
1 WRZEŚNIA 2009

Nr 15 (216)

Kie dy 3 la ta te mu, za na mo wą zna-
jo me go, tra fił z Goł da pii do Szko ły
Mi strzo stwa Spor to we go w płoc kiej
„sie dem dzie siąt ce” i za de kla ro wał, że
chce wio sło wać, na wet naj więk si op -
ty mi ści wśród tre ne rów nie spo dzie -
wa li się tak szyb kich re zul ta tów.

– Owszem, wa run ki fi zycz ne miał bar d-
zo do bre, tak że du żo do brych chę ci –
wspo mi na je go tre ner Ja cek Ka ro lak. Ale
wie lu już ta kich by ło, któ rym chę ci i sa mo -
za par cia star cza ło na pa rę mie się cy, a po -
tem wo le li ro bić to, co in ni chłop cy w ich
wie ku. Bo wio sło wa nie to nie mal co dzien -
na cięż ka pra ca, a wy ni ki bę dą al bo nie.
Ale Ka mil wy ka zał cha rak ter i kon sek -
wen tnie dą żył do wy ty czo ne go ce lu.

8 sier pnia w Bri ve -la -Ga il ler de w po -
łud nio wej Fran cji sta nął na dru gim
miej scu po dium dla zwy cięz ców Mi s-
trzostw Świa ta Ju nio rów (star to wa ło
w tej kon ku ren cji 38 „je dyn ka rzy”).
Obok stał po nad dwu me tro wy Nie miec,
któ ry wy prze dził go o 45 set nych se kun -
dy, a na trze cim miej scu Chiń czyk. Suk -
ces mo że przy pi sać tyl ko so bie i tre ne -

ro wi (po dob nie jak po raż ki), bo star tu je
na „je dyn ce”. To nie jest zwy cię stwo
zes po ło we, ani – w przy pad ku gor sze go
wy ni ku – wi ny nie moż na zrzu cić na ko -
le gę, któ ry się za ga pił i źle po cią gnął
wio słem.

dokończenie na str. 22

Srebr ne wio sła dla płoc cza ni na

Ka mil wi ce mi strzem
świa ta

Ka mil Zaj kow ski z tre ne rem Jac kiem Ka ro -
la kiem na mi strzo stwach świa ta w Bri ve – la
Ga il ler de

Trwa ją in ten syw ne pra ce przy prze-
bu do wie skrzy żo wa nia alei Ja cho wi cza
z ul. Dwor co wą. Od paź dzier ni ka 
bę dzie obo wią zy wa ła już no wa or ga ni -
za cja ru chu. A zmian jest kil ka. 

– Po pier wsze ja dąc uli cą Dwor co wą
w stro nę Po dol szyc, nie bę dzie już moż -
na skrę cać w le wo – mó wi Mał go rza ta
Wit czew ska, dy rek tor Miej skie go 
Za rzą du Dróg. – Dla te go pow sta je 
wy sep ka. Wszyst kie sa mo cho dy bę dą
mu sia ły je chać w pra wo i za wró cić 
do pie ro na skrzy żo wa niu al. Ja cho wi cza
z 11 Li sto pa da.

Kie row cy bę dą też mo gli wy brać in ne
roz wią za nie: z ul. Dwor co wej do stać się
do ul. Oto liń skiej dro ga mi wew nętrz ny -
mi i wte dy z Oto liń skiej bę dą mo gli
skrę cić w le wo, w stro nę War sza wy. 

Pod wzglę dem or ga ni za cji ru chu nie
zmie nia się skrzy żo wa nie al. Ja cho wi cza

z Dwor co wą, je śli je dzie się od stro ny
cen trum. Z te go kie run ku bę dzie moż na
swo bod nie skrę cać w le wo, co oz na cza,
że nie zmie nią się tra sy kur so wa nia au to -
bu sów Ko mu ni ka cji Miej skiej. 

Ale to nie ko niec no wo ści. – No we
świat ła zo sta ną usta wio ne na skrzy żo wa -
niu al. Ja cho wi cza z Dwor co wą – tłu ma -
czy Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre zy den -
ta. – Oczy wi ście, bę dą sko or dy no wa ne

z ty mi, znaj du ją cy mi się na skrzy żo wa niu
al. Ja cho wi cza z Ki liń skie go. No wa sy gna -
li za cja bę dzie rów nież przy ul. Oto liń skiej. 

Aby by ło bez piecz nie, zmie nią się
tak że przej ścia dla pie szych. Te raz, aby
przejść na dru gą stro nę od Sta ni sła wów -
ki do ZUS, pie szy nie mu si za trzy my -
wać się w pa sie zie le ni. Od paź dzier ni ka
się to zmie ni; przej ście po ko ny wać się
bę dzie na dwa ra zy. 

Ko lej ną wpro wa dzo ną zmia ną bę dzie
lik wi da cja przejść dla pie szych: na wy -
so ko ści McDo nald’s oraz na wy so ko ści
sta cji ben zy no wej Or le nu (na prze ciw ko
po li tech ni ki). – Pow sta nie za to no we
przej ście z sy gna li za cją świet lną bez -
poś red nio u wlo tu uli cy Oto liń skiej –
wy jaś nia dy rek tor MZD. 

Wszyst kie pra ce kosz to wać bę dą 460
tys. zł, a wy ko naw cą jest fir ma AMP
Con sul tant z El blą ga. (m.d.)

Ja cho wi cza / Dwor co wa ina czej
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89. rocz ni ca woj ny pol sko -bol sze wi-
c kiej jest szcze gól nym świę tem tak że dla
Płoc ka. Od 15 do 18 sier pnia od by ło się
wie le uro czy sto ści, upa mięt nia ją cych sa -
mą woj nę, Bi twę War szaw ską oraz prze de
wszyst kim obro nę Płoc ka przed bol sze wi -
ka mi. W Dzień Woj ska Pol skie go (15
sier pnia) w ka te drze od pra wio na zo sta ła
uro czy sta msza św. „za tych, któ rzy od da -
li ży cie w obro nie na szej oj czyz ny, na sze -
go mia sta”. Na wią zu jąc do peł ne go od da -
nia i po świę ce nia Ma rii Pan ny (świę to

Wnie bow zię cia), bp Piotr Li be ra py tał
w ho mi lii, czy dzi siej sze mło de po ko le nie,
za fa scy no wa ne ko lo ro wą tan de tą, ży ją ce
w świe cie ilu zji, na ma wia ne do du cho wej
mier no ty i prze cięt no ści, do rów na nia
w dół, by ło by zdol ne do ry zy ko wa nia ży -
cia w imię wyż szych ce lów, jak ich dzia -
do wie 89 lat te mu? Módl my się – mó wił
bi skup – aby woj sko pol skie za wsze po zo -
sta wa ło wier ne swo im ide a łom – Bóg,
Ho nor, Oj czyz na.

dokończenie na str. 5

„Do czy nu! Do bro ni! Do ofiar!” – pi sał w sier pniu 1920 r. „Ku rier Płoc ki”. –
„Ksiądz, ro bot nik, ma gnat i ko bie ta win ni ra mię przy ra mie niu we sprzeć tę dzia twę
na szą, co pier sia mi swy mi bo ha ter sko osła nia Oj czyz nę. Zie mio Płoc ka, wstań!”

Do ape lu!
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* Na gro bek Mi cha ła du La u rans, któ ry
ura to wał w cza sie II woj ny świa to wej
ka te dral ny skar biec, bę dzie ko lej nym
pod da nym re no wa cji w ra mach ak cji
„Ra tuj my płoc kie Po wąz ki”.

* Płoc ki Mo sto stal wy grał prze targ na
bu do wę dwóch zbior ni ków na ro pę
w Ada mo wie (o po jem no ści 100 tys.
m sześc. każ dy) dla PERN-u.

* Przy ul. Ko le jo wej bu do wa ne są za to -
ki na przy stan kach au to bu so wych.
Ma ją być go to we w paź dzier ni ku.

* Ma te usz Mi cha lak zdo był brą zo wy
me dal na Ogól no pol skiej Olim pia -
dzie Mło dzie ży w Kra ko wie w strze -
lec twie spor to wym.

* Wo je wo da Ma zo wiec ki pod pi sał de -
cy zję lo ka li za cyj ną por tu lot ni cze go
w Mo dli nie.

* Duń czyk Lars Mol ler Mad sen wzmoc-
nił dru ży nę płoc kich szczy pior ni stów
na dwa se zo ny.

* An drzej Dwoj nych stra cił sta no wi sko
kie row ni ka płoc kiej de le ga tu ry
Mazowieckiego Urzę du Wo je wódz -
kie go.

* W ran kin gu „Wspól no ty” Płock za jął 3.
miej sce pod wzglę dem za moż no ści
wśród miast na pra wach po wia tu. Pier-
wszy jest So pot, dru gie Świ no uj ście.

* Pre zes UO KiK zgo dzi ła się na prze ję -
cie przez PERN kon tro li nad spół ką
OLPP.

* Piotr Ja ro szew ski z Al bi nem Ba tyc kim
za ję li 13. miej sce w dru ży no wych
mi strzo stwach świa ta w te ni sie na
wóz kach, ja kie od były się w Not tin -
gham.

* 6 sier pnia z ka te dry wy ru szy ła 28. piel-
grzym ka die ce zji płoc kiej na Jas ną
Gó rę z udzia łem 1300 pąt ni ków.

* Płoc kie Sto wa rzy sze nie Twór ców
Kul tu ry (przed tem RSTK) ob cho dzi
25-le cie dzia łal no ści – sku pia 48
człon ków.

* Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na roz po -
czę ła sprze daż kar ne tów (12 kon cer -
tów od wrześ nia do koń ca ro ku)
w ce nie 220 zło tych.

* Z pół rocz nym opóź nie niem za koń czo -
no bu do wę pa wi lo nu szpi tal ne go na
Wi nia rach. Pier wszych pa cjen tów
przyj mie pod ko niec ro ku.

* Roz po czę ła się re a li za cja „Zło te go Ro -
gu”. Naj pierw na przy szły plac bu do -
wy wesz li ar che o lo dzy. Za koń cze nie
in we sty cji pla no wa ne jest na 2012 rok.

* Od 14 do 16 sier pnia w Łąc ku trwa ły
mi strzo stwa Pol ski mło dych ko ni
w sko kach przez przesz ko dy.

* Płoc kie po go to wie ra tun ko we otrzy-
ma ło 676 tys. zł z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go na
za kup 2 no wych am bu lan sów. To 85
proc. war to ści ka re tek.

* PKN Or len uru cho mił no wy pro gram
flo to wy „Biz ne stank”, umoż li wia ją cy
ma łym i śred nim przed się bior com,
tan ku ją cym co naj mniej 500 l pa li wa
mie sięcz nie, za ku py z ra ba tem.

* Za hoj ną po moc dzie ciom nie peł no -
spraw nym m.in. za kup pomp in su li -
no wych, Piotr R. Ra czkow ski otrzy-
mał od Kra jo we go Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Dzie ci Nie peł no spraw nych
„Po moc Dzie ciom” me dal XXV -le -
cia Pol skie go Sto wa rzy sze nia Dia be -
ty ków.

* Na Au dio ri ver sprze da no 12 ty się cy
bi le tów. (j)

Mi nął miesiąc
Na po sze rze nie uli cy

Gmi na Płoc k na by ła od wła ści cie li
część (0,25 ha) dwóch dzia łek przy
ul. Li siej (Imiel ni ca). Nie ru cho mo ści
te są przez na czo ne na pla no wa ne po -
sze rze nie uli cy.

e-U rząd

Pre zy dent za twier dził roz po czę cie
re a li za cji pro jek tu „Płoc ka Plat for ma
Te le in for ma tycz na e-U rząd”, w opar -
ciu o me to dy kę PRIN CE2. Nad re a li -
za cją pro jek tu czu wać bę dzie 5-oso -
bo wy Ko mi tet Ste ru ją cy pod prze-
wod nic twem se kre ta rza mia sta –
Kry sty ny Ko wa lew skiej.

Za gra ją w eu ro pej skiej or kie strze

Wzo rem lat ubieg łych tro je ucz -
niów Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej
za pro szo nych zo sta ło do udzia łu
w Eu ro pej skiej Or kie strze Mło dzie -
żo wej, przy go to wu ją cej kon cer ty
w Dar mstadt. Or kie strę two rzy kil ku -
dzie się ciu mło dych mu zy ków z kil -
ku na stu kra jów. W tym ro ku Pol skę
i Płock w or kie strze re pre zen to wać
bę dą: Krzysz tof Sa dow ski, Szy mon
Bia ło ruc ki i Bar tło miej Żół tow ski.
Kosz ty wy ja zdu po kry te zo sta ną
z bu dże tu mia sta, noc le gi i wy ży wie -
nie za pew nia stro na za pra sza ją ca. (j)

Prezydent zarządził

Środ ki czy sto ści, odzież i obu wie, wy ro -
by dzie wiar skie i pra wie pięć ton mater-
iałów bu do wla nych, m.in. ce ment i gla zu ra
– wszyst ko to po je cha ło do mia sta, któ re
naj bar dziej ucier pia ło pod czas te go rocz -
nych po wo dzi w Ma ło pol sce. Dą bro wa Tar -
now ska le ży na te re nach de pre syj nych, naj -
bar dziej na ra żo nych na wy le wy rzek. 

Po wódź, któ ra na wie dzi ła po łud nie Pol-
ski póź ną wios ną, znisz czy ła wie le pry wat -
nych do mostw. Jed nak miesz kań cy Dą bro -
wy, tak jak wcześ niej Kłodz ka, mo gli li czyć
na po moc ze stro ny płoc kich or ga ni za cji.

Płoc ki od dział Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ża na wią zał kon takt z Urzę dem Miej -
skim w Dą bro wie Tar now skiej. Do ak cji
włą czył się też Od dział Za rzą dza nia Kry zy -
so we go, Ochrony Ludności i Spraw Obron-

nych Urzę du Mia sta Płoc ka. Wspól nie zor-
ga ni zo wa no zbiór kę da rów. Jak zwy kle,
hoj no ścią wy ka za li się wła ści cie le firm
z Płoc ka i oko lic.

W hi sto rii współ pra cy PCK z Urzę dem
Mia sta od no to wa no już wie le ak cji po mo co -
wych. Kie dy w 2006 spło nę ła w Płoc ku ka -
mie ni ca na ro gu ulic 1 Ma ja i Sien kie wi cza,
po go rzel ca mi za jął się właś nie Pol ski Czer-
wo ny Krzyż, przy wspar ciu Urzę du Mia sta.

– W sta tu tach PCK oraz Od dzia łu Za -
rzą dza nia Kry zy so we go wid nie je nie mal
iden tycz ny za pis: o po mo cy posz ko do wa -
nym w kra ju i za gra ni cą – mó wi Ja ni na
Ka miń ska, z za rzą du płoc kie go PCK. –
Dla te go zde cy do wa liś my się po łą czyć si ły,
aby ra zem or ga ni zo wać wspar cie dla po -
trze bu ją cych. (ms)

Sa mo chód z da ra mi dla po trze bu ją cych wy jeż dżał z Płoc ka już dwa ra zy w cią -
gu ostat nich dwóch mie się cy. Płoc ki PCK i Urząd Mia sta dzia ła ją wspól nie od
dzie się ciu lat, or ga ni zu jąc po moc dla po go rzel ców, po wo dzian, a na wet ofiar
woj ny. Tym ra zem niez będ ne ar ty ku ły po je cha ły do Dą bro wy Tar now skiej.

Pięć ton po mo cy

Dy żu ry Ko mi sji
Miej ska Ko mi sja Roz wią zy wa nia

Prob le mów Al ko ho lo wych in for mu je,
że od wrześ nia przyj mo wać bę dzie in te -
re san tów rów nież w śro dy w godz. 9 –
12. Po zo sta łe dy żu ry bez zmian tj. w po -
nie dział ki, wtor ki i czwar tki w godz.
15.30 – 18.30, w sie dzi bie ko mi sji przy
ul. Mi sjo nar skiej 22, pok. 1, tel. 024/364
76 15. In for ma cje w Wy dzia le Zdro wia
i Spraw Spo łecz nych tel. 024/367 17 20,
024/367 17 04. (j)

Po praw kli mat 
swo je go mia sta

Od 16 do 22 wrześ nia ko rzy sta my
z tran spor tu zbio ro we go, po ru sza my się
ro we rem lub pie szo. W tych dniach przy-
pa da bo wiem „Eu ro pej ski Dzień bez Sa -
mo cho du”. Za chę ca my wszyst kich płoc -
czan, by choć w jed nym dniu przy łą czy li
się do ak cji, któ rej ha sło w tym ro ku
brzmi: Po praw KLI MAT swo je go mia sta. 

Uży wa nie sa mo cho dów ma znacz -
ny wpływ na zmia ny kli ma tu i za nie -
czysz cze nie śro do wi ska. Je śli cza sem
zo sta wi my sa mo chód w ga ra żu, odro -
bi nę po mo że my śro do wi sku, a so bie
po pra wi my kon dy cję i sa mo po czu cie.

(j)
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Agen cja Re wi ta li za cji
Sta rów ki za koń czy ła re -
wa lo ry za cję ka mie ni cy
przy ul. Kwiat ka 51, któ -
rej re mont trwał od lip ca
2008 r. Wy ko na ne ro bo ty
kosz to wa ły pra wie 1,5
mln zł.

W od no wio nej ka mie -
ni cy pow sta ły dwa lo ka -
le usłu go we – na par te -
rze oraz dwa miesz kal ne
– na pię trze. Wszyst kie
lo ka le zna laz ły już na by-
w ców.

Re mont pro wa dzo ny
był przez kon sor cjum
firm PBU „WIX BUD”
Sła wo mir Mi kul ski – li -
der kon sor cjum i Przed -
się bior stwo In sta la cyj -
no -U słu go we „WE -
RESZ CZYŃ SKI”. Pro-
jekt bu do wla ny opra co -
wa ny zo stał przez Za -
kład Pro jek to wa nia
i Usług Tech nicz nych
„AR KON-B” Zdzi sław
Brze ski.

Za kres re wa lo ry za cji bu dyn ku ob jął
m.in.: roz biór kę zu ży tych ele men tów
(dach, więź ba da cho wa, drew nia ne stro -
py, drew nia ne scho dy, ścia ny dzia ło we
i część ścian kon struk cyj nych, de mon -
taż okien, drzwi), roz biór kę współ czes -
nej przy bu dów ki, prze pro wa dze nie
kom plek so wych prac hy dro i zo la cyj -
nych ścian piw nic i fun da men tów, wy -
ko na nie izo la cji pio no wych i po zio -
mych me to dą fir my Schom burg, wy ko -
na nie no wych stro pów sta lo wo -żel be to -
wych i no wej klat ki scho do wej, mon taż

de ta li ar chi tek to nicz nych, wy ko na nie
in sta la cji wew nętrz nych oraz no wych
przy łą czy me dial nych.

Przy pom nij my, że ka mie ni ca przy ul.
Kwiat ka 51 zo sta ła wznie sio na w la tach
1865-1866. W 1975 ro ku zo sta ła wpi sa na
do re je stru za byt ków daw ne go wo je wódz -
twa płoc kie go. Dom od cza sów pow sta nia
do chwi li obec nej peł nił fun kcję miesz kal -
ną. Zmia na spo so bu użyt ko wa nia by ła
moż li wa pod wa run kiem do sto so wa nia
no wej fun kcji do wa lo rów za byt ko wych
obiek tu. DS.

No wa sta ra ka mie ni ca
Mia sto szu ka wy ko naw cy, któ ry zaj mie

się bu do wą od cin ka ul. Bro war nej –
od dróg do ja zdo wych do no we go mo stu
do skrzy żo wa nia z ul. Wło ścia ny (bez na -
wierz chni na tym skrzy żo wa niu). 

W ra mach za da nia wy ko na na zo sta nie as -
fal to wa jezd nia o sze ro ko ści 6 me trów. Pow-
sta nie tak że jed no stron ny chod nik o sze ro ko -
ści 2 me trów. Wy ko na ny bę dzie z kost ki be -
to no wej czer wo nej, na to miast zja zdy do po -
se sji bę dą w ko lo rze sza rym. Pod czas prac
prze bu do wa na zo sta nie część ist nie ją ce go

ro wu me lio ra cyj ne go oraz pow sta nie plac
ma ne wro wy dla sa mo cho dów. Zbu do wa ny
on bę dzie z ele men tów ażu ro wych. 

In we sty cja obej mie rów nież wy ko na nie
ka na li za cji desz czo wej wraz z mo der ni za -
cją hy dran tów oraz no we go oświet le nia.
Dla uła twie nia ko mu ni ka cji osób nie peł -
no spraw nych prze wi dzia no ob ni że nie
kra węż ni ków w miej scach przejść dla pie -
szych do 2 cm po nad po wierz chnię jezd ni.

We dług pla nów pra ce po win ny za koń -
czyć się 30 li sto pa da br. (m.d.)

W Cie cho mi cach

Już nie dłu go kie row cy cię ża ró wek i sa -
mo cho dów do staw czych bę dą mu sie li za -
cząć dbać o to, by nie prze kra czać wa gi
do pusz czal ne go za ła dun ku oraz aby rów -
no roz kła dać ła du nek na na cze pie.
A wszyst ko dla te go, że Urząd Mia sta ku -
pił właś nie urzą dze nie do wa że nia po ja -
zdów. Sta no wi sko z wa ga mi prze noś ny mi
za pro jek tu je oraz wy ko na Biu ro Pro jek -
tów i In we sty cji „Pro bud” z Sier pca. In we -
sty cja kosz to wać bę dzie pra wie 300 tys. zł. 

Sta no wi sko do wa że nia po ja zdów sta -
nie przy uli cy Do brzy kow skiej, na od cin -
ku po mię dzy ron dem a za bu do wa nia mi
w Ra dzi wiu, praw do po dob nie na wy so ko -
ści ogro dów dział ko wych. 

Będzie miało co najmniej 50 m długoś-
ci i 5,5 m szerokości. Ze względów bez-
pieczeństwa oddzielone będzie od pasa
jezdni wyspą o szerokości 1,5 m. Od
strony pobocza wydzielony zostanie ciąg
pieszy, umożliwiający dokonanie
oględzin pojazdu.

– Wa że niem sa mo cho dów zaj mą się
pra cow ni cy Mazowieckiej Wojewódzkiej
In spek cji Tran spor tu Dro go we go – mó wi
Mał go rza ta Wit czew ska, dy rek tor Miej -

skie go Za rzą du Dróg. – Oni też bę dą na -
kła da li ka ry na kie row ców, któ rzy prze wo -
żą zbyt cięż ki ła du nek.

Ale nie o sam cię żar cho dzi. – Waż ne
jest tak że roz ło że nie to wa ru na na cze pie,
czy li na cisk na posz cze gól ne osie – wy jaś -
nia Wit czew ska. – Na przy kład je że li do -
pusz czal na ma sa po ja zdu wy no si 40 ton,
a na na cze pie jest 20 ton, nie oz na cza to,
że kie row ca nie zap ła ci ka ry. Bo mo że być
przy pa dek, że ła du nek nie jest roz ło żo ny
rów no i np. na osi środ ko wej wa ga do -
pusz czal na jest prze kro czo na. 

Zbyt du że ob cią że nie po ja zdu po wo du -
je, że na dro gach pow sta ją ko le i ny. Dla te -
go mia sto chce, aby z płoc kich ulic wy e li -
mi no wać ta kie sa mo cho dy. 

Wa ga usta wio na bę dzie do po ło wy
grud nia przy ul. Do brzy kow skiej. – Ale
in spek to rzy usta wiać się bę dą w róż nych
czę ściach mia sta, mię dzy in ny mi na uli cy
Oto liń skiej i Biel skiej, gdzie ruch cię ża ró -
wek jest naj wię kszy i kie ro wać sa mo cho dy
na wa gę – mó wi dy rek tor MZD. 

