cy, lecz chwy ta jąc ka ra bin, za ję li ba ry ka dy i pla -
ców ki wew nątrz mia sta z gar ścią wier nych świę tej spra wie żoł nie rzy”.
Są to: po rucz nik żan dar mer ji po lo wej Cze sław Smo czyń ski, po rucz nik
żan dar mer ji woj sko wej Ed ward Czu ruk, po rucz nik Szta bu Gru py ge ner.
Osi kow skie go Ma tu szek, po rucz nik, do wód ca 9-ej kom pan ji te le gra ficz -
nej Za wi sza Bro dziń ski, rot mistrz ja zdy ta tar skiej Ro mu ald Bo ryc ki, po -
rucz nik ja zdy ta tar skiej Ach ma to wicz, po rucz nik – ad ju tant F. Wa lu -
szew ski, po rucz nik Świ stel nic ki i wie lu in nych, któ rych roz kaz nie wy -
mie nia. „Spe cjal na po dzię ka” wy ra żo na zo sta ła „za och ro nę wie lo mil jo -
no wej war to ści do bra pań stwo we go” ppor. Wierz bow skie mu, kie row ni -
ko wi W. U. G., „da lej za pra cę po moc ni czą, por. Przy łu skie mu, ko men -
dan to wi pla cu i pod chor. Na gór ne mu. Za trosk li wą opie kę nad ran ny mi
w szpi ta lu księ żom i kle ry kom, sio strom mi ło sier dzia i ka pe la no wi
wojsk. Sło nic kie mu”.

Na stęp na część roz ka zu do ty czy obro ny mia sta przez lud ność cy wil ną
i od sie czy. Czy ta my mia no wi cie, że w po mo cy „czy sto bo jo wej” oprócz
ofi ce rów i żoł nie rzy sta wi li się „tak że dziel ni miesz kań cy Płoc ka,
zwłasz cza zor ga ni zo wa ni w ka drach stra ży oby wa tel skiej pod ko men dą
ob. Cy gań skie go, Mos sdor fa i Bu chow skie go”, a da lej „zasz czyt nie” wy -
mie nio ne „oso by, któ re swo ją pra cą szla chet ną nio sły po moc ma ter jal ną
i mo ral ną żoł nie rzo wi w oko pach i w gos po dzie żoł nier skiej pod prze-
wod nic twem p. Ro ści szew skiej i p. Rut skiej wraz z ca łym per so ne lem
pra cow nic i pra cow ni ków”. Pod kre ślo na jest tak że „pra ca spo łecz na,
pod ję ta przez in sty tu cje przy chyl ne żoł nie rzo wi, a ze stro jo na w ogól -
nym, wy so ce szla chet nym to nie z dzia łal no ścią miej sco wej pra sy, re pre -
zen to wa nej przez re dak cję „Kur je ra Płoc kie go”, wy ra żo na „po dzię ka”

ko men dan to wi miej sco wej po li cji Z. Toł py cho „za utrzy ma nie ła du i po -
rząd ku w mie ście do ostat niej chwi li” oraz je go fun kcjo na riu szom „za
udzie la nie cen nych wia do mo ści o ru chach nie przy ja cie la w po wie cie”.
Poch wa la na stęp nie roz kaz pra cow ni ce sta cji te le fo nicz nej „za wy trwa -
nie na sta no wi sku i za po da wa nie pod słu cha nych bol sze wic kich roz mów
te le fo nicz nych do wia do mo ści do wódz twa i w koń cu wy ra ża „po dzię kę”
„niez wy kle od waż nej sa ni ta riusz ce p. Jad wi dze Landsberg – Śmie ciu -
szew skiej, któ ra pod gra dem kul ra to wa ła ran nych i za chę ca ła żoł nie rzy
do opo ru i wal ki”. Wresz cie wy mie nio ne są od dzia ły, któ re pier wsze
poś pie szy ły na od siecz Płoc ka z le we go brze gu Wi sły, a w szcze gól no -
ści: ba on ko wień ski, strzel cy pod ha lań scy, kom pan ja słuc ka i ar ty ler ja,
któ ra swo je mi cel ne mi strza ła mi wyp ło szy ła nie przy ja cie la z mia sta. Po
wy ra że niu uz na nia „wszyst kim ci chym i be zi mien nym obroń com z róż -
nych warstw spo łecz nych i róż ne go wie ku, koń czy ma jor Mo ścic ki swój
roz kaz tym, że „wspom nie nie chwil prze ży tych w Płoc ku po zo sta nie mu
ja ko cen ny dar na resz tę ży cia”.

