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W cią gu dwóch ostat nich mie się cy
w wię kszo ści płoc kich pla có wek
oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

za stą pi ły eki py re mon to we, któ re
przed roz po czę ciem no we go ro ku
szkol ne go usu wa ły uster ki, wy mie -

nia ły zu ży te ele men ty bu dyn ków, po -
pra wia ły este ty kę. Na let nie pra ce re -
mon to wo -mo der ni za cyj ne w oświa cie
za re zer wo wa no w bu dże cie mia sta 
2 mln 700 tys. zło tych. W cią gu ro ku
rad ni do ło ży li jesz cze 2,5 mln na usu -
nię cie licz nych uste rek w Szko le Pod-
sta wo wej nr 23. Po nie waż sy tu a cja
w tej pla ców ce jest wy jąt ko wo skom-
pli ko wa na, trze ba by ło naj pierw zro-
bić ek sper ty zę, by usta lić przy czy nę
pod mo kłych fun da men tów, za pa da ja -
cych się po dłóg itp. Wyn ki ek spe r tyzy
wy mu si ły ko rek tę opra co wa nej
wcześ niej do ku men ta cji re mon to wej
m.in. do ty czą cej dre na żu te re nu wo -
kół bu dyn ku.W związ ku z tym, w tej
szko le bu do wlań cy bę dą pra co wać ra -
zem z ucz nia mi w trak cie ro ku szkol-
ne go, ale wię kszość ro bót wy ko ny wa -
na bę dzie na zew nątrz, tak że nie po -
win ny one ko li do wać z lek cja mi.

W po zo sta łych pla ców kach upo-
ra no się z ro bo ta mi przed 1 wrześ-
nia. W nie licz nych przy pad kach,
kie dy np. wa run ki at mos fe rycz ne
unie moż li wia ły pla no wą re a li za cję,
ro bo ty tak zor ga ni zo wa no, by eki py
re mon to we i ucz nio wie nie przesz -
ka dza li so bie naw za jem. Co no we go
zo ba czą ucz nio wie w swo ich szko -
łach?

W SP nr 3 zo ba czą no we ok na, a na
zew nątrz ro bot ni cy koń czyć jesz cze
bę dą ocie ple nie bu dyn ku dy dak tycz -
ne go. W SP nr 12 trud no za pew ne bę -
dzie za u wa żyć no wą in sta la cję c.o.
i c.w., ale od no wio ne po miesz cze nia
so cjal ne w blo ku spor to wym zo ba czą
wszy scy. SP nr 6 ma szczel ny dach
(czę ścio wo no wy, w czę ści na pra -
wio ny), a SP nr 17 no wą in sta la cję
elek trycz ną, po ła ta ne tyn ki.

dokończenie na str. 7

Pra co wi te wa ka cje

Trzy dni – od 15 do 18 sier pnia –
trwa ły w na szym mie ście uro czy sto ści

zwią za ne z 88. rocz ni cą zwy cię skiej
woj ny pol sko -bol sze wic kiej w 1920 ro -
ku i Dniem Woj ska Pol skie go. Roz po -
czę ła je w pią tek w ka te drze msza św. za
Oj czyz nę. Mo dlo no się za tych, któ rzy
od da li ży cie w obro nie jej wol no ści,
o po kój na świe cie (szcze gól nie w Gru -
zji i w re jo nie Ka u ka zu), o po ro zu mie -
nie śro do wisk po li tycz nych i grup spo -
łecz nych dla wspól ne go do bra, któ re mu
na imię Pol ska. 

Bp Piotr Li be ra przy pom niał, że 15
sier pnia – świę to Wnie bow zię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny – to przed smak
przy szłej chwa ły, to świę to dzięk czy nie -
nia za wsze la kie do bro, któ re spot ka ło
na ród i każ de go z nas.

– 88 lat te mu Pol ska zna laz ła się
w śmier tel nym nie bez pie czeń stwie – mó -
wił. Sy tu a cja by ła tra gicz na, na jeź dźcy
któ rzy mie li stać się wład ca mi Pol ski po -
su wa li się szyb ko, sie jąc gro zę i znisz cze -
nie. Win cen ty Wi tos ape lo wal do Bra ci
Wło ścian o czyn ne prze ciw sta wie nie się
bol sze wi kom, nio są cym zag ła dę dla pań -
stwa i nie wo lę dla lu du. Abp No wo wiej ski
po zo stał na po ste run ku do koń ca, po le ca -

jąc księ żom, by nie opusz cza li swo ich
wier nych. Ka pe lan ks. Igna cy Sko rup ka
po legł 14 sier pnia w bi twie pod Os so -
wem. Ale nie zwąt pio no; kto mógł broń
udź wi gnąć – wal czył, resz ta bła ga ła Bo ga
o ra tu nek. Zwy cię ską bi twę o War sza wę
po to mi okre śli li ja ko cud nad Wi słą, wi -
dząc w tym rę kę Opatrz no ści.

Po mszy św. zło żo no kwia ty na Brat-
niej Zie mi przy ka te drze (na zdjęciu),
a na stęp nie od da no hołd po leg łym przy
sym bo licz nym Gro bie Niez na ne go Żoł -
nie rza na Pla cu Na ru to wi cza. W asy ście
licz nych pocz tów sztan da ro wych, w sią -
pią cym desz czu, wień ce na pły cie Gro -
bu skła da li kom ba tan ci, se na tor Ja ni na
Fet liń ska, po seł Woj ciech Ja siń ski, mar -
sza łek Adam Stru zik, prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta To masz Kor ga i z-ca pre -
zy den ta To masz Kol czyń ski, przed sta -
wi cie le Wo je wo dy, służb mun du ro -
wych, oświa ty, kul tu ry, mło dzie ży.

W nie dzie lę, 17 sier pnia wie czo rem,
har ce rze spot ka li się na wspom nie nio -
wym cap strzy ku przy Kop cu Har ce rzy
przy ul Tar go wej, a 18 sier pnia od by ły
się głów ne uro czy sto ści na cmen ta rzu
gar ni zo no wym przy mo gi łach po leg -
łych, niez na nych obroń ców Płoc ka.

– W wy da rze niach, okre śla nych mia -
nem cu du nad Wi słą, Płock ode grał
waż ną ro lę – mó wił pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski. Gar stkę żoł nie rzy dziel nie
wspie ra ło ca łe spo łe czeń stwo. Obro na
Płoc ka spot ka ła się z uz na niem do wód -
ców pol skie go woj ska. Ge ne rał Si kor ski
w odez wie do płoc czan na pi sał: „Bo ha -
ter skiej lud no ści mia sta Ploc ka prze sy -

łam żoł nier skie uz na nie za oka za ny hart
i mę stwo w obro nie za gro żo nej Oj czyz -
ny”. A 10 kwiet nia 1921 ro ku na czel nik
Jó zef Pił sud ski odz na czył mia sto Krzy -
żem Wa lecz nych.

Mo dli twę za obroń ców Płoc ka po pro -
wa dził ks. Krzysz tof Ja ro szew ski. Na -
stęp nie od był się apel po leg łych, zło żo -
no kwia ty i za pa lo no zni cze. (j) 

88 lat te mu nie zwąt pio no
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Przy go tu ją na brze że

Pre zy dent po wo łał 7-oso bo wy
zes pół, któ ry zaj mie się przy go to wa -
niem za da nia pt. ,,Roz bu do wa i za -
gos po da ro wa nie płoc kie go na brze ża
wi śla ne go na ce le tu ry stycz no -re kre -
a cyj ne”. Do za dań zes po łu na le ży
m.in. na dzór nad ter mi no wym przy-
go to wa niem do ku men ta cji apli ka -
cyj nej, na wią za nie i okre śle nie wa -
runków współ pra cy z pod mio ta mi
któ re bę dą użyt kow ni ka mi na brze ża,
syn chro ni za cja za dań posz cze gól -
nych wy dzia łów UMP, za an ga żo wa -
nych w pro ces przy go to wa nia za da -
nia do współ fi nan so wa nia. Kie row -
ni kiem zes po łu jest Grze gorz Orzeł –
dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Mia sta.

Nie ru cho mość na sprze daż

Z za so bu Gmi ny Płock przez na -
czo no do sprze da ży dział kę o po -
wierz chni 4.199 mkw. zlo ka li z o -
wa ną przy bocz ni cy ko le jo wej ul.
Tar go wej. Na dział ce jest bu dy nek
par te ro wy w kształ cie li te ry U o
pow. 836 mkw. Ce nę wy wo ław czą
nie ru cho mo ści usta lo no na 907 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 11
wrześ nia.

Szer sza Po ziom ko wa

Pre zy dent wy ra ził zgo dę na od ku -
pie nie pra wa włas no ści dział ki nie-
za bu do wa nej o po wierz chni 444
mkw. przy ul. Po ziom ko wej. To
pier wszy etap przy go to wa nia in we -
sty cji – bu do wy na wierz chni tej uli -
cy wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą.

Lo ka le do wy na ję cia

Miej ski Za kład Gos po dar ki
Miesz ka nio wej ma do wy na ję cia,
w try bie pub licz ne go prze tar gu nie o -
gra ni czo ne go, dwa lo ka le użyt ko we.
Pier wszy o pow. 229 mkw. jest przy
ul. Ko le gial nej 26b, dru gi o pow. 8,9
mkw. zlo ka li zo wa ny jest przy ul.
Tum skiej 13.

MZGM-TBS og ło si też ust ny
prze targ nie o gra ni czo ny na wy na jem
dwóch ga ra ży (16 i 18 mkw.) przy
ul. Do brzyń skiej.

No wi Dy rek to rzy

Z dniem 1 wrześ nia Pre zy dent po -
wie rzył (na 5 lat) sta no wi ska no wych
dy rek to rów, wy ło nio nych w kon kur -
sach, w sze ściu pla ców kach oświa to -
wych. I tak Zes po łem Szkół Nr 3 kie -
ro wać bę dzie Ka ta rzy na Gó ral ska,
Spe cjal nym Oś rod kiem Szkol no -
Wy cho waw czym Nr 1 – Bo gu sław
Ka czkow ski, Miej skim Przed szko -
lem nr 8 – Sła wo mi ra Le wan dow ska,
MP nr 10 – Mał go rza ta Ka miń ska,
MP Nr 14 – Aga ta Ma tu szew skam
MP Nr 37 – Be a ta Ko cię da. (j)

2 Sygnały Płockie

* Do koń ca paź dzier ni ka po trwa ją
pra ce ar che o lo gicz ne na Pla cu 13
Stra co nych; od ko pa no ży dow -
skie pod wór ko, myk wę, ka wał ki
ce ra mi ki.

* PKN Or len i Ford Pol ska pod pi sa ły
list in ten cyj ny, do ty czą cy współ pra -
cy w pro mo cji i wpro wa dza niu na
pol ski ry nek no we go bio pa li wa na
ba zie bio e ta nolu.

* W no wym ro ku aka de mic kim
w płoc kiej PWSZ moż na doksz tał -
cać się na 2-let nich stu diach ma gi -
ster skich na kie run ku – sto sun ki
mię dzy na ro do we. To efekt po ro -
zu mie nia na szej uczel ni z łódz ką
Wyż szą Szko łą Stu diów Mię dzy -
na ro do wych.

* Do 11 płoc kich pin gwi nów przy -
ląd ko wych do łą czy ło 10 z gdań -
skie go zoo. Do koń ca ro ku pig wi -
nia ro dzi na ma li czyć 45 sztuk.

* Płoc kie zbio ry se ce sji (ok. 500 ek -
spo na tów) zro bi ły fu ro rę na wy s-
ta wie Bel le Épo que w to ruń skim
ra tu szu.

* Z Mi strzostw Pol ski ju nio rów płoc -
cy wio śla rze przy wie źli 4 me da le
(3 zło te, 1 brą zo wy).

* Or len De utschland pod pi sał umo wę
o współ pra cy (do 2010 ro ku) z 3
nie miec ki mi zes po ła mi pił kar ski -
mi: Her ta BSC, Ham bur ger SV
i Bay er Le ver ku sen.

* Trzy płoc kie fir my: La ser met, Po -
li tech nik i Hen czke Bu dow nic -
two ku pi ły grunt (łącz nie 6 ha)
i bę dą lo ko wać się w Płoc kim
Par ku Prze my sło wo -Tech no lo -
gicz nym.

* 6 sier pnia na 27. piel grzym kę na
Jas ną Gó rę wy ru szy ło z Płoc ka
po nad 1300 osób. Pier wsze go
dnia to wa rzy szył im bp Piotr Li -
be ra.

* W ka te drze ma ria wic kiej 15 sier p-
nia pra wie przez ca ły dzień trwa ly
uro czy sto ści Wnie bow zię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny.

* Przy na brze żu Pe tro che mii i mo ście
na Brzeź ni cy trwa ją ro bo ty, zwią -
za ne z ich umoc nie niem, by mog -
ły przy jąć we wrześ niu po tęż ny
re ak tor (411 ton), któ ry bę dzie
czę ścią re a li zo wa nej w Or le nie in -
sta la cji hy dro od siar cza nia ole jów
na pę do wych.

* Do war szaw skiej pra cow ni kon ser -
wa tor skiej po je cha ły dwa za byt -
ko we na grob ki: ks. Win cen te go
Orzesz kow skie go i ro dzi ny płoc -
kich ban kie rów – Żo chow skich.
Od na wia ne są z pie nię dzy ze bra -
nych w ra mach ak cji ”Ra tuj my
płoc kie Po wąz ki”.

* W no cy z 11 na 12 sier pnia spło nął
tar tak w Li szy nie (gm. Słup no),
a we wtor ko we po po łud nie kil ka -
na ście jed no stek stra ży po żar nej
i 4 sa mo lo ty wal czy li z du żym po -
ża rem la su (po nad 20 ha) ko ło Li -
pia nek (gm. No wy Du ni nów). (j)

Mi nął mie sią cPre zy dent za rzą dził

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje zespół.  
Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: Studio Jeden, 09−400 Płock, ul. Bielska 61/1, tel./fax (024) 268 24 41. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 10 600 egz.                       e−mail: sygnaly@plock.eu   www.ump.pl

Na trzy dni przed pier wszą im pre zą, 31
lip ca, pro boszcz płoc kiej ka te dry ks. Ja -
nusz Fi lar ski po świę cił no wy am fi te atr.
W uro czy sto ści wzię li udział: pre zy dent
Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski, je go za stęp -
cy: To masz Kol czyń ski i Da riusz Za widz -
ki, dy rek tor Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry
Sztu ki Re na ta Mo sio łek, Skar bnik i Se -
kre tarz Mia sta oraz dy rek to rzy ra tu szo -
wych wy dzia łów i pra cow ni cy PO KiS-u,
któ ry bę dzie ad mi ni stro wał obiek tem.

Przy pom nij my, że bu do wa no we go am -
fi te a tru trwa ła od grud nia 2004 ro ku. Dziś
Płock mo że posz czy cić się jed nym z naj -
wię kszych i naj no wo cześ niej szych te go
ty pu obiek tów w Pol sce. Wi dow nia ma
kształt elip sy i jest po dzie lo na na 14 sek to -
rów. Jed no ra zo wo mo gą na niej za siąść
3503 oso by. Do dat ko wo, przy go to wa no
16 sta no wisk dla lu dzi na wóz kach in wa -

lidz kich. Ca łość wi dow ni znaj du je się pod
wach la rzo wa tym da chem z mem bra ny. 

Sce na am fi te a tru ma kształt nie peł ne go
ko ła o wy mia rach: 14 me trów w głąb
i 19,4 m wszerz. Nad nią, na wy so ko ści
10 me trów, znaj du ją się po mo sty, któ re
słu żą do mon ta żu oświet le nia sce nicz ne -
go i urzą dzeń aku stycz nych. Pro sce nium
jest ob ni żo ne w sto sun ku do sce ny o 90
cm. Wo kół sce ny moż na uło żyć to ry dla
ka me ry sa mo jezd nej. Z bo ków ist nie je
moż li wość mon ta żu ka mer na wy się gni -
kach (za sięg ok. 20 me trów). 

W przy le ga ją cym do sce ny czte ro kon -
dy gna cyj nym bu dyn ku znaj du ją się: pro-
fe sjo nal ne gar de ro by z cha rak te ry za tor -
nia mi i to a le ta mi dla 200 ar ty stów, cen-
trum or ga ni za cyj ne im prez, część ho te lo -
wa, któ ra słu ży ja ko miej sce od po czyn ku
dla ar ty stów oraz re sta u ra cja z ta ra sem wi -
do ko wym. Am fi te atr jest ogro dzo ny i mo -
ni to ro wa ny. (m.d.)

Przed pre mie rą

Uwa ga pa sa że ro wie au to bu sów li nii nr
35 – zo sta ły zmie nio ne roz kła dy ja zdy.
Do tych cza so wy kurs z Bra my I o godz.
15.55, zo stał prze su nię ty na godz. 16.10.
Po nad to au to bus z przy stan ku przy al. Ja -
na Pa wła II/ Ma zu ra za miast o godz. 5.33,
od jeż dża te raz o godz. 5.26.

W so bo ty i nie dzie le tra sy kur sów,
do wo żą ce pra cow ni ków do Or le nu na
godz. 6, 14 i 22 zo sta ły skró co ne do
Bra my II. Po dob nie jest z kur sem wie -
czor nym w dni ro bo cze.

Szcze gó ło we in for ma cje do stęp ne są
na stro nie www.km.ump.pl. (m.d.)

Zmia na go dzin

Pod tym ha słem gru pa eko lo gów
z Gre en pe a ce przez 6 ty god ni pły nę ła
na tra twie Wi słą z Kra ko wa do Gdań -
ska, cu mu jąc przy na brze żach ko lej -
nych miast. Do Płoc ka za wi ta li 8 sier -
pnia na kon struk cji po sa do wio nej na 3
ty sią cach pla sti ko wych bu te lek. Zbie -
ra li pod pi sy pod pe ty cją do pre mie ra,
aby pod jąć ra dy kal ne dzia ła nia
w spra wie oczysz cze nia pol skich rzek.
Na Sta rym Ryn ku usta wi li 20 plansz,
skła da ją cych się na wy sta wę obra zu ją -
cą ak tu al ny stan nie tyl ko Wi sły, ale
też in nych rzek i ich na brze ży. (j)

Rze ka nie jest ście kiem

Ucz się ję zy ków
Po dob nie jak w la tach ubieg łych,

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki or -
ga ni zu je w Do mu Dar mstadt kur sy
ję zy ko we dla po cząt ku ją cych i za a -
wan so wa nych. Przy Sta rym Ryn ku 8

moż na bę dzie uczyć się an giel skie go,
nie miec kie go i fran cu skie go. Spot ka -
nie or ga ni za cyj ne dla za in te re so wa -
nych od bę dzie się w Do mu Dar m-
stadt 17 wrześ nia o godz. 17. Szcze -
gó ło we in for ma cje pod tel. 024/367
19 22 (33). (j)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Jest szan sa na roz wią za nie prob le -
mów par kin go wych Sta rów ki. W cią gu
10 mie się cy po win ny pow stać dwa pro-
jek ty bu do wy par kin gów wie lo po zio -
mo wych w cen trum mia sta. 

Pier wszy par king ma pow stać przy ul.
Ko ściusz ki 3. Pro jekt przy go tu je fir ma
Hen czke -Bu dow nic two wraz ze Stu diem
Ar chi tek to nicz nym AP PA Mar ka Ut zig
i Pra cow nią Pro jek to wą Wło dzi mie rza
Ko ci ka. Te ren na le ży do gmi ny i spół ki
SI TA Płoc ka Gos po dar ka Ko mu nal na. 

Par king ma mieć sześć kon dy gna cji,
z cze go dwie po dziem ne. Przy oka zji je -
go bu do wy zo sta nie wy bu rzo ny bu dy -
nek przy Ko ściusz ki 3 oraz bu dy nek
Książ ni cy Płoc kiej, w któ rym znaj du ją
się zbio ry spe cjal ne. Bu dy nek ma mieć
po wierz chnię po nad 12 ty się cy me trów

kwa dra to wych. Bę dzie mog ło w nim
par ko wać oko ło 350 po ja zdów. Oprócz
miejsc po sto jo wych znaj dą się tam tak -
że miesz ka nia ko mu nal ne oraz po miesz -
cze nia dla zbio rów au dio wi zu al nych
Książ ni cy. Wy ko na nie pro jek tu bę dzie
kosz to wać po nad 750 tys. zł. 

Na ko lej nym trzy kon dy gna cyj nym
par kin gu wie lo po zio mo wym, tym ra -
zem przy ul. Sien kie wi cza 47 zmie ści
się nies peł na 100 sa mo cho dów. Na
par te rze i w piw ni cy bu dyn ku roz -
miesz czo ne bę dą lo ka le usłu go we
i biu ra. Do ku men ta cję pro jek to wo -
kosz to ry so wą, za 347 tys. zł, wy ko na
Be tek -Nie ru cho mo ści. 

Urząd Mia sta za mie rza sfi nan so wać
bu do wę obu par kin gów ze środ ków
unij nych. (m.d.)

Sa mo cho dy i nie tyl ko

No wa na wierz chnia po ja wi się nie ba -
wem na uli cach: Ga jo wej (Gó ry) i Zap ło -
tek (Bo ro wi czki). Bu do wa Ga jo wej po trwa
do koń ca paź dzier ni ka. Spoś ród pię ciu
ofert ko mi sja prze tar go wa za naj ko rzyst -
niej szą pod wzglę dem ce ny uz na ła ofer tę
zło żo ną przez Za kład In sta la cji Sa ni tar -
nych TECH -IN STAL Gra ży na Po ręb ska.
Fir ma zre a li zu je za da nie za bli sko 474
tys. zł. Do wy ko na nia jest ka na li za cja
desz czo wa oraz pol bru ko wa na wierz -
chnia wraz z jed no stron nym chod ni kiem. 

Na po cząt ku li sto pa da po win na za -
koń czyć się na to miast bu do wa ul. Zap -
ło tek na osie dlu Bo ro wi czki. Na od cin -
ku od ul. Że laz nej do ul. Pia ski pow sta -
nie oświet le nie, ka na li za cja desz czo wa
oraz pol bru ko wa na wierz chnia. Pra ce
wy ko na rów nież Za kład In sta la cji Sa ni -
tar nych TECH -IN STAL Gra ży na Po -
ręb ska za kwo tę 289 tys. zł. Tak że
w tym przy pad ku na og ło sze nie prze tar -
go we od po wie dzia ło pię ciu ofe ren tów.

(mk)

Pol bru ko we uli czki

Za koń czy ła się mo der ni za cja bu -
dyn ku przy ul. Ty siąc le cia 13. Swo ją
sie dzi bę znaj dzie w nim Za kład Pie lę -
gna cyj no -O pie kuń czy.

Obec nie pla ców ka zaj mu je część
od dzia łu wew nętrz ne go w Szpi ta lu
Świę tej Trój cy. Te raz Płoc ki Za kład
Opie ki Zdro wot nej bę dzie miał do
dys po zy cji dwu kon dy gna cyj ny obiekt.
Wcześ niej był on sie dzi bą Przy chod ni
Re ha bi li ta cyj nej. By do sto so wać go
do no wych po trzeb, ko niecz ne by ło
sku cie ist nie ją cych tyn ków wew nętrz -
nych i zew nętrz nych, wy bu rze nie
przy bu dó wek i niek tó rych ścian oraz
wy bu do wa nie no wych kla tek scho do -
wych. W bu dyn ku wy gos po da ro wa no
15 po koi 3-łóż ko wych i 3 po ko je 2-
łóż ko we. Prze wi dzia no tak że po -
miesz cze nia na punkt pie lę gniar ski,
bru dow ni ki, kuch nię od dzia ło wą i sa -
ni ta ria ty. 

Wcześ niej, w kwiet niu, do no we go
bu dyn ku wpro wa dzi ła się Przy chod -

nia Re ha bi li ta cyj na. Dwu kon dy gna -
cyj ny obiekt pow stał na ty łach do tych -
cza so wej sie dzi by. Na par te rze zna lazł
się hall z szat nią, po cze kal nia, re je -
stra cja oraz po ko je za bie gów re ha bi li -
ta cyj nych. Na pię trze zlo ka li zo wa no
sa le ćwi czeń gru po wych i in dy wi du al -
nych, a tak że sa lę ćwi czeń blo czko -
wych. W pro jek cie uw zględ nio no
rów nież pra cow nie krio te ra pii i ciep -
ło lecz nic twa. Na obu po zio mach zna -
laz ły się po miesz cze nia ad mi ni stra cyj -
ne, za ple cze sa ni tar ne i po rząd ko we,
po ko je ba dań oraz za ple cze so cjal ne.
W piw ni cy za pla no wa no szat nie dla
per so ne lu oraz po miesz cze nia tech-
nicz ne. 

Za gos po da ro wa ny zo stał rów nież
te ren wo kół kom plek su. Po ja wi ły się
drze wa ozdob ne. Pow sta ły par kin gi
i chod ni ki. Pra ce pro wa dzi ła Fir ma
Re mon to wo -Bu do wla na „Li pow ski”.
Koszt in we sty cji to po nad 7 mln zł. 

mk

Naj pierw przy chod nia, 
te raz za kład

Urząd Mia sta Płoc ka przy stę pu je do
ak tu a li za cji Stra te gii Zrów no wa żo ne -
go Roz wo ju Mia sta.

Uch wa lo ny w 2003 ro ku do ku ment
okre ślał wi zję i wy ty czał kie run ki roz-
wo ju Płoc ka. Zmia ny wa run ków fun -
kcjo no wa nia jed no stek sa mo rzą du,
dy na micz ny roz wój gos po dar ki i przy -
stą pie nie do struk tur Unii Eu ro pej -
skiej spra wi ły, że obo wią zu ją ca stra te -
gia wy ma ga do sto so wa nia do prze mi-
an. W związ ku z tym zo stał po wo ła ny
dzie się cio o so bo wy zes pół ko or dy nu -
ją cy, w któ re go skład wcho dzą przed-
sta wi cie le Urzę du Mia sta oraz war sza-
w skiej fir my RES Ma na ge ment, któ ra
zaj mie się ak tu a li za cją stra te gii. Ko or -
dy na to rem zes po łu jest To masz Kol-
czyń ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta
ds. roz wo ju. 

Pra ce bę dą pro wa dzo ne w trzech
po dzes po łach: do spraw spo łecz nych

(li der – Ewa Ada sie wicz, dy rek tor
wy dzia łu edu ka cji), ds. za so bów i po -
ten cja łów mia sta (li der – Je rzy No wa -
kow ski, in ży nier mia sta) oraz ds. gos -
po dar czych i pro mo cji mia sta (li der –
Grze gorz Orzeł, dy rek tor wy dzia łu
roz wo ju mia sta). 