Wpły wy z kar za prze kro cze nie do -
pusz czal nej wa gi za si lą bu dżet mia sta. 

(m.d.)

Rów no roz kła daj

Mia sto chce za gos po da ro wać te ren w re -
jo nie la sku brzo zo we go na Po dol szy cach
Po łud nie. Naj pierw trze ba opra co wać do -
ku men ta cję pro jek to wo -kosz to ry so wą. Do
15 li sto pa da spo rzą dzi ją fir ma, któ ra wy gra
prze targ. 

Za miast la sku – na po wierz chni 1,87 ha
– ma pow stać wew ną trzo sie dlo wy park
o cha rak te rze wy po czyn ko wym z fun kcją
re kre a cyj ną, spor to wą i edu ka cyj ną. Bę dą
tam pla ce, alej ki i plac za baw. Zbu do wa ne
zo sta ną rów nież utwar dzo ne trzy miej sca,
gdzie usta wio ne bę dą trzy to a le ty prze noś -
ne – dwie zwy kłe oraz jed na przy sto so wa -
na dla osób nie peł no spraw nych. W par ku
ma sta nąć tak że fon tan na z zam knię tym
obie giem wo dy. Mu si być ona tak za pro -
jek to wa na, aby jej zbior nik był ła twy
w kon ser wa cji, od por ny na usz ko dze nia
me cha nicz ne, wpły wy che micz ne (środ ki
uzdat nia nia wo dy) i mro zo od por ny. For ma
fon tan ny po win na umoż li wiać pta kom
chło dze nie się i pi cie wo dy oraz ła twy do -
stęp do wo dy dla lu dzi.

Ca ły te ren zo sta nie oświet lo ny. W do -
ku men ta cji znaj dzie się tak że in wen ta ry -
za cja ist nie ją cej oraz pro jekt no wej zie le -
ni, ze szcze gól nym uw zględ nie niem la sku
brzo zo we go o po wierz chni ok. 6,5 tys.
mkw., któ ry po za niez będ ny mi za bie ga mi
pie lę gna cyj ny mi ma po zo stać w nie na ru -
szo nym sta nie. Pro jekt obej mo wać bę dzie
tak że ele men ty ma łej ar chi tek tu ry, czy li
ław ki, śmiet ni czki i wy bieg -to a le tę dla
psów. Fir ma, któ ra bę dzie spo rzą dzać do -
ku men ta cję pro jek to wo -kosz to ry so wą ma
obo wią zek do sto so wa nia opra co wa na do

miej sco we go pla nu za gos po da ro wa nia
prze strzen ne go. 

We dług kon cep cji za gos po da ro wa nia te -
re nu, przy go to wa nej przez Za kład Usług
Ogrod ni czych Ar bor i fir mę Usłu gi Pro jek -
to we Pio tra Grysz pa no wi cza, ob szar par ku
bę dzie te re nem zam knię tym, do któ re go
pro wa dzić bę dą czte ry bra my: jed na od
pół no cy, dru ga od wscho du i dwie od stro -
ny po łud nio wej. W la sku brzo zo wym
mog ła by pow stać ścież ka dy dak tycz na ze
sta no wi ska mi edu ka cyj ny mi, przy któ rych
bę dą np. ze sta wy ro ślin, kom po zy cje i ta-
b li ce in for ma cyj ne. Cią gi ko mu ni ka cyj ne
w par ku – naj praw do po dob niej z kost ki
bru ko wej – ma ją zo stać tak za pro jek to wa -
ne, aby mog ły się po nich po ru szać rów -
nież oso by nie peł no spraw ne. W kon cep cji
prze wi dzia no miej sce z urzą dze nia mi spor -
to wo -re kre a cyj ny mi na po wierz chni tra w-
ia stej. Pod posz cze gól ny mi ele men ta mi do
za ba wy zna laz łby się pia sek. Urzą dze nia
do za ba wy dla róż nych grup wie ko wych
ma ją być wy ko na ne z drew na aka cjo we go,
z ele men ta mi wspi na czko wy mi oraz
spraw no ścio wy mi. Kon cep cja za kła da, że
miej scem re kre a cyj nym dla naj młod szych
dzie ci ma być plac za baw w for mie nie re -
gu lar nej pia skow ni cy w oto cze ni ka mie ni
i gła zów, któ re mo gą być jed no cześ nie sie -
dzi ska mi bądź sta no wić pod sta wę pod
drew nia ne kło dy, na któ rych rów nież bę -
dzie moż na usiąść. Na te re nie par ku ma ją
pow stać tak że miej sca ty po wo wy po czyn -
ko we, usy tu o wa ne wzdłuż ka mien nych
ście żek. Pod ko ro na mi drzew ma ją sta ną
sto ły z pa ra so la mi. (m.d.) 

Wy po czy nek, za ba wa i edu ka cja

Przed się bior stwo Wie lo bran żo we „Bu -
do gost” zaj mie się roz bu do wą bu dyn ku
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, znaj du ją ce -
go się przy ul. Sier pec kiej 27 w Trze po -
wie. Fir ma z Go sty ni na wy gra ła prze targ,
pro po nu jąc naj niż szą ce nę – 1 mln 479
tys. 876 zł. Tym sa mym po ko na ła sie dem
in nych firm, któ re za wy ko na nie prac
chcia ły od 1 mln 586 tys. zł do 2 mln 139
tys. zł. 

Obec nie na te re nie dział ki o po wierz -
chni po nad 2,5 tys. mkw. znaj du je się sta -
ry bu dy nek, wy ko rzy sty wa ny rów nież ja -
ko oś ro dek kul tu ral no -o świa to wy „Stra -
żak” oraz wy bu do wa ny w 1992 ro ku ga -
raż z po miesz cze nia mi tech nicz ny mi. 

Sta ry obiekt zo sta nie wy bu rzo ny, a na je -
go miej scu Bu do gost po sta wi no wy, dwu -
kon dy gna cyj ny (par ter i pod da sze). Prze bu -
do wa na zo sta nie tak że część ga ra żo wa. Po
roz bu do wie bu dy nek bę dzie miał pra wie 3
tys. me trów sześc. (do tej po ry 520). 

W no wych po miesz cze niach znaj dzie
się m.in. ga raż na dwa wo zy stra ży po żar -
nej. Bę dzie też za ple cze ma ga zy no we
i so cjal ne dla stra ża ków oraz du ża sa la
spot kań z an tre so lą przez na czo na dla lo -
kal nej spo łecz no ści. W bu dyn ku za pro -
jek to wa no tak że dwie sa le wie lo fun kcyj -
ne, któ re bę dą mog ły być wy ko rzy sty wa -
ne pod czas nie wiel kich ze brań lub na pre -
lek cje oraz szat nia. Na par te rze prze wi -
dzia no po kój śnia dań dla stra ża ków. 

Pra ce ma ją po trwać rok. (m.d.)

No wa sie dzi ba za rok

Przed...

i po re mon cie
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*XXXIX SESJA RADY MIASTA*XXXIX SESJA RADY MIASTA*XXXIX SESJA RADY MIASTA*XXXIX SESJA RADY MIASTA*

1. UCH WA ŁA NR 552/XXXIX/09
w spra wie na da nia sta tu tu Miej skie -
mu Zes po ło wi Obiek tów Spor to -
wych w Płoc ku – Jed nost ka Bu dże -
to wa,

2. UCH WA ŁA NR 553/XXXIX/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia s-
ta Płoc ka na 2009 r.,

3. UCH WA ŁA NR 554/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za -
war cie umów na okres prze kra cza -
ją cy rok bu dże to wy,

4. UCH WA ŁA NR 555/XXXIX/09
w spra wie zmian w Sta tu cie Mia sta
Płoc ka,

5. UCH WA ŁA NR 556/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na
udzie le nie bo ni fi ka ty od ce ny
sprze da ży pra wa włas no ści nie ru -
cho mo ści sta no wią cej włas ność
Gmi ny – Mia sto Płock oz na czo nej
nr 1336 o pow. 578 m2 po ło żo nej
w Płoc ku przy ul. Sa do wej,

6. UCH WA ŁA NR 557/XXXIX/09
w spra wie wy tycz nych do Po li ty ki
Par kin go wej mia sta Płoc ka, za sad
i try bu dzia ła nia or ga nów sa mo rzą -
du mia sta Płoc ka w za kre sie usta le -
nia wy ma gań i obo wiąz ków urzą -
dza nia lub wy dzie la nia miejsc po s-
to jo wych dla po ja zdów użyt kow ni -
ków sta łych i prze by wa ją cych okre-
so wo, w tym rów nież miejsc po sto -
jo wych dla po ja zdów, z któ rych ko -
rzy sta ją oso by nie peł no spraw ne
oraz pod staw kształ to wa nia w tym
za kre sie wskaź ni ków ilo ścio wych
i ja ko ścio wych obo wią zu ją cych
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych
mia sta Płoc ka oraz za sad prze ję cia
przez or ga ny sa mo rzą du mia sta
Płoc ka obo wiąz ku za pew nie nia
miejsc po sto jo wych w za stęp stwie
in nych pod mio tów,

7. UCH WA ŁA NR 558/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na
przy stą pie nie Gmi ny – Mia sto
Płock do Par tner stwa z Po wia tem
Zwo leń skim, Po wia tem Ło sic kim

i Po wia tem Szy dło wiec kim w ra -
mach apli ko wa nia i re a li za cji wnio -
sku o do fi nan so wa nie za da nia z Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
Prio ry tet IV: Śro do wi sko, za po bie -
ga nie za gro że niom i ener ge ty ka
Dzia ła nie 4.4: Och ro na przy ro dy,
za gro że nia, sy ste my mo ni to rin gu
Pro jekt „Par tner stwo dla bez pie -
czeń stwa – ogra ni cza nie i usu wa nie
skut ków za gro żeń na tu ral nych na
ob sza rze czte rech po wia tów wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go,

8. UCH WA ŁA NR 559/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na
przy stą pie nie Gmi ny – Mia sto
Płock do apli ko wa nia i re a li za cji
wnio sku o do fi nan so wa nie za da nia
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Prio ry tet IV: Śro do wi -
sko, za po bie ga nie za gro że niom
i ener ge ty ka Dzia ła nie 4.4: Och ro na
przy ro dy, za gro że nia, sy ste my mo -
ni to rin gu Pro jekt „Par tner stwo dla
bez pie czeń stwa – ogra ni cza nie
i usu wa nie skut ków za gro żeń na tu -
ral nych na ob sza rze czte rech po -
wia tów wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go,

9. UCH WA ŁA NR 560/XXXIX/09
w spra wie przy stą pie nia Gmi ny
Mia sto Płock do Pro jek tu „Przys -
pie sze nie wzro stu kon ku ren cyj no -
ści wo je wódz twa ma zo wiec kie go,
przez bu do wa nie spo łe czeń stwa in -
for ma cyj ne go i gos po dar ki opar tej
na wie dzy po przez stwo rze nie zin-
te gro wa nych baz wie dzy o Ma zo -
wszu”, wpi sa ne go do In dy ka tyw ne -
go Wy ka zu In dy wi du al nych Pro-
jek tów Klu czo wych Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-
2013, Prio ry te tu I „Two rze nie 
wa run ków dla roz wo ju po ten cja łu
in no wa cyj ne go i przed się bior czo -
ści na Ma zo wszu”, Dzia ła nia 1.7
„Pro mo cja Gos po dar cza”, oraz
spo so bu fi nan so wa nia przez Gmi nę
Mia sto Płock uczest nic twa w tym
pro jek cie,

10. UCH WA ŁA NR 561/XXXIX/09
w spra wie przy stą pie nia Gmi ny

Mia sto Płock do Pro jek tu „Roz wój
elek tro nicz nej ad mi ni stra cji w sa -
mo rzą dach wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go wspo ma ga ją cej ni we lo -
wa nie dwu dziel no ści po ten cja łu
wo je wódz twa”, wnio sko wa ne go
o do fi nan so wa nie z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-
2013, Prio ry te tu II „Przys pie sze nie
e-Roz wo ju Ma zo wsza”, Dzia ła nia
2.2 „Roz wój e-u sług”, oraz spo so -
bu fi nan so wa nia przez Gmi nę Mia -
sto Płock uczest nic twa w tym pro-
jek cie,

11. UCH WA ŁA NR 562/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na usta -
no wie nie na te re nie mia sta Płoc ka
Pod stre fy Łódz kiej Spe cjal nej Stre-
fy Eko no micz nej,

12. UCH WA ŁA NR 563/XXXIX/09
w spra wie poz ba wie nia uli cy Sta ry
Ry nek do tych cza so wej ka te go rii
dro gi gmin nej,

13. UCH WA ŁA NR 564/XXXIX/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na wy -
na ję cie w try bie bez prze tar go wym
ga ra żu zlo ka li zo wa ne go przy ul.
Pa dlew skie go,

14. UCH WA ŁA NR 565/XXXIX/09
w spra wie zmian w Wie lo let nim
Pla nie In we sty cyj nym Mia sta Płoc -
ka na la ta 2009-2013,

15. UCH WA ŁA NR 566/XXXIX/09
w spra wie zgod no ści pro jek tu Miej -
sco we go pla nu za gos po da ro wa nia
prze strzen ne go dla te re nu po ło żo -
ne go przy uli cy Wi tol da Zgle nic -
kie go w Płoc ku z usta le nia mi Stu di-
um uwa run ko wań i kie run ków za -
gos po da ro wa nia prze strzen ne go
mia sta Płoc ka,

16. UCH WA ŁA NR 567/XXXIX/09
w spra wie Miej sco we go pla nu za -
gos po da ro wa nia prze strzen ne go te -
re nu po ło żo ne go przy uli cy Wi tol da
Zgle nic kie go w Płoc ku,

17. UCH WA ŁA NR 568/XXXIX/09
w spra wie zgod no ści pro jek tu Miej -
sco we go pla nu za gos po da ro wa nia
prze strzen ne go dla te re nu w re jo nie
uli cy Dłu giej w Płoc ku z usta le nia -
mi Stu dium uwa run ko wań i kie run -
ków za gos po da ro wa nia prze strzen -
ne go mia sta Płoc ka,

18. UCH WA ŁA NR 569/XXXIX/09
w spra wie Miej sco we go pla nu za -
gos po da ro wa nia prze strzen ne go te -
re nu po ło żo ne go w re jo nie uli cy
Dłu giej w Płoc ku,

19. UCH WA ŁA NR 570/XXXIX/09
w spra wie pod pi sa nia umo wy
o współ pra cy par tner skiej w dzie -
dzi nie kul tu ry, na u ki, oświa ty, spor -
tu, gos po dar ki oraz dzia łal no ści sa -
mo rzą do wej po mię dzy Gmi ną –
Mia sto Płock i Mia stem Hu ai’an
w Chiń skiej Re pub li ce Lu do wej,

20. UCH WA ŁA NR 571/XXXIX/09
w spra wie na da nia imie nia Szko le
Pod sta wo wej Nr 6 w Płoc ku,

21. UCH WA ŁA NR 572/XXXIX/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
362/XXV/08 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 24 czer wca 2008 ro ku
w spra wie: zmia ny Uch wa ły Nr
870/XLII/01 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 26 czer wca 2001 ro ku
w spra wie zmia ny naz wy, okre śle -
nia za dań i te re nu dzia ła nia Po rad ni
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej Nr
1 w Płoc ku,

22. UCH WA ŁA NR 573/XXXIX/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
363/XXV/08 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 24 czer wca 2008 ro ku
w spra wie okre śle nia za dań i te re nu
dzia ła nia Po rad ni Psy cho lo gicz no -
Pe da go gicz nej Nr 2 w Płoc ku,

23. UCH WA ŁA NR 574/XXXIX/09
w spra wie usta le nia Re gu la mi nu
przyz na wa nia i prze ka zy wa nia sty -
pen diów miej skich dla ucz niów
szkół pro wa dzo nych lub do to wa -
nych przez Mia sto Płock za mel do -
wa nych na te re nie mia sta Płoc ka,

24. UCH WA ŁA NR 575/XXXIX/09
w spra wie spro sto wa nia błę dów pi -
sar skich w tre ści uch wa ły nr
539/XXXVIII/09 Ra dy Mia sta
Płoc ka z dnia 30 czer wca 2009 ro ku
w spra wie zwol nień z po dat ku od
nie ru cho mo ści w ra mach po mo cy
de mi ni mis na wspie ra nie in we sty cji
w no we obiek ty ho te lar skie, mo der -
ni za cję ist nie ją cych obiek tów ho te -
lar skich oraz adap ta cję ist nie ją cych
nie ru cho mo ści lub ich czę ści na
obiek ty ho te lar skie na te re nie Mia s-
ta Płoc ka.

Lech La tar ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się z po now ną proś bą o na -
sa dze nia drzew i krze wów wzdłuż ul.
Ar mii Kra jo wej (od Ku trze by do Wy-
szo grodz kiej). 2/ W imie niu użyt kow ni -
ków dzia łek przy ul. Biel skiej zwra cam
się z proś bą o udroż nie nie przep ły wu
wo dy pod zja zdem, pro wa dzą cym do
pier wszej bra my. 3/ Pro szę o przy cię cie
ga łę zi drzew ros ną cych wzdłuż ul.
Obroń ców We ster plat te. 4/ Pro szę
o przed sta wie nie pla nów wo bec „okrą -

gla ka” przy ul. Biel skiej i uprząt nię cie
te re nu wo kół nie go.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Na proś bę miesz kań ców osie dla Po -
dol szy ce Po łud nie wno szę o mon taż fo -
to ra da ru na wy so ko ści przy chod ni „Ro -
dzi na”. 2/ Na proś bę miesz kań ców za so -
bów MTBS wno szę o mon taż pro gów
zwal nia ją cych od par kin gu wie lo po zio -
mo we go do al. Ja na Pa wła II 37a. 3/
Wno szę o przy łą cze nie mo ni to rin gu
miej skie go, któ ry jest po sze rza ny o te re -
ny Po dol szyc, do za so bów MTBS. 4/
Wno szę o przy sto so wa nie te re nu ogro d-
zo ne go siat ką dla po trzeb „psie go par -
ku”. 5/ Pro szę o oz na ko wa nie wja zdu do
ha li spor to wej w Bo ro wi czkach i mon -
taż lu stra, by po pra wić wi docz ność. 6/

Na ja kim eta pie jest sprze daż sztucz ne -
go lo do wi ska?

Ar tur Ja ro szer wski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Kto jest wy ko naw cą i bez poś red nim
in we sto rem wy mia ny wo do cią gu w ul.
Pop ła ciń skiej? 2/ Pro szę o po da nie, któ -
re ze spó łek ko mu nal nych by ły w po sia -
da niu w ubieg łym ro ku fun du szy in we -
sty cyj nych oraz ja kie by ły wy ni ki fi nan -
so we tych że in we sty cji?

Grze gorz Le wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W związ ku z pla na mi sprze da ży
przez ARS bu dyn ku przy ul. Biel skiej 5
pro szę o od po wiedź na py ta nia: ile ro -
dzin jest za mel do wa nych w tym bu dyn -
ku, czy lo ka to rzy ma ją świa do mość

moż li wo ści zmia ny wła ści cie la, czy
mia sto jest w sta nie za pew nić miesz ka -
nia za stęp cze, czy w pla nach jest sprze-
daż in nych bu dyn ków z lo ka to ra mi?

Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy zmniej sze nia środ ków fi nan -
so wych z bu dże tu pań stwa m.in. na po -
moc spo łecz ną i kon sek wen cji dla sa -
mo rzą du płoc kie go.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Na proś bę miesz kań ców ul. Łąc kiej
pro szę o za mon to wa nie blo kad zwal -
nia ją cych na tej uli cy. 2/ Pro szę o pod -
nie sie nie ul. Ni zin nej przy dro dze „Na
Sto ku”.

Opr (j)

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXXIX 
se sji w dniu 25 sierpnia 2009 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi 
w sierpniu 2009 ro ku:
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dokończenie ze str.1 
Zło żo no kwia ty na pły cie Gro bu Niez na ne -

go Żoł nie rza oraz przy pom ni ku Mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go – głów ne go ar chi tek ta
zwy cię stwa nad So wie ta mi. Dzień póź niej,
w płoc kim am fi te a trze wy stą pi ły zes po ły pieś -
ni i tań ca: Śląsk i Wi sła. 17 sier pnia, w fi lii
bib lio tecz nej nr 5 Książ ni cy Płoc kiej za pre -
zen to wa no wy sta wę „Płock – mia sto bo ha -
ter”, skła da ją cą się ze zdjęć i do ku men tów
z okre su wal ki z bol sze wi ka mi. Na to miast 18
sier pnia – w szcze gól nym dniu dla na sze go
mia sta – na cmen ta rzu gar ni zo no wym, od by ła
się uro czy stość z udzia łem władz sa mo rzą do -
wych, po słów oraz se na to rów Zie mi Ma zo -
wiec kiej.

Chwa ła bo ha te rom

Wy stą pie niom przed sta wi cie li władz mia -
sta przy słu chi wa li się har ce rze oraz kom ba -
tan ci. To masz Kol czyń ski, za stęp ca pre zy -
den ta Płoc ka, mó wił na cmen ta rzu gar ni zo -
no wym: – Nie wia do mo, jak po to czy ły by się
lo sy woj ny, gdy by Płock w zna czą cy spo sób
nie zwią zał sił nie przy ja cie la. Obro na Płoc ka
to nie tyl ko suk ces mi li tar ny, ale tak że na ro -
dzi ny pol skiej świa do mo ści na ro do wej wśród
miesz kań ców mia sta. Wyz wa niem dla nas
wszyst kich po win na być tro ska o wol ną Pol-
skę. Niech po sta wa obroń ców Płoc ka bę dzie
dla ko lej nych po ko leń wyz nacz ni kiem pa trio -
tyz mu, ho no ru i po świę ce nia. Chwa ła bo ha -
ter skim obroń com Płoc ka!

Płoc kie pos po li te ru sze nie

Aby zro zu mieć, w ja ki spo sób Płock przy-
czy nił się do zwy cię stwa nad „so wiec ką na -
wał ni cą”, na le ży prze a na li zo wać fak ty hi sto -
rycz ne. Fak tem by ło bo wiem wy bu do wa nie
przez płoc czan ba ry kad i oko pów; fak tem
by ło za an ga żo wa nie ko biet i dzie ci; fak tem
by ło zre zy gno wa nie z po dzia łów kla so wych
i po li tycz nych na rzecz wspól ne go opo ru.
I mi mo, że po cząt ko wo płoc cza nie by li scep-
tycz ni wo bec woj ny pol sko -bol sze wic kiej
(do któ rej dą ży ły tak że wła dze II Rzecz pos -
po li tej), to już 9 sier pnia, kie dy front nie bez -
piecz nie szyb ko zbli żał się do War sza wy
i pół noc ne go Ma zo wsza, z Płoc ka wy ru szył
pier wszy, 200-oso bo wy od dział ochot ni ków.
Dzień póź niej, z dzie dziń ca gim na zjum im.
Wł. Ja gieł ły, na front wy ma sze ro wa ło ko lej -
nych 200 osób.