Za mę stwo i wa lecz ność

Z roz ka zu ge ne ra ła Roz wa dow skie go, sze fa Szta bu Ge ne ral ne go, na da -
na by ła spe cjal na odz na ka za obro nę Płoc ka. Odz nak tych przyz na no 50
sztuk dla osób zak wa li fi ko wa nych przez spe cjal ną ko mi sję z peł no moc ni -
kiem Ko mi te tu Oby wa tel skie go Świec kim na cze le. Woj sko we or de ry
i krzy że na da ne zo sta ły przez przy by łe go do Płoc ka 10 kwiet nia 1921 r.
na czel ni ka pań stwa Jó ze fa Pił sud skie go. Od kła da jąc opis po by tu i prze -
bieg uro czy sto ści na in ny czas, ogra ni czy my się do po da nia odz na czo -
nych, a więc: – mia sto Płock „za za cho wa nie mę stwa i si ły wo li w cięż -
kich i nadz wy czaj nych oko licz no ściach, w ja kich się zna laz ło mia sto, mia -
no wa ne zo sta ło ka wa le rem Krzy ża Wa lecz nych. Ude ko ro wa ni zo sta li tak -
że Krzy ża mi Wa lecz nych i mia no wa ni je go ka wa le ra mi: Mar ce li na Ro ści -
szew ska, Ta de usz Świec ki i dwaj ucz nio wie – ochot ni cy: Jó zef Kacz mar -
ski i Ta de usz Je zio row ski. 

W gimnazjum M. Rościszewskiej mieścił się szpital
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Za za słu gi w bo ju ka wa le ra mi krzy ża Vir tu ti Mi li ta ri mia no wa ni zo sta -
li: ma jor Ja nusz Mo ścic ki, ma jor Al bert de Bu re, Woj ciech Wierz bow ski,
ka pi tan Mie czy sław Gło go wiec ki (po legł pod Trze po wem), rot mistrz Cze -
sław Smo czyń ski, po rucz nik Ed ward Czu ruk, po rucz nik Kon stan ty Har t-
ingh, pod por. Zbi gniew Bro dziń ski, pod cho rą ży Hen ryk Kle i nert, sierż.
Wa ler jan Li siec ki, ka pral An to ni Mły nar czyk, sze re gow cy: Jó zef To siek,
Ed ward Sre brzyń ski, kpt. Le on Wa si lew ski i kpt. Hen ryk Bi gosz ta. Krzy -
że Wa lecz nych otrzy ma li: Ka rol Mie rze jew ski, Ja ni na Landsberg -Śmie -
ciu szew ska, kpt. Wa lu szew ski, ka pral Ha ka ła, Ta de usz Wło czkow ski (z
Sier pca), pułk. Jó zef Le wszec ki, Wa cław Do bi szew ski, Szan der Ach ma -
to wicz, cho rą ży Jan Se kun da, por. Boh dan Hoff, plut. ma ryn. An to ni Si -
kor ski, je ne rał Osi kow ski, st. żand. Szef czyk, st. żand. No wo gór ski, st.
żand. Bed na ruk, ma jor Mo ścic ki itd.