Do koń ca sier pnia zo sta ną zgro ma -
dzo ne in for ma cje, któ re poz wo lą
przy go to wać dia gno zę sta nu ist nie ją -
ce go w za kre sie m.in. miesz kal nic -
twa, zdro wia, kul tu ry, pra cy, edu ka -
cji, pro mo cji mia sta czy po ten cja łu
gos po dar cze go. We wrześ niu za pla -
no wa no cykl spot kań, w któ rych
wez mą udział rów nież przed się bior -
cy, przed sta wi cie le płoc kich in sty tu -
cji, or ga ni za cji po za rzą do wych oraz
miesz kań cy mia sta. Pro jekt uch wa ły
do ty czą cej stra te gii zo sta nie przed-
sta wio ny rad nym na li sto pa do wej se -
sji Ra dy Mia sta. ag

Bę dzie no wa stra te gia

PKN Or len roz po czął bu do wę Wy -
twór ni Kwa su Te ref ta lo we go (PTA). In -
we sty cję za i na u gu ro wa ło uro czy ste
wmu ro wa nie ak tu erek cyj ne go oraz po -
świę ce nie pla cu bu do wy. No wa in sta la -
cja to je den z głów nych ele men tów pro-
jek tu roz bu do wy czę ści pe tro che micz -
nej PKN OR LEN i prze dłu że nia łań cu -
cha two rze nia war to ści w tym ob sza rze. 

Sym bo licz ne go roz po czę cia prac bu do -
wla nych do ko na li pre ze si PKN OR LEN 
i Po li mex -Mo sto stal, Pre zy dent Mia sta
Wło cła wek, Bi skup Wło cław ski oraz przed-
sta wi cie le fir my Mit su bis hi Che mi cal. 

In sta la cja do pro duk cji kwa su te ref ta -
lo we go zlo ka li zo wa na jest na te re nie
bę dą cym włas no ścią PKN OR LEN,
przy leg łym do Za kła dów Azo to wych
An wil SA we Wło cław ku. 

Ge ne ral nym wy ko naw cą ro bót bu do -
wla no -mon ta żo wych zwią za nych z bu -
do wą in sta la cji Kwa su Te ref ta lo we go
jest fir ma Po li mex -Mo sto stal, z któ rym
PKN OR LEN pod pi sał umo wę o współ -
pra cy w sier pniu 2007 ro ku. 

Pro ces pro duk cyj ny PTA re a li zo wa ny
bę dzie w opar ciu o li cen cję ja poń skiej
fir my Mit su bis hi Che mi cal, trze ciej co
do wiel ko ści pod wzglę dem świa to wej
pro duk cji PTA, niek we stio no wa ne go li -
de ra w bran ży na ryn kach azja tyc kich.

Wy bra na tech no lo gia speł nia naj su ro -
wsze wy mo gi w za kre sie Naj lep szych
Do stęp nych Tech nik (BAT). 

Przy ję ty har mo no gram re a li za cji in -
we sty cji umoż li wi uru cho mie nie pro-
duk cji PTA w dru giej po ło wie 2010 ro -
ku. Do te go cza su prze wi du je się zwię k-
sze nie mo cy pro duk cyj nych in sta la cji
pa rak sy le nu (PX) w Płoc ku, sta no wią -
ce go bez poś red ni su ro wiec do pro duk cji
PTA. Koszt in we sty cji sza co wa ny jest
na ok. 3,75 mld PLN. W wy twór ni za -
trud nie nie znaj dzie po nad 200 spe cja li -
stów. Do dat ko we miej sca pra cy, pow-
sta ną tak że w fir mach od po wie dzial -
nych za ciąg łość utrzy ma nia ru chu oraz
lo gi sty kę. 

Bu do wa wy twór ni PTA w PKN OR -
LEN, któ rej wy daj ność wy nie sie 600
000 ton rocz nie jest przed sięw zię ciem
na ska lę świa to wą. Dzię ki tej in we sty cji
kon cern do łą czy do wą skiej i eli tar nej
gru py wy twór ców naj wyż szej ja ko ści
su row ca.

Za po trze bo wa nie na kwas te ref ta lo wy
roś nie nie przer wa nie od wie lu lat
w tem pie ok. 8-10 proc. rocz nie. Świa-
to wa pro duk cja PTA w ro ku 1970 wy -
no si ła za led wie 1,75 mln ton, pod czas
gdy w 2006 r. prze kro czy ła już znacz nie
30 mln ton. Opr. (j)

In we sty cja OR LEN-u 
we Wło cław ku
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4 Sygnały Płockie

1. UCH WA ŁA NR 373/XXVI/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2008 rok,

2. UCH WA ŁA NR 374/XXVI/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na wy na ję -
cie w try bie bez prze tar go wym bok su
mo to ro we go o pow. 3,81 m˛ miesz czą -
ce go się w bu dyn ku przy ul. Krót kiej 4
Pa ni E. B.,

3. UCH WA ŁA NR 375/XXVI/08
w spra wie udzie le nia po mo cy fi nan so -
wej dla Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go na za kup apa ra tu USG do
pra cow ni ul tra so no gra fii w Wo je wódz -
kim Szpi ta lu Zes po lo nym,

4. UCH WA ŁA NR 376/XXVI/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na przy stę po -
wa nie szkół i pla có wek oświa to wo-wy cho -
waw czych pro wa dzo nych przez Gmi nę –
Mia sto Płock do pro jek tów edu ka cyj nych
współ fi nan so wa nych ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go oraz Eu ro pej skie go Fun-
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go,

5. UCH WA ŁA NR 377/XXVI/08
w spra wie uchy le nia uch wa ły nr
640/XXXVI/05 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 25.01.2005 r. w spra wie za mia ny
czę ści nie ru cho mo ści za bu do wa nych ozn.
nr ewid. 694/54 (ul. Ko by liń skie go),
930/1 (ul. Ko le gial na 26c), 929 (ul. Ko le -
gial na 26b), 508/2 (ul. Tum ska 13) i uch -
wa ły Nr 823/XLVII/05 Ra dy Mia sta Płoc -
ka z dnia 25.10.2005 r. w spra wie ak cep -

ta cji kwo ty dop ła ty z ty tu łu za mia ny nie -
ru cho mo ści za bu do wa nych oz na czo nych
nu me ra mi ewi den cyj ny mi: 694/60 i 424/3
(ul. Ko by liń skie go), 930/1 (ul. Ko le gial na
26c), 929 (ul. Ko le gial na 26b), 508/2 (ul.
Tum ska 13) sta no wią cych włas ność Gmi -
ny Płock na pra wo użyt ko wa nia wie czy -
ste go w nie ru cho mo ści za bu do wa nej ozn.
nr ewid. 505 (ul. Tum ska 11a),

6. UCH WA ŁA NR 378/XXVI/08
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
729/XLIII/05 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 28 czer wca 2005 r. zmie nio nej
Uch wa łą Nr 357/XXV/08 Ra dy Mia sta
Płoc ka z dnia 24 czer wca 2008 r.,

7. UCH WA ŁA NR 379/XXVI/08
w spra wie zmian w Uch wa le Nr
910/LIV/06 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
28 mar ca 2006 r. w spra wie przy ję cia
„Stra te gii Roz wią zy wa nia Prob le mów
Spo łecz nych Mia sta Płoc ka na la ta
2006-2012”,

8. UCH WA ŁA NR 380/XXVI/08
zmie nia ją ca uch wa łę Nr 313/XXII/08
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 18 mar ca
2008 r. w spra wie okre śle nia za dań re -
ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz
przez na cze nia na nie środ ków Pań stwo -
we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie -
peł no spraw nych na rok 2008,

9. UCH WA ŁA NR 381/XXVI/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umów na okres prze kra cza ją cy rok bu -
dże to wy,

10. UCH WA ŁA NR 382/XXVI/08
w spra wie de le go wa nia przed sta wi cie li
Ra dy Mia sta Płoc ka do Zes po łu Kon sul -
ta cyj ne go d/s Współ pra cy z Or ga ni za -
cja mi Po za rzą do wy mi.

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta 
Płoc ka pod ję te na XXVI se sji 
w dniu 26 sier pnia 2008 ro ku:

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Na -
pra wa no wej na wierz chni ul. Dwor co wej
(pra wy pas jest po fał do wa ny). 2/ Na pra wa
na wierz chni na skrzy żo wa niu ul. Łu ka sie -
wi cza i Ko by liń skie go (ko le i ny).

Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Zmia ny roz kła du ja zdy au to bu sów li nii
nr 12 i 36. 2/ Do ty czy za trud nia nia
w Le vi Sta russ Po land oby wa te li Bia -
ło ru si. 3/ Stan tech nicz ny ul. Czwar ta -
ków (stu dzien ki po ni żej po zio mu jezd-
ni). 4/ Do ty czy sprze da ży lo ka li miesz -
kal nych przy ul. Obroń ców We ster -
plat te 3. 5/ Miesz kań cy blo ków przy
ul. Obroń ców We ster plat te 3 i 3/1 pro -
szą o po pra wę sta nu chod ni ków wo kół
ich po se sji. 6/ Pro szę o in for ma cję na
te mat fun kcjo no wa nia i roz li cza nia bu -
dyn ku przy ul. 1 Ma ja 7a, któ re go wła -
ści cie lem jest Ry nex.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Miesz kań cy ul. Przysz kol nej pro szą o za -
mon to wa nie pro gu zwal nia ją ce go, zde-
mon to wa ne go pod czas mo der ni za cji na -
wierz chni. 2/ Miesz kań cy pro szą o na -
prawę chod ni ka przed skle pem PSS przy
ul. Jas nej. 3/ Pro szę o za mon to wa nie na ul.
Jas nej (skrzy żo wa nie z Pol ną) pro gu zwa -
la nia ją ce go. 4/ Na wnio sek miesz kań ców
pro szę o upo rząd ko wa nie 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 zwię ksze nia ilo ści miejsc par kin go -
wych wzdłuż ul. Biel skiej (mię dzy Ostat-
nią a Ko by liń skie go). 2/ W ja ki spo só\b
wy ce nio no zdol ność pro mo cyj ną SSA Wi -
sła? 3/ Do ty czy za peł nie nia skła do wi ska
od pa dów w Ko bier ni kach (na jak dłu go
wy star czy miej sca i ja kie są za mie rze nia
in we sty cycj ne ZU OK)?

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/
Wno szę o zmo bi li zo wa nie służb miej skich
do utrzy ma nia po rząd ku na ul. Tar go wej
i Biel skiej w nie dzie le, pod czas gieł dy sa -
mo cho do wo -to wa ro wej.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Po -
now nie pro szę o udroż nie nie ro wu na ul.
Cie cho mic kiej i na pra wę obrze ża prze pu -
stu przy po se sji nr 130. 2/ Bar dzo pro szę
o pod nie sie nie kost ki bru ko wej na za tocz -
ce au to bu so wej przy ul. Cie cho mic kiej
i za mon to wa nie 3 zwal nia ją cych blo kad
na ul. Kra ków ka. 3/ Po now nie pro szę
o wy rów na nie za do leń as fal tem na ul. Gó -
ry, wy cię cie drze wa przy po se sji nr 44
i wierz by przy ul. Je zior nej na łu ku dro gi.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Dla -
cze go w tak dra stycz ny spo sób wzrósł
koszt prze ja zdu (do 180 zł) cho rych au to -
bu sem KMP do Cen trum On ko lo gii
w War sza wie? 2/ Dla cze go no we au to bu sy
KMP nie są ma lo wa ne w bar wach mia sta?

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Jak,
gdzie i przez ko go zo sta ła wy ko rzy sta na
za byt ko wa kost ka bru ko wa zdję ta z ul.
Tum skiej? opr. (j)

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia 
rad nych zgło szo ne mię dzy
se sja mi w lip cu i sier pniu 2008 ro ku:

Na sier pnio wej se sji Ra dy Mia sta
zmie nio no za pi sy do ty czą ce Lo kal ne -
go Pro gra mu Re wi ta li za cji. Cho dzi tu
o bu do wę dwóch par kin gów wie lo po -
zio mo wych w cen trum mia sta: je den
przy ul. Sien kie wi cza, a dru gi przy ul.
Ko ściusz ki. Do tych cza so wą war tość
par kin gu przy ul. Sien kie wi cza zmie -
nio no z 4 mln 71 tys. 350 zł na 9 mln
414 tys. 860 zł. W przy pad ku dru giej
in we sty cji koszt zmie nił się z kwo ty 5
mln 371 tys. 350 zł na 21 mln 687 tys.
150 zł. 

– Z cze go wy ni ka tak dra stycz na
zmia na kosz tów? – py tał Ar tur Ja ro -
szew ski. 

Dy rek tor Wy dzia łu In we sty cji Miej -
skich wy jaś nia ła, że w 2007 ro ku, gdy
przy go to wy wa ny był pro jekt bra na by -
ła pod uwa gę kwo ta sza cun ko wa. 

– Gdy pow sta ła już kon cep cja,
stwier dzi liś my, że pow sta ną par kin gi
zam knię te i ogrze wa ne, za miast par k-
in gów otwar tych – do po wia da ła Ma -
rze na Sa wic ka. – Zmie ni ła się tak że
po wierz chnia obu bu dyn ków.

Przy pom nij my, że we dług kon cep cji
na par kin gu przy ul. Sien kie wi cza bę -

dzie mog ło zmie ścić się 67 sa mo cho -
dów, a przy ul. Ko ściusz ki aż 349 aut.
– W tym dru gim przy pad ku oka za ło
się, że jest moż li wość wy bu do wa nia
dwóch kon dy gna cji po dziem nych
i czte rech na ziem nych, co chcie liś my
wy ko rzy stać – tłu ma czy ła Sa wic ka. –
W bu dyn ku przy ul. Ko ściusz ki znaj dą

się też po miesz cze nia dla zbio rów spe -
cjal nych Książ ni cy Płoc kiej. Mu si my
to zro bić, gdyż bu dy nek, gdzie znaj du -
ją się one obec nie zo sta nie ro ze bra ny.
Po dob nie sta nie się z kot łow nią i bu -
dyn kiem gos po dar czym. 

Rad ny Piotr No wic ki stwier dził, że
– we dług nie go – par king przy ul. Ko -
ściusz ki bę dzie zbyt du ży i po nie waż
nie bę dzie w ca ło ści wy peł nio ny, to
kosz ty je go ek splo a ta cji bę dą bar dzo
wy so kie. – Dla te go chciał bym wie -
dzieć, czy bę dzie moż li wość wy ku pie -
nia miej sca par kin go we go, czy bę dą
tam tyl ko miej sca po sto jo we – do py -
ty wał. 

– Nie są dzę, aby par king przy ul.
Ko ściusz ki był za du ży – mó wił za stęp -
ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski. –
Już dziś płoc cza nie na rze ka ją, że nie

ma ją gdzie zo sta wiać swo ich sa mo -
cho dów w cen trum. Po nad to, już nie -
dłu go do użyt ku zo sta nie od da ne du że
ki no i pow sta nie ga le ria han dlo wa.
W śród mie ściu znaj du je się wie le in -
sty tu cji, w któ rych co dzien nie miesz -
kań cy za ła twia ją spra wy. Mam też na -
dzie ję, że z ro ku na rok Płock bę dzie
od wie dza ło co raz wię cej tu ry stów.

Dy rek tor Wy dzia łu In we sty cji Miej -
skich wy jaś nia ła, że na ra zie nie wia -
do mo, czy bę dzie moż na wy ku pić
miej sca par kin go we. – W tej chwi li
pow sta je stu dium wy ko nal no ści i ono
po ka że, czy jest to op ła cal ne i moż li we
– mó wi ła. 

Wpi sa nie bu do wy par kin gów wie lo -
po zio mo wych do Lo kal ne go Pro gra my
Re wi ta li za cji poz wo li o ubie ga nie się
o środ ki z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go. Na bór wnio -
sków pla no wa ny jest w ter mi nie od 1
paź dzier ni ka do 3 li sto pa da 2008 ro ku.
Mia sto chce w 2009 ro ku po zy skać 8
mln 32 tys. zł, a w ko lej nych la tach ko -
lej ne 8,2 mln zło tych. Pie nią dze te ma -
ją po móc w wy bu do wa niu par kin gu
przy ul. Ko ściusz ki. 

Jesz cze w tym ro ku mia sto na te
dwie in we sty cje chce przez na czyć 600
tys. zł (250 tys. na par king przy ul.
Sien kie wi cza i 350 tys. na bu dy nek
przy ul. Ko ściusz ki). W 2009 ro ku na
in we sty cje zo sta nie przez na czo ne od -
po wied nio: 4,2 mln zł i 10,5 mln zł.
W ostat nim ro ku przed sięw zię cia na
par king przy ul. Sien kie wi cza ma
pójść po nad 4,9 mln zł, a na par king
przy ul. Ko ściusz ki 10,7 mln zło tych. 

Mał go rza ta Da nie luk

Wy ko rzy stać po wierz chnię i środ ki
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69. rocz ni ca Wrześ nia

Nie daw no usły sza łem „win niś -
my ob cho dzić rocz ni ce zwy cięstw,
nie klęsk”. No tak, czy jest sens
ob cho dzić rocz ni ce walk w Ra dzi -
wiu w woj nie obron nej w 1939 ro -
ku? Woj nie, któ rą prze gra liś my. 

Woj na obron na w 1939 ro ku
skoń czy ła się dla nas, Po la ków, klę -
ską i oku pa cją kra ju przez Niem-
ców i So wie tów. W trak cie tej woj -
ny by ły jed nak: We ster plat te, Hel,
Mła wa, Kock czy też Bi twa nad
Bzu rą, któ rej frag men tem by ły
krwa we wal ki w re jo nie Ra dzi wia.
W tych i wie lu in nych star ciach od -
no si liś my mniej sze i wię ksze suk -
ce sy. Prze wa ga w uz bro je niu, a w
szcze gól no ści w lot nic twie, z gó ry
prze są dza ła zwy cię stwo Niem ców
i So wie tów. Trze ba pa mię tać, że

pol ska woj na obron na trwa ła dwu -
krot nie dłu żej niż fran cu ska i że tam
nie by ło prak tycz nie żad nych czę ś-
cio wych suk ce sów.

Nie daw no na oko licz ność rocz ni -
cy wy bu chu Pow sta nia War szaw -
skie go rów nież po ja wi ły się po dob -
ne py ta nia: czy to by ła klę ska, tyl -
ko klę ska, czy też – pa trząc z dłuż -
szej per spek ty wy – zwy cię stwo
mo ral ne?

Na cmen ta rzu w Ra dzi wiu po -
cho wa nych jest 97 pol skich żoł nie -
rzy wyz na nia ka to lic kie go, ży dow -
skie go, gre ko ka to lic kie go – tak wy -
ni ka z ksiąg pa ra fial nych. Ta ka by -
ła II Rzecz pos po li ta. Bro ni li na szej
nie po dleg ło ści. Czy gdy byś my się
nie bro ni li to oku pa cja by ła by lżej -
sza, czy też trwa ła by do dzi siaj?

Bo gu sław Osiec ki

z redakcyjnej poczty

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, to pod ko niec te go ro ku
w sie dzi bie Miej skie go Oś rod ka Po -
mo cy Spo łecz nej przy ul. Wol skie go 4
bę dzie dzia ła ła win da dla osób nie peł -
no spraw nych. Ra tusz po szu ku je fir -
my, któ ra zaj mie się mon ta żem spe c-
jal nej plat for my, któ ra zo sta nie
umiesz czo na w szy bie sa mo noś nym.
Wew nętrz ne drzwi win dy bę dą szkla -
ne, a zew nętrz ne bę dą po sia da ły sy s-
tem au to ma tycz ne go otwie ra nia. Plat-
for ma bę dzie mog ła być awa ryj nie za -
si la na z aku mu la to ra. Wy po sa żo na bę -
dzie w du że przy ci ski do ty ko we oraz
– do dat ko wo – w gło so wy sy stem in -
for ma cji. 

Za da niem wy ko naw cy bę dzie tak że
adap ta cja po miesz czeń na dru gim pię -
trze bu dyn ku. Kie dyś na le ża ły one do
przy chod ni i mie ści ła się tam sto ma to -
lo gia oraz bak te rio lo gia. Po re mon cie
MOPS bę dzie mógł ko rzy stać z do dat -

ko wych 11 po koi. Ale za nim do te go
doj dzie, wy bra na w prze tar gu fir ma
bę dzie mu sia ła m.in. zde mon to wać
wszyst kie drzwi wraz z oścież ni ca mi
i po wię kszyć otwo ry drzwio we do
sze ro ko ści 95 cm. Ko niecz ne bę dzie
rów nież wy bu rze nie niek tó rych ścia -
nek dzia ło wych, sku cie tyn ków i po sa -
dzek oraz de mon taż nie czyn nych rur
ga zo wych. Pod czas prac zo sta nie tak -
że ocie plo na ścia na szczy to wa, we
wszyst kich po miesz cze niach wy mie -
nio ne bę dą prze wo dy elek trycz ne oraz
oświet le nie. No we po ko je zo sta ną po -
ma lo wa ne na bia ło. 

Ca ły bu dy nek przy ul. Wol skie go
znaj du je się w do brym miej scu, gdyż
moż na do nie go ła two do trzeć, a po -
nad to tuż obok jest par king z wyz na -
czo ny mi miej sca mi dla osób nie peł no -
spraw nych. Z chod ni ka, po re mon cie,
bę dzie moż na do stać się do win dy spe -
cjal nym pod ja zdem. (m.d.)

Ła twiej szy do stęp

Urząd Mia sta przy go to wu je się do
prze bu do wy Oś rod ka Spor to we go
„Stocz nio wiec”. Naj pierw mu si jed-
nak pow stać do ku men ta cja pro jek to -
wo -kosz to ry so wa. 

Za ło że nie jest ta kie, aby zmo der ni -
zo wać ba zę w ta ki spo sób, aby mog ły
od by wać się tam im pre zy i me cze
spor to we, szcze gól nie pił ki noż nej.
Po nad to sta dion ma być wy ko rzy sty -
wa ny do szko le nia dzie ci i mło dzie ży. 

W do ku men ta cji znaj dzie się m.in.
pro jekt peł no wy mia ro we go bo i ska
o na wierz chni tra wia stej, któ re bę dzie
speł nia ło wy mo gi re gu la mi nu PZPN.
Za le ca on wy mia ry pły ty głów nej
105x68 me trów, z jed no czes nym uw -
zględ nie niem wy mia rów 120x80 m ca -
łe go po la gry. Do dat ko wo na bo i sku
za in sta lo wa ny bę dzie sy stem au to ma -
tycz ne go na wad nia nia. 

Wo kół, czy li po mię dzy bo i skiem
ist nie ją cym a pro jek to wa nym, pow-
sta ną dwu stron ne try bu ny. Bo i sko od
try bun od dzie lo ne bę dzie ogro dze niem
z fur tka mi i wy dzie lo ny mi przej ścia mi
dla sę dziów i za wod ni ków. 

Pro jekt uw zględ nić mu si rów nież
pow sta nie par te ro we go bu dyn ku ad -
mi ni stra cyj no -so cjal ne go. Znaj dą się
w nim: czte ry szat nie dla za wod ni -
ków, po kój sę dziow ski, ma ga zy nek
sprzę tu spor to we go, po miesz cze nia
biu ro we, po kój z za ple czem ku chen -
nym dla kie row ni ka obiek tu oraz po -
miesz cze nie dla za rzą du klu bu. 

Wo kół obiek tu fir ma mu si za pro -
jek to wać dwa par kin gi: je den dla sa -
mo cho dów oso bo wych, a dru gi dla
au to ka rów. Po nad to niez będ ne bę dą
tak że pro jek ty do świet le nia te re nu. 

(m.d.)

Dla mło dzie ży i nie tyl ko

Stu den ci z Ko ła Na u ko we go Fo to -
gra fii i Fil mu, któ re dzia ła przy Po li -
tech ni ce War szaw skiej Szko le Na uk
Te chni cznych i Spo łecz nych w Płoc -
ku re a li zu ją pro jekt pt. „Film na u ko -
wy i tech ni ki po krew ne ja ko waż ny
lo kal ny ele ment tran sfor ma cji do
spo łe czeń stwa wie dzy – edu ka cja
mło dzie ży stu den ckiej i szkol nej”,
któ ry fi nan so wo wspie ra Fun da cja
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”.
Uczest ni cy pro jek tu wzię li już udział
w kur sie re a li za cji stron www z wy -
ko rzy sta niem fil mu. Po tem po je cha li
na ple ner do Ty li cza ko ło Kry ni cy
Gór skiej. Gru pa 10 stu den tów przez
po nad ty dzień, pod okiem dwóch
opie ku nów, zaj mo wa ła się na gry wa -
niem ma te ria łu, z któ re go po wa ka -
cjach zmon tu ją fil my.

– Utrwa li my pew nie prze de
wszyst kim kra jo bra zy, ar chi tek tu rę
i przy ro dę — mó wi Ma riusz Por tal -
ski, choć przed uczest ni ka mi ple ne -

ru in struk to rzy nie sta wia li żad nych
ogra ni czeń twór czych. W ubieg łym
ro ku, tak że dzię ki gran to wi przyz-
na ne mu przez Fun da cję w I edy cji
kon kur su, stu den ci uczest ni czy li
w ple ne rze fil mo wym na Ma zu rach.
Je go efekt to 3 go dzi ny ujęć fil mo -
wych i dwa fil my. Je den do ku men -
tu je chrzest bo jo wy, ja ki prze cho -
dzi ły ro dzi ny wy po czy wa ją ce w Jo -
rze Wiel kiej, dzię ki Fun da cji Or len
Dar Ser ca.

Po wa ka cjach w świat wir tu al ny stu-
den ci prze nio są tak że mi ni mu ze um, któ -
re pow sta ło w gma chu Po li tech ni ki
przed ro kiem. Na wy sta wie obej rzeć
moż na kom pu te ry z lat 70-tych, li czy dła
czy su wak lo ga ryt micz ny. – Na fil mie,
któ ry pow sta nie po ka że my, jak z tych
urzą dzeń kie dyś ko rzy sta liś my – do da je
Ma riusz Por tal ski.

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” wspar ła pro jekt kwo tą 5500
zł. IT

Naj pierw po je cha li na ple ner na u ko wy w świat rze czy wi sty, a po -
tem zaj mą się prze nie sie niem mi ni mu ze um w świat wir tu al ny

Film na u ko wy i tech ni ki po krew ne

Mia sto po szu ku je fir my, któ ra zaj -
mie się bu do wą uli cy Siew nej w re jo -
nie ist nie ją cej za bu do wy wraz z bra -
ku ją cą in fra struk tu rą. 

Uli ca Siew na znaj du je się na osie d-
lu Ra dzi wie, w bok od ul. Kra ków ka.
Obec nie ma na wierz chnię z try lin ki
o sze ro ko ści trzech me trów, a jed no -
stron ny chod nik o sze ro ko ści 1,5 me -
tra wy ko na ny jest z płyt be to no wych.
Po wy ko na niu prac jezd nia bę dzie
mia ła 4,5 me tra sze ro ko ści, chod ni ki
zo sta ną uło żo ne po obu stro nach,
a każ dy z nich bę dzie miał dwa me try
sze ro ko ści. Za rów no pod ja zdy, jak
i jezd nia, i chod ni ki, wy ko na ne bę dą
z pol bru ku. 

In we sty cja re a li zo wa na bę dzie na
dłu go ści 145,5 m i po wierz chni ok.
1574 mkw. W ra mach te go przed sięw -
zię cia zo sta nie rów nież wy ko na na ka -
na li za cja desz czo wa wraz z przy łą cza -
mi oraz oświet le nie ulicz ne. 

Po za koń cze niu wszyst kich prac,
czy li pod ko niec li sto pa da, po pra wią
się wa run ki ru chu po ja zdów oraz pie -
szych, a tak że ich bez pie czeń stwo. In -
we sty cja wpły nie też po zy tyw nie na
este ty kę osie dla, a wpu sty desz czo we
upo rząd ku ją gos po dar kę wo da mi opa -
do wy mi, zbie ra jąc ście ki desz czo we
z po wierz chni utwar dzo nych (uli cy
i chod ni ków), od pro wa dza jąc je do
ka na li za cji desz czo wej. (m.d.)