Wróg u bram

Od dzia ły bol sze wic kie za u wa żo no w pob -
li żu Płoc ka już 10 sier pnia. So wie ci po desz li
pod Sierpc i Ra ciąż, co spo wo do wa ło po sta -
wie nie płoc kich żoł nie rzy w stan go to wo ści.
Po dwóch dniach ar mię bol sze wic ką dzie li ło
od Płoc ka tyl ko 20 km. Ko lej ne dni by ły jed-
nak szczę śli we dla pol skiej ar mii. Po cięż kich
wal kach nad Wkrą i pod Ra dzy mi nem oraz
prze de wszyst kim po sku tecz nej kon tro fen -
sy wie Po la ków znad Wie prza (Pił sud ski
prze gru po wał swo je od dzia ły i za a ta ko wał
bol sze wi ków od ty łu – wy da rze nia naz wa ne
póź niej „cu dem nad Wi słą”), sy tu a cja bol sze -
wi ków na pół noc nym Ma zo wsza by ła już ka -
ta stro fal na. Mi mo to, w Płoc ku na dal trwa ła
peł na mo bi li za cja. „Ku rier Płoc ki” dru ko wał
ko lej ny odez wy, od by wa ły się spot ka nia or -
ga ni za cji spo łecz nych, mo bi li zo wa no ko lej -
nych ochot ni ków. Już wkrót ce płoc cza nie
prze ko na li się o si le bol sze wic kiej ar mii. Na
Płock skie ro wa no od dzia ły uwa ża ne za naj -
bar dziej agre syw ne – two rzy li je Ro sja nie
z naj dal szych te re nów Sy be rii. Je den ze
świad ków ata ku bol sze wi ków na Płock
wspo mi nał, że żoł nie rze Ar mii Czer wo nej
kra dli na wet kra ny, gdyż uwa ża li, że je śli
umiesz czą je w ścia nie swo jej gli nia nej le pi-
an ki... pop ły nie z nich wo da.

Wszy scy na ba ry ka dy

Bez poś red ni atak roz po czął się 18 sier pnia.
Tak wspo mi na ła ten dzień 16-let nia Ja ni na
Landsberg -Śmie ciu szew ska, któ ra przy no si ła
żoł nie rzom świe żą bie liz nę: „Wszy scy by li
bar dzo przy gnę bie ni. (...) Sta ra łam się do dać
im otu chy mó wiąc, że wszyst ko bę dzie do -
brze, choć sa ma nie bar dzo w to wie rzy łam.
(...) na strój żoł nie rzy był fa tal ny, by li zmę cze -
ni, bra kło te go za pa łu, któ ry był wcześ niej.
Prze sta li wie rzyć w swe si ły, mó wi li, że ich za
ma ło, że nie wie dzą co się dzie je z pra wym
skrzy dłem (...), że nie ma ją amu ni cji”. Po mi -
mo cięż kiej sy tu a cji, ma łej li czeb no ści i sła be -
go uz bro je nia, płoc cza nie sta nę li do wal ki.
Nad ra nem dzia ła nia zbroj ne roz po czę ły się
w naj bliż szych oko li cach mia sta (Biał ko wo,
Ro go zi no, Trze po wo), by ok. godz. 14 prze su -
nąć się już w oko li ce Po dol szyc i tzw. przed-
mo ścia. Na Płock na cie ra ła ka wa le ria bol sze -
wic kie go wo dza Gaj -cha na. Wkrót ce wal ki
prze nio sły się w głąb mia sta. Kras no ar miej cy
za la li uli cę Kró le wiec ką, Do mi ni kań ską (dzi -
siej sza 1 Ma ja), Ko ściusz ki, Plac Flo riań ski.

Na me dal

Prze łom na stą pił jed nak bar dzo szyb ko. 19
sier pnia, na sztur mu ją cych Sta ry Ry nek bol-
sze wi ków po sy pał się grad kul i na past ni cy
zmu sze ni by li do wy co fa nia się. Od tąd wal ka
ogra ni czy ła się je dy nie do lek kiej wy mia ny
ognia i lo kal nych po ty czek. Zna czą cy wkład
w przez wy cię że nie na tar cia So wie tów mie li
płoc cy har ce rze. Do le gen dy uro sła po stać
bo ha ter skie go An tol ka Gra dow skie go, ucz-
nia gim na zjum im. Wł. Ja gieł ły. Mniej zna ne
są hi sto rie in nych har ce rzy, jak np. Ta de u sza
Je zio row skie go z Cier sze wa, któ ry bez wie -
dzy ro dzi ców uciekł do Płoc ka, by wziąć
udział w je go obro nie. Je go bo ha ter ską po sta -
wę do ce nił sam Jó zef Pił sud ski, któ ry odz na -
czył go pod czas wi zy ty w Płoc ku (10 kwiet-
nia 1921 r.). Te go dnia odz na cze nie otrzy ma -
ło rów nież sa mo mia sto – Płock stał się ka -
wa le rem Krzy ża Wa lecz nych.

Na pod sta wie „Dzie jów Płoc ka” pod re -
dak cją Mi ro sła wa Kra jew skie go, To wa rzy -
stwo Na u ko we Płoc kie, Płock 2006 

opr. Ma riusz Se pio ło

Do ape lu!

Kul tu ra

Prio ry te to wą in we sty cją bę dzie
z pew no ścią roz bu do wa Mu ze um Ma -
zo wiec kie go. Nie tyl ko uni kal ne ek -
spo na ty (por tret Jac ka Mal czew skie -
go), czy for ma przed sta wia nia mu ze -
al nych za so bów (ek spo zy cje z udzia -
łem ak to rów Te a tru Dra ma tycz ne go)
są si łą płoc kiej pla ców ki. W ostat nich
la tach mu ze um sta ło się jed nym z naj -
waż niejszch oś rod ków my śli hi sto -
rycz nej i po li tycz nej. To tu taj płoc -
cza nie ma ją nie pow ta rzal ną oka zję do
dy sku sji na kon tro wer syj ne te ma ty hi -
sto rycz ne – cykl „Kon fron ta cje hi sto -
rycz ne” zy skał wie lu wier nych słu -
cha czy.

Wkrót ce mu ze um po wię kszy się
o po nad 2 ty sią ce mkw. Już w 2010 r.
do obiek tu bę dzie my wcho dzić in ny -
mi drzwia mi. Pa tio mu ze um zo sta nie
wy ko rzy sta ne ja ko po wierz chnia wy -
sta wo wa. Na pier wszym pię trze no -
we go bu dyn ku pow sta nie sta ła ek -
spo zy cja ar che o lo gicz na; bę dzie
moż na przyj rzeć się naj star szej hi sto -
rii Płoc ka. Bę dzie rów nież sa la kon-
fe ren cyj na i miej sce na wy sta wy cza-
so we – wszyst ko na trzech kon dy gna -
cjach.

Sport

Naj wię kszym przed sięw zię ciem
w dzie dzi nie in fra struk tu ry spor to wej
jest ha la spor to wo -wi do wi sko wa,
pow sta ją ca przy ul. Łu ka sie wi cza.
Stoi już tzw. szkie let bu dyn ku, czy li
fun da men ty, słu py i głów ne ścia ny.
Pra ce idą szyb ko, dla te go ist nie je
szan sa, że na mecz pił ka rzy ręcz nych
Wi sły Płock wy bie rze my się tam już
wios ną.

Co z na brze żem wi śla nym? – to py -
ta nie za da wa ło ostat nio wie lu płoc -
czan. Dziś wie my, że te ren nad Wi słą
zo sta nie wy ko rzy sta ny do ce lów tu ry -
stycz no -re kre a cyj nych. Bę dzie moż na
po dzi wiać port jach to wy, wy brać się
na mo lo i od wie dzić ka wiar nię. Mo -
der ni zo wa na jest rów nież sie dzi ba
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie -
go. W 2011 r. do użyt ku zo sta ną od -
da ne no we szat nie i bu dy nek ad mi ni -
stra cyj ny.

Już nie dłu go (je sień b.r.) znów pop -
ły wa my w ba se nach „Po do lan ki”.
Wnę trze bu dy ku jest już pra wie go to -
we, a pró by wod ne wy pa dły po zy tyw -
nie. Przed wy ko naw cą re mon tu po zo -
sta je jesz cze na pra wa da chu. Nie uda ło
się bo wiem usz czel nić świet li ków, któ -
re te raz na le ży wy mie nić na no we. Tak -
że w pły wal ni „Ja giel lon ka” po trzeb ne
by ło wy ko na nie drob nych na praw
(m.in. re mont ko ry ta rzy, ma ga zy nu na
środ ki czy sto ści, sa li gim na stycz nej).

Oświa ta

W oświa cie szy ku ją się nie ma łe zmia -
ny. Go to wy do użyt ku jest już no wy bu -
dy nek dy dak tycz ny Li ce um Ogól noksz -
tał cą ce go im. Wł. Ja gieł ły. Wy ko na no
tak że re mont au li. W „Ma ła cho wian ce”
od no wio no daw ne ko le gium i ko le gia tę.
Prze wi dy wa na jest rów nież bu do wa no -
wej ha li spor to wej, wy po sa żo nej w wie -
lo fun kcyj ne bo i sko, za ple cze i wi dow nię.
Roz po czę to re mont III LO im. M. Dą -
brow skiej. Li ce um po wię kszy się o po -
nad 750 mkw., a w środ ku pow sta ną 
no we sa le, świet li ca i po miesz cze nia po -
moc ni cze. 

Przed wa ka cja mi in for mo wa liś my
o re mon tach w wie lu płoc kich przed-
szko lach, szko łach pod sta wo wych
i gim na zjach (Miej skie Przed szko la nr
1, 11, 16, 17, 20, 27, 33, 35, SP nr 3, 6,
11, 12, 16, 20, 23 i gim na zja nr 5, 8 i 1).
Rad nych, na XXXIX se sji Ra dy Mia s-
ta, pod czas któ rej oma wia ny był ten te -
mat, naj bar dziej za in te re so wa ła sy tu a -
cja Szko ły Pod sta wo wej nr 23. Pra ce
re mon to we po trwa ją tam jesz cze kil ka
mie się cy, ale – jak mó wił z-ca pre zy -
den ta mia sta Da riusz Za widz ki – nie
bę dą one ko li do wa ły z za ję cia mi.

Istot ny mi in we sty cja mi w dzie dzi nie
oświa ty bę dą bu do wy dwóch no wych
przed szko li oraz kom plek su oświa to -
we go przy ul. Har cer skiej. Przed szko la
pow sta ną na osie dlach Cie cho mi ce
(pla no wa ne za koń cze nie bu do wy 15
lip ca 2010 r.) i Ra dzi wie (otwar cie
ofert 8 wrześ nia b.r.).

Szcze gó ło we in for ma cje o in we sty -
cjach na stro nie in ter ne to wej Biu le ty -
nu In for ma cji Pub licz nej Urzę du Mia -
sta: www.bip.ump.pl. (ms)

W Płoc ku pow sta ną ko lej ne obiek ty spor to we, oświa to we
i kul tu ral ne. Mia sto zwię ksza swo ją atrak cyj ność i kon ku ren -
cyj ność. Po twier dza tym sa mym swój sta tus – sto li cy pół noc -
ne go Ma zo wsza.

Jak in we stu ją w Płoc ku

Na sier pnio wej se sji rad ni uch wa łą
Ra dy Mia sta Płoc ka na da li Szko le
Pod sta wo wej nr 6 przy ul. 1 Ma ja 11
imię Dru ha Wa cła wa Mil ke. O ta kie -
go pa tro na wnio sko wa ła szkol na spo -
łecz ność, uz na jąc, że druh mo że być
dla ucz niów przy kła dem i wzo rem
„jak żyć pięk nie, peł niąc służ bę Bo gu
i Pol sce”. Wa cław Mil ke ca łe ży cie
po świę cił pra cy z dzieć mi. Wszę dzie
sta rał się zasz cze pić swo im po do piecz -

nym do bro, to le ran cję i mi łość do
dziec ka.

„Szóst ka” jest szko łą wspie ra ją cą
uzdol nie nia, dla te go twór cze i nie kon -
wen cjo nal ne me to dy wy cho waw cze
Dru ha są jej bar dzo bli skie. Po nad to
właś nie spoś ród dzie ci „Szóst ki” 60 lat
te mu W. Mil ke utwo rzył pier wszą gru pę
dzie cię cą w swo im zes po le. Ucz nia mi
dru ha by ło rów nież wie lu na u czy cie li
szko ły i ro dzi ców obec nych ucz niów.(j)

Szko ła Dru ha Wa cła wa

W nagrodę za partnerską współpracę i
propagowanie integracji Płock został
uhonorowany Tablicą Honorową Rady
Europy. Podczas występu „Śląska“, prezy-
dent Mirosław Milewski odebrał ją od przed-
stawicielki Rady Europy, Johanny Schicker.
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W każ dym gos po dar stwie do mo wym
do wy ko ny wa nia co dzien nych czyn no -
ści wy ko rzy sty wa ne są róż ne go ro dza ju
sprzę ty elek trycz ne i elek tro nicz ne.
W mo men cie gdy prze sta ją one peł nić
swo je fun kcje sta ją się od pa dem, a na
wła ści cie lu spo czy wa obo wią zek poz -
by cia się ich zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem. Z uwa gi na sy gna ły od miesz -
kań ców Płoc ka, iż nie po sia da ją sto sow -
nej wie dzy, w ja ki spo sób mo gą poz być
się ge ne ro wa nych „elek troś mie ci” Wy -
dział Gos po dar ki Ko mu nal nej i Och ro -
ny Śro do wi ska Urzę du Mia sta Płoc ka
in for mu je, iż usta wa o zu ży tym sprzę cie
elek trycz nym i elek tro nicz nym na kła da
obo wią zek bez płat ne go od bio ru zu ży te -
go sprzę tu przez sprze daw ców de ta licz -
nych i hur to wych, pod czas za ku pu no -
we go sprzę tu te go sa me go ty pu i ta kiej
sa mej ilo ści. Obo wią zek ten ist nie je od
1 lip ca 2006 ro ku. 

Skle py jed nak nie są pun kta mi przyj-
mu ją cy mi ca ły zu ży ty sprzęt. Usta wa
z dnia 21 li sto pa da 2008 ro ku o zmia nie
usta wy o zu ży tym sprzę cie elek trycz -
nym i elek tro nicz nym wpro wa dzi ła do -
dat ko wo za pis, iż pro wa dzą cy punkt
ser wi so wy jest obo wią za ny, w przy pad -
ku gdy na pra wa przy ję te go do pun ktu
ser wi so we go sprzę tu jest nie moż li wa ze
wzglę dów tech nicz nych lub wła ści ciel
sprzę tu uz na, że na pra wa sprzę tu jest dla

nie go nie op ła cal na, do nie od płat ne go
przy ję cia zu ży te go sprzę tu. 

Po nad to na stro nie in ter ne to wej Biu -
le ty nu In for ma cji Pub licz nej Urzę du
Mia sta Płoc ka znaj du je się wy kaz pun k-
tów zbie ra nia zu ży te go sprzę tu elek-
trycz ne go i elek tro nicz ne go. 

Obec nie na te re nie Płoc ka nie bez -
piecz ne od pa dy w po sta ci zu ży te go
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go
pow sta łe w gos po dar stwach do mo wych
moż na prze ka zy wać nie od płat nie fir mie
RE MON DIS Sp. z o.o. pro wa dzą cej
zbiór kę od pa dów nie bez piecz nych. Od
ro ku 2006 fir ma ta uru cho mi ła na włas -
nym te re nie, przy ul. Prze my sło wej 32,
bez płat ny punkt przyj mo wa nia w/w zu -
ży te go sprzę tu. (j)

Elek troś mie ci 
na Prze my sło wą Z czym zaz wy czaj ko ja rzy się Po la -

kom Płock? Z bo ga tą hi sto rią (choć nie -
ko niecz nie do brze zna ną) i – oczy wi ście
– z Or le nem. No mo że co raz czę ściej
przy jezd ni zwra ca ją uwa gę na pięk ne
po ło że nie na sze go mia sta i na zbio ry se -
ce sji w Mu ze um Ma zo wiec kim. Tak też
Płock przed sta wia ny jest naj czę ściej
w fol de rach i prze wod ni kach. 

Ale oka zu je się, że moż na na sze mia -
sto po ka zać w zu peł nie in ny spo sób.
Do ko na ła te go An na Frąt czak z mie -
sięcz ni ka „El le”. Choć ga ze tę czy ta ją
naj czę ściej ko bie ty, bo to do nich prze -
de wszyst kim pis mo jest skie ro wa ne, to
tym ra zem po win ni po nie się gnąć tak że
męż czyź ni. Pub li ka cja o Płoc ku w „El -
le” jest na gro dą za otrzy ma nie przez
Urząd Mia sta wy róż nie nia spe cjal ne go
w kon kur sie „Zło te For ma ty”, or ga ni zo -
wa nym przez Gru pę Ströer. 

Dwu stro ni co wy ar ty kuł pt. „Płock –
fiesta i sje sta” opa trzo ny jest zdję cia mi,
m.in. pod świet la ne go sta re go mo stu,
Wzgó rza Tum skie go i ża gló wek na Wi -
śle. Ale ta kie obraz ki do brze zna my. Nie
wszy scy jed nak wie dzą – na wet płoc cza -
nie – że w mie ście znaj du je się sho wro -
om, czy li sklep w któ rym mo żesz ku pić
lub wsta wić w ko mis ubra nia świa to -
wych ma rek i to – jak prze ko nu je au tor -
ka tek stu – w roz sąd nych ce nach. Frąt -
czak sze ro ko pi sze o od by wa ją cych się
w mie ście róż nych fe sti wa lach: po czą -
wszy od Reg ga e land, przez Roc ko we
Ogród ki, Au dio ri ver, a na Ci ne ma gic

koń cząc. Au tor ka za pra sza nie tyl ko do
Mu ze um Ma zo wiec kie go, ale tak że do
ży dow skiej łaź ni – myk wy. – Ty le, że nie
na ką piel, bo dziś w bu dyn ku mie ści się
Płoc ka Ga le ria Sztu ki – pi sze Frąt czak. 

W „El le” nie za pom nia no rów nież
o Ma ła cho wian ce: Płock... od wie ków
się edu ku je. Bry tyj czy cy i Fran cu zi zży -
ma ją się na Ma ła cho wian kę, bo li ce um
to jest star sze od Ox for du i Sor bo ny!

Na sze mia sto jest tak że do brym miej -
scem na sje stę. Frąt czak od wie dzi ła
m.in. Bro war Tum ski, gdzie spró bo wa ła
wa rzo ne go na miej scu pi wa (do sko na łe!
– to jej oce na), skosz to wa ła zu py ryb nej
z ana na sem i mar chew ko we go cy me su
w „Este rze” (ele gan cki, eg zo tycz ny
obiad), ka wy w „Trit ti co” (de si gner ska
klu bo ka wiar nia z mięk ki mi ka na pa mi
w ka mie ni cy, gdzie miesz kał awan gar -
do wy ar ty sta Ste fan The mer son), na leś -
ni ków w „La Pe ti te” (kli mat klu bo ka -
wiar ni i cie niut kie cre pe’y na mi lion
spo so bów) oraz paj dy hru be go (naj lep -
sze go chle ba w Pol sce z pob li skie go
Grzy bo wa, któ ry wy pie ka się jak przed
100 la ty).

Płoc ko wi za zdro ści my pla ży nad Wi -
słą i mo stu pra wie jak w San Fran ci sco.
Fe sti wa lo wo bi je re kor dy Pol ski, a nad
wszyst kim czu wa duch ta ty Ka zi ka –
miej my na dzie ję, że te sło wa – jak i ca -

ły tekst w „El le” – za chę cą Po la ków do
od wie dze nia Płoc ka, a płoc czan prze ko -
na ją, że miesz ka ją w kli ma tycz nym i no -
wo czes nym mie ście. (m.d.)

O mie ście ina czej

Spot ka nie po mog ła zor ga ni zo wać fi lia
nr 8 Książ ni cy Płoc kiej. Roz mo wa
z dzieć mi trwa ła dwie go dzi ny. Na trud -
ne py ta nia od po wia da ła Jo lan ta Gło wac -
ka, rzecz nik pra so wy Stra ży Miej skiej.

Dzie ci obej rza ły pre zen ta cję mul ti me -
dial ną, przed sta wia ją cą m.in. pra wi dło -
we za cho wa nie się na pla cu za baw, pod-
wór ku, nad wo dą, czy w le sie. Jed nak
czas za ba wy i bez tro ski szyb ko mi ja,
dla te go sku pio no się na prze ka za niu
dzie ciom za sad, któ rych po win ny prze -
strze gać w dro dze do szko ły.

Przysz li ucz nio wie poz na li zna cze -
nie pod sta wo wych zna ków dro go -
wych. Obej rze li obraz ki, któ re po mog -
ły w zro zu mie niu za sad ru chu dro go -
we go. Na ko niec dzie ci stwo rzy ły du -
ży pla kat i wy pi sa ły na nim nu me ry te -
le fo nicz ne po li cji, stra ży po żar nej i po -
go to wia. Pla kat jest na dal sta łym ele-
men tem wy stro ju bib lio te ki przy ul.
Wa lecz nych.

Każ de dziec ko otrzy ma ło od Stra ży
Miej skiej za kład kę do książ ki, dłu go pis
oraz smycz do klu czy. (ms)

Właś nie roz po czy na się ko lej ny rok szkol ny. Straż Miej ska po sta -
no wi ła zad bać o to, że by dzie ci po ma sze ro wa ły do szkół z wie dzą
o włas nym bez pie czeń stwie.

Bez piecz nie do szko ły
Roz po czę ła się bu do wa tzw. Zło te go

Ro gu, czy li kom plek su u zbie gu ul.
Sien kie wi cza, Kwiat ka i Biel skiej. In -
we sto rem jest Miej skie To wa rzy stwo
Bu dow nic twa Spo łecz ne go, a wy ko -
naw cą Vec tra. Bu do wa kosz to wać bę -
dzie ok. 22 mln zł, a pra ce po trwa ją 30
mie się cy. 

W no wym Zło tym Ro gu znaj dzie się
56 miesz kań i dzie więć lo ka li użyt ko -
wych. Bę dzie też ga raż po dziem ny na
43 au ta. Ro bo ty obej mą rów nież re -
mont za byt ko wych obiek tów przy ul.
Kwiat ka 42 i 44. Vec tra da je 36 mie -
się cy gwa ran cji na bu dy nek, z wy łą -
cze niem ele wa cji (pięć lat), po kry cia
da chu (10 lat), sto lar ki okien nej (gwa -
ran cja pro du cen ta, nie mniej niż pięć

lat), in sta la cji sa ni tar nej, drzwi, grzej -
ni ków (gwa ran cja pro du cen ta, nie
mniej niż 36 mie się cy), zie le ni (36
mie się cy). 

Pra ce roz po czę ły się od ro bót ar che o -
lo gicz nych. – Po win ny one za jąć mak sy -
mal nie trzy mie sią ce – mó wi Mi ro sław
Kło bu kow ski, pre zes MTBS. 

Wszyst kie miesz ka nia w Zło tym
Ro gu bę dą przez na czo ne do sprze da -
ży. Jest jed nak szan sa, że MTBS za o -
fe ru je je na za sa dzie par ty cy pa cji
w kosz tach. – Cze ka my na de cy zję
Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we go
o pro me sie – wy jaś nia Kło bu kow ski.
– Je śli de cy zja bę dzie po zy tyw na, lo -
ka to rzy zap ła cą je dy nie 30 proc. war -
to ści miesz ka nia. (m.d.)

Pra ce w cen trum
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Bu dy nek ma być par te ro wy i zo sta nie
po dzie lo ny na dwie odręb ne czę ści:
przed szkol ną i kul tu ral no -spor to wą
z ma łą sa lą wie lo fun kcyj ną. Obie czę ści
po sia dać bę dą wspól ne za ple cze z po -
miesz cze nia mi tech nicz ny mi w środ ko -
wej czę ści obiek tu. Dach bu dyn ku bę -
dzie pła ski.