W ak tach Służ by Na ro do wej Ko biet Pol skich znaj du je my spis pań, któ -
re po ło ży ły „szcze gól ne za słu gi pod czas walk nie po dleg ło ścio wych
w obro nie Lwo wa i Płoc ka, mia no wi cie: ko men dan tka M. Ro ści szew ska,
H. Rut ska, Wa gne ro wa (szwal nia, opie ka nad szpi ta la mi, gos po da), Gun -
dla cho wa (szwal nia), Gie rzyń ska (za stępcz. ko men dan tki), Ma lew ska
(pra ca w za rzą dzie Sł. Nar.), Len dzio no wa (gos po dy), J. Ki sie lew ska, M.
Mach ciń ska, L. Mer so no wa, Śmie ciu szew ska – Landsberg, Grodz ka, H.
Kuh lma nów na, H. Dą brow ska, W. Dą brow ska, A. Pi nia ro wi czów na (na -
czel ni czka Sł. Nar. w Sier pcu), M. Ja ro szew ska (na czeln. Sł. Nar. w Wy -
szo gro dzie), Sup niew ska, Mro żew ska, Go ścic ka, Żen czy kow ska, Mie lec -
ka, Szy mań ska, H. Trem bec ka, Iło wiec ka (Sierpc), Kę sic ka (Sierpc), Dra -
miń ska (Sierpc), St. Pi nia ro wi czów na (Sierpc), dr. Za le ska (Sierpc), trzy
sio stry Mi ja kow skie (pod ku la mi no si ły amu ni cję, opa try wa ły i zbie ra ły
ran nych), Mos sa kow ska (pod ku la mi opa try wa ła ran nych), Be czko wi czo -
wa (szpi tal w Gim na zjum Żeńsk.), Wą so wi czów na (szpi tal), Soj kow ska
(słu żą ca – pod ku la mi no si ła żyw ność), Nie mi row ska, Strup czew ska, Da -
u te rów na, Ma jew ska, Ko re wic ka (pięć ostat nich pań pra co wa ło w her ba -
ciar ni i in ten den tu rze). 

W Wy szo gro dzie opie ko wa ły się ran ny mi i pra co wa ły w gos po dzie żoł -
nier skiej – Tar now ska, Ka spro wi czo wa, Ogiń ska, Tom cza ko wa, Jan kow -
ska, Tur kow ska i Bo ja now ska. W dru giej gos po dzie żoł nier skiej pra co wa -
ły w cza sie walk w Płoc ku: E. Kę dzier ska, J. Krzyw kow ska, Świer czyń -
ska i W. Du gla sie wicz. Nie na le żą ca do Służ by Na ro do wej Ko biet, któ ra
obok prof. H. Rut skiej du że za słu gi po ło ży ła w za o pa try wa niu obroń ców
Płoc ka w cza sie walk, by ła ci cha, gor li wa pra cow ni czka spo łecz na Mar ja
Ma cie szy na.

In nych obroń ców, szcze gól nie dzie ci płoc kie, wy mie nia w cy to wa nej
już pub li ka cji pt. „Dru gi Lwów” A. Grzy ma ła -Sie dlec ki: „Oto zno wu Jan
Świ tal ski, wy rob nik. Opa ska Stra ży Oby wa tel skiej, któ rą no sił na ra mie -
niu, na masz cza go na żoł nie rza. Sta je mię dzy żoł nie rza mi, wal czy i gi nie.
Oto Za widz ki, uczeń kil ku na sto let ni wal czy i gi nie. Oto dru gi ma lec:
Wich row ski, jak osa uwi ja się tam, gdzie naj go rzej. Oto kra wiec Do bi -
szew ski ze Stra ży Oby wa tel skiej: gdy wi dzi, że na jed nej z ba ry kad nie ma
już ani jed ne go żoł nie rza, chwy ta ka ra bin i sam je den „for mu je za ło gę”,
wa li w przyś pie szo nym tem pie, aby zmy lić wro ga, co chwi la ko men de ru -
je: „kom pan ja pal!” – i tak trwa aż do na dej ścia po mo cy.