Bez piecz niej i ład niej

75 dni, czy li po nad dwa mie sią ce
po trwa ją pra ce przy prze bu do wie ul.
Zduń skiej. Miej ski Za rząd Dróg roz -
strzy ga prze targ, któ ry ma wy ło nić
wy ko naw cę re mon tu. 

Ro bo ty bę dą pro wa dzo ne od ul.
Okrzei do Biel skiej, któ ry li czy 218
me trów. Obec nie ul. Zduń ska ma na -
wierz chnię bi tu micz ną, któ ra jest po -
pę ka na i utwo rzy ły się w niej ko le i ny.
Chod ni ki wy ko na ne są z pły tek be to -
no wych, na wierz chnie zja zdów – z
try lin ki oraz kost ki be to no wej, a po -
dest dla osób nie peł no spraw nych
przy Urzę dzie Mia sta – z płyt gra ni -
to wych.

Naj pierw ro bot ni cy przy stą pią do
prac roz biór ko wych. Trze ba ro ze brać
chod ni ki, jezd nię wraz z pod bu do wą,
zja zdy oraz pod jazd dla nie peł no -
spraw nych. Na stęp nie przy stą pią do
prac wła ści wych, czy li m.in. bu do wy
ka na li za cji desz czo wej, któ ra zo sta -

nie prze dłu żo na w kie run ku ul. Biel-
skiej. Po prze bu do wie jezd nia w ul.
Zduń skiej bę dzie mia ła pięć me trów
sze ro ko ści i wy ko na na bę dzie z ka -
mien nej kost ki gra ni to wej. Na chod-
ni kach o sze ro ko ści od 1,8 do 3,5
me tra uło żo na zo sta nie pro sto kąt na
be to no wa kost ka w ko lo rze sza rym
i czar nym. We dług pro jek tu jezd nia
zo sta nie obra mo wa na gra ni to wy mi
kra węż ni ka mi. W miej scu przejść dla
pie szych zo sta ną one ob ni żo ne do
mak sy mal nie 2 cm wy so ko ści, aby
uła twić pod ja zdy i zja zdy oso bom
nie peł no spraw nym i mat kom z dzieć -
mi w wóz kach. Pły ty gra ni to we na
pod jeź dzie przy Urzę dzie Mia sta zo -
sta ną wy mie nio ne na no we. Pod czas
re mon tu wy mie nio ne zo sta ną też li -
nie oświet le nio we oraz wszyst kie la -
tar nie. 

Uli ca Zduń ska wpi sa na jest do re je -
stru za byt ków. (m.d.) 

Gra ni ty z kost ką
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Wszyst ko za czę ło się na te re nie ogród-
ków dział ko wych przy ul. Gra nicz nej. Tam
wy po czy wa ła płoc czan ka. Aby nic nie zgi -
nę ło, mu ro wa ny do mek zam knę ła na klucz.
Nie po my śla ła jed nak, aby dom knąć ok no.
Ta kiej oka zji nie mógł prze ga pić zło dziej.
Wszedł do al tan ki i skradł, po zo sta wio ne
w re kla mów ce, do ku men ty, pie nią dze i klu -
cze do miesz ka nia. 

Po po łud niu wła ści ciel ka dział ki ode bra ła
te le fon od cór ki, któ ra po in for mo wa ła ją, że
właś nie jest u niej w miesz ka niu i ku zdzi-
wie niu za sta ła tam ob ce go męż czyz nę.
Dziew czy na py ta ła mat kę, czy to praw da, że
jest on zna jo mym i na jej po le ce nie ma za -
brać z do mu ja kąś pa czkę. – Kie dy ko bie ty
roz ma wia ły przez te le fon, niez na jo my – pod
po zo rem wyj ścia na chwi lę do sa mo cho du –
opu ścił miesz ka nie i ślad po nim za gi nął –
opo wia da Ma riusz Gie ru la, rzecz nik pra so -

wy po li cji. – Oka za ło się, że zdą żył ukraść
kil ka set zło tych i kar tę do ban ko ma tu. 

Po li cjan ci przyz na ją, że nie jest to je dy ny
przy pa dek kra dzie ży na te re nie ogród ków
dział ko wych. W no cy z 11 na 12 sier pnia
z dział ki przy ul. Do brzyń skiej zło dzie je za -
bra li czte ry pom py że liw ne. Na to miast, 12
sier pnia, wy ko rzy stu jąc nie u wa gę ko bie ty,
ktoś z otwar tej al tan ki za brał to reb kę z do -
ku men ta mi i pie niędz mi. 

– Naj wię cej kra dzie ży na dział kach zda -
rza się póź ną je sie nią i zi mą, czy li w cza sie,
gdy dział kow cy rza dziej od wie dza ją swo je
ogród ki – mó wi Gie ru la. – Pla gą są też zło -
mia rze. Krad ną wszyst ko, co moż na sprze -
dać. Kra dzie że i wła ma nia zda rza ją się
rów nież w se zo nie let nim. Nie ste ty, wie lu
dział ko wi czów za po mi na o pod sta wo wych
za sa dach bez pie czeń stwa. Ape lu je my o roz -
są dek i nie po zo sta wia nie war to ścio wych
przed mio tów, w szcze gól no ści do ku men tów,
pie nię dzy bez opie ki. Opusz cza jąc dział kę,
na le ży spraw dzić czy jest pra wi dło wo za -
bez pie czo na, zam knąć drzwi i ok na. (m.d.)

Nie prze stra szył się

Płoc cy stra ża cy po ma ga li usu wać skut ki
po wo dzi na Ukra i nie. Czte rech fun kcjo na -
riu szy PSP wy je cha ło 1 sier pnia naj pierw do
War sza wy. Tam do łą czy li do ma zo wiec kiej
kom pa nii „Wo da”, wys pe cja li zo wa nej
w usu wa niu skut ków po wo dzi. Z Ma zo wsza
na Ukra i nę wy ru szy ło łącz nie 40 stra ża ków
pod do wódz twem bryg. An drze ja Bor kow -
skie go, na czel ni ka wy dzia łu ope ra cyj ne go
Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Płoc ku. Sta cjo no wa li oni w oko li -
cy miej sco wo ści Czer nio wiec, le żą cej 20 ki -
lo me trów od gra ni cy ukra iń sko -ru muń skiej. 

Łącz nie na te re ny po po wo dzio we z Pol -
ski wy je cha ło 85 ra tow ni ków z wo je -
wództw: ma zo wiec kie go i ślą skie go. 

Za bra li ze so bą niez będ ny sprzęt, m.in.
osiem pomp du żej wy daj no ści, 17 mniej -

szych, trzy kon te ne ry prze ciw po wo dzio we
m.in. z sze ścio ma ło dzia mi, dwa kon te ne ry
za ple cza sa ni tar no -kwa ter mi strzow skie go
i jed no za ple cze me dycz ne. Do dys po zy cji
mie li rów nież spe cja li stycz ne na mio ty, któ re
w ra zie ko niecz no ści moż na by ło ogrze wać.

Lip co wa po wódź na Ukra i nie by ła naj -
wię ksza od stu lat. Ober wa nie chmu ry
trwa ło pięć dni. Po ziom rzek w niek tó rych
miej scach w cią gu kil ku na stu go dzin
wzrósł o 9-10 me trów. Zgi nę ło 26 osób,
w tym sze ścio ro dzie ci. Oko ło 15 tys. osób
ewa ku o wa no z za to pio nych te re nów w ob -
wo dach: iwa no -fran kow skim, lwow skim,
za kar pac kim, tar no pol skim i czer nio wiec -
kim. We dług wstęp nych da nych stra ty wy -
rzą dzo ne przez ży wioł wy no szą na wet 1
mld do la rów. (m.d.)

Po moc dla są sia dów

Płoc ka po li cji po szu ku je świad ków wy -
pad ku, do któ re go do szło 31 lip ca na ul.
Mo sto wej. O godz. 2.50 sa mo chód mar ki
Al fa Ro meo ude rzył w la tar nię. Gdy na
miej scu po ja wi li się fun kcjo na riu sze, oka -
za ło się, że ran nych jest pięć osób. Wszyst -
kie by ły nie trzeź we, a na do da tek zgod nie
twier dzi ły, że by ły tyl ko pa sa że ra mi roz bi -
te go au ta.

– W sa mo cho dzie by ło dwóch męż czyzn
w wie ku 35 i 27 lat oraz trzy dziew czy ny: 15,
16 i 17 lat – opo wia da asp. sztab. Ma rek
Gra bar czyk z sek cji do cho dze nio wo -śled -
czej KMP Płock. – Zba da liś my al ko ma tem
tyl ko 35-lat ka, bo to on jest wła ści cie lem
au ta. Wy nik: po nad pół to ra pro mi la. Z róż -
ny mi, ale nie bar dzo groź ny mi ura za mi do
szpi ta la tra fi ła czwór ka uczest ni ków wy -
pad ku, a wła ści ciel al fy, któ ry miał tyl ko
otar cia na skór ka, po po bra niu krwi do ba -
dań wró cił do do mu. Sta now czo twier dził,

że to nie on sie dział za kie row ni cą. A kto? 
– Nie wiem, nie znam – od po wia dał.– Tłu -
ma czył, że o rozwiezienie ich do do mu po -
pro si li przy pad ko wo spot ka ne go, zna ne go
im wy łącz nie z wi dze nia męż czyz nę – mó wi
Ma rek Gra bar czyk. – Zez nał, że nie zna je -
go imie nia i naz wi ska, ani nie wie, gdzie
miesz ka. I że kie dy na Mo sto wej je chał
z pręd ko ścią po nad 80 km/godz. i stra cił pa -
no wa nie nad po ja zdem, a po tem zje chał na
le wą stro nę i ude rzył w słup, to wy siadł i od -
szedł w niez na nym kie run ku. Tę wer sję po -
li cjan ci skon fron to wa li z zez na nia mi in nych
pa sa że rów i wszy scy twar do ob sta wa li przy
tym, że kie ro wa ła ja kaś szó sta oso ba.

Je śli ktoś ma ja kie kol wiek in for ma cje na
te mat te go wy pad ku pro szo ny jest o zgło -
sze nie się do Ko men dy Miej skiej Po li cji
w Płoc ku, ul. Sło wac kie go 4/1, po kój 320.
Moż na też zadz wo nić pod nu me ry te le fo nu:
024 266 15 89 lub 997. (m.d.)

Je cha li bez kie row cy

Brak wy o braź ni, bra wu ra na dro dze, a do
te go al ko hol. Jak to mo że się skoń czyć?
Naj czę ściej śmier cią nie tyl ko włas ną, ale
tak że in nych uczest ni ków ru chu al bo trwa -
łym ka lec twem. Nie po ma ga ją proś by, ape -
le, czy man da ty. Kie row cy na dal sza le ją.
Płoc cy po li cjan ci dla pi ra tów dro go wych
nie ma ją ta ry fy ul go wej. W ostat nich dniach
mog ło się o tym prze ko nać kil ku na stu pro -
wa dzą cych po ja zdy. Pier wszy z nich czer-
wo nym bmw w pod płoc kim Pa rze niu na
od cin ku, gdzie obo wią zu je ogra ni cze nie
pręd ko ści do 70 km/godz., roz pę dził się do
134 km/godz. – Nie ro bi ła na nim na wet
wra że nia pod wój na ciąg ła li nia na ostrym
za krę cie – opo wia da Ma riusz Gie ru la,
rzecz nik pra so wy po li cji. – Po nad to ja dąc
pod gór kę wy prze dzał cię ża rów kę.

Po za trzy ma niu przez fun kcjo na riu szy,
oka za ło się że 24-let ni miesz ka niec Bru dze -
nia nie miał do ku men tów. Za swo je wy czy -
ny do stał man dat 900-zło to wy i 15 pun któw
kar nych. 

Ko lej ny kie row ca bez wy o braź ni na mie -
rzo ny zo stał przez po li cjan tów na no wym
mo ście. Za miast doz wo lo nych 100 km/godz.,
pę dził 173 km/godz. 37-let ni płoc cza nin mu -
siał zap ła cić 500 zł man da tu i do li czyć do
swo je go kon ta 10 pun któw kar nych. 

Ape le po li cji nie do cie ra ją rów nież do
tych, któ rzy uwa ża ją, że wy pi cie al ko ho lu
poz wa la im bez piecz nie pro wa dzić po jazd.
– Nie trzeź wi kie row cy to, nie ste ty, na dal
pla ga na płoc kich dro gach – ubo le wa Gie -
ru la. – Fun kcjo na riu sze za trzy mu ją ich nie -
mal każ de go dnia.

Tak by ło też w tzw. dłu gi we e kend (14-17
sier pnia). Pier wsze go dnia wzmo żo nej ak cji

w rę ce po li cji wpa dło czte rech nie trzeź -
wych. Pier wszy z nich, 32-let ni miesz ka niec
gmi ny Sta ra Bia ła, je chał ul. Zgle nic kie go
swo im cin qu e cen to. Za pom niał chy ba jed-
nak, że nie po wi nien sia dać za kie row ni cę,
gdyż w wy dy cha nym po wie trzu miał 0,7
pro mi la al ko ho lu. Po dob ną ilość miał 49-let -
ni ro we rzy sta, któ re go po li cjan ci zła pa li
w Pro bosz cze wi cach. Re kord te go dnia po -
bił 34-let ni miesz ka niec Trze bu nia, u któ re -
go ba da nie al ko ma tem wy ka za ło 1,8 pro mi -
la. Nie wie le mniej, bo 1,6 pro mi la miał 23-
la tek, któ ry sie dział za kie row ni cą bmw. 

Dzień póź niej ty le sa mo po ka zał al ko mat,
gdy w ba lo nik mu siał dmuch nąć 51-let ni wa -
sza wia nin, któ ry je chał Da e woo Nu bi ra
w No wym Du ni no wie. Po li cjan ci mu sie li mu
za brać pra wo ja zdy i od sta wić sa mo chód na
par king. Te go dnia ko lej ne go pe cha, a mo że
właś nie szczę ście, miał 23-la tek w Da e woo
Ti co. Być mo że, że dzię ki te mu, że zo stał
za trzy ma ny przez fun kcjo na riu szy już wię -
cej nie wsią dzie za kie row ni cę, gdy bę dzie
miał 1,8 pro mi la al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu. Miej my na dzie ję, że tak sa mo za -
cho wa się 54-let ni ro we rzy sta, któ ry w Per -
kach, gm. Ma ła Wieś wsiadł na swój jed no -
ślad, ma jąc 1,7 pro mi la al ko ho lu. (m.d.)

Pi łeś – nie jedź, je dziesz – zwol nij

Po li cjan ci za trzy ma li 23-let nie go męż -
czyz nę, któ ry na padł na sta cję Au to -Gaz
przy ul. Do brzyń skiej 47. 

– 4 sier pnia oko ło go dzi ny 15.20 na sta -
cji po ja wił się za ma sko wa ny osob nik i za -
gro ził pra cow ni ko wi bro nią lub przed-
mio tem, któ ry broń przy po mi nał – opo -
wia da An na Le wan dow ska z zes po łu pra-
so we go po li cji. 

– Pra cow nik prze stra szył się, kie dy zo ba -
czył czło wie ka z na su nię tą na twarz ko mi -
niar ką. Był prze ko na ny, że męż czyz na ma
praw dzi wy pi sto let – mó wi za stęp ca dy żur -
ne go KMP Płock mł. asp. Krzysz tof Kruk.
– Na past nik za brał 600 zło tych i uciekł
w kie run ku ogród ków dział ko wych, naj -
praw do po dob niej od je chał na ro we rze.

Po ty god niu spraw ca na pa du był w rę -
kach po li cji. 23-let ni płoc cza nin był już
wcześ niej no to wa ny za prze stęp stwa prze-
ciw ko zdro wiu i ży ciu. Te raz gro zi mu 12
lat wię zie nia.

Przy pom nij my, że na tej sa mej sta cji 3
wrześ nia 2006 ro ku za mor do wa ny zo stał
26-let ni pra cow nik. Za bój ca za dał mu dwa
cio sy no żem i zra bo wał pie nią dze. Spraw cę,
22-let nie go męż czyz nę spod Płoc ka, sąd ska -
zał na 25 lat poz ba wie nia wol no ści. (m.d.)

Na padł i po sie dzi
Z

 A
R

C
H

IW
U

M
 K

M
P



7Sygnały Płockie

dokończenie ze str. 1
W cza sie wa ka cji zmia ny na sta pi ły

tak że w dwóch przed szko lach. W MP
nr 12 wy mie nio no ok na, do cie plo no
ścia ny i od no wio no ele wa cję. Przed-
szko la ki ma ją też no wy ta ras z bez -
piecz ną na wierz chnią. Na to miast ma lu -
chy w MP nr 33 mo gą nat knąć się na
bu do wlań ców, gdyż adap ta cja po miesz -
czeń na sa lę re ha bi li ta cyj ną i ga bi net le -
kar ski nie co opóź ni ła się, bo dość dłu go
cze ka no na de cy zję wo je wódz kie go in -
spek to ra sa ni tar ne go. Cze ka nie na de -
cy zje ad mi ni stra cyj ne spo wo do wa ło
rów nież opóź nie nia w wy mia nie da chu
nad au lą Ja giel lon ki.

Z gim na zjów pra co wi te wa ka cje by -
ły tyl ko w G 5, gdzie wy mie nio no ok -
na w sa li gim na stycz nej i in sta la cję
elek trycz ną. No wym wej ściem do
szko ły (plac i chod ni ki) po ma sze ru ją 1

wrześ nia ucz nio wie ZSZ nr 2, a mło -
dzież „70” być mo że za u wa ży no wą
in sta la cję elek trycz ną w bu dyn ku dy -
dak tycz nym.

Zmia ny za szły rów nież w obu Spe -
cjal nych Oś rod kach Szkol no -Wy cho -
waw czych: przy ul. Gra dow skie go
wy mie nio no po dło gi w sa lach lek cyj -
nych, a przy ul. La soc kie go wy mie -
nio no cią gi pie szo -jezd ne, zlik wi do -
wa no zsy py piw nicz ne. Do wy bu rze -
nia po zo stał jesz cze je den bu dy nek,
wy łą czo ny z użyt ko wa nia.

W żłob kach nr 3 (ul. Pło skie go) i 4
(ul. Lach ma na) ro bot ni cy w wa ka cje
pra co wa li głów nie na da chach, re -
mon tu jac po kry cia, ko mi ny i in sta la -
cje od gro mo we. W „czwór ce” wy -
mie nio no tak że ok na. W żłob ku nr 1
przy ul. Czwar ta ków koń czy się ma l-
o wa nie. E.J.

Pracowite wakacje

Pier wsza to dzień imie nin Pre zy den ta
Mo ścic kie go, dru ga – imie ni ny Mar szał ka
Pił sud skie go, trze cia – dzień je go śmier ci,
a czwar ta – rocz ni ca wy mar szu I Kom pa -
nii Ka dro wej w 1914 r. W tych uro czy sto -
ściach za wsze wi docz ny był 4. Pułk
Strzel ców Kon nych i 8. Pułk Ar ty le rii
Lek kiej, któ re od za koń cze nia woj ny pol-
sko -bol sze wic kiej sta cjo no wa ły w Płoc ku.

O tra dy cjach orę ża płoc kie go, po czą -
wszy od Pow sta nia Ko ściusz kow skie go
do cza sów II Rze czy pos po li tej opo wia da
wy sta wa „Na Oj czyz ny za wo ła nie...”,
któ rą od Dni Hi sto rii Płoc ka mo że my
oglą dać w Książ ni cy Płoc kiej. W po nie -
dzia łek, 18 sier pnia, w sa li ko lum no wej
przy ul. Ko ściusz ki 6 zor ga ni zo wa no pro-
mo cję ka ta lo gu do wy sta wy z tek stem dr
G. Go łę biew skie go. 

– Nie przy pad ko wo pro mo cję zor ga ni -
zo wa liś my w tym dniu, w dniu obro ny
Płoc ka przed bol sze wi ka mi – mó wi ła Ma -
ria Za lew ska -Mi kul ska, dy rek tor pla ców -
ki. – Ta wy sta wa jest hoł dem wszyst kim
tym, któ rzy przez wie ki słu ży li te mu mia s-
tu. Ma my na dzie ję, że przy czy ni się do
wzbo ga ce nia wie dzy o na szym Płoc ku.

Po mysł ek spo zy cji zro dził się w lu tym
br., kie dy to w Książ ni cy zo sta ła otwar ta

wy sta wa upa mięt nia ją ca 200. rocz ni cę
zbio ro we go odz na cze nia Krzy żem Vir tu ti
Mi li ta ri 4. Puł ku Pie cho ty Księ stwa War -
szaw skie go (za ło żo ne go w 1807 r.
w Płoc ku). Dy rek tor Ma ria Mi kul ska –
Za lew ska stwier dzi ła, że w ra mach co -
rocz nej wy sta wy z cy klu „Pa mięć mu si
trwać” war to po ka zać lo sy żoł nie rza, któ -
ry na prze strze ni 150 lat sta cjo no wał
i wal czył o wol ną Pol skę w Płoc ku.

W or ga ni za cję wy sta wy, obok licz nych
płoc kich in sty tu cji, włą czy ły się: Fun da cja
4. Puł ku Pie cho ty Księ stwa War szaw skie -
go, Sto wa rzy sze nie Ka wa le ryj skie 4. Puł -
ku Strzel ców Kon nych, któ rych człon ko -
wie w stro jach pił sud czy ków i ka wa le rzy -
stów z l. 1936 –39 uczest ni czy li w pro mo -
cji wy daw nic twa.

Książ ni ca za pro si ła rów nież na pro jek -
cję dwóch fil mów: „Al bu mu Płoc kie go.
1920 – 1921” T. By stra ma i „Re kon struk -
cji Obro ny Płoc ka z 1920 r.”, któ rą mo -
gliś my oglą dać na ży wo przed trze ma la ty
na uli cach Płoc ka.

Spot ka nie za koń czy ło się wspól nym
śpie wa niem pieś ni pa trio tycz nych. 
– Szko da, że nie ro bi my te go czę ściej –
pow ta rza li zgod nie wszy scy ze bra ni
go ście. (rł)

1 lu te go, 18 mar ca, 12 ma ja czy 6 sier pnia, te da ty w okre sie
mię dzy wo jen nym by ły nie mal rów nie waż ne dla płoc czan jak
Świę to 3 Ma ja czy 15 Sier pnia

Tra dy cje orę ża płoc kie go

14 wrześ nia or ga ni zo wa ny jest
w Płoc ku VII Dzień So li dar no ści z Cho -
ru ją cy mi na Schi zof re nię – Schi zof re nia
– Otwórz cie Drzwi. Te go rocz na edy cja
im pre zy bę dzie prze bie ga ła pod ogól no -
pol skim ha słem „Ro dzi na par tne rem
w le cze niu”. 

O godz. 10. w ba zy li ce ka te dral nej
roz pocz nie się msza św. od pra wio na
w in ten cji osób cho rych psy chicz nie.
Na stęp nie o godz. 12 na te re nie
ogród ka MZOS przy pl. Dą brow skie -
go 1 roz pocz nie się uro czy ste spot ka -
nie przej ściem przez sym bo licz ne
drzwi to le- ran cji dla osób cho rych
psy chicz nie i nie peł no spraw nych in te -
lek tu al nie.

Adre sa ta mi pro jek tu są oso by nie peł -
no spraw ne w sfe rze zdro wia psy chicz -
ne go, za gro żo ne wy klu cze niem spo -
łecz nym. Udział w pro jek cie umoż li wi
in te gra cję tych osób z oso ba mi zdro wy -
mi i poz wo li na sty mu lo wa nie ich ak ty-
w no ści spo łecz nej. 

Spot ka nie skie ro wa ne jest głów nie do
uczest ni ków Śro do wi sko we go Do mu
Sa mo po mo cy nr 1 i nr 2, lo ka to rów

miesz kań chro nio nych te ra pe u tycz nych,
miesz kań ców Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Przy jaz nych Serc” oraz ich ro dzin,
przy ja ciół i opie ku nów. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy są pra cow ni -
cy Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo -
łecz nej w Płoc ku, Śro do wi sko we go Do -
mu Sa mo po mo cy nr 1, przy wspar ciu
pra cow ni ków Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Przy jaz nych Serc”, Fun da cji Pa na -
ce um oraz Zes po łu Te ra pe u tycz ne go
Psy chia trycz no – Pe da go gicz ne go. (rł)

Schi zof re nia 
– Otwar te drzwi

Je steś oso bą dot knię tą prze mo cą w ro -
dzi nie i znasz po li cjan ta, któ ry Ci po -
mógł? Te raz mo żesz zgło sić je go kan dy -
da tu rę do kon kur su pn. „Po li cjant, któ ry
mi po mógł”. Or ga ni za to rem kon kur su jest
Ogól no pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze-
mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” In -
sty tu tu Psy cho lo gii Zdro wia. Pa tro nat nad
ak cją ob jął Ko men dant Głów ny Po li cji. 

Idea pro mo wa nia po staw i umie jęt no ści
fun kcjo na riu szy, słu żą cych och ro nie osób
dot knię tych prze mo cą, zro dzi ła się w Ko -
men dzie Po li cji w Su wał kach w 2007 ro ku. 

Zgło sze nia od osób in dy wi du al nych,
or ga ni za cji i in sty tu cji przyj mo wa ne są do
10 paź dzier ni ka. For mu larz zgło sze nio wy
znaj du je się na stro nie www.nie bie ska li -
nia.pl/kon kurs. Pro po zy cje kan dy da tów

do wy róż nie nia moż na prze sy łać rów nież
pocz tą na adres: Po go to wie „Nie bie ska
Li nia”, ul. Ko ro tyń skie go 13, 02-121
War sza wa. Wśród zgła sza ją cych kan dy -
da tu ry zo sta nie roz lo so wa nych 10 na gród
książ ko wych z za kre su psy cho lo gii
i zwią za nych z prze mo cą w ro dzi nie. Roz -
strzy gnię cie na stą pi 31 paź dzier ni ka. Fi nał
kon kur su i uro czy ste wy róż nie nie la u re a -
tów na gro dą Ko men dan ta Głów ne go Po -
li cji od bę dzie się 20 li sto pa da pod czas
mię dzy na ro do we go se mi na rium, re a li zo -
wa ne go w ra mach wdra ża nia w Pol sce
Pro gra mu szcze gó ło we go Unii Eu ro pej -
skiej Dap hne III na rzecz za po bie ga nia
i zwal cza nia prze mo cy wo bec dzie ci,
mło dzie ży i ko biet oraz och ro ny ofiar
i grup ry zy ka na la ta 2007-2013. (m.d.)