Przed szko le sta nie przy ul. Cie cho -
mic kiej. Je go bry ła bę dzie no wo czes na
i zo sta nie po dzie lo na na osiem ku bi ków,
po łą czo nych ze so bą przesz klo ny mi ho -
la mi i ko ry ta rza mi, dzię ki cze mu wszys-
t kie po miesz cze nia bę dą pra wi dło wo
do świet lo ne.

Przed szko le bę dzie mia ło dwa od -
dzia ły przez na czo ne dla 50 dzie ci i 12
pra cow ni ków (osiem osób w czę ści
przed szkol nej i czte ry w czę ści kul tu ral -
no -spor to wej). 

Do czę ści przed szkol nej bu dyn ku
pro wa dzić bę dą dwa wej ścia: jed no
głów ne od stro ny ul. Cie cho mic kiej
i dru gie, do dat ko we, od stro ny ul. Piw -
nej. Do ogro du przed szkol ne go, któ ry
zo sta nie cał ko wi cie ogro dzo ny bę dą ko -
lej ne dwa wej ścia. Obok po miesz cze nia
do zor cy, znaj dzie się tak że część ad mi -
ni stra cyj na, po cze kal nia dla ro dzi ców
oraz osob na, dla każ de go z od dzia łów,
szat nia dla dzie ci. Hol pro wa dzić bę dzie
do sa li wie lo fun kcyj nej, przez na czo nej
do za jęć ru cho wych, gim na sty ki, ryt mi -
ki oraz do or ga ni zo wa nia uro czy sto ści
z udzia łem ro dzi ców. Po miesz cze nia dla
ma lu chów bę dą od stro ny po łud nio wej
bu dyn ku. Dla każ de go z od dzia łów 
za pro jek to wa no odręb ny zes pół sa ni ta -
ria tów, scho wek po rząd ko wy oraz ma g-
a zy nek dla na u czy cie la. Do dat ko wo
wy dzie lo no to a le tę dla ma lu chów do -
stęp ną z zew nątrz bu dyn ku. Jest ona
niez będ na pod czas za baw na po wie trzu. 

Po miesz cze nia dla na u czy cie li i pra -
cow ni ków bę dą w za chod niej czę ści bu -
dyn ku. Od sal dla dzie ci od dzie lać je bę -
dzie ko ry tarz. Przy wej ściu na te ren
ogro du usy tu o wa ny zo sta nie po kój pie -
lę gniar ki. 

W przed szko lu nie bę dą przy go to wy -
wa ne po sił ki. Bę dą do star cza ne z zew -
nątrz w szczel nych opa ko wa niach. Na -

to miast, przy do dat ko wym wej ściu od
ul. Piw nej za pro jek to wa no pral nię i su -
szar nię oraz od dziel ne po miesz cze nia
na czy stą i brud ną bie liz nę. Sprzęt i za -
baw ki przez na czo ne do za jęć na po wie -
trzu prze cho wy wa ne bę dą w spe cjal nym
ma ga zyn ku, usy tu o wa nym przy jed nym
z wyjść na te ren ogro du. 

Dru ga, od dziel na fun kcjo nal nie część
bu dyn ku – kul tu ral no -spor to wa – bę dzie
mia ła osob ne wej ście od ul. Cie cho mic -
kiej. Z głów ne go ho lu, gdzie znaj dą się
szat nie oraz to a le ty, bę dzie moż na do -
stać się do wy po ży czal ni i in for ma to -
rium oraz do sa li wie lo fun kcyj nej przez-
na czo nej dla ra dy osie dla. Ma ła sa la
gim na stycz na zo sta nie od dzie lo na do -
dat ko wym ko ry ta rzem z od dziel nym
wej ściem z zew nątrz, dzię ki cze mu bę -
dzie moż na z niej ko rzy stać, gdy przed-
szko le bę dzie zam knię te. 

Po wierz chnia użyt ko wa ca łe go
obiek tu wy nie sie po nad 1,4 tys. mkw.,
z cze go po nad 660 mkw. zaj mie część
przed szkol na, a pra wie 685 mkw. –
część kul tu ral no -spor to wa. Resz ta zo -

sta nie przez na czo na na po miesz cze nia
tech nicz ne. Ca ły obiekt bę dzie mo ni to -
ro wa ny. 

Bu dy nek za pro jek to wa no tak, aby
w ca ło ści do stęp ny był dla osób nie peł -
no spraw nych. Wej ścia bę dą bez pro go -
we, al bo z pro ga mi o mak sy mal nej wy -
so ko ści 2 cm. 

Wo kół obiek tu pow sta nie ogród z pla -
ca mi za baw oraz zie le nią. Zo sta nie on
od gro dzo ny od po zo sta łej czę ści dział -
ki. Wy dzie lo ne zo sta nie tak że wie lo fun -
kcyj ne bo i sko spor to we o na wierz chni
po liu re ta no wej, o dłu go ści 40 me trów
i sze ro ko ści 20 m. Po zo sta ła część te re -
nu bę dzie nie o gro dzo na. Pro jekt prze -
wi du je, że na zew nątrz bu dyn ku znaj dą
się dwa pla ce za baw z ze sta wa mi urzą -
dzeń dla dzie ci w róż nym wie ku, dwa
nie wiel kie ogród ki z urzą dze nia mi spor -
to wy mi oraz dwa te re ny zie lo ne, przez-
na czo ne do pro wa dze nia za jęć i za baw
ru cho wych. Nie za pom nia no rów nież
o par kin gu dla 56 sa mo cho dów, z cze go
sześć miejsc przez na czo nych bę dzie dla
osób nie peł no spraw nych. (m.d.)

Mia sto zbu du je przed szko le w Cie cho mi cach. Oprócz te go przy pla ców ce pow-
sta nie za ple cze kul tu ral no -spor to we. Chęt ni, któ rzy chcie li by za jąć się re a li za cją
tej in we sty cji ma ją czas do 8 wrześ nia na zło że nie ofer ty. Je śli wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, bu do wa po trwa 14 mie się cy od prze ka za nia pla cu bu do wy.

Sport i edu ka cja
(z za stęp cą pre zy den ta Da riu szem

Za widz kim roz ma wia Mał go rza ta Da -
nie luk)

19 sier pnia mia sto pod pi sa ło z wy -
ko naw cą aneks do umo wy o bu do wie
czwar te go, 4,5-ki lo me tro we go od cin -
ka dróg do ja zdo wych do no we go mo -
stu. Cze go on do ty czy?

– Do 15 paź dzier ni ka prze su nę liś my
ter min wy ko na nia niek tó rych prac, mię -
dzy in ny mi: oz na ko wa nia po zio me go
i pio no we go, dre na żu, obru ko wa nie 
jed ne go z fi la rów wia duk tu oraz zmia ny
wy ko na nia tech no lo gii dro gi ser wi -
so wej.

Czy oz na cza to, że po tym ter mi nie
sa mo cho dy bę dą mog ły prze jeż dżać
ostat nim od cin kiem?

– Mam na dzie ję, że na stą pi to wcześ -
niej. Pro jekt or ga ni za cji ru chu jest już
za twier dzo ny. Wy sła liś my już też zgło -
sze nie o do pusz cze nie dro gi do ek splo a -
ta cji do Wo je wódz kie go In spek to ra Na -
dzo ru Bu do wla ne go. Po na ma lo wa niu
oz na ko wa nia po zio me go i usta wie niu

zna ków, któ re po trwa oko ło ty god nia,
bę dzie moż na do pu ścić uli cę do ru chu.
Jest więc szan sa, aby czwar ty od ci nek
dróg do ja zdo wych był prze jezd ny pod
ko niec wrześ nia. 

Na dal jed nak nie roz wią za na jest
spra wa osu wa ją cych się skarp, któ re
znaj du ją się w są siedz twie dro gi. Czy
nie po win no się po cze kać z otwar ciem
czwar te go od cin ka?

– Nie jest to do sta tecz ny po wód.
Prob lem do ty czy nie wię cej niż 20 proc.
po wierz chni sto ków. Dro gi do ja zdo we
znaj du ją się na trud nym in we sty cyj nie
te re nie. Te go rocz ne ob fi te opa dy spo -
wo do wa ły, że część skarp osu wa się.
Nie wpły wa to jed nak na bez pie czeń -
stwo po ru sza ją cych się sa mo cho dów,
ani nie po wo du je zmian w na wierz chni
dro gi. 

Na ra zie nie wia do mo, czy jest to
wi na wy ko naw cy czy pro jek tan ta.
Nikt też nie chce zap ła cić za do dat ko -
we pra ce, choć wia do mo, że trze ba je
bę dzie wy ko nać. Czy mia sto weź mie
na sie bie do dat ko we kosz ty?

– Już nie dłu go zacz ną pra co wać bie -
gli, któ rzy wy jaś nią, co źle wy ko na no.
Jed ne go wska że mia sto, a dru giego –
wy ko naw ca. Z na szej stro ny chce my,
aby to nie by ły oso by fi zycz ne, a uczel -
nia czy in sty tut, któ re spe cja li zu ją się
w tym te ma cie. To oni wska żą, co na le -
ży zmie nić. Pro jek tant bę dzie mu siał
uw zględ nić po praw ki i osza co wać kosz-
ty. Pra ca bieg łych po ka że, kto i gdzie
po peł nił błąd. Nie wy klu czo ne, że mia s-
to naj pierw zap ła ci za te do dat ko we pra -
ce, a po tem na dro dze są do wej bę dzie
ubie gać się o zwrot kosz tów od win-
nych. Tak bę dzie naj szyb ciej i naj pro -
ściej, aby do pro wa dzić do cał ko wi te go
ukoń cze nia tej in we sty cji. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Etap koń co wy

Na po cząt ku wrześ nia roz pocz nie się
prze bu do wa uli cy Mic kie wi cza. Pra ce po -
dzie lo no na dwa eta py: pier wszy re a li zo -
wa ny bę dzie w tym ro ku, a dru gi w 2010 r. 

Pra ce wy ko ny wać bę dzie Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wych z Płoc ka. 

– Naj waż niej szą zmia ną bę dzie pow-
sta nie ron da u zbie gu ul. Mic kie wi cza
i 11 Li sto pa da – mó wi Mał go rza ta Wit -
czew ska, dy rek tor Miej skie go Za rzą du
Dróg. – W 2009 ro ku zo sta nie rów nież
wy ko na ne prze bi cie ul. Pół noc nej do
Mic kie wi cza. Praw do po dob nie usu nie -
my też wszyst kie drze wa w Mic kie wi cza.

Wy ko na ne zo sta nie tak że prze bi cie
śle pe go do tąd od cin ka ul. La soc kie go
do 11 Li sto pa da. W obrę bie ron da wy -
ko na ne zo sta ną chod ni ki oraz oświet -
le nie. 

Dru gi etap to bu do wa chod ni ków,
czte rech za to czek au to bu so wych oraz
na sa dze nia zie le ni od ul. Biel skiej do
Szo pe na. 

Ca łość prac kosz to wać bę dzie oko ło
3,7 mln zł. – Ale 85 proc. kosz tów na
bu do wę Mic kie wi cza po zy ska liś my ze
środ ków unij nych – mó wi Da riusz Za -
widz ki, za stęp ca pre zy den ta. (m.d.)

Ko lej ne ron do w mie ście

Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia
Pro gra mów Unij nych przy po mi na, że
wciąż moż na skła dać wnio ski o do fi -
nan so wa nie pro jek tów w ra mach na bo -
rów og ło szo nych 9 i 16 czer wca br.
Środ ki w wy so ko ści po nad 21 mln eu ro
po cho dzą z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go.

Ce lem pro jek tów Dzia ła nia 1.6 jest
roz wój sie ci po wią zań gos po dar czych
po przez wspie ra nie pow sta wa nia oraz
roz wo ju kla strów i po wią zań ko o pe ra -
cyj nych mię dzy przed się bior stwa mi
i sfe rą ba daw czo – roz wo jo wą. Na
kon kurs przez na czo no kwo tę w wy so -
ko ści 10 mln eu ro. O wspar cie ubie-
gać się mo gą oso by praw ne pro wa -
dzą ce po wią za nia ko o pe ra cyj ne, czy li
m.in. przed się bior cy, jed nost ki na u -
ko we, szko ły wyż sze, oraz in sty tu cje
oto cze nia biz ne su. Kon kurs jest na -
bo rem otwar tym, co oz na cza, że
wnio ski o do fi nan so wa nie moż na
skła dać do wy czer pa nia alo ka cji (do
150 % war to ści alo ka cji). Do ta cje bę -

dą wyp ła ca ne w for mie za li czek i re -
fun da cji. 

Ce lem kon kur su Dzia ła nie 4.4 jest mo -
ni to ro wa nie śro do wi ska i czyn ni ków
wpły wa ją cych na je go stan oraz me tod za -
po bie ga nia i lik wi da cji za gro żeń. Dzia ła -
nia przy czy nią się do och ro ny dzie dzic twa
przy rod ni cze go, a tak że po słu żą do za cho -
wa nia ist nie ją cych za so bów na tu ral nych.
O wspar cie ubie gać się mo gą m.in. jed-
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, par ki na -
ro do we i kra jo bra zo we oraz spół ki wod ne
i ich związ ki. Wnio ski o do fi nan so wa nie
moż na skła dać do wy czer pa nia alo ka cji,
czy li wy ko rzy sta nia prze wi dzia nych
środ ków w wy so ko ści 11.475 000 eu ro
(do 130% war to ści alo ka cji).

Wnio ski o do fi nan so wa nie re a li za cji
in we sty cji moż na skła dać oso bi ście, ku -
rie rem lub pocz tą, od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 8.30-15.30 do wy czer pa -
nia alo ka cji w Ma zo wiec kiej Jed nost ce
Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych
w War sza wie ul. Ja giel loń ska 74.

MJWPU

Unia na roz wój po wią zań 
gos po dar czych i och ro nę przy ro dy
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Od 1 sier pnia obo wią zu je no wa usta -
wa o bez pie czeń stwie im prez ma so -
wych. Obec ne prze pi sy ma ją ukró cić
bur dy na pol skich sta dio nach i za pew nić
bez pie czeń stwo pod czas Eu ro 2012. Ale
no we prze pi sy obo wią zu ją rów nież na
lo kal nych sta dio nach. 

San kcje to już nie grzyw ny rzę du
500-1000 zł, ale ka ry wy ra żo ne w staw -
kach dzien nych (obec nie 200 zł). Tak
więc, np. ka ra za wdar cie się na pły tę
bo i ska to grzyw na nie mniej sza niż 180
sta wek dzien nych (36 tys. zł), ka ra ogra -
ni cze nia wol no ści lub na wet jej poz ba -
wie nia na okres do trzech lat. 

We dle no wej usta wy wię kszość
czyn no ści za bro nio nych sta je się prze -
stęp stwa mi. Są to: or ga ni za cja im pre zy
bez zez wo le nia lub wbrew wa run kom
za war tym w zez wo le niu, wno sze nie
i po sia da nie bro ni, amu ni cji, ma te ria -
łów pi ro tech nicz nych itp., wtar gnię cie
na pły tę bo i ska, rzu ca nie przed mio tów,
za sła nia nie twa rzy pod czas za dym, na -
ru sze nie nie ty kal no ści człon ka służb
po rząd ko wych lub człon ka służb in for -
ma cyj nych. 

Do tej po ry zna ny był za kaz sta dio no -
wy, któ ry te raz zy skał mia no środ ka
kar ne go i mo że być orze ka ny na wet na

sześć lat z wy mo giem sta wie nia się
w jed nost ce po li cji pod czas ro zgry wek.
Za kaz klu bo wy mo że być te raz wpro -
wa dzo ny przez or ga ni za to ra im pre zy.
Tam, gdzie klu by ma ją peł ną włas ność
użyt ko wa nia obiek tu, ich wła dze mo gą
go orzec np. na dwa la ta w sto sun ku do
oso by, któ ra za kłó ca po rzą dek. Ki bi ce
wy wal czy li pra wo od wo ła nia się od ta -
kiej de cy zji, co wstrzy mu je wy ko na nie
ta kie go orze cze nia do cza su roz pa trze -
nia od wo ła nia przez pod miot pro wa dzą -
cy ro zgryw ki. 

Ko lej ną zmia ną jest brak moż li wo ści
kup na bi le tów na miej sca sto ją ce. Po n-
ad to każ dy bi let mu si mieć przy pi sa ne
miej sce i nu mer fo te li ka, wid nie je na
nim tak że pe sel ki bi ca. W przy pad ku
awan tu ry moż na bę dzie usta lić, kto na
da nym miej scu sie dział, kto wy wo łał
za miesz ki, kto brał w nich ak tyw ny
udział. No we prze pi sy wpro wa dza ją na
pol skie sta dio ny ste war dów, czy li służ -
by in for ma cyj ne, a po li cyj ni „cięż koz -
broj ni” ma ją sta no wić 50 proc. służb
och ro ny. W no wej usta wie nie ma za pi -
su o od płat nym udzia le po li cji w za bez -
pie cze niu im pre zy. Cał ko wi ty cię żar za -
pew nie nia bez pie czeń stwa spo czy wa na
or ga ni za to rze. (m.d.)

Uwa ga ki bi ce!

29 lip ca oko ło godz. 19.45 dy żur ny
po li cji otrzy mał zgło sze nie o wy pad ku
na płoc kim lot ni sku przy ul. Biel skiej. 

– Z in for ma cji prze ka za nej przez stra -
ża ków wy ni ka ło, że na pły cie lot ni ska
roz bił się sa mo lot – opo wia da Piotr Je -
le nie wicz, rzecz nik pra so wy po li cji. –
Na miej sce na tych miast wy sła liś my pa t-

ro le ru chu dro go we go i pre wen cji, aby
za bez pie czy ły miej sce wy pad ku.

Na szczę ście, wy pa dek oka zał się nie
tak po waż ny jak wy ni ka ło ze wstęp nych

in for ma cji. Sa mo lot ty pu Wil ga pi lo to -
wa ny przez 52-let nie go miesz kań ca
War sza wy pod czas lą do wa nia usz ko dził
część amor ty za to ra i za rył w zie mię.

– Po wy lą do wa niu, przy nie wiel kiej
pręd ko ści do szło do prze chy le nia sa mo lo -
tu. Pi lot le ciał sam, nikt nie doz nał obra -
żeń – mó wi dy żur ny kom. Ro bert Ko per.

Po li cjan ci prze ba da li pi lo ta na za war -
tość al ko ho lu w or ga niz mie, był trzeź -
wy. Na miej scu zda rze nia nie do szło do
wy cie ku pa li wa. (m.d.)

Twar de lą do wa nie

* 12 sier pnia po godz. 5 za pa li ły się
stro py w ka mie ni cy przy ul.
Grodz kiej 15. Ni ko mu nic się nie
sta ło. 

* Zło dzie je wła ma li się do pe u ge o ta,
za par ko wa ne go przy ul. Ża biej
i skra dli ra dio sa mo cho do we.

* Na po li cję zgło si ła się 25-lat ka,
któ rej skra dzio no 600 zł z jej kar -
ty ban ko ma to wej. Ze wstęp nych
usta leń wy ni ka, że spraw cą by ła
zna jo ma po krzyw dzo nej. 

* W Gra bi nie do szło do śmier tel ne -
go wy pad ku. 22-let ni ło dzia nin,
kie ru ją cy Oplem Astra zje chał na
le wą stro nę i ude rzył w drze wo.
Na miej scu zgi nął 23-let ni pa sa -
żer. Nie przy tom ny kie row ca tra fił
do szpi ta la. 

* Z ul. Dwor co wej zło dzie je za bra li
mo to ro wer wart 2,5 tys. zł. 

* Niez na ni spraw cy wła ma li się
w no cy do jed ne go z płoc kich sa -
lo nów kos me tycz nych i ukra dli
3200 zł. 

* Z ga ra żu przy ul. Ko cha now skie go
ulat niał się gaz. Straż ni cy miej scy
wez wa li na miej sce straż po żar ną
oraz po go to wie ga zo we, któ re za -
bez pie czy ło wy ciek. 

* Na ul. Do brzy kow skiej 19-let nia
miesz kan ka po wia tu płoc kie go
po trą ci ła 63-let nie go ro we rzy stę,
któ ry z obra że nia mi cia ła tra fił do
szpi ta la. 

* Po li cjan ci z do cho dze niów ki zlik-
wi do wa li dwie me li ny. W miesz -
ka niu przy ul. Sien kie wi cza fun -
kcjo na riu sze zna le źli 70 li trów al -

ko ho lu oraz bli sko 350 pa czek pa -
pie ro sów, a przy ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go – kil ka bu te lek wód ki.
W pier wszym przy pad ku wła ści -
ciel ka miesz ka nia przyz na ła się,
że sprze da je al ko hol i pa pie ro sy.
W dru gim – 26-let nia lo ka tor ka
oświad czy ła, że wód ka na le ży do
jej mat ki. 

* Z otwar te go sa mo cho du zgi nę ła
spor to wa tor ba po dróż na z ba ga -
żem o war to ści po nad 1,3 tys. zł.
Po krzyw dzo ny pod czas spa ce ru
po mie ście, roz poz nał na niez na -
nym męż czyź nie jed ną ze swo ich
ko szu lek oraz tor bę. Mię dzy męż -
czyz na mi do szło do bój ki. Zna jo -
my po krzyw dzo ne go z nie wiel -
kim obra że nia mi zo stał od wie zio -
ny do szpi ta la. Spraw ca kra dzie ży
był pod wpły wem al ko ho lu i tra fił
do po li cyj ne go aresz tu. 

* Na ul. Sier pec kiej po li cjan ci za -
trzy ma li 46-let nie go pi ja ne go kie -
row cę For da Escor ta. 

* Z za kła du fo to gra ficz ne go przy ul.
Ty siąc le cia zło dzie je za bra li mo -
ni tor LCD. Wła ści ciel wy ce nił
szko dy na 1,3 tys. zł. 

* Przy ul. Mic kie wi cza fun kcjo na -
riu sze za trzy ma li 27-let nie go
męż czyz nę, w któ re go tor bie
zna le źli 54 tys. zł, trzy apa ra ty
fo to gra ficz ne oraz łom. Oka za ło
się, że rze czy po cho dzą z wła ma -
nia do dom ku jed no ro dzin ne go
na Po dol szy cach. Męż czyź nie
gro zi do pię ciu lat poz ba wie nia
wol no ści. (m.d.)

Kro ni ka po li cyj na

Mi mo wie lu ostrze żeń, płoc czanie na -
dal pa dają ofia rą dwóch oszu stek. Ko bi-
e ty pod pre tek stem sprze da ży to wa rów
lub po da jąc się za pra cow ni ce spół dziel -
ni, bądź opie ki spo łecz nej, wcho dzą do
miesz kań i krad ną pie nią dze i in ne cen -
ne rze czy. 

– Po li cjan ci wy dzia łu kry mi nal ne go
pro wa dzą już trzy ta kie spra wy – mó wi
Piotr Je le nie wicz, rzecz nik pra so wy po -
li cji. – Po szu ku je my dwóch ko biet
w wie ku oko ło 35-40 lat, po łud nio wej
uro dy, któ re do brze mó wią po pol sku. 

Me to da dzia ła nia oszu stek jest za wsze
po dob na: kie dy drzwi otwie ra star sza
oso ba, ko bie ty przed sta wia ją się ja ko
sprze daw cy fi ran, po ście li itp. w bar dzo
atrak cyj nych ce nach. Cza sa mi po da ją
się za zna jo me są sia dów, pro sząc o kar -
tkę i dłu go pis. – Po wej ściu do miesz ka -
nia, jed na z ko biet bar dzo an ga żu je się
w roz mo wę z wła ści ciel ką lo ka lu, a dru -

ga w tym cza sie prze szu ku je re ga ły
i szaf ki – opo wia da Je le nie wicz. – Po
wyj ściu ko biet z do mu, okra dzio na star -
sza oso ba do pie ro po pew nym cza sie
orien tu je się, że pa dła ofia rą zło dzie jek. 