Oto ska ut Kacz mar ski, uczeń kla sy 3-ej, wy ru sza z kom pan ją 6 p. p.
leg. za mia sto, roz no si amu ni cję. Do sta je dwie ku le w twarz i w pier si
oraz kil ka cięć pa ła szem. Do sta je się do nie wo li i cu dem... oca lo ny...

A obok Jó zia Kar czmar skie go, dru gi ur wis – bo ha ter: Ta dzio Je zio row -
ski, uczeń kla sy 2-ej, mąż któ ry so bie li czy już lat 11-cie. Ten zno wu
dzia ła w sa mem mie ście; przez pięć go dzin, ob le wa jąc się po tem z prze -
mę cze nia, pod ku la mi, bez naj mniej szej trwo gi, owszem z za cie trze wie -
niem i za pa łem pę dzi od ba ry kad do ar se na łu, od ar se na łu do ba ry kad
i roz no si amu ni cję. Po nie waż ma ga zyn bro ni w Płoc ku po sia dał ka ra bi ny
wszel kie go ty pu: ro syj skie go, austr jac kie go i fran cu skie go, ja kie kto
chce, więc by ło sztu ką ro zez nać się w ka li brze na boi. Smyk Je zio row ski
wę chem czer wo no skó re go, w któ re go się jesz cze mo że ba wił, roz poz na je
w mig wszel kie za wi ło ści w tej mie rze i ani ra zu się nie my li. Z wal ki wy -
szedł ca ło, tyl ko za pew ne za ba wy w czer wo no skó rych i bia łych stra ci ły
w nim naj dziel niej sze go z Mo hi ka nów. Gdzież by ta ki sta ry żoł nierz ba -
wił się ze smar ka cza mi...”

PS Bo ha ter ska obro na Płoc ka ura to wa ła mia sto od cał ko wi te go znisz -
cze nia, a lud ność od po gro mu. Zwy cię stwo w bi twie war szaw skiej, a w
cią gu na stęp nych kil ku dni roz bi cie 4 ar mii so wiec kiej zmie ni ły ko le je
woj ny, któ ra prze to czy ła się na wschód, by już nie po wró cić na Ma zo -
wsze. Jed nak że stra ty by ły po waż ne. Se mi na rium Du chow ne, Ma gi strat,
a tak że znacz na ilość skle pów i miesz kań zo sta ły dosz częt nie splą dro wa -
ne. 170 gro bów, w prze wa ża ją cej licz bie be zi mien nych cy wil nych obroń -
ców mia sta, przy by ło na cmen ta rzu. W szpi ta lu gar ni zo no wym, któ re go
nie zdo ła no ewa ku o wać przed gwał tow nym wtar gnię ciem bol sze wi ków,
na past ni cy wy mor do wa li wszyst kich ran nych i cho rych. Dru gi szpi tal,
zor ga ni zo wa ny w gim na zjum żeń skim, oca lał dzię ki Mar ce li nie Ro ścisz -
ew skiej, któ ra opie ko wa ła się za rów no ran ny mi obroń ca mi Płoc ka, jak
i wzię ty mi do nie wo li na past ni ka mi.

Grodzka

Uroczystości w Płocku (10 kwietnia 1921 r.) z udziałem Józefa Piłsudskiego na pl. Flo-
riańskim - obecnie pl. Obrońców Warszawy (z lewej cerkiew)
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Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w czasie dekorowania krzyżami herbu miasta i obrońców
Płocka. 1/ Naczelnik Państwa 2/ generał Sikorski (za nim stoi generał Iwaszkiewicz – widoczna
tylko górna część twarzy, obok – niewidoczny gen. Osikowski 3/ biskup płocki J. Nowowiejski
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