Nie bie ska Li nia

Nowy taras w MP nr 12
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*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*

W obu płoc kich są dach wy mie nio ne zo sta ły cen tra le te le fo nicz ne, wo bec cze go zmia -
nie uleg ły tak że nu me ry te le fo nów. Po da je my ak tu al ny wy kaz nu me rów te le fo nicz nych
(każdy poprzedzić należy numerem kierunkowym 0-24):

W Są dzie Re jo no wym (Plac Na ru to wi cza 6)

Cen tra la Są du 269-74-00
Pre zes Są du 269-74-33
Kie row nik Fi nan so wy 269-74-64
Głów ny Księ go wy 269-74-65
Księ go wość 269-74-62
Od dział Ad mi ni stra cyj ny 269-74-34
Biu ro po daw cze 269-74-57
Punkt Ob słu gi In te re san ta   269-74-77
Prze wod ni czą cy II Wy dzia łu Kar ne go 269-74-21
II Wy dział Kar ny 269-74-17, 

269-74-18, 
269-74-19

Prze wod ni czą cy VI Wy dzia łu Ksiąg Wie czy stych 269-74-49
Biu ro po daw cze VI Wy dzia łu Ksiąg Wie czy stych 269-74-48
VI Wy dział Ksiąg Wie czy stych 269-74-50

269-74-52
Re fe ren da rze 269-74-53
Prze wod ni czą cy VII Wy dzia łu Kar ne go 269-74-71
VII Wy dział Kar ny 269-74-69

269-74-70
Prze wod ni czą cy VIII Wy dzia łu Grodz kie go 269-74-35 
VIII Wy dział Grodz ki 269-74-27
Prze wod ni czą cy IX Wy dzia łu Wy ko ny wa nia Orze czeń Kar nych 269-74-38
IX Wy dział Wy ko ny wa nia Orze czeń Kar nych 269-74-39

269-74-41 do 45
I Zes pół Ku ra tor skiej Służ by Są do wej 269-74-78 do 84

W Są dzie Okrę go wym (Plac Na ru to wi cza 4/6)

Cen tra la Są du 269-72-00 
Pre zes Są du 269-72-59, fax 262-25-26
Wi ce pre zes Są du 269-73-50
Dy rek tor Są du 269-73-52
Rzecz nik Pra so wy 269-72-55 
Prze wod ni czą cy I Wy dzia łu Cy wil ne go 269-72-27
I Wy dział Cy wil ny 269-72-24
Prze wod ni czą cy II Wy dzia łu Kar ne go 269-72-22
II Wy dział Kar ny 262-73-36

269-73-14
Sek cja Wy ko naw cza II Wy dzia łu Kar ne go 269-72-30
Prze wod ni czą cy III Wy dzia łu Pe ni ten cjar ne go     269-72-57
III Wy dział Pe ni ten cjar ny 269-73-04 
Prze wod ni czą cy IV Wy dzia łu Cy wil ne go Od wo ław cze go  264-49-62

269-72-69
IV Wy dział Cy wil ny -Od wo ław czy 269-72-17
Prze wod ni czą cy V Wy dzia łu Kar ne go -Od wo ław cze go   269-72-14
V Wy dział Kar ny -Od wo ław czy 269-73-05
Prze wod ni czą cy VI Wy dzia łu Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych   269-72-50
VI Wy dział Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych   269-72-33
Odział Ad mi ni stra cyj ny 269-72-59
Od dział Fi nan so wy 268-77-68

269-72-95
Od dział Gos po dar czy  269-72-19
Biu ro Ob słu gi In te re san tów  269-72-13
Biu ro Po daw cze  269-72-44
Ku ra tor Okrę go wy  269-73-53
Kra jo wy Re jestr Kar ny  269-72-81
Sa la roz praw nr A przy ul. 1 Ma ja 4a 267-86-50, 267-86-60

Zmia na te le fo nów
– Co dzien nie przy cho dzi do nas po -

nad 30 osób – mó wi pre zes Ka to lic kie -
go Sto wa rzy sze nia Po mo cy im. św.
Bra ta Al ber ta w Płoc ku An na Ko ze ra.

– To oso by star sze, sa mot ne, a tak że
nie peł no spraw ne. W Do mu Dzien ne go
Po by tu Bra ta Al ber ta mo gą li czyć
prze de wszyst kim na to, że spę dzą czas
w to wa rzy stwie, a te ra pe u ta za ję cio wy
zad ba, by był to czas uroz ma i co ny.
Naj więk szym po wo dze niem cie szą się
ostat nio za ję cia mu zycz ne i na u ka
śpie wu. W pro gra mie zna laz ły się tak -
że za ję cia pla stycz ne, ma lo wa nie na
szkle, gry i zwie dza nie mia sta z prze -
wod ni kiem. Or ga ni zu je my też kon kur -
sy i tur nie je. Np. 21 lip ca zor ga ni zo -
wa liś my tur niej sza cho wy. Przy trzech
sta no wi skach spot ka li się uczest ni cy
Do mu Dzien ne go Po by tu i dzie ci ze
świet li cy śro do wi sko wej, pro wa dzo nej
przez Sto wa rzy sze nie.

W ra mach gran tu przyz na ne go
przez Fun da cję „Fun dusz Gran to wy

dla Płoc ka” Sto wa rzy sze nie or ga ni zu -
je dla swo ich po do piecz nych wy cie -
czki kul tu ral ne do mu ze um, te a tru, na
kon cer ty Płoc kiej Or kie stry Sym fo -
nicz nej.

Dom to tak że „ma ła kuź nia de mo -
kra cji”; po do piecz ni wy bie ra ją swój
sa mo rząd, któ ry po ma ga w usta le niu
pro gra mu za jęć. Co mie siąc sa mo -
rząd zda je re la cję z te go, co uda ło się
osią gnąć i jest za to spra wie dli wie
oce nia ny.

Za ję cia od by wa ją się co dzien nie od
go dzi ny 8 do 15. W tym cza sie po do -
piecz ni Do mu mo gą też li czyć na trzy
peł no war to ścio we po sił ki.

Na pro wa dze nie Do mu Dzien ne go
Po by tu Fun da cja „Fun dusz Gran to wy
dla Płoc ka” w dru giej edy cji kon kur su
gran to we go przyz na ła Ka to lic kie mu
Sto wa rzy sze niu im. Św. Bra ta Al ber ta
w Płoc ku 20 000 zł. W pier wszej edy-
cji kon kur su Sto wa rzy sze nie otrzy ma -
ło od Fun da cji 40 000 zł. I.T.

U Bra ta Al ber ta

Mię dzy na ro do we Cen trum In for ma -
cyj no – Con sul tin go we w Ki jo wie
(Ukra i na) za pra sza na pol sko – ukra iń -
ską kon fe ren cję na te mat „Pol ska –
Ukra i na: sa mi bu du je my przy szłość”.
Kon fe ren cja od bę dzie się 20-21
wrześ nia br. we Lwo wie, w ho te lu

„Sput nik” (zak wa te ro wa nie od 19 do
22 wrześ nia). 

W pro gra mie m.in. ak tu al ne in for ma cje
han dlo wo -gos po dar cze, prze pi sy ex por to -
wo -im por to we, w co war to in we sto wać na
Ukra i nie, jak na być nie ru cho mość na fir -
mę. Pro gram kon fe ren cji skie ro wa ny jest

do: wła ści cie li i dy rek to rów firm i przed -
sta wi cielstw, in sty tu cji i or ga ni za cji,
przed sta wi cie le ma łych, śred nich i du -
żych przed się biorstw, ka dry za rzą dza ją -
cej, spe cja li stów w za kre sie mar ke tin gu
i han dlu, za in te re so wa nych zby tem to wa -
rów i usług na Ukra i nę. Kwe stio na riusz

zgło sze nio wy do stęp ny jest na stro nie
http://se mi nar.pl.ua/kwe stio na riusz.doc

Wa run kiem uczest nic twa w kon fe ren -
cji jest prze sła nie do or ga ni za to ra kwe s-
tio na riu sza i wpła ta do ko na na na pod sta -
wie wy sła ne go przez or ga ni za to rów ra -
chun ku. (j)

Kto wła da in for ma cją – wła da świa tem 

23 sier pnia, jak co ro ku, pod pom ni -
kiem w Bor ko wie, od by ły się uro czy sto -
ści rocz ni co we „Bi twy nad Wkrą”, upa -
mięt nia ją ce wal ki pol sko -bol sze wic kie
pod czas woj ny 1920 ro ku. War to przy-
pom nieć, iż w opi nii wie lu hi sto ry ków
to właś nie pod Bor ko wem, na pół noc ny
za chód od War sza wy, de cy do wa ły się
lo sy sto li cy Pol ski, ca łe go kra ju oraz
chrze ści jań skiej Eu ro py. Właś nie tu,
nad Wkrą, od dzia ły pol skie wspar te
przez ochot ni ków i miesz kań ców unie -
moż li wi ły bol sze wi kom oskrzy dle nie
bro nią cej się War sza wy. Ro krocz nie
upa mięt nia my te wy da rze nia, czcząc pa -
mięć tych, któ rzy na Zie mi Na siel skiej
prze la li swą krew i od da li Pol sce to, co
naj cen niej sze – ży cie. 

Za dwa la ta przy pa da okrąg ła 90.
rocz ni ca „Bi twy nad Wkrą”. Chce my
jak naj le piej przy go to wać się do tych
uro czy sto ści. Dla te go już te raz po szu ku -
je my po tom ków żoł nie rzy i ochot ni -
ków, któ rzy w 1920 ro ku wal czy li na
Zie mi Na siel skiej, pod Bor ko wem i Na -
siel skiem, któ rzy prze ży li lub po le gli na
tych te re nach. Pla nu je my bo wiem stwo -
rze nie na stro nie in ter ne to wej Urzę du
Miej skie go dzia łu, w któ rym znaj do wa -
ły by się opi sy, ży cio ry sy i fo to gra fie
żoł nie rzy wal czą cych na te re nie Gmi ny
Na sielsk w 1920 ro ku. 

Za pra sza my wszyst kich chęt nych do
po dzie le nia się z in ny mi hi sto rią swo -

ich przod ków do prze sy ła nia in for ma -
cji do za miesz cze nia w tym dzia le. In -
for ma cje, opi sy, zdję cia (w do brej ro z-
dziel czo ści) bądź ze ska no wa ne fo to -
gra fie, do ku men ty i in ne pa miąt ki pro -
szę prze sy łać na adres ma i lo wy Urzę-
du Miej skie go w Na siel sku: um@na -
sielsk.pl w ty tu le ma i la wpi su jąc
„1920 – GMI NA NA SIELSK”. Kon-
takt te le fo nicz ny: (0-23) 69-33-050 lub
69-33-051.

Po nad to, na szym za mia rem jest, aby
z oka zji 90. rocz ni cy „Bi twy nad
Wkrą” w sier pniu 2010 ro ku mog ła zo -
stać otwar ta wy sta wa pa mią tek zwią -
za nych z wy da rze nia mi 1920 ro ku.
Stąd też zwra ca my się do wszyst kich,
któ rzy po sia da ją ta kie pa miąt ki (m.in.
fo to gra fie, do ku men ty, odz na cze nia,
ele men ty umun du ro wa nia i wy po sa że -
nia) z te go okre su o kon takt z na mi
w spra wie moż li wo ści ich wy po ży cze -
nia, ja ko ek spo na tów na wy sta wę.
Kon takt ma i lo wy w tej spra wie:
um@na sielsk.pl w ty tu le ma i la wpi su -
jąc „1920 – WY STA WA 2010”. Kon-
takt te le fo nicz ny: (0-23) 69-33-050 lub
69-33-051.

Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim za za -
in te re so wa nie i chęć po mo cy nam
w dzie le edu ka cji pa trio tycz nej,
w szcze gól no ści mło dych lu dzi.

mgr inż. Ta de usz Na le wajk
Za stęp ca Bur mi strza Na siel ska

Po szu ku je my po tom ków 
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Wy bie ra jąc się 9 wrześ nia o godz. 18
do Do mu Dar mstadt, zna leźć się mo że -
my w środ ku In dii. Prze wod ni ka mi wy -
cie czki na slaj dach po ma gicz nej kra i nie
bę dą: Ida Sko niecz na i Mar ta Gref ka. 

– In die to kraj pe łen ta jem nic, niez na -
nych oby cza jów, won nych przy praw
oraz bo ga tej kra i ny bo gów. W oto cze niu
za byt ków wpi sa nych na li stę UNE SCO
po ja wia ją się świę te kro wy – od wiecz ny
sym bol In dii – za chę ca do wspól nej po -
dró ży Ida Sko niecz na. 

– Pod czas po ka zu za pre zen tu ję zdję-
cia z mie sięcz nej wy pra wy, któ ra mia ła
miej sce w 2007 ro ku. Za raz po uzy ska -
niu ty tu łu li cen cja ta tu ry sty ki, na jed nej
z war szaw skich uczel ni, za czę łam za sta -
na wiać się, co da lej bę dę ro bić. Ko lej ne
stu dia, a mo że ma ła przer wa. Wy ko rzy -
stu jąc na da rza ją cą się oka zję ku pi łam
bi let lot ni czy, spa ko wa łam ple cak, za ku -

pi łam prze wod nik i tak roz po czę ła się
po dróż. Wy pra wa ta by ła speł nie niem
ma rzeń, a za ra zem na gro dą za 3 la ta
cięż kiej pra cy. (j)

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

Ma gicz ne In die
26 sier pnia Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry

i Sztu ki za pro sił do Do mu Dar mstadt na
otwar cie wy sta wy ma lar stwa Ele ny Dzi -
ka vit skaya pt. „In spi ra cje“. 

Ele na Dzi ka vit skaya uro dzi ła się
w 1975 r. w Piń sku na Bia ło ru si. Jest ab -

sol wen tką Wy dzia łu Ma lar stwa i Gra fi ki
Uni wer sy te tu w Wi teb sku. Pra cu je tech-
ni ka mi ak wa re li i ba ti ku (ba tik to ma lo -
wa nie na tka ni nie, prze waż nie na jed wa -
biu, przy po mo cy go rą ce go wo sku).

Pra co wa ła ja ko na u czy ciel ka w Szko le
Sztuk Pla stycz nych, ja ko gra fik kom pu te -
ro wy w ty god ni ku „Pro win cjał ka”, w cza -
so piś mie „Ak cent Bia ło ru ski”, kil ka lat
po świę ci ła pra cy w or ga ni za cji po za rzą do -
wej „Ko le gium”, pro wa dzi ła licz ne kół ka
pla stycz ne, bra ła udział w wie lu ak cjach
cha ry ta tyw nych, pro wa dzi ła war szta ty
z dzieć mi uchodź ców z Cze cze nii w Pol -
skim Sto wa rzy sze niu Edu ka cji Praw nej
itd. Obec nie jest re dak to rem w dzia le opra -
wy i pro mo cji TV Bia ło ruś/Bel sat.

Bra ła udział w wy sta wach zbio ro wych,
ma na kon cie kil ka wy staw in dy wi du al -
nych, wer ni sa ży per so nal nych. Jej obra zy
znaj du ją się w pry wat nych ko lek cjach
w Bia ło ru si, Szwe cji, Niem czech, Pol sce,
USA, Wę grzech, Szwaj ca rii.

Ek spo zy cja czyn na do 9 wrześ nia,
wstęp wol ny. (j)

Ma lar skie In spi ra cje

Sce na z dra ma tu, wy wo dzą ce go się z Ke ra -
li (je den ze sta nów w In diach), w któ rym
bio rą udział tyl ko męż czyź ni. Nie ma słów,
tyl ko ge sty i ruch, wpro wa dza ją ce wi dza
do kra i ny hin du skich bo gów i de mo nów.

Za pra szam na ro mans z kul tu rą. Mam
na dzie ję, że uro dzi my z te go wspól ne
dzie ci – ku sił w nu me rze pier wszym.
Po pędź my się kul tu ral nie – za pra szał
w dru gim nu me rze Dre zy ny, czy li elek-
tro nicz ne go fan zi ne’a, two rzo ne go, jak
do tąd, przez jed ne go czło wie ka,
wspom nia ne go kpt. Mat zky e go, czy li
Mać ka Wło dar czy ka – płoc kie go poe tę,
stu den ta i bon vi van ta, z as pi ra cja mi na
stwo rze nie ni szo we go pis ma kul tu ral ne -
go w wer sji pa pie ro wej.

Na ra zie uka za ły się dwa nu me ry. Li -
czą ce so bie bli sko trzy dzie ści stron pis -
mo to ze staw ko lo ro wych (cza sa mi dość
szo ku ją cych, za rów no je śli cho dzi o for -
mę, jak i treść) plansz z krót ki mi tek sta -
mi o kul tu rze, prze ty ka ny mi poe zją, re -
cen zjo na mi (jak je okre śla au tor, czy li
krót ki mi, dwu, trzy zda nio wy mi tek sta -
mi na te mat), ko mik sa mi, odez wa mi, fo -
to gra fia mi i di gar ta mi głów ne go zwia d-
ow cze go Mat zky e go. Nie ma wy wia -
dów, pog łę bio nych ana liz, ese jów, tek-
stów za an ga żo wa nych. Mo że my za to
do wie dzieć się, że: Ma ry lin Mon roe –
cór ka pie ka rza i mon ta żyst ki, któ ra
wsa dza ła no gi do wo dy z lo dem, umar -
ła trzy ma jąc słu chaw kę w dło ni.

– Po cząt ko wo mia ło to być pis mo
płoc kie, ale trud no zna leźć tu mło dych

lu dzi, któ rzy chcą się za an ga żo wać
w twór czą pra cę. Dla te go za czą łem
two rzyć Dre zy nę sa mo dziel nie – mó wi
Mat zky. – Ale my ślę o szer szej współ -
pra cy. Kon tak tu ją się ze mną ma i lo wo
lu dzie z Kra ko wa, z War sza wy, To ru nia.
My ślę, że to do bry trop, choć nie re zy -
gnu ję z Płoc ka.

Mat zky przyz na je, że mu si po pra co -
wać nad za war to ścią me ry to rycz ną pis -
ma, któ re mu naj bli żej ma być do „No te -
su” (elek tro nicz ne go pis ma Fun da cji
„bęc zmia na”).

Pis mo ma się uka zy wać co 2 mie sią -
ce. Naj bliż szy nu mer pla no wa ny jest na
wrze sień. 

W skró cie – Dre zy na to na dal zja wi -
sko bar dziej so cjo lo gicz ne niż kul tu -
ro we, bar dziej za ba wa niż pra ca, zgry-
wa niż rzecz trwa ła. Sztan da ro we ha -
sło pis ma „pę dzi my kul tu rę” – moż na
tu od bie rać dwuz nacz nie. Po za tym
wy da je się, że Ka pi tan Mat zky pro wa -
dząc swój po jazd ro zglą da się po szu -
ku jąc nie tyl ko współ pra cow ni ków,
czy tel ni ków i spon so rów, ale rów nież,
a mo że prze de wszyst kim, włas ne go
miej sca. 

Dre zy nę naj czę ściej moż na spot kać
w for ma cie pdf na www.dre zy na.gro -
no.net lub dre zy na.wrzu ta.pl (rł)

Ka pi tan Mat zky pę dzi na Dre zy nie przez sieć od jed nej skrzyn ki ma i lo wej do dru -
giej, przez ko mu ni ka to ry, por ta le spo łecz no ścio we szu ka... po moc ni ków, czy tel-
ni ków i... swe go miej sca.

Pę dzi my kul tu rę 

Przez kil ka, wa ka cyj nych ty god ni Dom
Dam stardt po ka zy wał wy sta wę dwóch fo -
to gra fów, efekt pro jek tu „Mój Płock, mój
Dar mstadt”, zre a li zo wa ne go z oka zji 20.
rocz ni cy współ pra cy obu miast. Szko da,
że w ta kim cza sie i tak krót ko. 

Głów na war tość tej wy sta wy to moż li -
wość skon fron to wa nia dwóch spoj rzeń na
na sze mia sta. 

Piotr Hej ke, ro do wi ty płoc cza nin, fo to -
graf (współ pra cu je m.in.: z Ży ciem Płoc ka,
Jazz Fo rum), choć w swo im ży ciu miał kil -
ku na sto let ni epi zod nie miec ki, w Dar -
mstadt był po raz pier wszy. Je go cykl to fo -
to gra fie miesz kań ców, któ rzy od ci ska ją
pięt no na tym mie ście; se nio rzy gra ją cy
w miej skim par ku w bo ul le, dwój ka dzie ci
przy miej skim mu ra le, mu zyk, ma lar ka.
Hej ke jest jak oso bi sty fo to graf, za wsze bli -
sko i za wsze na miej scu, że by opo wie dzieć

nam hi sto rię po je dyn czych lu dzi, któ rzy
two rzą ko lo ro wą spo łecz ność Dar mstadt. 

Zdję cia są cie ka we, ale czy wszyst kie
mu szą po ka zy wać brzy do tę na sze go mia -
sta – ta kie wy po wie dzi na te mat prac Got-
tfrie da Sche el -Ha fe le’a moż na by ło usły -
szeć pod czas wer ni sa żu wy sta wy (7 lip -
ca). Dar mstadz ki fo to gra fik sku pił się na
zde rze niu no we go ze sta rym: Pier wsze
i naj trwal sze wra że nia, na su wa ją ce się po
obej rze niu mia sta, to te do ty czą ce prze ło -
mu: na stę pu ją tu moc no wi docz ne i da le -
ko się ga ją ce zmia ny. I ten czas prze ło mu
stwa rza włas ną este ty kę. Sta re jesz cze nie
prze mi nę ło, a no we jesz cze nie na sta ło.
Tu taj spo ty ka się no we i sta re, jed no na
dru gim, sza re na ko lo ro wym, chro po wa te
na gład kim, krzy we na pro stym. Spo glą -
dam z pew ną me lan cho lią, ale też fa scy -
na cją na to pięk no za ła mań i prze mi ja nia.

Sche el -Ha fe le
od kry wa du szę
pro win cjo nal ne -
go mia sta o –
jak sam mó wi –
po łud nio woe u -
ro pej skim uro -
ku. Wy cią ga na
świat ło dzien ne
za nied ba ne pod-
wór ka, spę ka ne
ka mie ni ce, któ re
na dal są pięk ne,
bo na dal ma ją
du szę sta re go,
przed wo jen ne go
Płoc ka. 

Wy sta wę mo-
ż na by ło oglą -
dać do 24 sier p-
nia. Miej my na -
dzie ję, że Dom
Dar mstadt kie -
dyś do niej po -
wró ci. (rł)

Piotr Hej ke sta rał się po ka zać lu dzi w kon tek ście miej skiej prze strze ni, w an ty -
pocz tów kach Gottfrie da Sche el -Ha fe le’a to prze strzeń jest naj waż niej sza

Pięk no za ła mań i prze mi ja nia
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*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*

1. War mia i Ma zu ry, je den z naj bar -
dziej atrak cyj nych re gio nów na tu ry stycz -
no -wcza so wej ma pie Pol ski, ist nie je też
na jej ma pie mu zycz nej – na przy kład
dzię ki słyn nym ba ro ko wym or ga nom
w ba zy li ce w Świę tej Lip ce i or ga ni zo wa -
nym tam w wa ka cje cy klicz nym kon cer -
tom, al bo dzię ki fe sti wa lo wi „Ol sztyń skie
No ce Blu e so we”, przez dłu gie la ta na -
praw dę li czą ce mu się w kra jo wej staw ce.
W Szczyt nie, dla od mia ny, do dziś ży we
są tra dy cje big be a tu – vi de choć by po -
świę co na owej epo ce ek spo zy cja w tam -
tej szym mu ze um – owo mia sto jest bo -
wiem miej scem swo i ste go kul tu Krzysz -
to fa Klen czo na, któ ry w 1996 ro ku do -
cze kał się tu pom ni ka (choć uro dził się
w Puł tu sku, zmarł w Chi ca go, a przez
naj waż niej sze la ta ka rie ry, ja ko czło nek
Nie bie sko -Czar nych i Czer wo nych Gi tar,
zwią za ny był z Trój mia stem). Szcze gól -
nie in te re su ją ce w tym wzglę dzie wy da je
się po dol sztyń skie Bar cze wo, jak na nies -
peł na dzie się cio ty sięcz ne mia ste czko,
zdu mie wa ją co bo ga te w za byt ki i pa miąt -
ki kul tu ro we – by wspom nieć tyl ko go ty-
c kie ko ścio ły św. An ny i św. An drze ja
oraz Mu ze um Fe lik sa No wo wiej skie go,
wy bit ne go kom po zy to ra pier wszej po ło -
wy XX wie ku, uro dzo ne go tam w 1877
ro ku, jesz cze w War ten bur gu alias War -
tem bor ku.

Przez ostat nie 27 lat ży cia (zmarł
w 1946 ro ku) osia dły w Poz na niu,
a przed tem, z ra cji stu diów mu zycz nych
i róż nych przed sięw zięć twór czych, czę -
sto gosz czą cy w Niem czech, za wsze pa -
mię tał o ro dzin nych stro nach – jak
świad czy udział w ak cji ple bi scy to wej
na rzecz przy łą cze nia rze czo ne go re gio -
nu do Pol ski po I woj nie świa to wej,
a na de wszyst ko Ro ta, po pu lar na pieśń
pa trio tycz na do tek stu Ma rii Ko nop nic -
kiej, z któ rym to utwo rem No wo wiej ski
ko ja rzo ny jest dziś prze de wszyst kim. 

War miń skie „póź ne wnu ki” od pła ca ją
mu wdzięcz ną pa mię cią, któ rą wy raź nie
od czu wa się w at mos fe rze przy tul ne go
mu ze um, zlo ka li zo wa ne go w ro dzin -
nym do mu ar ty sty, i któ ra nie wąt pli wie

za in spi ro wa ła do rocz ny Mię dzy na ro do -
wy Fe sti wal Mu zy ki Chó ral nej im. Fe -
lik sa No wo wiej skie go, or ga ni zo wa ny
od sied miu lat w ko ście le św. An ny przy
wspó łu dzia le sy na kom po zy to ra – Ja na,
w wy mia rze lo kal ne go ży cia kul tu ral ne -
go na pew no bez pre ce den so wy. Prze -
glą da jąc zgro ma dzo ną w mu ze um do ku -
men ta cję tej im pre zy i do stęp ne obec nie
na gra nia mu zy ki jej pa tro na (dwa dy ski

z re je stra cja mi pieś ni w wy ko na niu chó -
ru Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur -
skie go) od no si się jed nak wra że nie, że
współ czes ny re zo nans je go dzieł w za -
sa dzie nie wy kra cza po za ro dzin ny re -
gion – a prze cież był to twór ca ran gi
mię dzy na ro do wej, la u re at kon kur sów
kom po zy tor skich w Niem czech i w
Wiel kiej Bry ta nii, zna jo my A. Dwo rza -
ka czy C. Sa int -Saënsa, au tor po wszech -
nie ce nio nych kom po zy cji or ga no wych
i mo nu men tal ne go ora to rium Quo Va -
dis, któ re na po cząt ku XX wie ku oka za -
ło się nie o mal prze bo jem estrad fil har -
mo nicz nych Eu ro py i obu Ame ryk (chy -
ba nie tyl ko ze wzglę du na po pu lar ność
pier wow zo ru li te rac kie go). Tym bar -
dziej na le ży więc do ce nić od by wa ją cy

się w płoc kiej ka te drze Mię dzy na ro do -
wy Fe sti wal Or ga no wy, w któ re go pro-
gra mie nie rzad ko po ja wia ją się dzie ła
No wo wiej skie go – na cze le z or ga no -
wo -chó ral ną Mis sa pro pa ce, wy ko na ną
w czer wcu 2007 ro ku pod pre sti żo wą
dy rek cją ma e stro Pen de rec kie go. 