Do kra dzie ży do cho dzi ło w cen trum
mia sta i na osie dlu Bo ro wi czki. Pier-
wsza z ko biet ma oko ło 170 cm wzro stu,
jest szczup łej bu do wy cia ła. Dru ga jest
niż sza i tęż sza o owal nej twa rzy. Z po li -
cyj nych usta leń wy ni ka, że ko bie ty mo -
gą uży wać pe ru ki ko lo ru blond z wło sa -
mi pro sty mi, dłu go ści do ucha.
– Ape lu je my do wszyst kich osób w po de -
szłym wie ku, miesz ka ją cych sa mot nie,
aby pod żad nym po zo rem nie wpusz cza ły
niez na jo mych do miesz ka nia, a o po ja -
wie niu się ta kich osób in for mo wa ły po li -
cję – mó wi Je le nie wicz.

Oso by, któ re za u wa żą opi sa ne ko bie ty
pu ka ją ce do miesz kań na płoc kich osie d-
lach pro szo ne są o kon takt pod nu me rem
te le fo nu 024 266-15-73 (w dni ro bo cze
do godz. 15.30) lub przez ca łą do bę pod
nu me rem alar mo wym 997. (m.d.)

Nie wpusz czaj

Przy naj mniej mie siąc w wię zie niu po -
sie dzą spraw cy po bi cia be zdom ne go
męż czyz ny. Do zda rze nia do szło 1 sier -
pnia ok. godz. 18.50 przy al. Spa ce ro -
wej w oko li cach al. Ko by liń skie go. Ca -
łe zaj ście za re je stro wa ły ka me ry miej -
skie go mo ni to rin gu. 

– Ze wstęp nych usta leń wy ni ka, że
mię dzy gru pą mło dzie ży a 37-let nim
płoc cza ni nem do szło do kłót ni – opo -
wia da Piotr Je le nie wicz, rzecz nik pra so -
wy po li cji. – Po tem za czę ła się bi ja ty ka. 

Trzech chu li ga nów bi ło be zdom ne go
me ta lo wy mi rur ka mi aż stra cił przy-
tom ność. Po tem na past ni cy odesz li, zo -
sta wia jąc swo ją ofia rę. Po li cję o zda -
rze niu po in for mo wał ope ra tor mo ni to -
rin gu. 

Fun kcjo na riu sze za trzy ma li spraw ców
przy ul. Biel skiej. – Ma ją od 16 do 19 lat
– mó wi Je le nie wicz. – Wie my, że kil ka
dni te mu mię dzy chło pa ka mi a be z-
dom nym płoc cza ni nem do szło do kon-
flik tu. Gdy 1 sier pnia po now nie się spot -
ka li, mło dzień cy posz li do pob li skiej
klat ki scho do wej, gdzie miesz ka je den ze
spraw ców i za bra li me ta lo we rur ki. 

Dwaj spraw cy są do brze zna ni po li cji.
By li ka ra ni za wła ma nia i kra dzie że. Je -
den z nich prze by wał w za kła dzie po -
praw czym, skąd otrzy mał prze pust kę za
do bre spra wo wa nie i miał prze by wać
po za oś rod kiem do koń ca sier pnia. 

– Po bi ty męż czyz na tra fił do szpi ta la –
re la cjo nu je rzecz nik. – Ma zła ma ną le wą

rę kę i licz ne obra że nia gło wy oraz po ła -
ma ne że bra. Je go stan okre śla ny jest przez
le ka rzy ja ko po waż ny. (m.d.)

Od kłót ni do po bi cia
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W przy szłym ro ku wła dze gmin ne
i po wia to we otrzy ma ją do fi nan so wa nie
na bu do wę dróg lo kal nych w wy so ko ści
92 mln zł. Wnio ski moż na skła dać od 1
wrześ nia br. – Za chę cam sa mo rzą dy do
udzia łu w Na ro do wym Pro gra mie Prze-
bu do wy Dróg. Wo je wódz twu ma zo wiec -
kie mu przyz na no środ ki z bu dże tu pań st-
wa w wy so ko ści oko ło 92 mln zł – nie -
mal 30 mln zł wię cej niż w 2009 r. – po -
wie dział Da riusz Pią tek, wi ce wo je wo da
ma zo wiec ki.

Ko lej na edy cja pro gra mu za kła da in -
ny od ubieg ło rocz ne go po dział środ-
ków. No wy po dział uw zględ nia po -
wierz chnię i licz bę lud no ści oraz łącz ną
dłu gość dróg gmin nych i po wia to wych
w posz cze gól nych wo je wódz twach.

Wnio ski o do fi nan so wa nie bu do wy
dróg lo kal nych na rok 2010 na le ży skła -

dać od 1 do 30 wrześ nia 2009 r., w Wy -
dzia le Za rzą dza nia Fun du sza mi Eu ro -
pej ski mi Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je -
wódz kie go w War sza wie w po ko ju nr
638. Wnio ski zło żo ne po ter mi nie nie
bę dą roz pa try wa ne.

W ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008-2011
in we sty cje są fi nan so wa ne ze środ ków
włas nych sa mo rzą du te ry to rial ne go i do -
fi nan so wy wa ne przez wo je wo dę w wy -
so ko ści do 50% war to ści in we sty cji. Na
2009 rok z bu dże tu cen tral ne go zo sta ło
przez na czo ne na ten cel 62,5 mln zł na
Ma zo wsze i 3 mld zł w ska li ca łe go kra -
ju. Dzię ki tym środ kom w wo je wódz twie
ma zo wiec kim w 2009 ro ku zo sta nie zre-
a li zo wa nych 28 pro jek tów na dro gach
po wia to wych oraz 48 pro jek tów na dro-
gach gmin nych. IB

Prze bu do wa Dróg Lo kal nych
– na bór wnio sków

Za rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
za twier dził li stę ran kin go wą w ra mach
Dzia ła nia 2.2 „Roz wój e-u sług” Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-2013.
Pro jekt „Płoc ka Plat for ma Te le in for ma -
tycz na e-U rząd” zna lazł się na 35. po zy cji
wśród 57 za twier dzo nych wnio sków. Cał -
ko wi ta war tość płoc kie go pro jek tu to 5
mln 999 tys. 859 zł. Do fi nan so wa nie sta -
no wi 85 proc. ca ło ści, czy li ok. 5 099 880
zł. Po zo sta łe 15 proc. po cho dzić bę dzie
z bu dże tu mia sta. 

Wnio ski z za twier dzo nej li sty bę dą
jesz cze oce nia ne pod ką tem wy ko nal no -
ści. Urząd Mia sta Płoc ka mu si te raz do -
star czyć do Ma zo wiec kiej Jed nost ki
Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych niez -
będ ne do ku men ty: m.in. stu dium wy ko -
nal no ści, oce nę od dzia ły wa nia pro jek tu na
śro do wi sko i do ku men ty niez będ ne do
oce ny kon dy cji fi nan so wej. Je śli przej -
dzie my we ry fi ka cję po zy tyw nie, na stą pi
pod pi sa nie umo wy o do fi nan so wa nie
i uru cho mie nie środ ków. Re a li za cja pro-
jek tu po trwa dwa la ta. 

Ce lem głów nym pro jek tu „Płoc ka Plat-
for ma Te le in for ma tycz na e-U rząd” jest
roz wój w za kre sie elek tro nicz nej ad mi ni -
stra cji (eGo ver nment). Ini cja ty wa wią że

się z uru cho mie niem w Urzę dzie Mia sta
Płoc ka i miej skich jed nost kach or ga ni za -
cyj nych usług pub licz nych dro gą elek tro -
nicz ną. Pod sta wo wy mi ele men ta mi plat-
for my te le in for ma tycz nej bę dą:

– Por tal e-U sług Pub licz nych umoż li -
wia ją cy do rę cza nie do ku men tów elek tro -
nicz nych po mię dzy na daw ca mi, adre sa ta -
mi a UMP 

– Sy stem Elek tro nicz ne go Obie gu Do -
ku men tów, ob słu gu ją cy kan ce la ryj ny
obieg do ku men tów w UMP dla do ku men -
tów pa pie ro wych oraz elek tro nicz nych

– Elek tro nicz na Skrzyn ka Po daw cza
ge ne ru ją ca Urzę do we Po świad cze nie Od -
bio ru dla do rę cza nych do ku men tów elek-
tro nicz nych

– Apli ka cje do wy mia ny in for ma cji
z sy ste ma mi zew nętrz ny mi np. Biu le tyn
In for ma cji Pub licz nej, elek tro nicz na Plat-
for ma Usług Ad mi ni stra cji Pub licz nej,
Cen tral ne Re po zy to rium Wzo rów Do ku -
men tów, zgod nie z wy mo ga mi prze pi sów
pra wa

– Sy stem bez pie czeń stwa, za bez pie -
cza ją cy do stęp do in for ma cji prze twa -
rza nych w ra mach plat for my oraz ich
bez piecz ną wy mia nę po mię dzy ele men -
ta mi sy ste mu oraz sy ste ma mi zew nętrz -
ny mi (np. BIP). ag

Jed nym z prio ry te tów Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go 2007-2013 (RPO WM)
jest zwię ksze nie wy ko rzy sta nia od na wial -
nych źró deł ener gii w gos po dar ce ener ge -
tycz nej re gio nu. 

Za le tą ko rzy sta nia ze źró deł ener gii od -
na wial nej jest prze de wszyst kim wzmoc-
nie nie lo kal ne go bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go oraz po pra wa za o pa trze nia
w ener gię te re nów o sła bej in fra struk tu rze
ener ge tycz nej. As pekt ten od gry wa waż ną
ro lę ze wzglę du na re a li za cję przy ję te go
przez Unię Eu ro pej ską tzw. pa kie tu ener-
ge tycz ne go, któ ry za kła da m.in.: zwię k-
sze nie udzia łu ener gii pro du ko wa nej z od -
na wial nych jej źró deł do 20% cał ko wi te -
go śred nie go zu ży cia ener gii w UE do
2020 ro ku.

Za raz po wa ka cjach, 8 wrześ nia br. ru -
szy na bór wnio sków o do fi nan so wa nie
pro jek tów w ra mach Dzia ła nia 4.3 „Och -
ro na po wie trza, ener ge ty ka”. Na tych, któ -
rzy zech cą ubie gać się o te fun du sze cze -
ka pra wie 25 mi lio nów eu ro. Sta rać się
o do fi nan so wa nie unij ne mo gą pro jek to -
daw cy, któ rych przed sięw zię cia do ty czą
bu do wy lub uno wo cześ nie nia elek trow ni
wy ko rzy stu ją cych su row ce od na wial ne,
zbior ni ków re ten cyj nych oraz stop ni rzek,
węz łów ciepl nych. Skła da ne pro jek ty mo -
gą też od no sić się do wy po sa że nia sy ste -
mów ciep łow ni czych w in sta la cje ogra ni -
cza ją ce emi sje za nie czysz czeń po wie trza,
przeksz tał ce nia ist nie ją cych sy ste mów
ogrze wa nia obiek tów uży tecz no ści pub-

licz nej w sy ste my bar dziej przy jaz ne dla
śro do wi ska. Po wy żej wy mie nio nych zo -
sta ło je dy nie kil ka ce lów, na któ re moż na
uzy skać do fi nan so wa nie, w rze czy wi sto -
ści jest ich o wie le wię cej. Jed nost ki z te -
re nu wo je wódz twa ma zo wiec kie go, chcą -
ce sta rać się o uzy ska nie fun du szy w ra -
mach RPO WM, mu szą jed nak po sia dać
wkład włas ny, któ ry for mu je się w na stę -
pu ją cy spo sób:

– 3% – dla jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go i ich jed no stek or ga ni za cyj nych,
gdy nie wy stę pu je po moc pub licz na,

– 15% – dla po zo sta łych be ne fi cjen tów,
gdy nie wy stę pu je po moc pub licz na,

– 40% – w przy pad ku udzie le nia po mo -
cy de mi ni mis,

– 40% – w przy pad ku udzie le nia po mo -
cy na in we sty cje w za kre sie ener ge ty ki,

– 40% – w przy pad ku re gio nal nej po -
mo cy in we sty cyj nej.

Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-2013
jest pro gra mem skie ro wa nym do jed no -
stek sa mo rzą du lo kal ne go, przed się bior -
ców, or ga ni za cji po za rzą do wych, in sty tu -
cji oświa ty i na u ki oraz służ by zdro wia.

Od 8 sier pnia bę dzie moż na skła dać
tak że wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek -
tów w ra mach Dzia ła nia 1.8 „Wspar cie
przed się biorstw w za kre sie wdra ża nia naj -
lep szych do stęp nych tech nik (BAT)”

Wię cej in for ma cji na te mat RPO WM
2007 – 2013 oraz skła da nia wnio sków
moż na zna leźć na stro nie www.ma zo -
wia.eu BG

Unia po ma ga ale wy ma ga

Po nad 5 mln zło tych unij nych fun du szy mo że otrzy mać Urząd Mia -
sta Płoc ka na „Płoc ką Plat for mę Te le in for ma tycz ną e-U rząd” 

Spra wy urzę do we 
elek tro nicz nie 

Je rzy Bu zek to po stać nu mer je den
po ostat nich wy bo rach. Na pier wszym
po sie dze niu no wo wy bra ne go Par la -
men tu w Stras bur gu otrzy mał on 555
gło sów spoś ród 713, któ re od da li eu ro -
po sło wie i zo stał prze wod ni czą cym Par-
la men tu Eu ro pej skie go. Je go ka den cja
bę dzie trwa ła dwa i pół ro ku, na to miast
przez ko lej ne dwa i pół ro ku sta no wi sko
to przy pad nie li de ro wi so cja li stów Mar-
ti no wi Schul zo wi. Dla Pol ski wy bór ten
jest wiel kim wy róż nie niem, gdyż ja ko
pier wszy kraj z wiel kiej dzie siąt ki, któ -
ra do łą czy ła do wspól no ty w 2004 ro ku,
otrzy mał tak waż ne i pre sti żo we sta no -
wi sko. 

Je rzy Bu zek w PE za sia dał od czer w-
ca 2004, kie dy to zo stał wy bra ny eu ro -
de pu to wa nym po raz pier wszy. Pod-
czas tej ka den cji był człon kiem Ko mi -
sji Prze my słu, Ba dań Na u ko wych
i Ener gii oraz Och ro ny Śro do wi ska,
Zdro wia Pub licz ne go i Bez pie czeń stwa
Żyw no ści. Jed nak obec nie ja ko prze-
wod ni czą cy PE bę dzie miał zu peł nie
in ne za da nia do speł nie nia. Do je go
pod sta wo wych fun kcji na le ży kie ro wa -
nie pra ca mi Par la men tu oraz je go or ga -
nów, prze wod nic two obra dom, jak
rów nież re pre zen to wa nie PE na are nie
mię dzy na ro do wej.

Oprócz Je rze go Buz ka jesz cze tro je
pol skich eu ro po słów bę dzie peł nić zna -
czą ce fun kcje w PE. Da nu ta Hu eb ner
wy bra na z li sty PO, by ła ko mi sarz ds.
po li ty ki re gio nal nej, bę dzie je dy nym
pol skim sze fem ko mi sji i po kie ru je Ko -
mi sją RE GI. Li dia Ge rin ger de Oe -
den berg z SLD wy bra na zo sta ła pier-
wszym kwe sto rem z naj wyż szym po -
par ciem. Na to miast Mi chał Ka miń ski
z PiS ob jął prze wod nic two w gru pie po -
li tycz nej Eu ro pej skich Kon ser wa ty stów

i Re for ma to rów. War to zaz na czyć, iż
z na sze go okrę gu płoc ko -cie cha now -
skie go trzech kan dy da tów tra fi ło do
Bruk se li. Są to: Jo lan ta Hib ner z PO,
Adam Bie lan z PiS oraz Ja ro sław Ka li -
now ski z PSL.

Pi sząc o eu ro de pu to wa nych war to
wspom nieć o ich upo sa że niu, ja kie
otrzy ma ją za sia da jąc w PE. Wszy scy
eu ro po sło wie bę dą otrzy my wa li jed no -
li te wy na gro dze nie w wy so ko ści
38,5% wy na gro dze nia sę dzie go Eu ro -
pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo ści,
czy li 7.665 eu ro brut to mie sięcz nie.
Każ dy po seł bę dzie mógł zde cy do wać,
czy wo li pła cić po dat ki do bu dże tu UE,
czy do bu dże tu kra jo we go. Po sło wie
otrzy ma ją tak że die tę w wy so ko ści 298
eu ro za każ dy dzień po sie dzeń PE lub
ko mi sji, któ rej są człon ka mi. W mie -
sią cu jest to kwo ta ok. 4,5 tys. eu ro.
Moż na więc ła two po li czyć, że mie -
sięcz na pen sja eu ro de pu to wa ne go wy -
nie sie po nad 11 tys. eu ro net to. Oprócz
te go po sło wie otrzy mu ją tak że 4,2 tys.
eu ro na utrzy ma nie biur kra jo wych
oraz do 17,5 tys. eu ro mie sięcz nie na
wy na gro dze nia dla asy sten tów i zle ca -
nie ek sper tyz. Z na sze go, pol skie go
pun ktu wi dze nia są to bar dzo du że pie -
nią dze. Mu si my jed nak pa mię tać, że ta -
kie sa me wy na gro dze nia otrzy mu ją eu -
ro de pu to wa ni z wszyst kich kra jów
człon kow skich. Wcześ niej szy sy stem
płac był mniej spra wie dli wy, gdyż po -
sło wie otrzy my wa li wy na gro dze nie tej
sa mej wy so ko ści co po sło wie za sia da -
ją cych w ła wach swo ich par la men tów
kra jo wych. Oz na cza ło to, że Po lak
i Włoch za wy ko ny wa nie tej sa mej pra -
cy otrzy my wa li dia me tral nie róż ne wy -
na gro dze nia. Te raz wszy scy eu ro po sło -
wie są rów ni. To masz K. Szczęs ny

Unij ne dy le ma ty (14)
Na stro je Po la ków po ostat nich wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go na
pew no się po lep szy ły. Wy bra ni przez nas eu ro de pu to wa ni otrzy ma li kil ka
zna czą cych sta no wisk w struk tu rach PE, w tym tą naj waż niej szą, po zy cję
prze wod ni czą ce go.

Na sza re pre zen ta cja w PE
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Płoc ki Dom Dzien ne go Po by tu „Ciep ła
iz ba” to ini cja ty wa Ka to lic kie go Sto wa -
rzy sze nia im. Św. Bra ta Al ber ta. Co dzien -
nie spo ty ka się tu gru pa kil ku na stu osób –
sa mot nych i scho ro wa nych. Jed nym
z głów nych ce lów DDP jest po moc cier-
pią cym na cho ro bę Al zhe i me ra. Pro jekt
do fi nan so wa ła fun da cja „Fun dusz Gran -
to wy dla Płoc ka”.

Uczest ni cy bio rą udział m.in. w za ję -
ciach ma nu al nych, tre nin gach pa mię ci,
za ję ciach z mu zy ko te ra pii, bib lio te ra -
pii, grach i za ba wach in te lek tu al nych,
a tak że w in dy wi du al nych za ję ciach te -
ra pe u tycz nych. Wszyst kie dzia ła nia
pro wa dzo ne w DDP ukie run ko wa ne są
na po bu dze nie ini cja ty wy pa cjen tów.

Pla ców ka świad czy usłu gi o cha rak te rze
pie le gna cyj no -o pie kuń czym i du cho wym.
Ob szer ne in for ma cje o dzia łal no ści DDP
mo że my zna leźć na stro nie in ter ne to wej
Ca ri tas Die ce zji Płoc kiej. Tak pi szą o so bie
sa mi twór cy „Ciep łej iz by”: „Za pew nie nie
opie ki cho rym w try bie dzien nym, umoż li -
wia ich opie ku nom dal sze fun kcjo no wa nie
za wo do we, po pra wia fun kcjo no wa nie ro -
dzin, od cią ża opie ku nów (...). Dom Dzien -
ne go Po by tu to nie tyl ko po moc opie ku -
nom, ale rów nież wyr wa nie z uciąż li we go
krę gu cho ro by i zam knię cia w czte rech
ścia nach osób dot knię tych cho ro bą”.

DDP mie ści się przy ul. Sien kie wi cza
54. „Ciep ła iz ba” za pra sza od po nie dział -
ku do piąt ku, od godz. 7:30 do 18. (ms)

„Ciep ła iz ba” za pra sza
Naj młod si miesz kań cy Płoc ka, ob ję ci

opie ką Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo -
łecz nej otrzy ma ją wy praw ki szkol ne po da -
ro wa ne przez pra cow ni ków PKN OR LEN
– ta ki jest cel ak cji „Za cza ro wa ny Tor ni -
ster”, pro wa dzo nej w kon cer nie w ra mach
wo lon ta ria tu pra cow ni cze go. Na wy praw -
ki cze ka 328 dzie ci w wie ku od 6 do 11 lat.

Dzie ci z nie za moż nych ro dzin wy po sa -
żo ne zo sta ną w niez będ ne przy bo ry szkol -

ne jak ze szy ty, dłu go pi sy, ołów ki, fla ma -
stry, far by, kred ki, blo ki, wy ci nan ki, li nij ki,
piór ni ki, no ży czki, klej, pla ste li na itp. Ze
swo jej stro ny kon cern za ku pi tor ni stry, któ -
re dzie ci otrzy ma ją ra zem z wy praw ka mi.

W pro gra mie mo gą wziąć udział tak że
klien ci i współ pra cow ni cy Or le nu. Aby
oka zać swo je ser ce dla naj młod szych
płoc czan wy star czy wejść na stro nę
www.za cza row ny tor ni ster.or len.pl, wy -
brać dziec ko, któ re mu chce my za ku pić
przy bo ry szkol ne, wy peł nić for mu larz
i za ak cep to wać przy stą pie nie do ak cji. 

Tor ni stry wy peł nio ne wy praw ka mi szkol-
ny mi zo sta ną prze ka za ne pod czas spe cjal nie
zor ga ni zo wa ne go dla dzie ci spot ka nia. 

Do tych czas w ra mach wo lon ta ria tu pra-
cow ni cze go PKN OR LEN, zo sta ły prze pro -
wa dzo ne ta kie ak cje jak: „Na ma luj my uś -
miech” (od na wia nie wy bra ne go w re gio nie
Do mu Dziec ka), „Speł nia my ma rze nia”
(pre zen ty dla dzie ci z Ro dzin nych Do mów
Dziec ka), „Świą tecz ne pa ko wa nie pre zen -
tów” (za pa ko wa no po nad 2 tys. pa czek).BP

„Zaczarowany tornister”

Be ne fi cjen ci do koń ca sier pnia zda wa li
eg za mi ny z kur sów za wo do wych, dzię ki
któ rym zdo bę dą no we kwa li fi ka cje oraz od -
po wied nie do ku men ty upraw nia ją ce do wy -
ko ny wa nia okre ślo nych za wo dów. Ostat nie
dni wa ka cji by ły wy peł nio ne ostat ni mi spot -
ka nia mi war szta to wy mi z psy cho lo giem,
do rad cą za wo do wym oraz pe da go giem.

Wcześ niej wszy scy za li czy li za ję cia
z ob słu gi In ter ne tu. Trzy oso by szli fo wa ły
an giel ski. 7 osób kształ ci ło się w kie run ku
sprze daw ca – fak tu rzy sta, ko lej ne bra ły
kur sy dla kie row ców wóz ków wi dło wych
i spa wa cza. 