Mo ja wzmian ka na ten te mat wy wo łu -
je naj ży wsze za in te re so wa nie ku sto sza
mu ze um, sym pa tycz nej pa ni Ma gdy, któ -
rej wstęp nie zgła szam go to wość roz pro -
pa go wa nia chó ral nych spot kań pod wez -
wa niem au to ra Ro ty w ro dzin nym mie ś-
cie Wa cła wa Lach ma na. A mo że war to
by po my śleć o przy pom nie niu Quo Va dis
w ra mach co raz cie ka wiej ewo lu u ją cych
Płoc kich Dni Mu zy ki Chó ral nej?

2. Hum po lec to mo raw ski, bez ma ła
sy me trycz ny od po wied nik Bar cze wa:
nie wie le po nad 10 ty się cy miesz kań -
ców, dwa za byt ko we ko ścio ły, z któ -
rych na szcze gól ną uwa gę za słu gu je im -
po nu ją ca świą ty nia pod wez wa niem św.
Mi ko ła ja na tzw. Gór nym Ryn ku i mu -
ze um. In ne go ro dza ju niż bar czew skie,
bo po sia da ją ce kil ka dzia łów – w tym
an tro po lo gicz ny (je go za ło ży cie lem był
bo wiem uro dzo ny tu Aleš Hrdlička, wy -
bit ny cze sko -a me ry kań ski spe cja li sta
w tej dzie dzi nie), z któ rych wszak że
naj cie ka wszy wy da je się mu zycz ny,
w ca ło ści po świę co ny Gu sta wo wi Mah -
le ro wi. Drą żąc da lej ana lo gie mię dzy ty -
mi mia sta mi od no tuj my, że był to... ko -
lej ny zna jo my Fe lik sa No wo wiej skie go,
mu zycz nej chlu by War mii i je go swo i -
sty od po wied nik ja ko mu zycz na chlu ba
Mo raw. Uro dził się bo wiem w pob li -
skiej wio sce Ka lište, w ro dzi nie ży dow -
skie go kup ca. Ja ko pod da ny Fran cisz ka
Jó ze fa, przez wię kszą część nie dłu gie go
ży cia zwią za ny był ze sto li cą ce sar stwa
Hab sbur gów, to też je go „mo raw skość”
ma znacz nie wię kszy sens z pun ktu wi -
dze nia re kla my wa lo rów tu ry stycz nych
re jo nu Hum pol ca niż z per spek ty wy hi -
sto rii mu zy ki, gdzie Mah ler za pi sał się
ja ko je den z naj wy bit niej szych sym fo ni -
ków nie miec kie go krę gu kul tu ro we go,
har mo nij nie łą czą cy kla sycz no -ro man -
tycz ne tra dy cje „pier wszej szko ły wie -

deń skiej” (Haydn -Mo zart -Be e tho ven)
z mo der ni stycz ny mi in no wa cja mi „dru -
giej” (Schönberg/Berg/We bern). Zaj-
mu ją ca tyl ko jed ną sa lę wy sta wo wą ek -
spo zy cja w Mu ze um im. A. Hrdlički,
bo ga ta iko no gra ficz nie oraz in for ma cyj -
nie, da je do bry wgląd w ży cie i dzia łal -
ność wiel kie go kom po zy to ra – tak że
dzię ki je go mu zy ce, od twa rza nej z CD
w cha rak te rze niez będ ne go „pod kła du”
zwie dza nia. 

Osob nym ty tu łem Hum pol ca do sła -
wy jest pro du ko wa ne tu pi wo „Ber -
nard”, wy so ko ce nio ne przez wy ma ga -
ją cych cze skich kon su men tów. Kil ka na -
ście ki lo me trów da lej, w pięk nej, du żej
wio sce Lip ni ce nad Sa za vou, od naj du je -
my na to miast in te re su ją ce pa miąt ki
z ob sza ru ży cia li te rac kie go. Tu mia no -
wi cie ostat nie la ta ży cia spę dził Ja ros lav
Hašek: w gos po dzie „Pod Cze ską Ko ro -
ną” na pi sał słyn ne go Szwej ka i, dzię ki
do cho dom z tej pub li ka cji, ku pił dom
u stóp wzgó rza, gdzie wzno si się oka za -
ły go tyc ki za mek. Mniej wię cej rok póź -
niej zmarł i spo czął na miej sco wym
cmen ta rzu – dom słu ży jed nak „póź nym
wnu kom” pi sa rza ja ko po świę co ne mu
mu ze um: wśród ek spo na tów od naj du je -
my róż no ję zycz ne wy da nia je go naj -
słyn niej sze go dzie ła (mię dzy in ny mi po
chiń sku i he braj sku), rek wi zy ty z cza -
sów anar chi stycz nej pra skiej mło do ści
i ma te ria ły do ku men tu ją ce kon tro wer -
syj ny ak ces do ru chu bol sze wic kie go.
Na jed nej ze ścian – du ża tab li ca, przy-
po mi na ją ca... płoc kie adap ta cje te a tral -
ne pro zy Haška: wi dzi my tu zdję cia
Gra ży ny Zie liń skiej w ro li Szwej ka, eg -
zem pla rze pol sko ję zycz nych pro gra -
mów, a na wet kom pe ten tny za rys hi sto -
rii na sze go te a tru po cze sku.

Za ska ku ją cy przy pa dek, czy mo że
świa dec two mię dzy na ro do we go ma gne -
su lo kal nej Mel po me ny, tak czę sto kry-
ty ko wa nej za pro win cjo nal ną za py zia -
łość? A mo że, po pro stu, przy kład mi -
mo wol nej a sku tecz nej pro mo cji mia sta,
nie za leż nej od od gór nych, urzęd ni czych
stra te gii? Pro mo cji przez sztu kę –
a więc chy ba naj szla chet niej szej z moż -
li wych. Tak czy ina czej, mi ła to co da
opi sa nych wy żej współ brzmień. A.D.

Mazursko -morawsko -płockie współbrzmienia

W Humpolcu Jaroslav Hašek spędził ostatnie lata życia – w jego domu jest teraz muzeum

Barczewo – kościół św. Anny

Gustaw Mahler



To ur de Po lo gne ob cho dzi w tym
ro ku po trój ny Ju bi le usz. 80 lat te mu
po raz pier wszy ko la rze wy ru szy li na
tra sę na sze go na ro do we go to u ru.
W tym ro ku wy ścig od bę dzie się po
raz 65., a pięt na ście lat mi ja, od kąd
przy pa dła mi pre sti żo wa ro la kie ro -
wa nia ści ga niem się po pol skich szo-
sach. Co ro ku sta ra my się przy go to -
wać dla wszyst kich jak naj bar dziej
uda ne wi do wi sko, za rów no pod
wzglę dem spor to wym, or ga ni za cyj -
nym, ale tak że le ży nam na ser cu pro-
mo cja Pol ski, na szych naj pięk niej -
szych re gio nów. To ur de Po lo gne,
okre śla ny ja ko naj wię ksze lo gi stycz -
ne wy da rze nie w pol skim spor cie, od
czte rech lat jest w gro nie naj bar dziej
pre sti żo wych im prez ko lar skich na
świe cie – UCI Pro To ur. To zo bo wią -
zu je. Tra sa 65. To ur de Po lo gne za -
po wia da się bar dzo cie ka wie; na
star cie sta ną naj lep sze eki py na świe-
cie z re pre zen ta cją Pol ski. Po zo sta je
mi za pro sić wszyst kich na tra sę lub
przed ekra ny te le wi zo rów.

Cze sław Lang
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*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*

Dwóch kó łek czar
Te go rocz na naj wię ksza im pre za ko lar -

ska w Pol sce roz pocz nie się na Pla cu Te -
a tral nym w War sza wie w nie dzie lę, 14
wrześ nia. I etap czy li dru ży no wy mi ni to -
ur skła dać się bę dzie z 5 rund po 2 km
każ da uli ca mi War sza wy.

Praw dzi wy wy ścig roz pocz nie się
w po nie dzia łek od Płoc ka. Już od godz. 9
na Sta rym Ryn ku trwać bę dą przy go to wa -
nia do II eta pu To ur de Po lo gne. O godz.
9.35 pla no wa na jest pre zen ta cja ekip, a o
10.34 start ho no ro wy. Start ostry na stą pi
o godz. 10.50, 8,8 km od wy ru sze nia ko -
la rzy na tra sę, wio dą cą do Sier pca.

Dru gi etap wy ści gu – z Płoc ka do Ol -
szty na – li czy 233,6 km. Po dro dze ko la -
rze bę dą mie li 6 pre mii: 3 lot ne – na 30,7,
100,2 i 122,5 ki lo me trze (Sierpc, mię dzy
Mła wą i Iło wem, Dział do wo) oraz w Ni -
dzi cy spe cjal ną (na145,6 km) o Pu char
Sta ro sty Ni dzic kie go i gór ską w Ol szty -
nie, 27 km przed me tą. Za koń cze nie II
eta pu To ur de Po lo gne prze wi dzia ne jest
oko ło godz. 17.

W 65. wy ści gu weź mie udział czo łów -
ka za wod ni ków z kil ku na stu kra jów
m.in. Fran cji, Hisz pa nii, Włoch, Bel gii,
Ho lan dii, USA. (j)
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53 dzwo ny wa żą ce łącz nie po nad 4 to ny (od 6 do
640 kg), pod wie szo ne na spe cjal nym me ta lo wym ste -
la żu na kół kach, cią gnię tym przez po tęż ną cię ża rów -
kę (w su mie 19 m dłu go ści, 7 m wy so ko ści i 25 ton
wa gi cał ko wi tej) to fran cu ski Ca ril lon*, któ ry w śro -
dę 23 lip ca sta nął na Sta rym Ryn ku w Płoc ku. Mo bil -
ny in stru ment z Do u ai (mia sto w re gio nie Nord -Pas -
de -Ca la is, 35 km na po łud nie od Lil le) jeź dził po Pol -
sce od 19 lip ca, pro mu jąc To ruń ja ko Eu ro pej ską Sto -
li cę Kul tu ry, któ rą ma szan sę stać się w 2016 ro ku.
Po za tym To ruń sta ra się zbu do wać włas ny, sta cjo -
nar ny ca ril lon (bo ta kie pla ny mia sto mia ło już w po -
ło wie XVI wie ku!).

To dru ga edy cja Fe sti wa lu To ur de Ca ril lon, któ ra
roz po czę ła się w Wi śle w Be ski dzie Ślą skim, kon cer tem
z udzia łem ca ril lo nu i gó ral skiej ka pe li Je te lin ka, a za -
koń czy ła się 30 lip ca w Trój mie ście. Po dro dze fran cu -
skie dzwo ny od wie dzi ły 13 naj waż niej szych miast po ło -

żo nych nad Wi słą, bę dąc m.in. w: Pu ła wach, Byd gosz -
czy, Mal bor ku, Tcze wie i w Gdy ni. Kon cer ty od by wa ły
się czę sto w hi sto rycz nych miej scach: na ma low ni czych
i sław nych ryn kach Kra ko wa, Płoc ka, To ru nia i Byd -
gosz czy, przy ka te drach we Wło cław ku i Gdań sku -O li -
wie, przed pa ła cem w war szaw skim Wi la no wie obok
przy go to wa nych do za wie sze nia dzwo nów Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej i na Zam ku w Mal bor ku. 

– To ty po wy, 4,5-ok ta wo wy in stru ment, niez byt
skom pli ko wa ny. Świet nie brzmi ra zem z in stru men ta -
mi bla sza ny mi i dę ty mi. Po dob no naj lep szy mi ca ril lo -
ni sta mi są pia ni ści i kla we sy ni ści – mó wi ła ca ril lo -
nist ka Mo ni ka Kaź mier czak, któ ra gry ca ril lo no wej
uczy ła się u prof. Ger ta Ol den be u vin ga w Ho lan dii.
W 2001 zo sta ła jed ną z miej skich ca ril lo ni stek
w Gdań sku (po sia da ją cym je dy ne dwa dzia ła ją ce ca r-
il lo ny w Pol sce), a w 2003 ro ku zdo by ła pier wsze
miej sce w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Ca ril lo no -
wym w Al me lo (Ho lan dia). Obec nie sa ma uczy ca ril -
lo nu na Aka de mii Mu zycz nej w Gdań sku. 

W Płoc ku, obok utwo rów ty po wo pi sa nych na ca r-
il lon, za gra ła też tran skryp cje, m.in. „Czte rech pór ro -
ku” Vi val die go czy mu si ca li „Ko ty”, „Pa ra sol ki
z Szer bur ga” czy „Męż czyz na i ko bie ta”, a tak że
głów ny mo tyw z se ria lu „Jan Ser ce”. (rł)

Ca ril lon – [wym. ka ri ją, z fr. bi cie w dzwo ny] – in -
stru ment mu zycz ny z gru py idio fo nów ude rza nych, bę -
dą cy zes po łem dzwo nów wie żo wych, na któ rych moż -
na wy bi jać me lo die młot ka mi lub ser ca mi dzwo nów,
uru cha mia ny mi przez me cha nizm ze ga ro wy lub ręcz -
nie, za po mo cą kla wia tu ry. Nie kie dy w no wo czes nych
ca ril lo nach sto so wa ne jest ste ro wa nie elek tro nicz ne.

Niech bi ją dzwo ny! W Do mu Dar mstadt

Ma lar stwo za gad ko we
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza 11 wrześ nia

o godz. 18 na otwar cie wy sta wy ma lar stwa Zyg mun ta
Szcze pan kow skie go. 

Ar ty sta uro dził się w 1951 ro ku
w Cie cha no wie. W la tach 1970 – 76
stu dio wał na Wy dzia le Gra fi ki
w war szaw skiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych (pra cow nie pro fe so rów
An to nie go Łyż wań skie go i Sta ni sła -
wa Poz nań skie go). Dy plom otrzy-
mał w pra cow ni gra fi ki war szta to wej
prof. An drze ja Ru dziń skie go w 1976

ro ku. Upra wia ma lar stwo, gra fi kę, ry su nek. Miesz ka w Cie -
cha no wie i pra cu je ja ko na u czy ciel w Zes po le Szkół nr 2. 

Ma w swo im do rob ku kil ka na ście wy staw in dy wi du al -
nych m.in. w: BWA Ga le ria „C” w Cie cha no wie (1989,
1992, 1994, 1999, 2000), w Dor tmund (1994), Ga le rii Bo nar
w Łom ży, War sza wie (2000), Ło dzi (2002). 

– Zyg mun ta Szcze pan kow skie go znam od daw na – mó wi
Ro bert Wa łę ka. Je go ma lar stwo jest rów nie in te re su ją ce i za -
gad ko we, jak on sam. Od po cząt ku swej dro gi ar ty stycz nej,
trwa ją cej już prze cież po nad trzy dzie ści lat, do ty ka(ł) fi gu ra -
tyw no ści. Ro zgry wa ją róż no ra ko, ko rzy sta jąc z li te ra tu ry, ba -
nal nej co dzien no ści, czy sym bo li ki. W nurt sztu ki przed sta -
wio nej wszedł dro gą no wej fi gu ra cji in spi ro wa nej cho ciaż by
Ba co nem. Do ro bek ma lar ski Szcze pan kow skie go po ka zu je
ar ty stę po szu ku ją ce go sil nej ek spre sji, ży wio ło wo ści. Dy na -
mi ka przed sta wie nia, a cza sem jej agre syw ność, swo bo da
w po szu ki wa niu kom po zy cji i for my, po ka zu je ar ty stę wyz wo -
lo ne go z ba rier este tycz nych i zwy cza jo wych. (…)” 

Wy sta wa czyn na do 24 wrześ nia, wstęp wol ny. (j)
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Któż nie pa mię ta słyn ne go cze skie go se -
ria lu „Ara bel la”, w któ rym je den z głów -
nych bo ha te rów – Pan May er, czy tał co
wie czór baj kę. Ten po mysł nie daw no z po -
wo dze niem prze nio sła TVP, któ ra do pro-
gra mu „Baj ko nurrr” za pra sza ła słyn ne oso -
bo wo ści świa ta kul tu ry, na u ki, po li ty ki czy
spor tu do czy ta nia ulu bio nych i naj cie ka -
wszych ksią żek dzie cię cych.

Wcho dze nie w ro le, mo du la cja gło sem,
gest, zmia ny tem pa wraz ze zmia ną ak cji –
opo wia da nie ba jek to rzecz nie ła twa, ale fa -
scy nu ją ca. Świet na za ba wa nie tyl ko dla
dzie ci, ale i dla do ro słych; bez cen ny skarb
dla ca łej ro dzi ny. 

Książ ni ca Płoc ka wpa dła na po mysł, aby
płoc cza nom za pro po no wać po dob ną za ba -
wę. Każ dy, w wie ku od 18 do 100 lat, mo że
zgło sić swój udział w Fe sti wa lu Baś ni Eu ro -
pej skiej. For ma pre zen ta cji jest do wol na.
Mo że to być zwy kłe ba ja nie (opo wieść ust -
na) lub scen ka te a tral na, mi micz na, lal ko wa
a na wet po kaz mul ti me dial ny (wszyst ko nie
dłuż sze niż 15 mi nut). Pod sta wo wa róż ni ca
i jed no cześ nie utrud nie nie to fakt, że baśń
nie mo że być czy ta na tyl ko opo wia da na. 

Fe sti wal to pod su mo wa nie, trwa ją ce go
od mar ca br., pro jek tu „Li te rac kie ABC, dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce”. – To by -
ły spot ka nia dla grup zor ga ni zo wa nych –
dzie ci i mło dzie ży – pro wa dzo ne przez wię -
kszość na szych pla có wek – mó wi Ma ria
Okra sa – me to dyk ds. czy tel nic twa dzie cię -
ce go Książ ni cy Płoc kiej. – Każ da fi lia wy -
bie ra ła so bie je den z kra jów eu ro pej skich
i pre zen to wa ła: li te ra tu rę duń ską, fran cu -
ską, bel gij ską, nie miec ką, cze ską czy buł -
gar ską. By ły też spot ka nia z przed sta wi cie -
la mi Eu ro pe Di rect i Re gio nal ne go Cen-
trum In for ma cji Eu ro pej skiej. Chcie liś my
po przez za ba wę i róż ne dzia ła nia ani ma cyj -
ne wo kół ksią żek, kon tak ty z twór ca mi za -
chę cić do czy ta nia dzie ci, a u star szych wy -
ro bić po trze bę ob co wa nia z książ ką. 

Zresz tą Książ ni ca Płoc ka ro bi to od lat.
Do wo dem jest wy da na przez płoc ką bib lio -
te kę, na gro dzo na w 2005 ro ku, „Ani ma cja
czy tel nic twa dzie cię ce go”. Fun da tor na gro -

dy – Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Książ ki dla
Mło dych – Pol ska Sek cja IB BY – uz na ła tę
książ kę za nie o ce nio ne źró dło in spi ra cji dla
wszyst kich bib lio te ka rzy. Pol ska Sek cja IB -
BY, z któ rą współ pra cu je płoc ka pla ców ka,
zaj mu je się po pu la ry za cją współ czes nych
au to rów pi szą cych dla mło de go czy tel ni ka,
tj. jak Ewa Gręt kie wicz, Be a ta Ostro wic ka,
An na Oni chi mow ska, Mar ta Fox czy Kry -
sty na Sie sic ka. Książ ki tych trzech ostat nich
au to rek zo sta ły też wpi sa ne na eu ro pej ską
li stę BAR FIE (kom po nent pro gra mu Unii
Eu ro pej skiej Co me nius), na któ rej znaj du ją
się wy daw nic twa po dej mu ją ce waż ne spra -
wy dla mło dych lu dzi, ta kie, jak: mi łość,
przy jaźń, to le ran cja, ak cep ta cja. 

Zresz tą zna ko mi ta wię kszość tych au to -
rek od wie dzi ła już Płock, np. w czer wcu,
w ra mach pro jek tu, „Cho to mek” zor ga ni zo -
wał „Pik nik li te rac ki z Be a tą Ostro wic ką. 
– Za chę ca my wszyst kich chęt ny do się ga nia
nie tyl ko do kla sy ków li te ra tu ry dzie cię cej
i mło dzie żo wej, ale i tych współ czes nych.
W ostat nich la tach ob ja wi ło się bar dzo du -
żo, do brych au to rów pi szą cych dla mło de go
czy tel ni ka – za pew nia Ma ria Okra sa. Li stę
moż na zna leźć na stro nie: www.ib by.pl
(obok po daj my krót ką ścią gę).

Chęt nych do udzia łu w Fe sti wa lu Baś ni
Eu ro pej skiej pro si my o wy sy ła nie zgło szeń
(do 7 wrześ nia 2008 r.) na adres Bib lio te ki
dla Dzie ci im. Wan dy Cho tom skiej, ul. Sien -
kie wi cza 2, 09-400 Płoc ka. Moż na też dzwo -
nić pod nr 024 262 27 69 lub pi sać e-ma il:
bib lchot@bibl.plock.pl. Ty tuł „Ba ja rza Eu -
ro pej skie go” i na gro dy książ ko we cze ka ją.

Pro jekt zo stał do fi nan so wa ny przez
Urząd Mar szał kow ski w War sza wie. (rł)

Opo wiedz ulu bio ną baj kę i zo stań Ba ja rzem Eu ro pej skim. Książ -
ni ca Płoc ka za pra sza na Fe sti wal Baś ni Eu ro pej skiej, któ ry od -
bę dzie się w dniach 24 – 25 wrześ nia

Za gó ra mi, za la sa mi...

Od ude rze nia pio ru na zga sła tar cza
ze ga ra. Sta nę ły wska zów ki. Wy ła do wa -
nie by ło tak sil ne, że usz ko dzi ło oświet -
le nie przed sce ną, osz czę dza jąc, du żo
droż szy, sprzęt nag łoś nie nio wy. Na
szczę ście kil ka na ście mi nut wcześ niej
swój „desz czo wy wy stęp” skoń czył mu -
zyk – per for mer Sam bor Du dziń ski. Ze
wzglę du na ule wę przed sce ną miał nie -
wiel ką pub licz ność, któ ra tło czy ła się
w ogród kach piw nych. – Lu bię deszcz
i lu bię wy stę po wać w desz czu – mó wił
ar ty sta i na do wód te go jeź dził po Sta -
rym Ryn ku na swym me ta lo wym we hi -
ku le (po łą cze nie ar cha icz ne go siew ni ka
i mo no cy kla) i grał na, przy mo co wa nym
do nie go, ky bo ar dzie. 

Kie dy wy stęp Du dziń skie go do bie gał
koń ca or ga ni za to rzy po dej mo wa li de cy -
zję o przer wa niu im pre zy. W pla nach by -
ły jesz cze: wy cze ki wa ny przez pub licz -
ność wy stęp Mać ka Ma leń czu ka, spek-
takl te a tru De ca la ges i ostat ni se ans z cy -
klu „Nie me Ki no z mu zy ką na ży wo”,
czy li „An te na” w pod kła dzie zes po łu La -
dy Aarp. Szczę śli wie zre zy gno wa no
z tych trzech pun któw. Od wo ła ne zo sta ły
rów nież so bot nie wy stę py. W nie dzie le
naj bar dziej wy trwa li i nie bo ją cy się desz -
czu mo gli wziąć jesz cze udział w in te rak -
tyw nym wi do wi sku Te a tru Wa ga bun da. 

Ca ły fe sti wal roz po czął się 10 sier p-
nia o godz. 20 uda ną pro jek cją „Me tro -
po lis” Fri za Lan ga z po ru sza ją cą mu zy -
ką na ży wo w wy ko na niu Yer ba Ma ter.
Na stęp ne go dnia był „Brzdąc” i zes pół
Ga da ją ca Tyk wa, we wto rek „Ero ti kon”
i zes pół La ter na, a w śro dę „Go rą czka
Zło ta” i Do mi nik Stry chal ski. 

Kul mi na cyj nym pun ktem im pre zy
po zo sta nie czwar tko wy wy stęp Ja rek
Śmie ta na Trio i Mark de Cli ve – Lo we,
choć rów nie cie ka wie za po wia dał się
pią tek. Wszyst kie za pro szo ne gwia zdy,
któ re nie wy stą pi ły w pla no wa nym ter-
mi nie zo bo wią za ły się wy stą pić w in -
nym. Z te a tra mi De ca la ge i Akt spot ka -
my się być mo że jesz cze we wrześ niu.
Kon cert Ma leń czu ka od bę dzie w paź -
dzier ni ku lub li sto pa dzie. 

Ry nek Sztu ki to – jak tłu ma czą or ga -
ni za to rzy, czy li PO KiS – hy bry da
trzech wcześ niej szych im prez: Jaz zu na
Sta rów ce, Nad wi ślań skie go Fe sti wa lu 
Te a trów Ulicz nych oraz Ki na Let nie go
na Sta rów ce. To im pre za mniej sze go
for ma tu, ka me ral na, bez tak ogrom ne go
za ple cza lo gi stycz ne go ja kie mia ły Au -
dio ri ver czy Reg ga e land, ale cie ka wa
i war ta kon ty nu o wa nia. 

W tym ro ku wspar li ją: Urząd Mia sta
Płoc ka i PKN Or len. (rł)

Na ra tu szo wej wie ży wy bi ła 19.40 kie dy z po tęż ną si łą ude rzył
w nią pio run. – Ze wzglę du na za gro że nie ży cia prze ry wa my im -
pre zę – po wie dział pro wa dzą cy „Ry nek Sztu ki” Piotr Ba ła. 

Pio run przer wał fe sti wal

Pol skie książ ki na Li ście Ho no ro wej IB BY (ka te go ria: pi sarz)

2006 – Ma ciej Woj tysz ko Brom ba i fi lo zo fia
2004 – Be a ta Ostro wic ka Świat do gó ry no ga mi 
2002 – Ka ta rzy na Ko tow ska Jeż
2000 – Kry sty na Sie sic ka Dziew czy na mi strza gry
1998 – An na Oni chi mow ska Naj wyż sza gó ra świa ta
1994 – Do ro ta Te ra kow ska Cór ka cza row nic
1988 – Mar ta To ma szew ska Wiel ko lud z Ja ski ni Pi ra tów al bo Ta jem ni ca 

czwar tej ścia ny
1986 – Da nu ta Bień kow ska Da niel na Sa ha rze
1984 – Adam Bah daj Gdzie twój dom, Te le ma chu?
1982 – Mał go rza ta Mu sie ro wicz Kwiat ka la fio ra
1980 – Zo fia Chą dzyń ska Wstę ga pa wi lo nu
1979 – Ewa No wac ka Kil ka mie się cy, ca łe ży cie
1979 – Wan da Cho tom ska Drze wo z czer wo nym ża glem
1978 – Ed mund Ni ziur ski Spo sób na Al cy bia de sa
1976 – Woj ciech Żu krow ski Por wa nie w Tiu tiur li sta nie
1974 – Ja nusz Do ma ga lik Ko niec wa ka cji
1966 – Han na Ożo gow ska Ucho od śle dzia
1964 – Ire na Jur gie le wi czo wa Ten ob cy

W holu ratusza do 12 września
oglądać można (i kupić) plon pleneru
malarskiego zorganizowanego przez
Płockie Stowarzyszenie Twórców Kul-
tury od 1 do 10 lipca. W tym czasie
malarze-amatorzy starali się przenieść
na płótno najpiękniejsze zakątki Płocka.
Krstyna Olędrzyńska z PSTK napisała
na tę okoliczność wiersz.

Zatrzymała się Wisła na płótnie
Świetlistością żaglówek i mostów
Kolorytem ulicy Rybaki
Ciszą zmierzchu, nostalgią i troską (...)
Na wystawie eksponowane są 24

prace (gówie Wisła i katedra). (j)

Płock w obrazach
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Praw nik, psy cho lo dzy, pe da go dzy, so cjo te ra pe u ta,
a na wet lo go pe da – to spe cja li ści pra cu ją cy w OIK. Do
za dań Oś rod ka na le ży udzie la nie bez płat nej po mo cy oso -
bom i ro dzi nom, znaj du ją cym się w sy tu a cji kry zy so wej,
w szcze gól no ści z po wo du: prze mo cy w ro dzi nie, prob-
le mów wspó łu za leż nie nia, kon flik tów w ro dzi nie, prob-
le mów szkol no -wy cho waw czych oraz emo cjo nal nych.
Dzia ła ją cy tam Zes pół Po rad nic twa Spe cja li stycz ne go
udzie la bez płat nej po mo cy w za kre sie: trud no ści wy cho -
waw czych, prob le mów szkol nych dzie ci oraz za bu rzeń
mo wy. Oś ro dek pro wa dzi m.in. gru py wspar cia dla ko bi-
et i te ra pię mał żeń ską. Udzie la po rad praw nych, psy cho -

lo gicz nych i pe da go gicz nych. Słu ży po mo cą te ra pe u tycz -
ną dla dzie ci. Tyl ko w pier wszym pół ro czu 2008 r. z je -
go po mo cy sko rzy sta ło 330 ro dzin. Na 518 osób, któ rym
w tym cza sie po mógł OIK, co trze cie to dziec ko.

W lip cu mi nął rok od otwar cia „Do mu dla osób doz na -
ją cych prze mo cy w ro dzi nie” – pro wa dzo ne go przez OIK
i MOPS. Do koń ca 2007 ro ku ze schro nie nia w „Do mu”
sko rzy sta ło łącz nie 13 osób (7 ko biet i 6 dzie ci). W okre -
sie od stycz nia do czer wca 2008 r. w pla ców ce prze by wa -
ło 21 osób. „Dom” za pew nia schro nie nia przez ca łą do bę
dla mak si mum 10 osób, któ re w tym cza sie są ob ję te opie -
ką te ra pe u tycz ną so cjal ną i praw ną. Pra cow ni cy OIK po -

ma ga ją m.in.: w przy go to wa niu pism pro ce so wych oraz
pism skie ro wa nych do róż ne go ty pu in sty tu cji, mo ni to ru ją
spra wy są do we, udzie la ją wspar cia emo cjo nal ne go oraz
so cjal ne go, in for ma cji. Oś ro dek jest czyn ny od po nie dział -
ku do piąt ku, w go dzi nach: 7.30 – 15.30. Oto adre sy OIK:

Bez płat na, fa cho wa po moc i peł na dy skre cja. Oś ro dek In ter wen cji Kry zy so wej za pra sza na kon sul ta cje
wszyst kich, któ rzy czu ją się krzyw dze ni przez naj bliż szych.

Po moc dla skrzyw dzo nych

Spół dziel nie z o.o.?
Mi nął rok od no we li za cji usta wy o spół dziel niach

miesz ka nio wych, któ ra od 31 lip ca 2007 r. zo bo wią zu je
za rzą dy spół dziel ni do przys pie sze nia, trwa ją ce go od po -
nad sied miu lat, pro ce su uwłasz cze nia, tj. przeksz tał ca ją -
ce go spół dziel cze pra wa włas no ścio we na odręb ną włas -
ność pry wat ną człon ków, ja ko obo wią zek zmia ny sta rych
form ko lek tyw nych na de mo kra tycz ne, by spół dziel nie
miesz ka nio we w rze czy wi sto ści sta ły się zrze sze nia mi
pry wat nych wła ści cie li. 

Stan re a li za cji usta wy uwłasz cze nio wej oce niać na le -
ży wie lo as pek to wo, tak jak róż no ra kie są prak ty ki ryn ko -
we w spół dziel niach. Przyz wy cza je nie do in te re sów kor-
po ra cyj nych jest tak du że, że ich utra tę niek tó rzy przed-
sta wi cie le za rzą dów na zy wa ją „ro zdaw nic twem” ma jąt -
ku. No cóż, po my li li tyl ko fakt, że na koszt człon ków za -
ocz nie za cią ga li kre dy ty na bu do wę. Spół dziel cze wła dze
kra jo we emi to wa ły fał szy we opi nie praw ne, co skut ku je
wnio skiem w pro ku ra tu rze. W Płoc ku stan re a li za cji usta -
wy uwłasz cze nio wej moż na oce nić wy żej, niż śred nio
w ska li kra ju. To, co te raz w in nych mia stach osią gnię to,
w Płoc ku zre a li zo wa no kil ka lat wcześ niej dro gą bar dziej
ewo lu cyj ną, choć to nie oz na cza, że nie ma za strze żeń. 

Isto ta pro ce su uwłasz cze nia jest pro sta. Na le ży po -
dzie lić wszyst kie spół dziel cze nie ru cho mo ści grun to we
na jed no bu dyn ko we (grun ty użyt ko wa ne wy ku pić pod
uwłasz cze nie z bo ni fi ka tą – do ty czy to za rów no grun tów
gmin nych, jak i Skar bu Pań stwa), w nich wy o dręb nić
wszyst kim upraw nio nym człon kom ich na leż ną część ma -
jąt ku oraz prze nieść pra wo włas no ści ak tem no ta rial nym
– bez za rob ku (kosz ty wg do ku men tów), w tym „na leż na”
część oz na cza pra wo do udzia łu włas no ści w ca łej nie ru -
cho mo ści wspól nej – rów nież do lo ka li użyt ko wych w bu -
dyn ku i do grun tu z in fra struk tu rą tech nicz ną na ce le pub-
licz ne, jak: par king, śmiet nik, plac za baw dla dzie ci. Prob-
lem w tym, że czę sto za rzą dy spół dziel ni przy oka zji
uwłasz cze nia pró bu ją za ra biać na włas no ści człon ków.
Do ub.r. spół dziel nie na ma wia jąc do „ku po wa nia” zdo ła -
ły za ro bić od ga po wi czów na sprze da ży w ce nach ryn ko -
wych ich włas no ści lub praw włas no ścio wych spo ro, a po
za ka zie (no we lą po 31 lip ca 2007 r.) za rzą dy sto su ją in ny
spo sób – za trzy ma nie dla spół dziel ni czę ści nie ru cho mo -
ści człon ków. Ma to miej sce wte dy, gdy w uch wa le za rzą -
du przez na czo ne są do uwłasz cze nia nie wszyst kie lo ka le
w bu dyn ku lub „okro jo ny” grunt, ogra ni cza ją cy miesz -
kań com in fra struk tu rę słu żą cą bu dyn kom. 

Za kup grun tów gmin nych jest moż li wy w ce lu
uwłasz cze nia (tyl ko) spół dziel ców na wnio sek za rzą du, ja -
ko grunt użyt ko wa ny, tj. za su mę wie lo let nich op łat człon -
ków za je go użyt ko wa nie wie czy ste i sym bo licz nej obec-
nie dop ła ty w wys. 1% po zo sta łej róż ni cy ce ny (efekt uch -
wa ły Ra dy Mia sta o bo ni fi ka cie 99%). Nie pra wi dło wo ści
ma ją źró dło w pro jek to wa nym przez za rząd po dzia le grun-
tu w nie ru cho mo ści, za twier dza nym de cy zją po dzia ło wą

w Urzę dzie Mia sta. Je śli bo wiem w za ku pio nym na koszt
człon ków grun cie za rząd nie usta no wi im udzia łów włas -
no ści odręb nej we wszyst kich je go czę ściach, od ci na jąc
np. me dia w nie ru cho mo ści – do ko na usz czu ple nia ma jąt -
ku człon ków. Spół dziel nia spra wu je za rząd zwy kły i ar bi -
tral ny mi de cy zja mi prze kra cza swe upraw nie nia. Za rząd
nie ma pra wa do wy łącz ne go dys po no wa nia nie ru cho mo -
ścią, bo obo wią zu ją prze pi sy Kc o współ włas no ści, a wła -
dze mia sta nie wi dzą moż li wo ści wpły wu na to. Sprze ciw
zbyt ma łej licz by osób na po ty ka na spo ry i, nie ste ty, skut -
ku je ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią spół dziel ni. Pra wo
dys po no wa nia ma jąt kiem ma ją człon ko wie, ale nie ist nie -
je zwy czaj ich uczest nic twa w ze bra niach. Za pew ne mu szą
doj rzeć, że by zo ba czyć przy kła dy prak tyk za rzą du bez ich
udzia łu, aby nie po no si li zbęd nych kosz tów za użyt ko wa -
nie swej utra co nej włas no ści, pod czas gdy spół dziel nia (ja -
ko oso ba praw na) bę dzie co raz bo gat sza o po zo sta wio ny
so bie ma ją tek człon ków. 

Na grun tach Skar bu Pań stwa uwłasz cze nie na po ty -
ka na trud no ści zwią za ne z ich wy ku pem. Wy kup od by -
wa się za poś red nic twem Urzę du Mia sta, ale bo ni fi ka tę
usta la Wo je wo da i czę sto oka zu je się, że wnio ski za rzą -
dów o na by cie grun tów SP z bo ni fi ka tą na po ty ka ją na od -
mo wę. Płoc kie SOS po dej mie w tej spra wie dzia ła nia
wspie ra ją ce za rzą dy spół dziel ni.

Za trzy my wa nie do dys po zy cji za rzą du lo ka li użyt ko -
wych lub grun tu z in fra struk tu rą tech nicz ną, niez będ ną
w fun kcjo no wa niu bu dyn ku i po mi nię cie tych udzia łów
współ włas no ści w ak tach no ta rial nych, jest poz ba wia niem
ma jąt ku spół dziel ców (in we sto rów), a spół dziel nia nie ma
pra wa do uwłasz cze nia się nim. Po da ne prak ty ki są w ko -
li zji z prze pi sa mi wie lu ustaw. Pra wo spół dziel cze wyz na -
cza za rzą do wi „obo wią zek za rzą dza nia”, a nie wła da nia
mie niem człon ków. No wa usta wa o spół dziel niach miesz -
ka nio wych okre śla gra ni ce nie ru cho mo ści wg „(…) wy bu -
do wa nych bu dyn ków i in nych urzą dzeń trwa le zwią za -
nych z grun tem (…) za ję tej na ten cel dział ki bu do wla nej
(…)”, a w te ma cie uwłasz cze nia po da je, że „Spół dziel nia
po zo sta je wła ści cie lem (…) grun tu w ta kim za kre sie, w ja -
kim nie na ru sza to przy słu gu ją cej człon kom i wła ści cie lom
lo ka li (…) odręb nej włas no ści lo ka li lub praw z nią zwią -
za nych”. Usta wa o gos po dar ce nie ru cho mo ścia mi sta no -
wi, iż „(…) po dział ma po le gać na wy dzie le niu (…) bu -
dyn ków wraz z dział ka mi grun tu niez będ ny mi do pra wi -
dło we go ko rzy sta nia z tych bu dyn ków – czy li z in fra struk -
tu rą tech nicz ną. Nad to, wy kup grun tu na stę pu je za pie nią -
dze i na wnio sek osób po sia da ją cych in te res praw ny, bo je -
dy nie w ce lu uwłasz cze nia – be ne fi cjen ta mi w przeksz tał -
ce niu użyt ko wa nia grun tów we włas ność są upraw nie ni
spół dziel cy. Za rzą do wi nie wol no pro jek to wać po dzia łu
oraz ku po wać grun tów nie w imie niu miesz kań ców. 

Wg Ko dek su cy wil ne go pra wo do dys po no wa nia
włas no ścią oraz po bie ra nia z nich po żyt ków ma ją je dy nie
te oso by, któ re po no si ły nań na kła dy fi nan so we – wy rok
Są du Naj wyż sze go. Spo ty ka ne prak ty ki „po zo sta wie nia
przy spół dziel ni” użyt ko wa nej dział ki lub lo ka li do dys-

po zy cji za rzą du (bez udzia łu miesz kań ców) ma ją na ce lu
osią ga nie zy sków (do chód z wy naj mu) przez oso bę
praw ną kosz tem na kła dów fi nan so wych osób fi zycz nych.
Ta kie prak ty ki wy peł nia ją dys po zy cje usta wy o nie ucz ci -
wych prak ty kach ryn ko wych, a stan wy o dręb nio nej włas -
no ści człon ków jest za pi sy wa ny w ak tach no ta rial nych
i uwiecz nia ny w KW.

Płoc kie Sto wa rzy sze nie Obro ny Spół dziel ców stan
ten oce nia ja ko „spół dziel nie z ogra ni czo ną od po wie -
dzial no ścią”. Moż na by przy jąć, że za rzą dy z przyz wy -
cza je nia za trzy mu ją do swej dys po zy cji jak naj wię ksze
za so by ma jąt ku. I nie by ło by wie le w tym złe go, gdy by
nie to, że pra wo sta no wi, że w spół dziel niach ma ją tek ma
for mę włas no ści pry wat nej (włas ność człon ków po zo sta -
je w spół dziel ni), za tem „po zo sta wia nie” w spół dziel ni
ma jąt ku „ina czej” jest zbęd ne. Spół dziel nie nie są wła ści -
cie la mi ma jąt ku sfi nan so wa ne go przez spół dziel ców
w po sta ci bu dyn ków z lo ka la mi i to wa rzy szą cej im in fra -
struk tu ry. Nie okre śle nie udzia łów włas no ści miesz kań -
com w ca łej nie ru cho mo ści oz na cza ko li zję z pra wem, bo
„od cię te” miesz kań com dział ki sta ły by się włas no ścią in -
nych człon ków, z wy łą cze niem gru py je użyt ku ją cych,
a każ da gru pa miesz kań ców ma prze cież swo je nie ru cho -
mo ści do uwłasz cze nia. Stąd Płoc kie SOS po sze rzy ło
dzia ła nia na ob szar kra ju oraz kie ru je swe wy sił ki na
ujed no li ce nie pra wa i wy e li mi no wa nie po dob nych nie -
ucz ci wych prak tyk ryn ko wych. Bro ni my spół dziel ni
z ma jąt kiem pry wat nym człon ków oraz po sia da ją cych
ma ją tek ogól nos pół dziel czy (np. bu dy nek ad mi ni stra cji,
Klub osie dlo wy, bo i sko, skwer, itp.), w któ rym człon ko -
wie ma ją udzia ły. SOS stoi na sta no wi sku, że w spół -
dziel niach – zrze sze niach wła ści cie li – zgod nie z lo gi ką
i pra wem, ma ją tek skła da się z pry wat nej włas no ści
człon ków (odręb ne miesz ka nie) oraz z udzia łów w ma jąt -
ku po zo sta ją cym w spół dziel ni (wspól nym), czy li włas -
ność odręb na nie poz ba wia człon ków wpła co nych udzia -
łów na ce le spół dziel cze. Stąd nie su ge ru je my za kła da nia
wspól not, a je dy nie po dział zbyt du żych spół dziel ni na
mniej sze.

* In for ma cja dla osób ocze ku ją cych na uwłasz cze -
nie z pro be mem spłat „ko mi nów nor ma ty wu”: 

Pra ce nad no we li za cją usta wy z dnia 30 li sto pa da
1995 r. (druk 462) o po mo cy pań stwa w spła cie niek tó -
rych kre dy tów miesz ka nio wych, udzie la niu pre mii
gwa ran cyj nych oraz re fun da cji ban kom wyp ła co nych
pre mii gwa ran cyj nych, mi nę ły pół me tek. Al go ryt mem
za dłu ża nia sta ło się na li cza nie od se tek od od se tek, któ re
w okre sie in fla cji po 1990 r. ro sły w ko mi ny za dłu żeń szy-
b ciej, niż bie żą ca spła ta kre dy tu. Wów czas uch wa lo no
usta wę „o po mo cy pań stwa …”. Ban ko wi je go wie rzy tel -
no ści spła ci ło pań stwo (za 1 mld kre dy tu zap ła co no 7,5
mld), ale człon kom po moc ta by ła przej ścio wa, bo za to
sta li się dłuż ni ka mi pań stwa – do cza su spła ty 30% za dłu -
że nia (po moc pań stwa w umo rze niu 70% ko mi nów od se -
tek). O hi sto rii spłat kre dy tów i „po mo cy” – wię cej na
www.sos plock.pl.                         Ta de usz Bo ro wicki

W Pol sce 3,5 mi lio na człon ków zgro ma dzi ło ma ją tek pry wat ny war ty 450 mi liar dów PLN i pła ci kosz ty je go ek splo a ta cji rocz nie 20 mi liar dów PLN, lecz nie
od da no im wcześ niej na włas ność swej czę ści ma jąt ku. By li użyt kow ni ka mi tzw. „włas no ścio wy mi” ma jąt ku spół dziel cze go. Od 24 kwiet nia 2001 r. za rzą dy
spół dziel ni są zo bo wią za ne do wy o dręb nie nia czę ści ze wspól ne go ma jąt ku i prze nie sie nia go na włas ność człon ków. Prak ty ki by wa ją róż ne, w tym i nie ucz -
ci we – jed nak od po wie dzial ność spół dziel ni za nie jest ogra ni czo na. 

ul. Wol skie go 4 
(bu dy nek Przy chod ni Re jo no wej)

Po ko je: 113 – 116, I pię tro
tel. 024 364 02 48 do 50

ul. Ko le gial na 47
(bu dy nek Przy chod ni Re jo no wej)

po ko je: 202-204, II pię tro
tel. 024 364 02 88 (89)
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Sier pnio we kon cer ty X Let nie go Fe sti -
wa lu Mu zycz ne go up ły nę ły pod zna kiem
wy stę pów ka me ral nych. Po mysł prze nie -
sie nia niek tó rych do płoc kich ko ścio łów
spra wił, że pre zen ta cje uzy ska ły od po wied -
ni an tu raż. Miej my na dzie ję, że or ga ni za to -
rzy Fe sti wa lu de fi ni tyw nie poz by li się za -
gad ko wych am bi cji mie rze nia ja ko ści kon-
cer tów frek wen cją. Gdy by przy jąć tyl ko to
kry te rium, wów czas mog ło by się oka zać,
że wspa nia ły wy stęp Col le gium Vo ca le
Byd goszcz czy me ta fi zycz ny wie czór Her-
ber tow ski, prze gra ły ar ty stycz ny po je dy nek
z przy tu pa mi na nad wi ślań skiej pla ży.

Im pre sje…

Col le gium Vo ca le Byd goszcz, ist nie ją cy
od po nad 15 lat, ce nio ny jest prze de wszys-
t kim za wspa nia łe, spój ne brzmie nie gło -
sów oraz za po dej ście do kwe stii in ter pre -
ta cji zgod nej z du chem epo ki, z któ rej po -
cho dzi re per tu ar. 3 sier pnia, w płoc kiej
Fa rze, śpie wa cy zgo to wa li pub licz no ści
nie la da nies po dzian kę. Za pre zen to wa ny
wspól nie z Kwar te tem Po mor skim pro-
gram „Im pre sje…” był wy raź nym odej -
ściem od „sty li stycz nej praw dy” epo ki re -
ne san su. Col le gium Vo ca le Byd goszcz po -
sta no wi li przed sta wić naj bar dziej po pu lar -
ne re ne san so we ma dry ga ły (naj czę ściej
śpie wa ne przez chó ry lub wo kal ne zes po ły
ka me ral ne), w nie co dzien ny spo sób.
Chcia ło by się rzec – z przym ru że niem oka.

Zes pół po trak to wał re ne san so wy re per tu -
ar dość śmia ło. Po za kom po zy cja mi wy ko -
na ny mi z god nie ze „sty li stycz ną praw dą”,
usły sze liś my tran skryp cje ubra ne w no wy,
wzbo ga ca ją cy ma te riał wie log ło so wy, od -
mien ny sty li stycz nie (kla sycz no -ro man tycz -

ny) akom pa nia ment in stru men tal ny. Na
poch wa łę za słu gu je tak że od wa ga w zgrab -
nym ze sta wie niu re ne san so we go re per tu a ru
z kom po zy cja mi epok póź niej szych. Utwo -
ry Or lan da Gib bon sa, Or lan da di Las sa,
Han sa Leo Has sle ra, Joh na Do wlan da, Pier-
re’a Pas se re au i Ju a na del En ci nii usły sze liś -
my obok dzieł W. A. Mo zar ta, Ca mil le’a Sa -
int -Saënsa i Pio tra Czaj kow skie go. „Im pre -
sje…“ by ły za tem kon cer tem ek spe ry men -
tal nym, i jak to z ek spe ry men ta mi by wa, nie
każ de mu mog ły przy paść do gu stu. My ślę
jed nak, że wię kszość słu cha czy, wraż li wych
na mu zycz ne pięk no, do ce ni ła sta ran ność,
fi ne zję in ter pre ta cji i sub tel ny en tu zjazm
Col le gium Vo va le Byd goszcz i Kwar te tu
Po mor skie go. 

Ko cham Pa ryż

Każ dy kto choć raz był w Pa ry żu po -
twier dzi, że w tym mie ście moż na się za -
ko chać. Pa ryż, to tak że mu zy ka. Ar ty ści
z tzw. krę gu pio sen ki fran cu skiej po świę -
ci li mu nie jed ną kom po zy cję. Wy star czy
wy mie nić „Pod da cha mi Pa ry ża” w wy -
ko na niu le gen dar nej Edith Piaff, czy
„Champs-Élysées” Joe Da si na.

Od cza su do cza su za u ro cze nie Pa ry żem
wy ra ża ją rów nież pol scy ar ty ści. Do cie ka -
wszych mu zycz nych pro jek tów za li czyć
moż na „Ko cham Pa ryż” kwar te tu New Mu -
set te, któ re mu sze fu je zna ko mi ty akor de o ni -
sta i ban de o ni sta Wie sław Prząd ka. To zes -
pół zło żo ny z mu zy ków zna nych i uz na nych.
Oprócz li de ra wy stę pu ją w nim: Ed mund
Kla us (gi ta ra) – gra ją cy u Krzysz to fa Kraw-
czy ka, Ur szu li Si piń skiej i Zdzi sła wy Soś -
nic kiej; Zbi gniew Wrom bel – je den z czo ło -
wych pol skich kon tra ba si stów jaz zo wych
i An drzej Ma zu rek – per ku si sta, współ pra cu -
ją cy z Jó ze fem Skrze kiem i Han ną Ba na -
szak. W Płoc ku, 10 sier pnia, in stru men ta li -
stom to wa rzy szy ła niez na na sze rzej pio sen -
kar ka Ewa Ma le szyk. Zes pół pod skrzy dła mi
Wie sła wa Prząd ki, bę dą ce go pod wy raź nym
wpły wem wy bit ne go ban de o ni sty Ri char da
Gal lia no, po twier dził kla sę, pro po nu jąc bar -
dzo in te re su ją cy spek takl mu zycz ny, uło żo -
ny z kil ku na stu utwo rów in stru men tal nych
i pio se nek. Oś kon cer tu sta no wi ły stan dar dy
pio sen ki fran cu skiej. Utwo ry w ro dza ju „So -
us le ciel de Pa ris”, „Mi lord”, „Et si tu n’ex-
i sta is pas” i „Jo jo” po mie sza no z utwo ra mi
Asto ra Piaz zo li („Vu el vo al sur”, „Li ber tan -
go”), Ri char da Gal lia no („Ser tao”, „Tan go
po ur Cla u de”) i kom po zy cja mi au tor stwa sa -
me go Prząd ki („Po po łud nie w Stras bur gu”).

Brzmie nie uzy ska ne pod czas te go kon cer tu
by ło jed nym z naj lep szych, z ja ki mi zet kną -
łem na sce nie ka me ral nej płoc kie go Let nie go
Fe sti wa lu Mu zycz ne go. Wspa nia łe po pi sy
im pro wi za cji wszyst kich człon ków zes po łu
i wy jąt ko wy kli mat, ja ki uda ło się im osią -
gnąć, spra wi ły, że ocza ro wa na i licz nie zgro-
ma dzo na pub licz ność wra ca ła do do mu
w praw dzi wie pa ry skim na stro ju.

Zbi gniew Her bert... Wspom nie nie

Tak za ty tu ło wa no trze ci z sier pnio wych
kon cer tów ka me ral nych. W prze pięk nych
mu rach płoc kiej ka te dry wy stą pi li: ol sz-
tyń ski or ga ni sta Ja ro sław Cie cier ski i ak tor
tam tej sze go te a tru im. Sta ni sła wa Ja ra cza
Ce za ry Il czy na.

Wie czór miał szcze gól ny cha rak ter. Ar -
ty ści i or ga ni za to rzy pra gnę li zwró cić uwa -
gę na ob cho dzo ny właś nie Rok Her ber tow -
ski. Ideą kon cer tu by ło po ka za nie twór czo -
ści Her ber ta w kon tek ście mu zycz nych
kom po zy cji or ga no wych mi nio nych dwóch
wie ków. Wier sze poe ty, po przez mu zycz ną
po in tę uzy ska ły głęb szy wy miar. Po dob nie
mu zy ka, tak że na sy co na poe ty ką i za wie ra -
ją ca czę sto „prze sła nie”, zy ska ła in spi ra cję,
ma jąc wpro wa dze nie (mo że nie ko niecz nie
ide al nie od po wia da ją ce tre ścią) sta no wią ce
z nią w za my śle ja kąś ca łość: emo cjo nal ną,
dra ma tur gicz ną, czy sty li stycz ną. Na ten
za bieg in te lek tu al ny i ar ty stycz ny poz wo li -
ła sa ma twór czość Zbi gnie wa Her ber ta.
Ro zu mie nie je go poe zji wy ma ga opar cia
się na pod sta wach kul tu ry eu ro pej skiej.
Poe ta od wo łu je się do mi to lo gii, hi sto rii
sta ro żyt nej i wzor ców kla sycz nych. Uak tu -
al nia zna cze nie hi sto rycz nych sym bo li,
prze no sząc je do świa ta współ czes ne go
i przed sta wia jąc no wą ich in ter pre ta cję, nie-
ja ko zmu sza nas do prze fil tro wa nia włas ne -
go wnę trza, za rów no pod wzglę dem te go,
co wie my, jak i te go, co od czu wa my. 

Ar ty ści za pro po no wa li prze mie rze nie dro -
gi za gło sem poe ty, czu jąc po tę gę lub śpiew -
ność or ga nów, od wsze cho gar nia ją ce go „Ap -
pa ri tion de l’Égli se éter nel le” („Uka za nie się
Ko ścio ła w wiecz no ści”) Mes sia e na i ży wio -
ło we go ustę pu ze mszy Ja načka, po asce zę
i fi lo zo ficz ny spo kój pre lu diów świec kich
Ala i na i nie mal po że gnal nych cho ra łów
Brah msa. Te utwo ry świet nie współ gra ły
z poe zją Her ber ta, a ich włas ne prze sła nie by -
ło swo i stym kon tra pun ktem dla my śli i nar ra -
cji wier szy. Wspa nia łe wra że nie zro bi ło ze -
sta wie nie wa ria cji „Nim ro da” El ga ra z wier -
szem „Wit Stwosz: Uś nię cie NMP”. Słow no -
mu zycz ny mon taż Cie cier skie go i Il czy ny
oka zał się do praw dy wy bor ny.