Pod sta wo wym ce lem pro jek tu jest ogra -
ni cze nie zja wi ska bez ro bo cia i po pra wa
do stę pu do ryn ku pra cy miesz kań ców
Płoc ka, któ rzy są za gro że ni tzw. wy klu cze -
niem spo łecz nym (dłu go trwa le bez ro bot ni
i ko rzy sta ją cy z po mo cy płoc kie go MOPS-
u). W KIS, czy li Klu bie In te gra cji Spo łecz -

nej, obok na by cia ww. umie jęt no ści prak-
tycz nych, mie li też na u czyć się sa mo dziel -
no ści w po szu ki wa niu za trud nie nia oraz
two rzyć gru py sa mo po mo co we.

Dla te go war to do dać, że 3 oso by bio rą ce
udział w pro gra mie – czy li sa me po trze bu ją -
ce po mo cy i wspar cia – zde cy do wa ły się po -
ma gać in nym i zo sta ły wo lon ta riu sza mi.

We wrześ niu za czy na się re kru ta cja do
dru giej edy cji pro jek tu. Za in te re so wa ni już
po win ni się kon tak to wać z Biu rem Pro jek -
tu w MOPS -ie przy ul. Wol skie go 4, pok.
112 lub te le fo nicz nie pod nr 024 364 02 23.
In for ma cje moż na rów nież zna leźć na stro -
nie www.mopspl.pl.

Ko or dy na tor pro jek tu li czy prze de wszys-
t kim na oso by mło de, do 25. ro ku ży cia. 

Pro jekt „KIS – Po moc wy klu czo nym”
jest współ fi nan so wa ny z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. (rł)

Koń czy się pier wszy etap pro jek tu „KIS – Po moc wy klu czo nym”
w ra mach któ re go 22 oso by prze szły kur sy za wo do we, a dwie 
już pod ję ły pra cę

Jak szu kać pra cy?

Licz ba bez ro bot nych za re je stro wa nych
w czer wcu 2009 r. w Płoc ku wy no si ła
6.984 oso by. 

Od stycz nia licz ba bez ro bot nych zmniej -
szy ła się o 290 osób, zaś w po rów na niu
z ma jem aż o 399. W czer wcu 2009 r. sto -
pa bez ro bo cia w Płoc ku kształ to wa ła się na
po zio mie 10,6% (przy śred niej dla kra ju
i wo je wódz twa – od po wied nio 10,7%
i 8,2%) i by ła niż sza od sto py bez ro bo cia
w ma ju br. o 0,5 pun ktu pro cen to we go. 

Wśród miast na pra wach po wia tu
w wo je wódz twie ma zo wiec kim Płock
upla so wał się przed Ostro łę ką (14,8%)
i Ra do miem (20,5%), przy czym na le ży
wziąć pod uwa gę, że w po rów na niu z ma -
jem spa dek sto py bez ro bo cia był naj wię -
kszy właś nie w Płoc ku. W po zo sta łych
mia stach nie prze kro czył w Ra do miu 0,3

pun ktu pro cen to we go, a w Ostro łę ce – 0,2
pun ktu pro cen to we go. 

Na spa dek sto py bez ro bo cia wpły wa
ak tyw ność Miej skie go Urzę du Pra cy
w Płoc ku, któ ry po dej mu je róż no rod ne
dzia ła nia zmie rza ją ce do zmniej sze nia
licz by bez ro bot nych w mie ście, w tym
m.in. re a li zu je sub sy dio wa ne pro gra my
ryn ku pra cy oraz pro jek ty współ fi nan so -
wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go („Ak tyw ny Płock – wy rów ny wa nie
szans bez ro bot nych na ryn ku pra cy
w Mie ście Płoc ku” oraz „Poś red nik, do -
rad ca – pro fe sjo nal nym pra cow ni kiem
Miej skie go Urzę du Pra cy w Płoc ku”),
a po nad to po zy sku je do współ pra cy no -
wych pra co daw ców oraz or ga ni zu je gieł -
dy pra cy. MUP

Bez ro bo cie w Płoc ku spa da

Sty pen dium szkol ne mo że otrzy mać
uczeń (słu chacz) miesz ka ją cy w Płoc ku
i znaj du ją cy się w trud nej sy tu a cji ma te rial -
nej, wy ni ka ją cej z ni skich do cho dów na
oso bę w ro dzi nie. Za pis ten do ty czy
w szcze gól no ści osób z ro dzin, w któ rych
wy stę pu je bez ro bo cie, nie peł no spraw ność,
cięż ka lub dłu go trwa ła cho ro ba, wie lo dziet -
ność, brak umie jęt no ści wy peł nia nia fun kcji
opie kuń czo -wy cho waw czych, al ko ho lizm
lub nar ko ma nia, a tak że gdy ro dzi na jest
nie peł na lub wy stą pi ło zda rze nie lo so we.

Mie sięcz na wy so kość do cho du na oso -
bę w ro dzi nie ucz nia nie mo że być wię k-
sza niż 351 zł (do do cho du nie wli cza się
jed no ra zo we go pie nięż ne go świad cze nia
so cjal ne go oraz war to ści świad czeń w na -
tu rze). Od je go wy so ko ści i wa run ków ży -
cia za le ży wy so kość sty pen dium szkol ne -
go, któ re nie mo że być niż sze niż 51,20 zł
i nie mo że prze kra czać 128 zł (mie się-
cz nie). 

Pie nią dze te moż na przez na czyć na
m.in. cał ko wi te lub czę ścio we po kry cie
kosz tów udzia łu w za ję ciach edu ka cyj -
nych, wy kra cza ją cych po za za ję cia re a li -
zo wa ne w szko le oraz do ja zdy do szko ły

(do ty czy tyl ko ucz niów szkół po nad gim -
na zjal nych), po moc rze czo wą o cha rak te -
rze edu ka cyj nym (za kup po dręcz ni ków,
przy bo rów szkol nych itp.). Sty pen dium
szkol ne mo że być udzie lo ne w jed nej lub
kil ku for mach jed no cześ nie. Jest przyz na -
wa ne na okres (nie dłuż szy niż) od wrześ-
nia do czer wca w da nym ro ku szkol nym.

Sty pen dium szkol ne nie przy słu gu je ucz -
nio wi (słu cha czo wi), któ ry otrzy mu je in ne
sty pen dium ze środ ków pub licz nych, gdy
łącz na kwo ta (za rok szkol ny) otrzy my wa -
nych sty pen diów prze kra cza 1280 zł (w
przy pad ku słu cha czy ko le giów – 1152 zł).

Wnio sek mo gą zło żyć prze de wszyst -
kim ro dzi ce, ale rów nież sam, peł no let ni
uczeń, czy dy rek tor szko ły, na spe cjal nie
przy go to wa nych for mu la rzach w szko -
łach pub licz nych lub nie pub licz nych, zlo -
ka li zo wa nych na te re nie mia sta Płoc ka lub
w Za rzą dzie Jed no stek Oświa to wych
w przy pad ku je śli szko ła zlo ka li zo wa na
jest po za gra ni ca mi mia sta. 

Wzo ry wnio sków do po bra nia w szko -
łach, Za rzą dzie Jed no stek Oświa to wych
ul. 3-go Ma ja 6, pok. nr 1 lub ze stro ny
www.zjo.lo.pl. (rł)

Tyl ko do 15 wrześ nia moż na skła dać wnio ski o przyz na nie 
sty pen dium szkol ne go na naj bliż szy rok szkol ny

Po moc dla płoc kich ucz niów

10 sier pnia na te re nie ogród ka MZO S od by ła się im pre za in te gra cyj na – pik nik dla be ne -
fi cjen tów pro jek tu „KIS – Po moc wy klu czo nym”. By ło gril lo wa nie, sto ły szwedz kie z prze -
ką ska mi i tań ce. 
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Na po cząt ku po wia ło stra chem. Jed nak
nie z po wo du prob le mów tech nicz nych, czy
bra ku krze seł dla pub licz no ści. Przed płoc -
kim ra tu szem wy świet lo no pier wszy hor ror
w hi sto rii ki ne ma to gra fii, kla syk ga tun ku –
„Ga bi net Dok to ra Ca li ga ri” (na zdję ciu)

w re ży se rii Ro ber ta Wie ne. Pro jek cji to wa -
rzy szy ła mu zy ka zes po łu Mać ko Kor ba, re -
pre zen tu ją ce go pręż nie roz wi ja ją cą się sce -
nę et no i ro ots. Od tąd za ska ku ją ca fu zja fil -
mu nie me go i mu zy ki ek spe ry men tal nej to -
wa rzy szy ła nam przez ca ły ty dzień.

Dru gie go dnia opra wę mu zycz ną dla cze -
cho sło wac kiej pro duk cji z 1929 r. pt. „Pan -
ce ro ve au to” za pew nił zes pół Ma ha de va –
nie kon wen cjo nal ne po łą cze nie elek tro ni ki
i tra dy cyj nych in stru men tów. Mu zy cy Ma -
ha de vy, „uz bro je ni” w hin du skie si ta ry, do -

sko na le od na le źli się w śro do wi sku elek tro -
nicz ne go jaz zu.

„Back to the Oldscho ol”, czy li trze ci
dzień fe sti wa lu, rów nież przy niósł od kry-
w cze po łą cze nie tra dy cji z no wo czes no -
ścią. Wczes nym po po łud niem za wo dy de -
sko rol ko we i po ka zy bre ak dan ce, wie czo -
rem pro jek cja „Do bre go wo ja ka Szwej ka”
– pier wszej ekra ni za cji słyn nej po wie ści
Ja ros la va Hasz ka. Fil mo wi to wa rzy szy ły
dźwię ki ge ne ro wa ne przez MorF – mu zy -
ków, któ rzy swo ją twór czość okre śla ją ja -
ko po łą cze nie „zwich nię te go jaz zu” i „ha -
ła śli we go po pu”.

W czwar tek do Płoc ka przy je cha ły zes -
po ły, któ re mia ły przy cią gnąć na Sta ry Ry -
nek jesz cze wię kszą wi dow nię: Le szek Ci -
choń ski Band & Tim Mit chel i Łą ki Łan.

O ile wy stęp pier wszej for ma cji nie mógł
za ska ki wać – so lid na daw ka wys ma ko wa -
ne go blu e sa, „okra szo na” wspa nia łym
śpie wem Ti ma Mit che la z Okla ho my, o ty -
le kon cert war szaw skie go Łą ki Łan (na
zdję ciu) za po wia dał się ja ko ko lo ro we,
sza lo ne mu zycz ne przed sta wie nie. Fun ko -
we dźwię ki „naj bar dziej owa dzich mu zy -
ków na ryn ku” za wład nę ły pub licz no ścią.
Mu zycz ny żart, sza lo ne tem po i ory gi nal -
ne, „owa dzie” ko stiu my – to zna ki roz poz -
naw cze Łą ki Łan. 

Nie za bra kło rów nież se an su ki na nie -
me go („Praz ske sva dlen ky”, reż. P. Praz -
sky) i opra wy mu zycz nej (Ga da ją ca Tyk -
wa). Po raz pier wszy na Sta rym Ryn ku po -
ja wił się te atr ulicz ny. Gru pa The a ter la bor
z Bie le feld (Niem cy) za pre zen to wa ła spek-
takl „Świat we dług Ju liu sza Ver ne’a” –
wa ria cję na te mat ży cia i twór czo ści jed ne -
go z naj bar dziej ce nio nych au to rów po wie -
ści sin ce -fic tion.

Czwar te go dnia fe sti wa lu li sta pro po zy cji
znacz nie się wy dłu ży ła. Kon cer ty Lo co Star
i Grzy bow ski Band, spek ta kle te a trów Akt

z War sza wy i No ve go Fron ta z Pra gi, po kaz
„Brzdą ca” z Char liem Cha pli nem w ro li
głów nej i wy stęp zes po łu Oran ża da. Je śli
ktoś po sta no wił spę dzić wie czór na Sta rym
Ryn ku, nie po ża ło wał. Pra wie sześć go dzin
nie za pom nia nych wra żeń – od kla sy ki ko -
me dii, przez te atr, do do brej mu zy ki.

Fe sti wal za koń czył się pre zen ta cją sztu ki
współ czes nej. Kie dy znik nę ły ostat nie de -
ko ra cje Te a tru For my z Wro cła wia (ma ło
od kryw czy spek takl „Ba bel”), roz po czął się
ostat ni se ans w te go rocz nej edy cji. Tym ra -
zem, za spra wą fil mu „An te na” i mu zy ki
zes po łu La dy Arp, prze nie śliś my się do
XXI wie ku.

W cią gu sze ściu dni od by liś my po dróż
w cza sie, poz na liś my niez na ne for my sztu-
ki. I mi mo, że nie uda ło się ścią gnąć gwiazd
du że go for ma tu (mó wi ło się m.in. o Mać ku
Ma leń czu ku), to płoc ki fe sti wal umoc nił
swo ją po zy cję wśród naj lep szych im prez
kul tu ral nych w kra ju. War to by ło cze kać
rok. Te raz po zo sta je uz bro ić się w cier pli -
wość na na stęp ne dwa na ście mie się cy.(ms)

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Sztu ka ni szo wa wy szła z po dzie mi. Płock udo wod nił, że jest mia -
stem, któ re sza nu je no we for my. 23 sier pnia za koń czył je dy ny ta -
ki fe sti wal w Pol sce – Ry nek Sztu ki.

Ry nek (pe łen) Sztu ki

We dług or ga ni za to rów – w każ dym
z trzech dni fe sti wa lu 4. edy cji Au dio ri ver
– na płoc kiej pla ży ba wi ło się po nad 12
tys. fa nów elek tro ni ki z ca łej Pol ski. To re -
kord w hi sto rii płat nych edy cji tej mię dzy -
na ro do wej im pre zy. We dług prze pro wa -
dzo ne go przez por tal Re si dent Ad vi sor
ran kin gu Au dio ri ver był czwar tym fe sti -
wa lem mu zy ki elek tro nicz nej na świe cie
w sier pniu 2009 r. Płoc ka im pre za wy prze -
dzi ła m.in. wiel kie fe sti wa le w Lon dy nie,
To kio i Lip sku.

– Trud no wska zać naj lep sze kon cer ty,
bo na 4 pla żo wych sce nach by ło ich aż 60,
ale po wstęp nych oglę dzi nach fo rów in ter -
ne to wych, wy glą da na to, że naj wię ksze

wra że nie wy war li Mo de rat, Ri chie Haw tin,
Dir typ ho nics, Dub FX, DJ Hell i Ja mes
Hol den, któ ry nad ra nem por wał pub licz -
ność, a ta por wa ła je go. Grał o 1,5 go dzi -
ny dłu żej niż to by ło pla no wa ne, a na wet
bi so wał, czym za koń czył pla żo wą część
Au dio ri ver. Ko men ta rze nt. fe sti wa lu są
w ogrom nej wię kszo ści bar dzo po zy tyw ne,
ale nie oby ło się bez za rzu tów – mó wi
rzecz nik fe sti wa lu, Łu kasz Na po ra. Głów -
ny do ty czy po la na mio to we go, na któ rym
już w pią tek (7 sier pnia) za bra kło miejsc,
choć by ło ono dwu krot nie wię ksze niż
w ubieg łym ro ku. – Na na stęp ną edy cję
mu si my zna leźć in ny te ren, bo na pla ży nie -
wie le wię cej da się zro bić. Im pre zie prze -

strze ni za bie rać nie mo że my, po nie waż już
w tym ro ku zbli ży liś my się do jej mak sy -
mal nej po jem no ści – do da je Na po ra.

Spraw dzi ły się za to no we atrak cje Au -
dio ri ver, jak ki no fe sti wa lo we (z do sko na -
ły mi ty tu ła mi tj. „Con trol” czy „EXILS”
oraz film o Joe Strum me rze) oraz sta ro -
miej ska Muz zo Sta ge, któ ra za dnia oku po -
wa na by ła przez fa nów ba wią cych się przed
sce ną i... w fon tan nie.

Jed na z gwiazd te go rocz nej edy cji Ri chie
Haw tin w nie dzie lę (9 sier pnia) na swo im
mi kro blo gu na pi sał: Dzię ku ję POL SKO...
mam na dzie ję, że nie bę dę mu siał cze kać
ko lej nych 5 lat na po wrót... (rł)

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Mu zy ka pły nie jak rze ka

*I PO WAKACJACH*I PO WAKACJACH*I PO WAKACJACH*I PO WAKACJACH*I PO WAKACJACH*I PO WAKACJACH*I PO WAKACJACH*
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Ty god nio wy (19 – 26 lip ca) obóz szko -
le nio wo -wy po czyn ko wy chó ru Pań stwo -
wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej miał
miej sce w tu rec kiej miej sco wo ści wy po -
czyn ko wej Bo drum nad Mo rzem Egej -
skim. Wy jazd był na gro dą dla chó rzy stów
za bar dzo in ten syw ny, pra co wi ty rok, ob fi -
tu ją cy w licz ne kon cer ty, wy ko na ne
wspól nie z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz ną
(mu si cal „My Fa ir La dy”, ope ra „Ma da me
But ter fly”, ma jo wy kon cert cha ry ta tyw ny
i lip co wy kon cert „Noc Roc ko wa z Or kie -
strą” z udzia łem gwia zdy – Ric ka Wa ke -
ma na, ina u gu ru ją cy X Let ni Fe sti wal Mu -
zycz ny), po nad to udział w dwóch Mię dzy -
na ro do wych Fe sti wa lach Mu zycz nych (w
Pra dze i Lwo wie) oraz kil ka in nych, uda -
nych wy stę pów, cho ciaż by z oka zji ju bi le -
u szu 10-le cia Pań stwo wych Wyż szych
Szkół Za wo do wych w Pol sce, któ ry miał
miej sce w Cie cha no wie. 

Przed chó rem i je go dy ry gen tem Ro ber -
tem Ma jew skim jesz cze ko lej ne wyz wa nie
– ostat ni w tym ro ku ka len da rzo wym kon-
cert, wień czą cy ob cho dy ju bi le u szu dzie -
się cio le cia ist nie nia PWSZ w Płoc ku –
wspól ny wy stęp Płoc kiej Or kie stry Sym-

fo nicz nej, Vox Ju ven tu tis i gwia zdy świa-
to wych scen ope ro wych Mał go rza ty Wa -
lew skiej, za pla no wa ny na li sto pad. 

Wa ka cyj ny po byt w Tur cji nie był wol ny
od pra cy. Co dzien nie od by wa ły się kil ku go -
dzin ne pró by i pod ko niec po by tu zes pół dał
kon cert w ho te lo wym am fi te a trze, ser decz -
nie przy ję ty przez mię dzy na ro do wą pub-
licz ność. Chór wy ko nał kil ka utwo rów a’ca -
pel la, któ re na gro dzo no so wi ty mi bra wa mi. 

Nie za pom nia ne wra że nia, pięk na opa le -
niz na, cu dow ne zdję cia i za ku pio ne pa miąt -
ki dłu go bę dą przy pom nia ły o wspa nia łych,
ale i pra co wi tych wa ka cjach. M.Z.

Vox Ju ven tu tis w Tur cji

Płoc ki Klub Mi łoś ni ków Roz ry wek
Umy sło wych „Re laks” ak tyw nie włą czył
się w or ga ni zo wa nie wol ne go cza su dla
dzie ci, spę dza ją cych wa ka cje w mie ście.
Trzy im pre zy (17, 21 i 24 lip ca) od by ły
się na te re nie ogro du zo o lo gicz ne go.
W pier wszej uczest ni czy ło 60 dzie ci
zwią za nych ze Spół dziel czym Do mem
Kul tu ry, w dru gim oko ło 70 naj młod -
szych z klu bów osie dli: We ster plat te, Łu -
ka sie wi cza i Cho pi na, a w trze ciej 60
dzie ci z te re nów za rzą dza nych przez Ma -
zo wiec ką Spół dziel nię Miesz ka nio wą.
By ły zma ga nia spor to we i, oczy wi ście,
sza ra dziar skie, za koń czo ne ogni skiem
i pie cze niem kieł ba sek. Każ de dziec ko
otrzy ma ło słod ki upo mi nek.

Na to miast 30 lip ca w ogród ku MZOS
przy Pla cu Dą brow skie go ba wi li się se -

nio rzy. Na pik ni ku re kre a cyj nym wy si -
łek umy sło wy (roz wią zy wa nie krzy żó -
wek) po łą czo no z fi zycz nym (tań ce).
Wzię ło w nim udział 150 płoc czan.

Sier pień był nie mniej atrak cyj ny. Po -
nad 40 dzie ci z MSM po je cha ło z „Re -
lak sem” na wy cie czkę spor to wo -re kre a -
cyj ną do Bia ło brze gów. 22 sier pnia od -
by ła się naj wię ksza klu bo wa im pre za –
V Ogól no pol ski Tur niej Sza ra dzi stów
o mi strzo stwo Płoc ka, w któ rym wzię ło
udział 50 „tę gich głów”. Go ści ny sza ra -
dzi stom uży czy ła Szko ła Wyż sza im.
Pa wła Włod ko wi ca. Wa ka cyj ne atrak c-
je zor ga ni zo wa ne przez Klub Mi łoś ni -
ków Roz ry wek Umy sło wych za koń czył
w mi nio nym ty god niu pik nik tu ry stycz -
no -spor to wo -sza ra dziar ski ”Po że gna nie
la ta” w zoo. A.J.

Re laks z sza ra da mi

Ostat nie mie sią ce przy nio sły Zes po -
ło wi Tań ca Lu do we go „Ma so via” Po -
li tech ni ki War szaw skiej – Szko ły Na -
uk Tech nicz nych i Spo łecz nych
w Płoc ku kil ka in te re su ją cych wy ja -
zdów po za gra ni ce na sze go kra ju.
Wszyst kie po prze dzo ne by ły żmud ną
pra cą i przy go to wa niem spe cjal ne go
re per tu a ru. 

Ka pe la zes po łu pod kie row nic twem
Grze go rza Go le niow skie go by ła pod
ko niec ubieg łe go ro ku w Pocz da mie
(Niem cy) oraz w ma ju bie żą ce go ro ku
w Ki jo wie na Ukra i nie, na ob cho dzo -
nych tam „Dniach Eu ro pej skich”. Kon-
cer ty od by wa ły się na sto i skach Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go. W Ki jo wie
ka pe la wzię ła udział w im pre zie dzie się -
ciu kra jów eu ro pej skich. Był to wiel ki
fe styn, a cen tral ne uro czy sto ści od by -
wa ły się na sce nie głów nej w cen trum
Ki jo wa. 

W lip cu, już w peł nym skła dzie (ka pe -
la, gru pa ta necz na i wo kal na), zes pół
uczest ni czył w XIX Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Fol klo ry stycz nym „Aka de mic -
ky Zvo len 2009”; Ma so via sko rzy sta ła
z za pro sze nia słowackiego Uni wer sy te tu
Tech nicz ne go. W fe sti wa lu wzię ło udział
13 zes po łów stu den ckich m. in.: z Gre cji,
Czech, Gru zji, Pol ski, Al gie rii oraz Sło -
wa cji. Zes pół z Płoc ka, pod kie row nic -
twem To ma sza Pan ka, pre zen to wał pol-
skie tań ce na ro do we oraz tań ce gó ra li spi -

skich, co się oka za ło tak bli skie ser com
na szych po łud nio wych są sia dów. 

Fe sti wa lo wi to wa rzy szy ły rów nież roz -
śpie wa ne i roz tań czo ne bar wne ko ro wo dy
w cen trum mia sta. Kon cer ty od by wa ły się
w Do mu Kul tu ry „Pod bo ro va” oraz na
sce nie głów nej – na zwo leń skim dep ta ku.
Pod czas ga li fi na ło wej Zes pół Tań ca Lu -
do we go „Ma so via“ ode brał dy plom od or -
ga ni za to rów fe sti wa lu za wy so kie wa lo ry
sce nicz ne. Po kon cer tach fe sti wa lo wych
de le ga cję Ma so vii w stro jach lu do wych
go ścił rek tor Uni wer sy te tu Tech nicz ne go
oraz Pre zy dent Mia sta Zvo le na. Po fe sti -
wa lu tan ce rze z Płoc ka mie li odro bi nę od -
de chu w słyn nym sło wac kim aqu a par ku
„Ta tra lan dia” oraz zwie dza li jed ną z naj -
pięk niej szych ja skiń sło wac kich – Ja ski -
nię Wol no ści. Rów nież w dro dze po wrot -
nej od wie dzi li Za ko pa ne. Wy jazd na Sło -
wa cję za o wo co wał wie lo ma za war ty mi
przy jaź nia mi z in ny mi zes po ła mi.

W naj bliż szych pla nach Ma so vii jest
ko lej ny wy jazd. Już na po cząt ku sier pnia
zes pół wy brał się w na stęp ną, in te re su ją cą
po dróż – na Mię dzy na ro do wy Fe sti -
wal„Sud ma li nas” w Ry dze na Ło twie.

Ka drę ZTL „Ma so via” sta no wią: To -
masz Pa nek – kie row nik ar ty stycz ny,
Grze gorz Go le niow ski – kie row nik mu zy-
cz ny, Mał go rza ta Gra bow ska -Pa nek – in -
struk tor tań ca i cho re o graf, To masz Pie -
kar ski – akom pa nia tor i Jad wi ga Kar piń -
ska, któ ra dba o gar de ro bę. T.P.

Wa ka cyj ne to ur nee MA SO VII
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*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*

Masz na swo jej po se sji gnia zdo os,
pszczół, szer sze ni lub in nych do kucz li -
wych owa dów? Do tej po ry mog łeś
zwró cić się do stra ża ków, aby za ję li się
je go usu nię ciem. Te raz już nie ma ta kiej
moż li wo ści, bo fun kcjo na riu sze za re a -
gu ją tyl ko wte dy, gdy owa dy bę dą agre -
syw ne i bę dą za gra ża ły ży ciu lub zdro -
wiu lu dzi. 

– Je śli do sta nie my ta kie zgło sze nie, to
dy żur ny do kład nie wy py ta, czy w pob li -
żu agre syw nych np. os prze by wa ją dzie -
ci lub oso by nie peł no spraw ne – mó wi
Ja cek Star czew ski, rzecz nik pra so wy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoc ku.
– Je śli tak, to na pew no się po ja wi my.
W in nych przy pad kach o lik wi da cję 

gniazd owa dów po win ni dbać ad mi ni -
stra to rzy bu dyn ków. 

Ta ką usłu gę moż na tak że zle cić
pszcze la rzom, któ rzy ro je pszczół chęt-
nie za bie ra ją do swo ich pa siek. Usu wa -
niem in nych błon ko skrzy dłych zaj mu ją
się wys pe cja li zo wa ne fir my.

– Wszyst kim za in te re so wa nym kon-
tak tem z ni mi, dy żur ny po da nu mer te le -
fo nu – wy jaś nia rzecz nik. 

Usłu ga ta ka kosz tu je ok. 150 zł. Star-
czew ski przy po mi na, że do przy ja zdu
stra ża ków bądź in nych fa chow ców,
owa dów nie wol no draż nić, a wo kół
gnia zda na le ży wyz na czyć 20-me tro wą
stre fę, w któ rą nikt nie po wi nien wcho -
dzić. (m.d.)

Osy bez stra ży

Kur sy ję zy ko we od by wa ły się w Do -
mu Dar mstadt już w wa ka cje. Mło dzi
lin gwi ści stu dio wa li za sa dy gra ma ty ki
i or to gra fii an giel skiej, nie miec kiej
i fran cu skiej. Od wrześ nia kur sy star-
tu ją „na po waż nie”.

Szko ła ję zy ko wa to gwa ran cja do -
brych in te re sów – tak dla wła ści cie li,
jak i dla tych, któ rzy z jej usług ko rzy -
sta ją. Za ję cia nie ogra ni cza ją się do
nud nych wy kła dów, „wku wa nia” słó -
wek i re guł gra ma ty ki. Lek cje an giel -
skie go, nie miec kie go, czy fran cu skie -
go wy ma ga ją dziś współ pra cy ucz nia
z na u czy cie lem, roz mo wy, tre nin gu
prak tycz ne go, ćwi czeń wy ko rzy sty wa -
nia ję zy ka. Wy kła dow cy wy ko rzy stu ją
mul ti me dia (pro gra my kom pu te ro we,
na gra nia au dio), by swo ich po do piecz -

nych na u czyć świa do me go ko rzy sta nia
z wie dzy i umie jęt no ści.

Tak że Dom Dar mstadt pro po nu je
ta kie usłu gi. Bę dzie moż na uczyć się
an giel skie go, nie miec kie go, fran cu -
skie go i wło skie go. Chęt ni mo gą za pi -
sy wać się na kur sy tra dy cyj ne, obej -
mu ją ce 60 go dzin w cią gu ro ku szkol-
ne go (cał ko wi ty koszt 600 zł) oraz in -
ten syw ne, na któ re zło ży się 120 go -
dzin w cią gu ro ku szkol ne go (koszt
1180 zł). Ist nie je moż li wość płat no ści
w ra tach.

Szcze gó ło wy cen nik kur sów na
stro nie in ter ne to wej www.dd.po kis.pl.
Spot ka nie or ga ni za cyj ne od bę dzie się
10 wrześ nia o godz. 17 w Do mu 
Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8, tel. 024
367 19 22). (ms)

Za rok przy stą pisz do ma tu ry z an giel skie go i nie miec kie go?
Cze ka cię trud ny eg za min gim na zjal ny z ję zy ków ob cych i nie
wiesz jak się do nie go przy go to wać? Od po wiedź jest pro sta – za -
pisz się na kur sy ję zy ko we w Do mu Dar mstadt.

Do you spe ak En glish?

Choć naj wię ksze na tę że nie wa ka cyj -
nych wy ja zdów już za na mi, ur lo po wy
na strój moż na so bie wy dłu żyć na
wczes ną je sień. Od dział Miej ski PTTK
pro po nu je dwie atrak cyj ne wy cie czki –
ty god nio wą i we e ken do wą.

Pier wsza pro wa dzi „Szla kiem Try lo -
gii” na Ukra i nę, przez Żół kiew, Lwów,
Ko ło my ję, Cho cim, Ka mie niec Po dol -
ski, po Zba raż i Krze mie niec. Koszt
1050 zło tych i 50 do la rów (5 noc le gów
ze śnia da nia mi i obia do ko la cja mi). Jest
jesz cze kil ka wol nych miejsc. Za pi sy do
3 wrześ nia.

Na to miast 2 – 4 paź dzier ni ka tra sa
wy cie czki au to ka ro wej z PTTK bę dzie

wio dła do Ka zi mie rza Dol ne go, Pu -
ław, Na łę czo wa, przez Ja no wiec, Koz -
łów kę do Za mo ścia. Uczest ni cy po słu -
cha ją kon cer tu or ga no we go w ka zi -
mier skiej fa rze, pop ły ną stat kiem po
Wi śle, bę dą mo gli na pić się wo dy ze
„źró deł ka mi ło ści” w Na łę czo wie
i spraw dzić ja kie stop nie miał na świa -
dec twie Bo le sław Prus. A obok re zy -
den cji Za mo y skich obej rzą naj wię kszy
w kra ju zbiór sztu ki soc re a li stycz nej.
Koszt wy cie czki (2 noc le gi, 2 śnia da -
nia i 2 obia do ko la cje) to 440 zło tych
(dla człon ków PTTK 420 zł). Za pi sy
przy ul. Tum skiej 4 (od wach), tel.
024/262 26 00. (j)

Je sień z PTTK

Pol skie To wa rzy stwo Re je stra cji
i Iden ty fi ka cji Zwie rząt przy po mi na,
iż zgod nie z re gu la mi nem utrzy ma nia
czy sto ści i po rząd ku na te re nie Płoc-
ka wła ści cie le psów zo bo wią za ni 
są do:

1. trwa łe go, bez płat ne go oz na ko wa -
nia psa mi kro czi pem w lecz ni cach we -
te ry na ryj nych. 

2. wy pro wa dza nia psa na smy czy,
a w przy pad ku ras uz na nych za agre -
syw ne – na smy czy i w ka gań cu
(zwol nie nie psa ze smy czy do pusz -
czal ne jest tyl ko w miej scach ma ło
uczęsz cza nych).

3. wszyst kie zmia ny, do ty czą ce po -
sia da ne go psa (zgon, za gi nię cie, zmia -

na adre su za miesz ka nia wła ści cie la)
na le ży zgła szać pi sem nie do biu ra
PTRiIZ przy ul. 3 Ma ja 18, pok. 10,
tel. 024/262 40 31.

4. tam też na le ży zło żyć za wia do -
mie nie o zwol nie niu wła ści cie la z op -
ła ty za po sia da nie psa (ukoń cze nie 65.
ro ku ży cia, po sia da nie gos po dar stwa
rol ne go, z ty tu łu nie peł no spraw no ści
– pies prze wod nik, pies -te ra pe u ta).

5. op ła tę w wy so ko ści 30 zł rocz nie
od jed ne go psa na le ży uisz czać (bez
wez wa nia) w ka sie Urzę du Mia sta
Płoc ka (wej ście od ul. Zduń skiej) lub
na kon to PKO BP II O/Płock 13 1020
3974 0000 5502 0177 7929.

Płoc kie biu ro To wa rzy stwa Re je -
stra cji i Iden ty fi ka cji Zwie rząt czyn ne
jest co dzien nie (oprócz śro dy) w godz.
7.30 – 15. (j)

Psie obo wiąz ki

Je den zło ty i trzy srebr ne me da le oraz
pu char dla klu bu przy wie źli z Mię dzy -
na ro do wych Mi strzostw Ma ło pol ski
w wal kach San shou Qin gda oraz Ogól -
no pol skie go Tur nie ju w Ta o lu trzej za -
wod ni cy FU HOK KU EN PŁOCK.
W za wo dach wzię ły udział eki py z Pol -
ski, Szwe cji i Nie miec. Wśród płoc kich
zwy cięz ców zna laz ły się dwie za wod ni -
czki Ta o lu i je den fig hter San shou.

Za wo dy w Szczyr ku otwo rzył Ta niec
Lwa przy go to wa ny przez ucz niów pol-
skie go i nie miec kie go Klu bu Choy Lee
Fut, pod czas któ re go prze bra ni i po ru -
sza ją cy się w rytm bęb na tan ce rze na śla -
du ją ru chy mi tycz ne go lwa. Ten tra dy -
cyj ny ele ment chiń skiej kul tu ry – sym-
bo lu szczę ścia, bo gac twa i po wo dze nia
– de mon stro wa ny jest na wszyst kich
waż nych uro czy sto ściach.

Zło ty me dal w ka te go rii form ręcz -
nych se nio rek, srebr ny w for mach z bro -
nią, a tak że pu char dla naj lep szej za -
wod ni czki Ta o lu zdo by ła An dże li ka
Ste fań ska. Z ko lei dru gie miej sce na po -
dium za wy stęp w ka te go rii form ręcz -
nych se nio rek przy pa dło Mar gi cie Ka -
cza now skiej. Srebr ny me dal otrzy mał
tak że Adam Grze lak, star tu ją cy w kon -
ku ren cji wol nej wal ki San shou, ka te go -
ria do 70 kg. 

Od wrześ nia trój ka me da li stów z klu -
bu FU HOK KU EN PŁOCK bę dzie pro -
wa dzi ła tre nin gi dla grup po cząt ku ją -
cych. Za ję cia z dzieć mi w sty lu Hung
Gar Kung Fu (po tocz nie zwa nym po łud -
nio wym Sha o li nem) od by wać się bę dą
w Płoc ku i Go sty ni nie, na to miast ćwi -
cze nia z San dy (tzw. chiń ski kick -bo -
xing) w Go sty ni nie i w Kut nie. AS

4 me da le 
dla FU HOK KU EN Płock

Za wod ni czki Nad wi śla ni na Płock do
no we go se zo nu przy go to wy wa ły się na 2
obo zach: w Szczu to wie i w Je że wie.
Koń czą cy obóz tur niej ża czek wy gra ła
Ka ta rzy na Ba grow ska przed za wod ni -
czką z Oża ro wian ki. W zma ga niach mło -
dzi czek Alek san dra Lau mu sia ła ustą pić
miej sca Li dii Dur maj z Al fy Go sty nin.

W Płoc ku na mło de te ni sist ki sto ło -
we cze kał fi nał tur nie jów osie dlo wych.
Tu dziew czę ta z Nad wi śla ni na zdo by ły
bez tru du oba pu cha ry: w ry wa li za cji
ża czków Ka sia Ba grow ska, wśród mło -
dzi czek Ola Lau. Pu char wy wal czył też
brat Oli – Ma te usz Lau w ka te go rii ża -
ków. (j)

Osie dlo wy ping -pong
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Ro lą Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” zgod nie z za ło że nia mi jej Fun da to rów – Urzę du Mia sta Płoc ka, PKN
OR LEN S.A. oraz Ba sell Or len Po ly o le fins Sp. z o.o. – jest udzie la nie wspar cia płoc kim or ga ni za cjom po za rzą do wym.
W trzech edy cjach kon kur sów gran to wych prze ka za liś my na pro jek ty po nad 1 mln 200 tys. zł. 

By na sza po moc by ła owoc na, w ubieg łym ro ku pro si liś my o wy peł nie nie an kiet, któ re poz wo li ły by nam ukie run -
ko wać dzia ła nia tam, gdzie ist nie ją rze czy wi ste po trze by. Po na wia my tę proś bę, li cząc na wska zów ki przy pla no wa -
niu no wych przed sięw zięć.

Pro si my o wy peł nie nie an kiet i ode sła nie ich w for mie pa pie ro wej lub elek tro nicz nej na adres Fun da cji – ul. Mi s-
jo nar ska 22, pok.32. 09 – 402 Płock, lub ko or dy na tor plock.eu. Na opi nie cze ka my do 10 wrześ nia 2009 r. 

I. Tan decka
Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka

Co do fi nan so wać?
Już 1 wrześ nia roz po czy na się 2. na bór w ra mach Ogól no -

pol skie go Pro gra mu Kształ ce nia Kadr Spor to wych, jed ne go
z naj wię kszych w Eu ro pie pro jek tów edu ka cyj nych, fi nan so wa -
ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. Są to BEZ PŁAT NE: spe c-
ja li stycz ne kur sy in struk tor skie (I kla sy) i spe cja li stycz ne kur sy
tre ne ra II kla sy oraz stu dia po dy plo mo we „Me ne dżer spor tu”.

Li de rem pro jek tu jest Szko ła Wyż sza im. Pa wła Włod ko -
wi ca w Płoc ku, a par tne ra mi: Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty -
ki, Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. E. Pia sec kie go
w Poz na niu oraz To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie. Pro jekt
ma cha rak ter ogól no pol ski.

Aby umoż li wić doksz tał ca nie się jak naj szer szej gru pie od -
bior ców, re a li zo wa ny jest w 5 mia stach: Bia ły stok, Kra ków,
Płock, Wałcz, Wro cław (re gio nal ne oś rod ki szko le nio we).

Pro jekt za koń czy się w 2014 ro ku; łącz nie ze wszyst kich
ty pów kształ ce nia sko rzy sta po nad 5 tys. osób 

War tość pro jek tu: po nad 24 mln PLN. KB

29 – 30 sier pnia br. Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich
Die ce zji Płoc kiej świę to wa ło ju bi le usz swo jej dzia łal no ści.
Dzię ki wspar ciu Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
w opac twie po be ne dyk tyń skim zor ga ni zo wa no kon fe ren cję
pod su mo wu ją cą XX -le cie oraz sym po zjum ro dzin ne „Ro dzi -
na pod sta wo wą war to ścią spo łe czeń stwa”. Dy sku to wa no
o współ czes nych prob le mach ro dzi ny ja ko pod sta wo wej war -
to ści spo łe czeń stwa.

Uro czy sto ści roz po czę ła msza św. dzięk czyn na w ba zy li ce
ka te dral nej, któ rą od pra wił bp Piotr Li be ra, a za koń czył wie -
czór ju bi le u szo wy z mu zy ką i tań cem w sie dzi bie Har cer skie -
go Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”. Za pro sze ni go ście
– oko ło 300 osób, re pre zen tu ją cych Pol ską Fe de ra cją Sto wa -
rzy szeń Ro dzin Ka to lic kich – mie li rów nież czas na zwie dza -
nie Płoc ka i oko lic z prze wod ni kiem. 

Ho no ro wy pa tro nat nad ju bi le u szem ob ję li: bi skup płoc ki Piotr
Li be ra, mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik,
wo je wo da ma zo wiec ki Ja cek Koz łow ski, pre zy dent Płoc ka Mi -
ro sław Mi lew ski oraz sta ro sta Po wia tu Płoc kie go Mi chał Bosz ko.

Pro jekt Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich Die ce zji Płoc -
kiej Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” wspar ła kwo tą
3850 zł. (j)

XX lat Sto wa rzy sze nia 
Ro dzin Ka to lic kich 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza do Do mu Dar m-
stadt 8 wrześ nia na spot ka nie z Bar ba rą Ci szyń ską au tor ką
dwóch ksią żek poe tyc kich „Na ścież kach cza su” i „Kwia ty
An ty go ny”. Po czą tek o godz. 18, wstęp wol ny.

Bar ba ra Ste fa nia Nidz gor ska -Ci szyń ska uro dzi ła się
w 1931 ro ku w Ko ce wie ko ło Bie żu nia. Jest ab sol wen tką Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w War sza wie (fi lo lo -
gia pol ska) oraz Stu dium Te a tral ne go w Kra ko wie. Ca łe ży cie
zwią za na z Ma zo wszem, od 1968 ro ku miesz ka w Płoc ku.
Z za wo du i za mi ło wa nia na u czy ciel ka (40 lat pra cy), in struk -
tor te a tral ny i ani ma tor kul tu ry (po nad 50 lat).

Od 1984 r. jest człon kiem Ro bot ni cze go Sto wa rzy sze nia
Twór ców Kul tu ry (obec ne PSTK), od ma ja 2005 r. – Płoc kie -
go Od dzia łu Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol skich. Ja ko pre zes
RSTK (13 lat) ini cjo wa ła wie le dzia łań kul tu ro twór czych:
ogól no pol skie ple ne ry ma lar skie (8), wie le wy staw, Ogól no -
pol ski Kon kurs Re cy ta tor ski im. Wła dy sła wa Bro niew skie go
dla do ro słych (5). Od wrześ nia 1996 r. pro wa dzi ła ka wia ren kę
li te rac ką „Pod Dę bem” (oko ło 70 spot kań).Zre da go wa ła i wy -
da ła al ma nach poe tyc ki „Sło wem ma lo wa ne…”, „Wier szo lan -
dię” (wier sze dla dzie ci – współ re dak tor). 

Jest au tor ką pro zy i wier szy, dru ko wa nych w pra sie re gio -
nal nej, kra jo wej oraz w al ma na chach i an to lo giach. Książ ni ca
Płoc ka wy da ła jej de biu tan cki tom „Na ścież kach cza su” (95
wier szy), któ ry trak tu je jak poe tyc ki pa mięt nik. Dru gi tom
wier szy, „Kwia ty An ty go ny”, wy da je płoc ki od dział SAP 
(67 wier szy, 48 ilu stra cji). MW

Płoc ka poe zja

Spor to we ka dry

Część pier wsza – da ne or ga ni za cji

1. Ja ki sta tus praw ny po sia da or ga ni za cja?
a) Fun da cja
b)Sto wa rzy sze nie
c) Klub spor to wy
d)In ne 

2. Ile osób za trud nia or ga ni za cja?
a) Za trud nia my......... osób, w tym............ na sta -

łym eta cie
b)Nie za trud nia my ni ko go

3. Ja ki jest pod sta wo wy pro fil dzia łal no ści Two jej
or ga ni za cji?
a) Po moc spo łecz na 
b)Kul tu ra i sztu ka
c) Sport i tu ry sty ka
d)Eko lo gia
e) Bez pie czeń stwo
f) Edu ka cja
g)Pro mo cja zdro wia
h)Wspie ra nie śro do wi ska gos po dar cze go
i) Inne............................................................

4. Ja ki jest rocz ny bu dżet Two jej or ga ni za cji?
a) 0 – 20 000 zł. 
b)20 000 zł. – 50 000 zł. 
c) Wię cej niż 50 000 zł.

Część dru ga – oce na or ga ni za cji

5. Jak oce niasz swo ją or ga ni za cję pod ką tem po zy -
ski wa nia fun du szy na dzia łal ność sta tu to wą?
a) Bar dzo do brze
b)Do brze
c) Źle

6. Czy Two ja or ga ni za cja sta ra ła się i po zy ska ła
środ ki fi nan so we z pro gra mów unij nych?
a) Tak
b)Tak, ale pro jekt odrzu co no
c) Nie

7. Ja kie są głów ne źró dła utrzy ma nia Two jej 
or ga ni za cji?
a) Środ ki po zy ska ne z UMP
b)Urząd Mar szał kow ski
c) Fun du sze unij ne
d)Pry wat ni spon so rzy, biz nes
e) Skład ki człon kow skie
f) In ne (ja kie?)........................................................

8. Ja kie prob le my ma Two ja or ga ni za cja z po -
zy ski wa niem fun du szy na dzia łal ność sta tu -
to wą?

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

9. Na co naj bar dziej bra ku je pie nię dzy w Two jej
or ga ni za cji?

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Część trze cia – in for ma cja

10.Czy Two ja or ga ni za cja za trud nia oso by, któ rych
pod sta wo wym za da niem jest po zy ska nie środ ków
fi nan so wych na dzia łal ność sta tu to wą?
a) Tak, za trud nia my...... osób
b)Nie
c) Nie, ko rzy sta my z po mo cy agen cji zew nętrz -

nych
d)Nie, zaj mu ją się tym wła dze or ga ni za cji

11. Czy Two ja or ga ni za cja jest za in te re so wa nia
szko le nia mi z za kre su po zy ski wa nia środ ków
fi nan so wych na dzia łal ność sta tu to wą?
a) Tak, bra liś my udział w ta kich szko le niach
b)Tak, wzię li byś my udział w ta kich szko le niach
c) Nie, nie je steś my za in te re so wa ni

12. Czy Two ja or ga ni za cja jest za in te re so wa na
za trud nie niem na za sa dach sub sy dio wa nych
oso by, któ ra zaj mie się po zy ska niem środ ków
fi nan so wych na dzia łal ność sta tu to wą?
a) Tak
b)Nie

13. Wskaż za kres szko leń, któ re Two im zda niem
naj le piej wpły ną na pra cę Two jej or ga ni za cji. 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Naz wa or ga ni za cji: 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

AN KIE TA
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Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza do Do mu Dar mstadt na ”Dni Kul tu ry
Mek sy kań skiej”, któ re trwać bę dą od 2 do
4 wrześ nia. W tym cza sie obej rzeć bę dzie
moż na wy sta wę fo to gra fii „Ve rac ruz”
Car lo sa Ca no (wer ni saż 2 wrześ nia
o godz. 18), któ ra czyn na bę dzie do 20
wrześ nia.