Jazz cy gań ski

W nie dzie lę, 24 sier pnia, wy stą pił ukra i-
ń ski zes pół Dos Lo ma gos. Pię ciu in stru -
men ta li stów gra ją cych pod skrzy dła mi
Igo ra Lo ma hi za pre zen to wa ło mu zy kę et -
nicz ną i fol ko wą Eu ro py Wschod niej i Po -
łud nio wej, w in ter pre ta cji wy raź nie na wią -
zu ją cej do sty li sty ki „jazz ma no u che” czy -
li jaz zu cy gań skie go. „Cy gań ski” jazz to
swo i sta mie szan ka ame ry kań skie go jaz zu,
swin gu i – na tu ral nie – ele men tów mu zy ki
cy gań skiej. Do naj wy bit niej szych ar ty -
stów upra wia ją cych ten ga tu nek na le że li
w la tach 30- i 40-tych Djan go Re in hardt
i Step ha ne Grap pel li oraz ich słyn ny The
Qu in tet du Hot Club de Fran ce, a dziś wy -
bit ny gi ta rzy sta fran cu ski Biréli Lagrčne.

Kon cert Dos Lo ma gos, po mi mo desz czo -
we go pre lu dium, oka zał się bar dzo sym pa -
tycz ny. Mu zy cy szyb ko zła pa li do bry kon-
takt z pub licz no ścią, co i rusz wzbu dza jąc
apla uz tech ni ką gry, au ten tycz no ścią i wir -
tu o ze rią. Na szcze gól ną uwa gę za słu ży li
mło dy skrzy pek Ma rian Lo ma ha i je go brat
cym ba li sta Igor. Obaj ar ty ści po ka za li,
czym jest praw dzi wa cy gań ska wir tu o ze ria.
Szko da, że swo ich po bra tym ców nie pod pa -
try wa li ro dzi mi Cy ga nie, któ rzy pod czas
kon cer tów Cy gań skiej No cy „po ra ża li” wir -
tu o ze rią od twa rza ną z mi ni -dy sku.

Ro bert Ma jew ski

X Let ni Fe sti wal Mu zycz ny Rok te mu w war szaw skim CSW,
a te raz w Płoc ku. Obra zy Ja na Ta ra -
si na – jed ne go z naj wy bit niej szych
współ czes nych ma la rzy pol skich –
po ka że... Spich lerz.

Obra zy istot ne

Mó wi się o nim kla syk współ czes ne go ma -
lar stwa pol skie go. Na le żał do klu czo wych
po wo jen nych ugru po wań ar ty stycz nych
(m.in. Gru py Kra kow skiej). Jest pro fe so rem
nadz wy czaj nym Aka de mii Sztuk Pięk nych
w War sza wie. Ale nie ty tu ły, ani gru py, któ -
rych był człon kiem są tu istot ne. Waż ne jest
spot ka nie z Ta ra si nem i je go świa ta mi, nie -
skoń czo ny mi cią ga mi rze czy, „ste no gra ma mi
po rząd ku” – jak pi sa ła w „Spot ka niach z Ta -
ra si nem” Iza be la Mi zer ska. – Dla zro zu mie -
nia świa ta ła twiej jest, je że li dzie li my i po -
rząd ku je my rze czy na ka te go rie — jak chciał
Ary sto te les – mó wił w jed nym z wy wia dów
ar ty sta. – Gdy re zy gnu je my z tych ka te go ry -
za cji, za u wa ża my, że świat pły nie, jest rze ką
pły ną cych obra zów i ni czym wię cej. Sta ra łem
się te po dzia ły lik wi do wać (...).

Dla te go fo to gra fo wa łem, bo cza sem na tu -
ra sa ma ujaw nia swo je ta jem ni cze me cha niz -
my, bez żad nej ar ty stycz nej czy in te lek tu al nej
obrób ki. Fa scy nu je mnie tkwią cy w niej na -
kaz po wie la nia i to, że nie wy two rzy ona ni -
gdy dwóch jed na ko wych ele men tów.

Jest uwa ża ny za przed sta wi cie la nur tu
zmie rza ją ce go do ab strak cji. Od po ło wy lat
50. Ta ra sin two rzył cha rak te ry stycz ne dla
sie bie ukła dy ele men tów – „przed mio tów”
w umow nej, alu zyj nej prze strze ni. Z cza -
sem za czę ły one prze ra dzać się w sy ste my
zna ków, for my or ga nicz ne, pik to gra my, li -
te ry, pro ste fi gu ry ge o me trycz ne (łu ki,
owa le, kwa dra ty, krzy że, ko ła), krop ki
i kre ski, wy stę pu ją ce w wie lu kom bi na -
cjach. W obec nym stu le ciu ar ty sta da lej dą -
ży ku skraj nej syn te tycz no ści, ku czy stym
pod sta wo wym bar wom.

W Płoc ku zo ba czy my wy łącz nie je go ole -
je z lat 90. ubieg łe go i pier wszych lat te go
stu le cia; w su mie 30 obra zów, a wśród nich
rów nież te ogrom ne kil ku me tro we. Na po -
trze by wy sta wy Dział Et no gra ficz ny Mu ze -
um Ma zo wiec kie go uży cza dwa pię tra bu -
dyn ku przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11 B. 

Spraw cą wy da rze nia jest Zbi gniew
Chle wiń ski – pra cow nik Mu ze um Ma zo -
wiec kie go i... wy daw ca al bu mów oraz
przy ja ciel Ja na Ta ra si na. Wspom nia ne
„Spot ka nia z Ta ra si nem” uka za ły się
w 2007 r. na kła dem wy daw nic twa „Sa mi -
zdat Zo fii Łoś” Zbi gnie wa Chle wiń skie go,
po dob nie jak „Ta ra sin. rze czy, sy tu a cje
i...” z 2002 ro ku. 

Wer ni saż wy sta wy „Obra zy istot ne”
z udzia łem ar ty sty roz pocz nie się 12
wrześ nia, o godz. 17. Wy sta wa czyn na bę -
dzie przez mie siąc. (rł)

Zbigniew Chlewiński i Jan Tarasin
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Na to rze re ga to wym w Krusz wi cy
w dniach 25-27 lip ca od by ły się

Mło dzie żo we Mi strzo stwa Pol ski
z udzia łem płoc kich me da li stów Mło -
dzie żo wych Mi strzostw Świa ta z te go ro -
ku. Jak przy sta ło na ta kiej kla sy za wod -
ni ków, wio śla rze Płoc kie go To wa rzy -
stwa Wio ślar skie go w swo jej ko ron nej
kon ku ren cji czwó rek bez ster ni ka w skła -
dzie: Do mi nik Ku biak, To masz Ci -
choc ki, Ra do sław Mil cza rek, Da wid
Ku biak, ni ko mu nie da jąc naj -mniej -
szych szans za ję li I miej sce i zdo by li zło -
ty me dal. Po up ły wie 50 mi nut do wal ki
po now nie sta nął Da wid Ku biak, któ -
ry zdo był brą zo wy me dal, na któ ry w tej

kon ku ren cji w PTW cze ka no od wie lu
lat. Na stęp nie szan se me da lo we jesz cze
chcie li wy ko rzy stać Do mi nik Ku biak
i To masz Ci choc ki, któ rzy star tu jąc
w dwój ce bez ster ni ka, po pa sjo nu ją cej
wal ce, za ję li III miej sce. Ja ko ostat nia
osa da PTW, star tu ją ca w Mło dzie żo -
wych Mi strzo stwach Pol ski, ru szy ła
czwór ka ze ster ni kiem w skła dzie: Ma te -
usz Ja błoń ski, Hu bert Ró żań ski, Mi -
chał Grze lak, Ma riusz Śpie gow ski,
ster. Pa tryk Kra u se i ta osa da spi sa ła się
nad spo dzie wa nie do brze, zaj mu jąc II

miej sce. Tre ne rem tych me da li stów jest
Grze gorz Stel lak. 

W tym sa mym cza sie w Krusz wi cy od -
by ły się Re ga ty Mło dzi ków o Pu char Pre -
ze sa PZTW (Mi strzo stwa Pol ski dla tej
gru py wie ko wej). Młod si wio śla rze po za -
zdro ści li suk ce sów star szym ko le gom i z
wiel kim za pa łem ru szy li do wal ki. Pier-
wszy suk ces naj młod si wio śla rze (Pa weł
Pi łat, Pa tryk Sze lą gow ski) od no to wa li
w kon ku ren cji dwó jek pod wój nych, któ -
rzy pew nie zdo by li zło ty me dal. Na stęp -
nym me da lem wy wal czo nym przez mło -
dzi ków PTW był me dal srebr ny w kon -
ku ren cji czwó rek pod wój nych ze ster ni -
kiem (Kon rad Mo krza now ski, Ma ciej
Ko stun, Ka mil Han dlar ski, Ja kub Bed-
nar ski, ster.Prze my sław Ka miń ski). Du -
że go pe cha mia ła osa da czwór ki pod wój -
nej chłop ców (Ma te usz Nie dziel ski,
Adrian Bra tu szew ski, Adrian Cza cho -
row ski, To masz Fal kie wicz), któ rzy mi -
mo że by li zde cy do wa ny mi fa wo ry ta mi
za ję li IV miej sce, ze wzglę du na awa rię.
Tre ne rem gru py mło dzi ków jest An drzej
Pe try kow ski. 

Na to miast płoc kie mło dzi czki po ka za -
ły jak są bar dzo wa lecz ne już w kon ku -
ren cji czwó rek pod wój nych (Kla u dia Po -
lit, Jo an na Środ kow ska, Kla u dia Ma łec -
ka, An dże li ka Pie trzak), któ re be za pe la -
cyj nie za ję ły I miej sce. Tro chę szczę ścia
spor to we go w po sta ci 0,51 sek. za bra kło
do III miej sca i brą zo we go me da lu mło -
dzi czkom w kon ku ren cji czwó rek pod-

wój nych ze ster ni czką (An na Wy ręb kow -
ska, Agniesz ka Tom czak, Alek san dra
Has, Mał go rza ta Ko biel ska, ster. An dże -
li ka Za lew ska), któ re – zda niem ob ser wa -
to rów – sto czy ły naj pięk niej szą wal kę na
to rze. Tre ne rem gru py mło dzi czek jest
Krzysz tof Ka liń ski. 

Start gru py naj młod szych wio śla rzy
i wio śla rek za koń czył się rów nież suk ce -
sem dru ży no wym, gdyż Płoc kie To wa rzy -
stwo Wio ślar skie za ję ło I miej sce w kla sy -
fi ka cji ge ne ral nej star tu ją cych klu bów.
Wię kszość naj młod szych płoc kich wio śla -
rzy to ucz nio wie SMS i Gim na zjum przy
ZST „70” w Płoc ku. Przy go to wa nia do re -
gat wspar li: Urząd Mia sta Płoc ka, PKN
Or len i Ba sell Or len Po ly o le fins. W. R.

Speł nio ne na dzie je

Re we la cyj nie wal kę o me da le roz po -
czę ła dwój ka ze ster ni kiem (Da mian
Sa lak, Da mian Ple wiń ski, ster. Łu kasz
So ko łow ski), któ ra od po cząt ku nie da ła
naj mniej szych szans ry wa lom i zde cy -
do wa nie za ję ła I miej sce. Za ło ga ta, aby
wy star to wać w Mi strzo stwach Pol ski Ju -
nio rów mu sia ła uzy skać zgo dę PZTW,
gdyż ze wzglę du na swój wiek po win na
star to wać jesz cze w gru pie ju nio rów
młod szych na olim pia dzie mło dzie ży,
ale w tym cza sie star to wa li w Pu cha rze

Eu ro py (Mi strzo stwa Eu ro py) w Szko cji
i tam zdo by li wi ce mi strzo stwo. 

Na stęp nie do wal ki na to rze przy stą pił
Ka mil Zaj kow ski na je dyn ce, któ ry
w Szko cji zdo był brą zo wy me dal. Ze
wzglę du na bar dzo wy so ki po ziom je dy -
nek, start ten bu dził naj wię ksze za in te re -
so wa nie. Głów nym ry wa lem za wod ni ka
PTW był wio ślarz z Byd gosz czy (V m.
na Mi strzo stwach Świa ta) oraz za wod ni -
cy z To ru nia i Szcze ci na, któ rzy w eli mi -
na cjach uzy ska li lep sze cza sy. Po za tym
wszy scy chcie li „do brać się do skó ry”
Ka mi lo wi, gdyż wie dzie li, że tro chę
cho ro wał. W fi na le te złu dze nia ry wa le
mie li tyl ko do 1000 m, po pół met ku Ka -
mil jak ra so wy pro fe sjo na li sta po ka zał
ry wa lom, że w tym dniu mo gą wal czyć
ale tyl ko o II i III miej sce, gdyż I miej -
sce jest dla nie go. I tak się sta ło. 

Me da lo wej szan sy nie zmar no wa li
rów nież za wod ni cy PTW w kon ku ren cji
czwó rek ze ster ni kiem (Pa weł Bu czyń -
ski, Se ba stian Fi jał kow ski, Łu kasz
Ko chań ski, Ja kub Za zga, ster. Łu kasz
So ko łow ski), któ rzy po bar dzo za cię tej
wal ce zdo by li brą zo wy me dal. Mniej
szczę ścia spor to we go mia ła czwór ka bez
ster ni ka (Pa tryk Po kor ski, Łu kasz To -
ma szew ski, Szy mon Bie niek, Mar cin
Ga wlik), któ rzy za ję li V miejsce oraz

Gra ży na Pie trzak na je dyn ce, któ ra za ję -
ła I miej sce w fi na le „B”. 

Jak zwy kle w wio ślar stwie ostat nią
kon ku ren cją, na zy wa ną przez wszyst -
kich „kró lew ską”, jest bieg óse mek ze
ster ni kiem. Rów nież tu nie mog ło za -
brak nąć płoc kich wio śla rzy. Za ło ga
PTW wy star to wa ła w op ty mal nie naj -
lep szym skła dzie (Pa tryk Po kor ski,
Ka mil Zaj kow ski, Da mian Ple wiń ski,
Da mian Sa lak, Łu kasz Ko chań ski,
Mar cin Ga wlik, Pa weł Bu czyń ski, Ja -
kub Za zga, ster. Do rian Ma te usz Ka -
łuż ny), wspar ta naj lep szym je dyn ka -
rzem Ka mi lem Zaj kow skim. Na efekt
przy go to wa nia i star tu ósem ki PTW nie
trze ba by ło dłu go cze kać, bo już po 500
m płoc ka za ło ga ob ję ła pro wa dze nie
i suk ce syw nie po wię ksza ła swo ją prze -
wa gę aż do me ty. Ósem ka Płoc kie go To -
wa rzy stwa Wio ślar skie go zwy cię ży ła
w prze pięk nym sty lu z prze wa gą po nad
3 se kund.

Na stęp ną mi łą wia do mo ścią by ło og -
ło sze nie wy ni ków kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej Mi strzostw Pol ski, w któ rej ju nio rzy
(męż czyź ni) PTW dru ży no wo za ję li
I miej sce, na to miast ca ła eki pa PTW
(męż czyź ni i ko bie ty) za ję ła łącz nie bar -
dzo do bre III miej sce. Twór cą suk ce -
sów gru py ju nio rów jest tre ner głów ny

Ja cek Ka ro lak oraz Piotr Sał kow ski,
na to miast ju nior ki pro wa dzi tre ner ka
Agniesz ka Lep czak. Wy mie nie ni za -
wod ni cy i za wod ni czki są 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 Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów
był moż li wy dzię ki po mo cy Urzę du
Mia sta Płoc ka, PKN Or len i Ba sell Or -
len Po ly o le fins.

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

3 sier pnia dla Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go był dniem wiel kie go trium fu, a da ta ta zwią za na jest ści śle z fi na łem 
Mi strzostw Pol ski Ju nio rów w Poz na niu

Płoc cza nie zdo mi no wa li Poz nań

Da wid Ku biak w cza sie de ko ra cji czwór ki
ści gał się już w na stęp nej kon ku ren cji –
dwój ce bez ster ni ka

Zwy cię ska czwór ka bez ster ni ka (od le wej): Do mi nik Ku biak, To masz Ci choc ki, tre ner
Grze gorz Stel lak, Ra do sław Mil cza rek

Zło ta dwój ka: Da mian Sa lak i Da mian
Ple wiń ski ze ster ni kiem Łu ka szem So ko -
łow skim i tre ne rem Jac kiem Ka ro la kiem

Ka mil Zaj kow ski w Poz na niu nie dał szans
ry wa lom
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(z Grze go rzem Ga cem, dy rek to rem Raj du OR -
LEN roz ma wia Ma ciej Szcze pa niak)

No wa tra sa raj du, szyb kie szu tro we od cin ki spe cjal -
ne, hop ki przez szczy ty, spek ta ku lar ne prze ja zdy bo -
kiem oraz peł na ple ja da pol skich i eu ro pej skich za łóg
raj do wych – to tyl ko na miast ka te go, co cze ka ki bi ców
pod czas Raj du OR LEN 2008, któ ry od bę dzie się 20 i 21
wrześ nia w Płoc ku i oko li cy.

Czy w tym ro ku mo że my spo dzie wać się no wo ści? 
– Ze wzglę du na

wy mo gi re gu la mi -
no we pu cha ru Mi s-
trzostw Eu ro py,
w p r o  w a  d z a  m y
pew ne zmia ny
w spo so bie or ga ni -
za cji Raj du OR -
LEN. Im pre za
trwać bę dzie dwa,
a nie jak do tych -
czas, trzy dni.
W Eu ro pie za poz -
na nie z tra są zaj-

mu je je den dzień, po ło wa dru gie go dnia to ba da nie
tech nicz ne i od ra zu ru sza ją od cin ki spe cjal ne. Krót-
szy rajd oz na cza po pro stu mniej sze wy dat ki. 

To do pie ro dru ga edy cja Raj du OR LEN. W tym
ro ku za li cza ny bę dzie on do Pu cha ru Eu ro py Stre fy
Cen tral nej oraz jest kan dy da tem do Mi strzostw Eu -
ro py. W ja ki spo sób rajd tak szyb ko zy skał pre sti żo -
wą ran gę?

– Rajd OR LEN jest spad ko bier cą Raj du War szaw -
skie go – jed ne go z naj star szych pol skich raj dów –
ro zgry wa ne go od bar dzo wie lu lat w róż nych re gio -
nach Pol ski. W ze szłym ro ku zo stał ro ze gra ny
w Płoc ku i je go ma low ni czych oko li cach. Zna le źliś -
my tu bar dzo do bry grunt i at mos fe rę do or ga ni za cji
im pre zy mo to ro wej. Wspie ra nas za rów no naj wię -
kszy pol ski kon cern pa li wo wy PKN OR LEN, z któ re -
go ini cja ty wy zo stał stwo rzo ny cał ko wi cie no wy
rajd, jak i Urząd Mia sta Płoc ka. Przed na mi trud ne
za da nie, gdyż rajd rze czy wi ście szyb ko awan su je
i zy sku je na pre sti żu. W ze szłym ro ku Rajd OR LEN
stał się run dą Mi strzostw Pol ski oraz uzy skał sta tus
raj du mię dzy na ro do we go. Stąd też start kie row ców
eu ro pej skie go for ma tu, jak choć by An to na Ale na –
zna ko mi te go Fi na. W tym ro ku rajd jest już run dą

Pu cha ru Eu ro py, as pi ru je my by w ro ku ko lej nym stać
się run dą Mi strzostw Eu ro py i rów no le gle run dą In -
ter na tio nal Ral ly Chal lan ge IRC – se rii raj do wej, któ -
ra roz wi ja się nie sły cha nie szyb ko. 

Ja kie wyz wa nia sto ją przed or ga ni za to rem?
– Rajd przy go to wy wa ny jest przez co naj mniej 10

mie się cy. Bez poś red nio przed im pre zą na efekt pra cu je
po nad ty siąc osób. 

W ze szłym ro ku OSy zo sta ły prze nie sio ne spod
Płoń ska w oko li ce Płoc ka. Czy w tym ro ku raj dow cy
bę dą po now nie ry wa li zo wać na cał ko wi cie no wych
od cin kach spe cjal nych? 

– W tym ro ku tra sa bę dzie zmie nio na z róż nych
wzglę dów. Część tra sy Raj du OR LEN prze no si my na
po łud nio wą stro nę Wi sły. Wy ni ka to za rów no z ini cja -
ty wy na sze go spon so ra – fir my OR LEN, któ ra chcia ła
zwię kszyć do stęp ność wi do wi ska dla szer szej gru py
raj do wych pa sjo na tów, jak rów nież wy mo gów FIA,
od noś nie or ga ni za cji raj dów za li cza nych do cy klu Pu -
cha ru Stre fy Eu ro py Cen tral nej. Część ze szło rocz nych
od cin ków spe cjal nych po zo sta nie w Raj dzie OR LEN
2008 jed nak w nie co zmie nio nej kon fi gu ra cji. Resz tę
za pro jek to wa no zu peł nie od po cząt ku. Pier wsze go dnia
ry wa li za cji na za wod ni ków cze ka ją cał ko wi cie no we
od cin ki spe cjal ne, dru gi dzień raj du czę ścio wo po kry -
wa się ze zna ną już tra są z ubieg łe go ro ku.

Jak się wy ty cza no wą tra sę raj du, aby by ła ona
prze de wszyst kim bez piecz na, a po dru gie atrak cyj -
na za rów no dla za wod ni ków jak i ki bi ców? 

– Zaj mu je się tym Ma rek Pa włow ski, by ły zna ko mi ty
pi lot raj do wy. Prze jeż dża on dzie siąt ki ty się cy ki lo me -
trów i do bie ra naj bar dziej atrak cyj ne oraz wi do wi sko we
od cin ki. Po tym eta pie pow sta je ogól na wi zja tra sy. Na -
stęp nie spraw dza my czy od cin ki mo gą rze czy wi ście biec
po da nym te re nie. Za czy na my do gry wać kwe stie or ga ni -
za cyj ne. Pod pi su je my od po wied nie po ro zu mie nia z wła -
dza mi lo kal ny mi i leś ni ka mi. Czę sto oka zu je się, że spo ra
część pier wot nie wy ty czo nej tra sy nie mo że zo stać wy ko -
rzy sta na ja ko OS, bo gdzieś prze bie ga re zer wat, las, jest
sprze ciw miesz kań ców, bądź właś nie wy re mon to wa no
dro gę, lub dro ga na ta ki re mont cze ka. To co z po cząt ku
wy da wa ło nam się być atrak cyj ne mu si zo stać zmie nio ne.
Łą czy my więc frag men ty, któ re uzy ska ją zgo dę i w re zul -
ta cie otrzy mu je my peł ną tra sę raj du. Wów czas spraw dza -
my, czy wy łą czo na tra sa speł nia wy mo gi re gu la mi nu
spor to we go. Na ko niec trze ba ją do pa so wać do po sia da -
ne go bu dże tu, gdyż każ dy ki lo metr od cin ka spe cjal ne go
kosz tu je i jest to uza leż nio ne od da nej lo ka li za cji. Waż ne
jest rów nież, by spraw dzić z po zo ru pro za icz ne kwe stie,
a klu czo we z pun ktu wi dze nia ro ze gra nia da ne go od cin ka
jak np. czy w da nym miej scu od cin ka spe cjal ne go nie od -
by wa się w so bo tę we se le i czy nie trze ba bę dzie zag wa -
ran to wać go ściom dro gi do ja zdo wej. 

Czy, ze wzglę dów bez pie czeń stwa, za sto su je cie
dwa ro dza je taśm za bez pie cza ją cych, ana lo gicz nie

do Raj du Pol ski oraz ze szło rocz nej edy cji Raj du
OR LEN?

– Dzię ki ta kie mu sy ste mo wi bar dziej obra zo wo moż -
na po ka zać z jed nej stro ny pub licz no ści, z dru giej oso -
bom czu wa ją cym nad ich bez pie czeń stwem, gdzie mo -
gą stać, a w któ rych miej scach mo że być szcze gól nie
nie bez piecz nie. 

Czy moż na jesz cze zgło sić się do pra cy przy or ga -
ni za cji Raj du OR LEN?

– Lu dzi ni gdy nie jest za du żo. Wy star czyć wy słać
do nas ma i la i wy ra zić swo ją go to wość do pra cy. Dla
każ de go po sta ra my się zna leźć ja kieś za ję cie. Je śli na -
wet nie przy zbli ża ją cym się raj dzie, to na pew no przy
in nych im pre zach mo to ry za cyj nych, or ga ni zo wa nych
przez Au to mo bil klub Pol ski. 

W Pol sce w za sa dzie tyl ko dwa raj dy zy sku ją na
ran dze i po pu lar no ści. Oba z nich wspie ra PKN OR -
LEN, oba są szu tro we. Skąd wy ni ka po pu lar ność
raj dów szu tro wych?

– Są uwa ża ne za bar dziej wi do wi sko we, niż as fal -
to we. Szu try są szyb kie, a ta kie tra sy właś nie lu bią
kie row cy i pub licz ność. Każ de go ki bi ca niez wy kle
cie szy wi dok raj dów ki ja dą cej bo kiem przez za kręt.
Prob lem w Pol sce po le ga na tym, że nie ma my su pe -
ra trak cyj nych as fal to wych tras. As fal to we OSy,
w na szym kra ju są prze waż nie bar dzo szyb kie, dziu -
ra we, nie rów ne i gę sto oto czo ne drze wa mi. Ta kie
tra sy stwa rza ją du że za gro że nie dla star tu ją cych za -
łóg. Raj dy szu tro we są bez piecz niej sze; au to jest ła -
twiej kon tro lo wać. Na wet je że li kie row ca tro chę za
szyb ko wej dzie w za kręt, bądź zbyt nio opóź ni ha mo -
wa nie, ma o wie le wię cej moż li wo ści odzy ska nia pa -
no wa nia nad sa mo cho dem. 

Ja kie atrak cje or ga ni za to rzy przy go to wa li w tym
ro ku spe cjal nie dla ki bi ców? 

– Prze de wszyst kim wi do wi sko we od cin ki spe cjal -
ne. W tym ro ku, ana lo gicz nie do ro ku po przed nie go,
przy go to wa liś my bar dzo efek tow ny od ci nek ul. Mo -
sto wej ze spe cjal nie wy bu do wa ną ho pą. Bie gnie on
w dół ze Sta re go Mia sta nad Wi słę. Za ło gi prze ja dą
go dwu krot nie. Dru gi prze jazd zo sta nie ro ze gra ny
pod ko niec pier wsze go dnia raj du już po zmro ku, co
wzbu dzi do dat ko we emo cje. Ki bi ce bę dą mo gli na -
być pa miąt ki i ga dże ty raj do we, za rów no pod czas
raj du jak i bez poś red nio przed nim, na sta cjach pa liw
OR LEN w Płoc ku i je go oko li cach. Rów no le gle pra -
cu je my nad pro jek tem „Wir tu al ny Ki bic”, któ re go
szcze gó łów jesz cze nie mo gę zdra dzić. To bę dzie
praw dzi wa nies po dzian ka dla ki bi ców!

Po resz tę atrak cji za pra szam na od cin ki spe cjal ne
raj du OR LEN już 20 i 21 wrześ nia.

Rajd OR LEN 2008 – no wa od sło na

W sto li cy Sło we -
nii Lub la nie od 23
lip ca do 3 sier pnia
trwa ły XVI Mi strzo -
stwa Eu ro py we te ra -
nów. W kon kur sie
sko ku wzwyż re pre -
zen tant Płoc ka Da -
riusz Bed nar ski

w swo jej ka te go rii wie ko wej (m-50) zdo był brą zo wy me -
dal z wy ni kiem 165 cm. Na zło ty i srebr ny me dal trze ba
by ło po ko nać po prze czkę na wy so ko ści 175 cm, co by ło
w za się gu płoc cza ni na, ale po ra za wo dów – jak na nie go
– by ła zbyt wczes na i or ga nizm nie zdą żył się do brze
„obu dzić”. Na 10 dni przed za wo da mi Bed nar ski sko czył
bo wiem 174 cm. 

War to do dać, że nasz za wod nik był naj star szym
w swo jej gru pie i po ko nał kil ku młod szych ry wa li. (j)

Brąz w Lub la nie
W cie niu zma gań olim pij skich, co raz chęt niej spo glą -

da my w kie run ku kra jo we go pod wór ka spor to we go.
Płoc cza nie, jak co ro ku, naj wię kszych emo cji upa tru ją
w pił ce noż nej i ręcz nej. 

W przy pad ku tej pier wszej dy scy pli ny wraz z no wym
se zo nem po wró ci ły na dzie je na awans do Ek stra kla sy.
Gwa ran tem suk ce su ma być tre ner Mi ro sław Ja błoń ski,
któ ry już pra co wał w Płoc ku i to właś nie pod je go wo dzą
Wi sła świę to wa ła naj wię ksze suk ce sy. Po pię ciu li go -
wych ko lej kach płoc ki zes pół zaj mu je pią tą lo ka tę w ta -
be li z do rob kiem 8 pun któw. Ostat nie zwy cię stwa nad
GKS Ka to wi ce i Zni czem Prusz ków po pra wi ły nie co na -
stro je płoc kim ki bi com, któ rzy na ina u gu ra cję I li gi mu -
sie li przeł knąć go rycz po raż ki z Pod be ski dziem Biel sko -
Bia ła, a w ko lej nych dwóch me czach z GKS Ja strzę bie
i Tu rem Tu rek za do wo lić się re mi sem. 

Nie wia do mo jak w li go wy se zon wej dą pił ka rze
ręcz ni. Do nie sie nia z ro zgry wa ne go w Niem czech tur -

nie ju Spar kas sen Cup, nie są zbyt op ty mi stycz ne. Wi sła
w swo jej gru pie doz na ła dot kli wych po ra żek z mi strzem
Szwaj ca rii Ami ci tią Zürich (28:38) oraz wi ce mi strzem
Nie miec SG Flen sburg Han de witt (19:39). Ostat ni mecz
ze HSG Düssel dorf (26:27) nie wy glą dał mo że już tak
ka ta stro fal nie, ale w koń cu to spad ko wicz z nie miec kiej
Bun des li gi. Trud no o op ty mizm przed zbli ża ją cą się ry -
wa li za cją li go wą, po nie waż wzmoc nie nia zes po łu nie
by ły zbyt du że (duń ski bram karz Mor ten Se ier, ro zgry -
wa ją cy z Ro sji An drej Fro łov oraz po wra ca ją cy do zes -
po łu Mi chał Ma ty sik), a ry wa le nie próż nu ją. Eki pa Vi -
ve Kiel ce oprócz te go, że prze ko na ła do pra cy u sie bie
Bo gda na Wen tę, to po zy ska ła jesz cze kil ku za wod ni -
ków z tzw. „li go wej gór nej pół ki”: Ka zi mie rza Kot liń -
skie go, Mi cha ła Stan kie wi cza i Pa wła Piw ko. Za tem ry -
wa li za cja o li go wy pry mat za po wia da się niez wy kle in -
te re su ją co. Je że li do ło ży my do te go jesz cze emo cje
zwią za ne z wy stę pa mi płoc czan w eu ro pej skiej Li dze
Mi strzów, to na brak spor to wych atrak cji na rze kać nie
bę dzie my. P.N.

Z na dzie ja mi
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Je den zło ty i pięć brą zo wych me da li
przy wie źli z Wro cła wia za wod ni cy płoc-
kie go Sto wa rzy sze nia In te gra cyj ny Klub
Te ni sa. W ostat nich Mi strzo stwach Pol ski
na kor tach AWF Wro cław przy Sta dio nie
Olim pij skim wy gry wa li fa wo ry ci. 

Pod nie o bec ność naj lep sze go płoc kie go
za wod ni ka – Pio tra Ja ro szew skie go, za -
wod ni cy SIKT Płock zdo by li sześć me da li. 

W fi na le gry deb lo wej męż czyzn pa ra
Je rzy KU LIK (SIKT Płock)/ Ta de usz
Kru szel nic ki (SKS Kon stan cin Je zior na)
wy gra ła z klu bo wą pa rą SPAR TA KU SA
Koź min Wlkp. Al bin Ba tyc ki/ Krzysz tof
Bre zy na 6/0; 6/1. 

Brą zo we me da le w tej grze zdo by li:
Ka mil Fa bi siak/ Ar ka diusz Sta siak
i Bro ni sław Ma li now ski/ Ma riusz
Śmie tan ka. 

Ta de usz Kru szel nic ki (SKS Kon stan cin
Je zior na) w fi na le gry sin glo wej męż -
czyzn wy grał z Al bi nem Ba tyc kim
(SPAR TA KUS Koź min Wlkp.) 6/0; 6/1
i po raz czter na sty zdo był zło ty me dal i ty -
tuł Mi strza Pol ski. 

Brą zo we me da le wy wal czy li za wod ni -
cy SIKT Płock: Je rzy Ku lik i Ar ka diusz
Sta siak. Me dal Sta sia ka tym bar dziej cie -
szy, bo to pier wszy je go me dal Mi st-
rzostw Pol ski w grze sin glo wej. Na le ży
do dać, że Arek od kil ku lat wal czy z po -
waż ną cho ro bą, lecz nie pod da je się, tre -
nu je, star tu je i – jak wi dać – z suk ce sem. 

Ty tuł Mi strzy ni Pol ski w grze sin glo -
wej ko biet przy padł Agniesz ce Bar tczak
(LOB Wro cław) po zwy cię stwie z Lu cy -
ną Sko ru piń ską (ZSTTW Zie lo na Gó ra)
6/0; 6/0. 

Trze cie miej sce i brą zo wy me dal zdo by -
ła Ju dy ta Ol szew ska, te go rocz na ma tu -
rzyst ka Zes po łu Szkół Tech nicz nych ”70”
w Płoc ku. Me cze Ju dy ty sta ły na bar dzo
do brym, spor to wym po zio mie; zwłasz cza
pa sjo nu ją cy i pe łen dra ma tur gii był mecz
z jej od wiecz ną ry wal ką o II miej sce – Lu -
cy ną Sko ru puń ską (ZSTTW Zie lo na Gó -
ra). Ol szew ska prze gra ła w trzech se tach:
6/4; 6/7 (tie bre ak 7/3) 4/6.

Tre ne rem za wod ni ków SIKT Płock,
star tu ją cych w XV Mi strzo stwach Pol ski
we Wro cła wiu, jest Ja cek Wil czyń ski. 

W. Chro bot 

PS Mi strzo stwa Pol ski by ły spraw dzia -
nem for my re pre zen tan tów Pol ski, któ rzy
30 sier pnia br. wy la tu ją na Igrzy ska Pa ra -
o lim pij skie do Pe ki nu. Olim pij ską dru ży nę
pol skich te ni si stów na wóz kach two rzą:
Ta de usz Kru szel nic ki (SKS Kon stan cin
Je zior na), Piotr Ja ro szew ski (SIKT Płock),
Al bin Ba tyc ki (SPAR TA KUS Koź min
Wlkp.) – gra sin glo wa męż czyzn, Ta de usz
Kru szel nic ki (SKS Kon stan cin Je zior na)/
Piotr Ja ro szew ski (SIKT Płock) – gra deb -
lo wa męż czyzn, Agniesz ka Bar tczak
(LOB Wro cław) – gra sin glo wa ko biet. 

XV Mi strzo stwa Pol ski w Te ni sie na Wóz kach Wro cław 1-3 sier pnia 

6 me da li dla Płoc ka

26-27 lip ca w szwedz kiej miej sco -
wo ści Kar lsko ga ro ze gra no III run dę
mo to cy klo we go Pu cha ru Eu ro py. Fe -
no me nal ny wy stęp za li czył Pa weł
Szko pek z OKI SZKO PEK TE AM.
Pod czas so bot nie go tre nin gu kwa li fi -
ka cyj ne go usta no wił no wy re kord to ru,
a dzień póź niej zde kla so wał ry wa li
pod czas wy ści gu. Dzię ki zwy cię stwu
w Kar lsko dze, 33-let ni za wod nik z Do -
brzy ko wa pod Płoc kiem, na run dę
przed za koń cze niem se zo nu, zag wa -
ran to wał so bie naj wyż szy sto pień po di-
um w Pu cha rze Eu ro py.

W wy ści gu na to rze Gel le ra sen, ja ko
je dy ni za wod ni cy z Pol ski, wy star to -
wa li bra cia Pa weł i Ma rek Szko pek,
re pre zen tu ją cy bar wy OKI SZKO PEK
TE AM. Za pre zen to wa li się bar dzo do -
brze już w so bot nich kwa li fi ka cjach.
Pa weł, ja dą cy na opo nach wy ści go -
wych, usta no wił no wy re kord to ru
uzy sku jąc czas 1:05:675. Ma rek Szko -
pek wy wal czył w kwa li fi ka cjach
czwar tą po zy cję star to wą.

Za rów no so bot nie kwa li fi ka cje, jak
i nie dziel ny wy ścig ro ze gra no w upa le.
Za wod ni cy star tu ją cy w kla sie Stock-
sport 1000 mie li do po ko na nia 30 okrą -
żeń, jed nak ze wzglę du na zbyt ro zgrza -
ną na wierz chnię to ru, któ re go tem pe ra -
tu ra do cho dzi ła do 50 st. C, wy ścig
skró co no o czte ry okrą że nia. 

Star tu ją cy z po le po si tion Pa weł
Szko pek kon sek wen tnie re a li zo wał za -
ło żo ną tak ty kę; za raz po star cie ob jął
pro wa dze nie w staw ce. Z każ dym ko lej -
nym okrą że niem po wię kszał prze wa gę
nad kon ku ren ta mi, w efek cie koń cząc
wy ścig z prze wa gą 6,5 sek nad dru gim
w kla sy fi ka cji Szwe dem An dre a sem
Mar ten sso nem. Ja ko trze ci li nię me ty
mi nął ja dą cy hon dą Per Bjork. Czwar ty
czas wy wal czył młod szy z bra ci Szko -
pek – Ma rek, awan su jąc w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej Pu cha ru na trze cie miej sce. 

Po wy ści gu Pa weł Szko pek nie krył
ra do ści: – Je stem bar dzo za do wo lo ny
z mo je go wy stę pu w Szwe cji. Zwy cię -
stwo w Pu cha rze Eu ro py jesz cze bar -
dziej mo ty wu je mnie do wal ki w ko lej -
nych star tach. Cho ciaż bar dzo do brze
czu ję się na to rze Gel le ra sen, nie dziel ny

wy ścig wca le nie na le żał do ła twych.
Wy so ka tem pe ra tu ra utrud nia ła kon cen -
tra cję. Zmien na au ra tuż przed star tem
spo wo do wa ła trud no ści z do bo rem od -
po wied nich opon. 

W tym se zo nie Pa weł Szko pek pre -
zen tu je świet ną for mę. Pod czas pier-
wszej run dy Pu cha ru Eu ro py, ro ze gra -
nej w hisz pań skiej Kar ta ge nie, wy wal -
czył dru gie miej sce. Dru ga run da Pu -
cha ru, któ ra od by ła się w czer wcu w Ri -
je ce przy nio sła za wod ni ko wi pier wsze
w je go ka rie rze zwy cię stwo w eu ro pej -
skim se ria lu. W ra mach Pu cha ru Eu ro -
py po zo sta ła do ro ze gra nia jesz cze jed -
na run da, któ ra od bę dzie się 20-21
wrześ nia w Poz na niu. Po raz pier wszy
za wo dy tej ran gi za gosz czą w na szym
kra ju. Pod czas wrześ nio we go wy ści gu
brat Pa wła, Ma rek bę dzie wal czył
o miej sce na po dium w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej Pu cha ru. 

Pa weł i Ma rek ści ga li się w na to rze
w Kar lsko dze na mo to cy klach Ya ma ha
R1 w kla sie Stocksport 1000. By li je dy -
ny mi re pre zen tan ta mi Pol ski. Za wod ni cy
ry wa li zo wa li w nie dzie lę w kla sach:
125cc, 250cc, SSP, Stocksport 600
i Stocksport 1000. K.K.

PS Pa weł Szko pek to je den z naj bar -
dziej uty tu ło wa nych pol skich za wod ni -
ków mo to cy klo wych. Jest ak tu al nym
Mi strzem Pol ski w kla sie Su per bi ke i II
Wi cem istrzem Eu ro py w kla sie Stock-
sport 1000. Na swo im kon cie ma rów -
nież star ty w za wo dach naj wyż szej ran -
gi świa to wej w tym Word Su per bi ke
i Mi strzo stwach Świa ta En du ran ce. 

Ma rek Szko pek, po mi mo mło de go
wie ku, ma na swo im kon cie licz ne suk -
ce sy w wy ści gach mo to cy klo wych. Jest
Mi strzem Eu ro py Cen tral nej w kla sie
GP 125 i wi ce i strzem Pol ski w kla sach:
Su per stock 600 i Su per stock 1000. 

Spon so ra mi głów ny mi OKI SZKO -
PEK TE AM są firmy: OKI Prin ting So -
lu tions, Wól czan ka. Par tne ra mi te a mu
są: Bo gdan ka Lu bel ski Wę giel, Hertz
Sy stems, Jun ghe in rich, SHOEI, Dia log
Te le com, Ya ma lu be oraz YA MA HA. 

Wspar cia ener ge tycz ne go udzie la
Red Bull.

Pa weł Szko pek zwy cięz cą Pu cha ru Eu ro py

Mistrz na mo to cy klu

Do o ko ła Pol ski
Przez 10 dni po ko na li na ro we rach oko -

ło 900 ki lo me trów. Mo wa o tu ry stach
z Klu bu Tu ry sty ki Ko lar skiej „Be neq te -
am”, któ ry dzia ła przy Od dzia le Za kła do -
wym PTTK w PKN Or len. Wy cie czka by -
ła trze cim eta pem Raj du Do o ko ła Pol ski.
W po przed nich ama to rzy tu ry sty ki ro we ro -
wej prze je cha li od El blą ga, przez Su wał ki,
Prze myśl do Kros na. Tym ra zem, w lip cu
wy star to wa li w Ja śle, za wi ta li do Za ko pa -
ne go, a swo ją wy pra wę za koń czy li w Ny -
sie. Jak za wsze, 11 ko la rzy pro mo wa ło na -
sze mia sto, gdyż na ich ko szul kach by ło
umiesz czo ne lo go Urzę du Mia sta i Or le nu. 

Jak na ra so wych tu ry stów przy sta ło,
uczest ni cy wy pra wy nie omi nę li żad ne go
cie ka we go obiek tu, któ ry znaj do wał się na

ich dro dze; po dzi wia li pięk ne, drew nia ne
cer kwie w Be ski dach, uro cze za kąt ki Pie -
niń skie go i Ta trzań skie go Par ku Na ro do we -
go, skan se ny. Przesz ko dą do zwie dza nia nie
by ła na wet zła po go da; Ba bia Gó ra przy wi -
ta ła ich desz czem. Jak przyz na ją uczest ni cy,
te go rocz na tra sa by ła naj trud niej szą z do -
tych cza so wych, gdyż pod ja zdy do cho dzi ły
na wet do 16 proc. Wszy scy jed nak dziel nie
zno si li tru dy wy pra wy i wró ci li do Płoc ka
szczę śli wi i za do wo le ni. Te go rocz ny rajd
pro wa dził Wal de mar Ko ryt kow ki. 

W tym ro ku człon ko wie Be neq te am
pla nu ją jesz cze wy pra wy do Krusz wi cy,
Pal mir i do Szwe cji. Je śli chcesz do wie -
dzieć się cze goś wię cej na te mat do tych -
cza so wych i przy szłych wy praw człon -
ków klu bu, wejdź na stro nę: www.be neq -
te am.web park.pl. (m.d.)
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Trze cia edy cja fe sti wa lu to uda ny
ma riaż czy stej elek tro ni ki,
drum’n’bas su, gi ta ro we go roc ka i trip -
-ho pu. – Dla mnie bar dzo waż ne jest
po sze rze nie świa do mo ści mu zycz nej
lu dzi – mó wił przed fe sti wa lem dj
WAX, któ ry cie szył się, że or ga ni za -
to rzy do ce ni li d’n’b ja ko waż ną ga łąź
elek tro ni ki i poz wo li li za ist nieć jej na
głów nej sce nie, gdzie w pią tek 1 sier -
pnia wy stą pi li Jun gle Drum mer i MC
Low Qui. Pier wszy z nich to je den
z naj lep szych per ku si stów drum and
bas so wych.

– Ża den te go ty pu fe sti wal nie pre -
zen tu je na głów nej sce nie d’n’b. Zwy -
kle je steś my spy cha ni do na mio tów
przy śmiet ni kach – żar to wał. Ko lej ną
zmia ną by ło poz by cie się na mio tu ki -
no we go. – Po mysł z fe sti wa lo wym ki -
nem nie do koń ca się spraw dził, bo
kon cer ty na głów nej sce nie sku tecz nie
je zag łu sza ły – tłu ma czył Łu kasz Na -
po ra, rzecz nik fe sti wa lu. W za mian
or ga ni za to rzy usta wi li na miot chil lo u -
to wy. – Być mo że niek tó rym wy da je
się to nie po trzeb ne, ale sta ra my się
zmie nić to prze ko na nie. Gra my ga tun -
ki już po pu lar ne na Za cho dzie, tj. dub-
step, dub tem po czy nu jazz, któ re po -
wo li zdo by wa ją sła wę w Pol sce – mó -
wił Chill Le a der, di dżej z poz nań skiej

gru py Ci ty In si de Art. Dj WAX uzu -
peł niał: – W każ dym ga tun ku mu zycz -
nym, czy to bę dzie jazz, pun krock czy
mu zy ka elek tro nicz na, po trzeb ne jest
roz luź nie nie, od po czy nek od te go co
na dan cef lo o rze. W mu zy ce waż na jest
też ci sza.

Zda niem or ga ni za to rów mu zy ka ma
łą czyć a nie dzie lić, a gra ni ce ga tun -
ko we wy da ją się mniej trwa łe niż są -
dzi my. Wi dać to by ło do sko na le
w dru gim dniu fe sti wa lu, gdy na sce-
nie po ja wił A Mo un ta in of One, któ ry
spo koj nie móg łby wy stą pić na gdyń -
skim Open’a i rze czy my sło wic kim
Off Fe sti wa lu Ar tu ra Roj ka. Re pre -
zen tan ci no wej fa li psy cho de licz ne go
roc ka udo wod ni li, że moc ne gi ta ro we
gra nie nie tyl ko mo że, ale i po win no
łą czyć się z elek tro ni ką. Słusz nie też
re cen zen ci ich pier wszy al bum po -
rów ny wa li do Fle e two od Mac, Pink
Flo yd, Talk Talk czy The Ver ve i Air.
Ale te go dnia wszy scy cze ka li na zes -
pół, któ ry prze są dził o wie lo ga tun ko -
wo ści te go rocz nej edy cji i prze ko nał
or to dok syj nych fa nów roc ka, do –
wy da wa ło by się tak obo jęt ne go im
mu zycz nie – fe sti wa lu. UN KLE – to
nie mal iko na, z któ rą współ pra co wa li
ta cy wo ka li ści, jak Thom Yor ke (Ra -
dio he ad), Ri chard Ashcroft (The Ver -

ve), Ian Brown (The Sto ne Ro ses),
Ian Ast bu ry (The Cult) czy Mi ke D.
(The Be a stie Bo ys). UN KLE pro du -
ko wa li al bu my So uth i Oa sis, two rzy -
li mu zy kę do fil mów „Inie ma moc ni“,
„Se xy Be ast“ i „GO AL“ oraz re mik -
so wa li m.in. Qu e ens Of The Sto ne
Age, De pe che Mo de czy Mas si ve At -
tack. Trip -ho pow cy za skar bi li so bie
ser ca fa nów roc ka ubieg ło rocz nym,
trze cim al bu mem „War Sto ries“, któ -
re go pos ma ko wać na ży wo mog ła
pub licz ność Au dio ri ver. Wie lu uwa -
ża ło, że war to by ło wy dać te 30, 50 zł
na wet je śli chcia ło się po słu chać
jedynie te go zes po łu. 

Oczy wi ście nie za bra kło te go, co
jest „so lą elek trycz nej pla ży”, czy li
klu bo we go, sty lo wo urzą dzo ne go
(pul su ją ce czer wo no -po ma rań czo wym
świat łem ekra ny dio do we i plaz my,
skó rza ne fo te le) namiotu oraz Cir cus
Sta ge, naj wię ksze go i naj bar dziej ob -
le ga ne go na mio tu przez fa nów „kla sy-
cz nej” elek tro ni ki. 

Jak za wsze na fe sti wa lach od by wa ją -
cych się na nad wi ślań skiej pla ży po ja -
wia się prob lem po go dy. W tym ro ku,
choć by ło w mia rę ciep ło, to też czę sto
la ło, ale or ga ni za to rzy i pub licz ność
świet nie so bie z tym po ra dzi li. (rł)

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Uda ny za bieg wpro wa dze nia bi le tów i po sze rze nie mu zycz nej for mu ły fe sti wa lu.
– Au dio ri ver prze cie ra no we szla ki – mó wił Chill Le a der, di dżej z Poz na nia i trud no się z nim
nie zgo dzić.

No we ga tun ki, szer sza for mu ła 
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La to, jak że cię ubła gać?
Proś bą ja ką? Łka niem ja kim?
Tak ci pil no pójść i za brać
w wa liz ce zie leń i pta ki?
Pta ków ty le. Zie le ni ty le.
La to, za cze kaj na chwi lę.

Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski  

Cytat
numeru

Nad miar am bi cji 
to cho ro ba py chy 
i sa mo u wiel bie nia, 
jej nie do miar to cho ro ba
nie peł nej war to ści.

Ste fan Pa cek

2008
Po cho dzi z Łob za (za chod nio po mor -

skie). Ma 19 lat i stu diu je za rzą dza nie na
Uni wer sy te cie Szcze ciń skim. Wcześ niej
zdo by ła ty tuł Miss Po mo rza Za chod nie go,
któ ry był eli mi na cja mi do kon kur su Miss
Pol ski, a w sa mym fi na le w Płoc ku rów -
nież ty tuł Miss Yo u Tu be. Obok ko ro ny,
na naj pięk niej szą Pol kę 2008 ro ku przed

am fi te a trem cze -
ka ła ko lej na na -
gro da – no wy
Opel Cor sa.
Kla u dia w fi -
na le po ko na -
ła 27 kan dy -
da tek, w tym
1 9 - l e t  n i ą
płoc czan kę,
uczen ni cę V
L.O., Jo an nę
Chru stow ską
(któ ra zdo by ła
ty tuł IV Vi ce -
miss i Miss Te le -
wi dzów Pol sa tu)
oraz Pa u li nę Ho jar ską,
cór kę daw nej po słan ki
Sa mo o bro ny. 

Fi na ło wa ga la kon kur su od -
by ła się w płoc kim am fi te a trze
i by ła im pre zą ina u gu ru ją cą dzia łal ność
wy re mon to wa ne go oraz prze bu do wa ne -
go obiek tu. Był to też po wrót do tra dy cji
pier wszych fi na łów Miss Pol ski, któ re
od by wa ły się w am fi te a trach, np. w Ope -
rze Leś nej w So po cie. 

Tran smi sja na an te nie Pol sa tu roz po -
czę ła się 3 sier pnia o godz. 21 i trwa ła do
pół no cy. W pier wszej sce nie zo ba czy liś -
my współ pro wa dzą cych ga lę – Mać ka
Ro ka i Ma cie ja Dow bo ra – w sty lo wym

oldsmo bi lu zmie rza ją cych w stro nę tab li -
cy z na pi sem Płock. Po tem, choć nie licz -

ne, po ja wia ły się „prze bit ki”
z pla ży z wi do kiem na

Tum skie Wzgó rze
i bry łę am fi te a tru,

któ ry w te le wi zji
„wy padł” bar dzo

do brze. Cie ka -
wa sce no gra -
fia (dio do we
ekra ny wraz
z bia ły mi
pa sa mi ma -
te ria łu na -
da wa ły ca -
ło ści ele-
gan cji), roz -
bu  do  wa  na

sce na z wy -
bie giem i – co

pod kre śla li ko -
men ta to rzy – at -

mos fe ra am fi te a tru
po sta wi ły ga lę na

naj wyż szym po zio mie. 
Głów nym pro wa dzą cym

był Krzysz tof Ibisz. W czę ści
ar ty stycz nej wy stą pi li: Łu kasz

Za gro bel ny, Piotr Polk, Kom bii oraz
gwia zda wie czo ru, czy li po cho dzą ca
z Ukra i ny Ru sła na. W ju ry za sie dli m.in.
Krzysz tof Ho łow czyc, An drzej Nej man,
Gra ży na Wol szczak oraz ustę pu ją ca miss
Ka ro li na Za krzew ska, któ ra na za koń cze -
nie do ko na ła ko ro na cji na stęp czy ni. Nie -
ste ty, wcho dząc na sce nę upa dła, gu biąc
ko ro nę. Ta pod czas ude rze nia od kształ ci -
ła się, przez co no wa miss z tru dem
utrzy my wa ła ją na gło wie.

Kon kurs Miss Pol ski pow stał w 1990
ro ku, po zdo by ciu ty tu łu Miss World
1989 przez Ane tę Krę glic ką. Po sta no -
wio no wów czas roz wią zać kwe stie
praw ne tj. naz wę kon kur su oraz po wo ła -
nie ofi cjal nej spół ki zaj mu ją cej się wy b-
o ra mi miss. Owo cem tych za bie gów by -
ła zmia na naz wy kon kur su z Miss Po lo -
nia na Miss Pol ski. (rł) 

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Po zo sta łe uty tu ło wa ne miss: Ju lia
Pią tek z Gdań ska (I Vi ce miss), Mar ta
Mar ci szak z Gło go wa (II Vi ce miss),
We ro ni ka Bro no wic ka z Po lic (III Vi -
ce miss), An na Bo gu sie wicz z Lub li na
(Miss Fo to), Ka ta rzy na Ku zdra liń ska
z Lub li na (Miss In ter ne tu)Joanna Chrustowska

4 paź dzier ni ka 2008 r. w fi na le Miss World 2008 w Ki jo wie nasz
kraj re pre zen to wać bę dzie 19-let nia Kla u dia Un ger man...

Miss Pol ski

Rusłana

Klaudia Ungeran