W czwar tek, 3 wrześ nia, rów nież
o godz. 18 na ma łej sce nie na Sta rym
Ryn ku (w ra zie nie po go dy w DD) po słu -
chać bę dzie moż na ory gi nal ne go kon cer -
tu mek sy kań skiej gru py „Ma ria chi Los
Ami gos” (na zdję ciu). Zes pół two rzą:
Car los Mar ti nez Anaya (skrzyp ce,
śpiew), Je sus Estra da Guz man (qu i ta ra,
vi hu e la, gi ta ra, wio lon cze la, har mo nij ka,

śpiew), Ga briel Her nan dez Ri zo (vi hu e -
la, gi ta ra, flet po przecz ny, śpiew). Kon-
cer tu ją od 1998 ro ku, pro pa gu jąc ty po wą
dla Mek sy ku mu zy kę, ma ją tak że w re -
per tu a rze po pu lar ne prze bo je la ty no a me -
ry kań skie.

A w pią tek o godz. 17 roz pocz nie się
pro jek cja fil mu do ku men tal ne go „Ob ser -
wa to rzy Nie ba w Daw nym Mek sy -
ku”(Los An ti gu os Me xi ca nos Ober va -
doers del Cie lo). Po se an sie bę dzie się de -
gu sta cja po traw kuch ni mek sy kań skiej,
przygotowana przez Hotel Tumski. 

Dni Meksyku w Płocku organi-
zowane są we współpracy z Amaba-
sadą Meksyku w Polsce. Wstęp na
wszyst kie im pre zy jest wol ny.

Mek syk w Płoc ku

Od 3 do 9 sier pnia, Dom Dar mstadt
pre zen to wał pra ce Emi lii Kar po wicz.
Wy sta wa „Kwia ty let nie” skła da ła się
91 ma lo wi deł, przed sta wia ją cych ty tu -
ło we let nie kwia ty, a wy ko na nych
w nie kon wen cjo nal nej for mie – na jed-
no ra zo wych, pla sti ko wych ta le rzy kach.

Do każ dej z prac au tor ka do łą czy ła sze-
ro ki, bar dzo rze tel nie wy ko na ny opis da -
ne go kwia tu. Po dzi wia no więc nie tyl ko
zdol no ści pla stycz ne Emi li Kar po wicz,
ale rów nież ogrom pra cy, ja ką wy ko na ła
zbie ra jąc po trzeb ne in for ma cje.

Ma lar stwo i za mi ło wa nie do bo ta ni ki,
nie są je dy ny mi za in te re so wa nia mi au -
tor ki. Pod czas wer ni sa żu płoc cza nie
mo gli usły szeć rów nież wier sze, stwo -
rzo ne spe cjal nie na tę oka zję. Emi lii
Kar po wicz to wa rzy szy ła jej przy ja ciół -
ka, zna na płoc ka poet ka Wan da Go łę -

biew ska, któ rej wier sze rów nież mie liś -
my oka zję usły szeć.

– By łam świad kiem na ro dzin ar tyst ki
– mó wi ła w Do mu Dar mstadt Wan da
Go łę biew ska. – Ob ser wo wa łam jak pa -
ni Kar po wicz „zma ga się” z kwia ta mi.
Płoc ka poet ka zna ła rów nież od po wiedź
na nur tu ją ce płoc czan py ta nie: dla cze go
kwia ty? – Bo na wet je śli więd ną, nie za -
wo dzą nas tak, jak lu dzie.

Mi mu lus, Mi ra bi lis, My o so tis – wbrew
po zo rom nie są to ma gicz ne za klę cia, ale ła -
ciń skie naz wy fi gla rza, dzi wa czka i nie za po -
mi naj ki. Kwia ty po ja wia ją ce się la tem by ły
dla au tor ki naj bar dziej in spi ru ją ce. Właś nie
dla te go zde cy do wa ła się je przed sta wić
w for mie prac pla stycz nych. Dla cze go na
pla sti ko wych ta le rzy kach? To py ta nie Emi l-
ia Kar po wicz, jak na skrom ną ar tyst kę przy -
sta ło, po zo sta wi ła bez od po wie dzi... (ms)

Kwia ty w Do mu Dar mstadt

Car los Ca no Jiménez, na zy wa ny
mi strzem mek sy kań skiej fo to gra fii,
uro dził się w sta nie Ve rac ruz. W la tach
1971 – 1974 stu dio wał sztu ki wi zu al ne
w Kra jo wej Szko le Sztuk Pla stycz nych
„San Car los” na Na ro do wym Uni wer -
sy te cie Au to no micz nym UNAM
w mie ście Mek syk, a na stęp nie od był
spe cja li za cję w dzie dzi nie fo to gra fii na
Wy dzia le Sztuk Pla stycz nych Uni wer -
sy te tu Ve rac ruz (1975 – 1977).

W 1977 r. otrzy mał kra jo wą na gro dę dla
stu den tów sztuk pla stycz nych Agu a sca lien -
tes; w tym sa mym ro ku roz po czął pra cę na
uni wer sy te cie Ve rac ruz. Uczest ni czył w licz -
nych kur sach fo to gra ficz nych, jed no cześ nie
pro wa dził wy kła dy z tej dy scy pli ny.

Je go pra ce by ły pub li ko wa ne w róż -
nych cza so pis mach. Otrzy mał wie le na -
gród m.in. Pier wszą Kra jo wą Na gro dę
Ma lar ską w do rocz nym kon kur sie stu den -
tów szkół pla stycz nych (1977), I na gro da
w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie COM -
FOT (1994), Zło te Pal my – na gro dę za
mi strzo stwo fo to gra ficz ne, przyz na wa ną

przez śro do wi sko dzien ni ka rzy z mia sta
Mek syk (1995), I miej sce w kon kur sie po -
świę co nym te ma ty ce przy rod ni czej, zor-
ga ni zo wa nym przez UNE SCO.

Od 1977 ro ku Ca no uczest ni czył
w licz nych wy sta wach in dy wi du al nych
i zbio ro wych w Meksyku. Je go pra ce
by ły wy sta wia ne na Pier wszym Bien na -
le w We ne cji, w Bu da pesz cie w Wa -
szyn gto nie, No wym Mek sy ku oraz
w Cen trum Fi nan so wym w Ari zo nie. 

Ca no jest tak że ma la rzem; mó wi o so -
bie: „Mi mo, że wszy scy zna ją mnie ja ko
fo to gra fa, je stem tak że ma la rzem i z ma -
lar stwa oraz za mó wień na por tre ty utrzy -
my wa łem się przez wie le lat. Uwiel biam
ma lo wać i mo gę spę dzić przed szta lu ga -
mi 10 go dzin i nie od czu wać zmę cze nia”.

Je go pra ce fo to gra ficz ne to spoj rze nie
rdzen ne go miesz kań ca Ve rac ruz „peł ne go
uś mie chu, ko lo ry tu, ra do ści, lu dzi ko cha -
ją cych za ba wę i do pew ne go stop nia, nie -
po kor nych”. W fo to gra fiach pre zen tu je
prze de wszyst kim miej sca ar che o lo gicz ne
oraz kra jo bra zy re gio nu Ve rac ruz.

Przed sięw zię cie za i ni cjo wa ła gru pa
pry wat nych osób, któ re zde cy do wa ły się
po wo łać w 2005 r. Sto wa rzy sze nie Sy na -
go ga Płoc ka. Za ło ży cie la mi sto wa rzy sze -
nia by ły zna ne oso bi sto ści z Płoc ka, m.in.:
An na i Wik tor Bram scy – twór cy chó ru
chło pię ce go „Pu e ri Can to res Plo cen sis”,
sze fo wa Sto wa rzy sze nia „Sil ni Ra zem” –
Ma rze na Ka lasz czyń ska, by li wy kła dow -
cy płoc kiej Po li tech ni ki – prof. An drzej
Zie liń ski – i Wyż sze go Se mi na rium
Duchownego – ks. prof. Ire ne usz Mro -
czkow ski, czy Zo fia Ce liń ska, odz na czo -
na me da lem „Spra wie dli wy wśród na ro -
dów świa ta”.

Sto wa rzy sze nie otrzy ma ło wspar cie ze
stro ny płoc kich i ma zo wiec kich rad nych.
Mia sto prze ka zało bu dy nek boż ni cy przy
ul. Kwiat ka 7. Od tąd, dro ga do stwo rze nia
mu ze um kul tu ry ży dow skiej sta ła się du żo
ła twiej sza. Uda ło się zgro ma dzić 1,3 mi l-
io na zło tych oraz uzy skać do fi nan so wa nie

Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, któ ry
prze ka zał na ce le pro jek tu aż 7,7 mi lio na
zło tych. Sto wa rzy sze nie uz bie ra ło w ten
spo sób ca łą po trzeb ną su mę.

War to do dać, że w skład sto wa rzy sze -
nia wcho dzą sze fo wie du żych płoc kich
firm, m.in.: Naf to re mon tu, Tur bu du,
płoc kie go od dzia łu Za kła du Re mon to -
we go Ener ge ty ki War sza wa, Po li mex -si -
ces, Po li mex oraz fir my We resz czyń ski.
Zag wa ran to wa li oni wy ko na nie prac re -
mon to wych za bra ku ją cą kwo tę. Prze bu -
do wa bę dzie skom pli ko wa na. Prze wi dy -
wa ne jest czę ścio we ro ze bra nie bu dyn ku,
wzmoc nie nie i po kry cie no wym da chem.

Mu ze um, któ re pow sta nie w boż ni cy,
bę dzie peł ni ło rów nież fun kcje edu ka cyj -
ne. Sto wa rzy sze nie Sy na go ga Płoc ka na -
wią za ło w tym ce lu współ pra cę z Fun da -
cją Och ro ny Dzie dzic twa Ży dow skie go.

(ms)

Już na wios nę roz pocz nie się re mont sy na go gi w Płoc ku. W od no wio nym bu -
dyn ku ma pow stać Mu ze um Ży dów Ma zo wiec kich – pier wszy te go ty pu pro jekt
na ska lę ogól no pol ską.

Mu ze um Ży dów Ma zo wiec kich
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Film pt. „Ob ser va do res del Cie lo en
el Méxi co An ti guo /Ob ser wa to rzy
Nie ba w Daw nym Mek sy ku/ zo stał za -
pre zen to wa ny pier wszy raz z oka zji
Mię dzy na ro do we go Ro ku Astro no mii.
Pow stał na pod sta wie książ ki: „Kos mo -
lo gia: sym bo lizm pi ra mid” i opo wia da
o tym, jak spo łecz no ści Me zo a ma e ry ki
ro zu mia ły wszech świat i ja kie mia ło to
odz wier cie dle nie w ich kul turze, pi ra -
mi dach, grze w pił kę (pe lo ta) i vo la do -
res (In dia nie opusz cza ją cy się z 30 m

słu pa na li nach gło wą w dół, krę cąc się
jak na ka ru ze li).

Film zre a li zo wa ny zo stał przez Er wi na
Ne u ma ie ra we współ pra cy z TV UNAM
(TV Na ro do we go Au to no micz ne go Uni-
wer sy te tu Mek sy ku), In sty tu tem Astro no -
mii oraz In sty tu tem Astro fi zy kii. Spe cja -
li ści (Ire ne Cruz, En ri que Pe im bert i in ni)
wy jaś nia ją w nim, dla cze go zna jo mość
nie ba mia ła klu czo we zna cze nie w ry tu a -
łach i oby cza jach, za czy na jąc od miejsc
kul tu, a koń cząc na vo la do res. (j)

*  *  *

*  *  *
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Odez wa nie po zo sta ła bez echa. Ta ta rzy
istot nie utwo rzy li, sta cjo nu ją cy w Płoc ku,
Pułk Ta tar ski Uła nów im. płk. Mu sta fy
Ach ma to wi cza, jak kol wiek by li w nim tak -
że żoł nie rze in nych na ro do wo ści i wyz nań.
W wal kach o Płock, w sier pniu 1920 ro ku,
pułk za pi sał pięk ną kar tę. Włą czo ny
w skład gru py ope ra cyj nej Dol na Wi sła
gen. Mi ko ła ja Osiow skie go, osła niał prze -
pra wy przez rze kę mię dzy Wy szo gro dem
i Bia ło brze ga mi oraz uzu peł niał za ło gę
przed mo ścia.

Two rze nie puł ku roz po czę to w stycz niu
1919 ro ku. Do lip ca sfor mo wa no 3 szwa -
dro ny li nio we, szwa dron ka ra bi nów ma -
szy no wych i dy wi zjon tech nicz ny (w
Ostro wii Ma zo wiec kiej, Bia łym sto ku,
Grod nie i Wil nie). Naz wę „Ta tar ski Pułk
Uła nów im. Mu sta fy Ach ma to wi cza” na -
da no jed nost ce roz ka zem na czel ni ka Jó ze -
fa Pił sud skie go 3 lu te go 1920 ro ku. Pa tron
puł ku płk. Mu sta fa Ach ma to wicz za pi sał
się w hi sto rii ja ko je den z naj lep szych ta -
tar skich do wód ców, dziel nie wspie ra ją -
cych woj ska Rzecz pos po li tej w licz nych
woj nach. Zgi nął pod czas In su rek cji Ko ś-
ciusz kow skiej w bi twie pod Ma cie jo wi ca -
mi w 1794 ro ku.

O krót kiej i burz li wej hi sto rii jed ne go
z płoc kich puł ków opo wia dał (13 sier pnia)
dr Mi chał Tru bas pod czas se sji na u ko wej
zor ga ni zo wa nej przez To wa rzy stwo Na u -
ko we Płoc kie i Pol skie To wa rzy stwo Nu -
miz ma tycz ne. 

W lip cu 1919 ro ku uz na no, że jed nost -
ka osią gnę ła zdol ność bo jo wą. Li czy ła
wów czas 12 ofi ce rów, 476 uła nów, 380
ko ni, 6 ka ra bi nów ma szy no wych. Pier-
wsze wal ki pułk, pod do wódz twem płk.
Eu ge niu sza Ślą skie go, sto czył w mar cu
pod Grod nem z Niem ca mi. Po tem wsła -

wił się szar żą na Szack, któ ry zdo by li „w
ga lo pie”. Na stęp nie jed nost ka zo sta ła prz-
e rzu co na na Po le sie, do zgru po wa nia któ -
rym do wo dził gen. Si kor ski. Ich głów nym
za da niem by ło przer wa nie li nii za o pa trze -
nia dla Ar mii Czer wo nej mię dzy Hom lem
a Piń skiem. Po wy ko na niu te go za da nia
pułk peł nił służ bę gar ni zo no wą, co – jak
za u wa żył dr Tru bas – nie wy szło mu na
do bre. Ta ta rzy (i nie tyl ko) jak kol wiek
bit ni i do brze wysz ko le ni, z bra ku za ję cia
i wła ści we go na dzo ru (roz rzu ce ni na bar -
dzo du żym te re nie) de mo ra li zo wa li się,
zaj mu jąc się pi jań stwem i ra bun kiem.
Świad czy o tym dłu gi spis kar, ja kie wy -
mie rza no tym żoł nie rzom. 

W kwiet niu 1920 ro ku roz pro szo nych
uła nów ze bra no w je den od dział i skie ro -
wa no do gru py gen. Ro me ra, zle ca jąc mu
do zo ro wa nie 70-ki lo me tro we go od cin ka
Dnie pru. Przy wró ce nie dy scy pli ny za o wo -
co wa ło m.in. uda ny mi wy pa da mi za rze kę,
gdzie zgro ma dzo no znacz ne si ły Ar mii
Czer wo nej pod do wódz twem mar szał ka
Sie mio na Bu dion ne go i zdo by ciem No wo -
si łek. Dy spro por cja sił nie mog ła jed nak
być sku tecz na na dłu żej i za rzą dzo no od -
wrót, pod czas któ re go woj ska pol skie po -
no si ły znacz ne stra ty. Udział w wy pra wie
ki jow skiej do koń czył dzie ła – z puł ku ta -
tar skie go po zo sta ło przy ży ciu 86 uła nów.
Te resz tki po cią giem wy sła no do Mo dli na,
a stam tąd do Płoc ka. Na to miast szwa dron
za pa so wy (260 uła nów i 4 ckm-y) wal czył
jesz cze pod Sej na mi i po tem wcie lo ny zo -
stał do od dzia łów pol skich.

W Płoc ku resz tki puł ku zak wa te ro wa no
w ko sza rach przy obec nym Pla cu Dą brow -
skie go (sie dzi ba PWSZ) i pod ję to je go od -
bu do wę. Te o re tycz nie uda ło się, bo na po -
cząt ku sier pnia 1920 ro ku pułk ta tar ski li -

czył już 700 żoł nie rzy, choć Ta ta rów by ło
w nim naj mniej, a wię kszość sta no wi ła
zbie ra ni na z róż nych jed no stek i po dob no
na wet ska za nych z płoc kie go wię zie nia. Po -
ło wę z nich sta no wi li cho rzy i ci dla któ rych
nie wy star czy ło uz bro je nia – ich ode sła no
do Kroś nie wic.

Z tych, któ rzy po zo sta li sfor mo wa no 3
dy wi zjo ny: do pa tro lo wa nia Wi sły, pa tro lo -
wa nia przed mieść aż po Ra ciąż i dy wi zjon
pie szy osa dzo ny w Płoc ku w oko pach, któ -
re cią gnę ły się od za kła dów mięs nych po
obec ne za bu do wa nia po li tech ni ki.

Po ta kim woj sku nie moż na by ło się
ni cze go nadz wy czaj ne go spo dzie wać.
Mno ży ły się skar gi płoc czan na sa mo wo -
lę uła nów, gwał ty i gra bie że. Ale w po lu
ra dzi li so bie do sko na le; pew nie dla te go,
że ubra ni też by li by le jak i w by le co,
nie róż ni li się od na cie ra ją cych od dzia -
łów kras no ar miej ców i do star cza li do -
wódz twu naj lep sze mel dun ki o ru chach
wojsk nie przy ja ciel skich. I 17 sier pnia,
gdy na Płock na je chał kor pus Ga ja, ro -
syj scy żoł nie rze mo gli brać płoc kich
obroń ców za swo ich. Przy naj mniej
w pier wszych go dzi nach da ło to tro chę
cza su na przy go to wa nie obro ny.

Te o re tycz nie umun du ro wa nie uła nów ta -
tar skie go puł ku im. Mu sta fy Ach ma to wi cza
skła da ło się z czar nych spod ni z lam pa sa mi,
ser da ka z mnó stwem gu zi ków, ba ran ko wej
„pa pa chy” za miast ro ga tyw ki. Ale ni gdy
nie zo sta li tak przy o dzia ni. No sił każ dy co
chciał, co wpro wa dza ło w błąd nie tyl ko
prze ciw ni ków, ale za pew ne też cza sem
i swo ich to wa rzy szy bro ni.

– Gwo li ści sło ści, po win niś my w tym
miej scu do dać – mó wił dr Tru bas – że
na past ni cy bar dziej za in te re so wa ni by li
ra bun kiem niż wal ką. Ten ele ment,

oprócz bo ha ter -
skiej obro ny
mia sta, cze go
nikt nie kwe stio -
nu je, też miał
swo je zna cze -
nie. Gdy by bo -
wiem na Płock
na pa dło zdy scy -
pli no wa ne, re gu lar ne woj sko, w star ciu
z nim ta tar ski szwa dron i cy wi le nie mie -
li by szans.

W obro nie Płoc ka zgi nę ło co naj mniej 56
żoł nie rzy (w tym 2 ofi ce rów) z ta tar skie go
puł ku, oko ło stu zo sta ło ran nych, a z te go
po ło wa jesz cze zmar ła w szpi ta lu po lo wym
w Go sty ni nie. Po raz dru gi w swo jej krót -
kiej, 18- mie sięcz nej, hi sto rii pułk zo stał
uni ce stwio ny. For mal nie Pułk Ta tar ski im.
płk. Mu sta fy Ach ma to wi cza roz wią za no 10
wrześ nia 1920 ro ku. Resz tki tra fi ły do 13.
Puł ku Uła nów Wi leń skich, któ re go 1. szwa -
dron od 1936 ro ku no sił wy róż nia ją cy przy-
do mek „ta tar ski”. O re sty tu cję ta tar skich
od dzia łów za bie gał Zwią zek Kul tu ry
i Oświa ty Ta ta rów Rzecz pos po li tej i pre zy -
dent Igna cy Mo ścic ki w ten spo sób przy-
chy lił się do ich proś by. Rok póź niej spo -
łecz ność ta tar ska ufun do wa ła dla te go
szwa dro nu buń czuk (za miast sztan da ru),
a Mi ni ster stwo Spraw Woj sko wych mo dli -
tew ne dy wa ni ki. Szwar don dziel nie wal czył
jesz cze we wrześ niu 1939 ro ku – pod Ma -
cie jo wi ca mi, w Su cho wo li na Lu bel szczyź -
nie, do roz wią za nia ar mii pol skiej.

Se sji to wa rzy szy ła wy sta wa, nie licz -
nych nie ste ty, pa mią tek (pie częć, zdję cie
po do fi ce rów jed ne go ze szwa dro nów i do -
wód cy por. Iskan de ra Ach ma to wi cza), po
nie ty po wych uła nach re zy du ją cych w na -
szym mie ście. Ewa Ja sińska

Wszy scy wier ni wyz naw cy Pro ro ka do bro ni! Odra dza się nasz sta ry ta tar ski kon ny pułk Rze czy pos po li tej i wzy wa wszyst kich wier nych
za miesz ku ją cych Pol skę i Li twę do swych sze re gów, pod zie lo ny sztan dar Pro ro ka. Niech Bóg bło go sła wi po czy na nia wa sze! – ty mi sło -
wa mi gro no wy bit nych przed sta wi cie li Ko mi te tu Obro ny Kre sów Wschod nich i Związ ku Ta ta rów za koń czy ło odez wę wo jen ną do swo -
ich ziom ków w 1919 ro ku.

Ta ta rzy w obro nie Płoc ka

Na wy sta wie zo sta ną za pre zen to wa ne
or de ry i odz na cze nia usta no wio ne przez
Rząd Pol ski na emi gra cji i wła dzę w kra ju
oraz odz na ki for ma cji pol skiej wal czą cej
w cza sie II woj ny świa to wej. Wy sta wa
opar ta jest na zbio rach Ja na Hen ry ka Wa -
lu sia, zna ne go płoc kie go fa le ry sty. Wśród
nich bę dzie moż na zo ba czyć m.in. Or der
Krzy ża Grun wal du. 

Okres II woj ny świa to wej otwo rzył no -
wy ro zdział w hi sto rii pol skich or de rów
i odz na czeń się ga ją cej pocz. XVIII w. Lu -
dzi wy róż nia ją cych się za le ta mi lub czy na -
mi od daw na ob da rza no zasz czy ta mi.
W sta ro żyt no ści by ły to wień ce, zbro je, pa -
sy itp. W śred nio wie czu przy ję ły one for mę
em ble ma tów, zaz wy czaj krzy ży (znak sta -
nu ry cer skie go), gwia zdy lub me da lu. Na -
da wa no je po cząt ko wo w za kon nych
i świec kich sto wa rzy sze niach ry cer skich

zwa nych Or do, Or di nium
(or do z łac. stan, war st-
wa), stąd pol ska naz wa
or de ru – naj wyż sze go
wy róż nie nia ho no ro we -
go woj sko wych i cy wi -
lów. Póź ne po ja wie nie się
w Pol sce or de rów i odz na -
czeń wy ni ka ło z obro ny za sa -
dy rów no ści i wol no ści szla -
chec kiej, któ ra sta ła w sprzecz no ści
z wy róż nia niem. Naj star szy z or de rów –
Or der Or ła Bia łe go usta no wił król Au gust

II w 1705 r., na stęp ne król Sta ni sław Po nia-
tow ski, w tym w 1792 r. Or der Vir tu ti Mi l-
i ta ri za za słu gi wo jen ne. Odz na cze nia są
dru gim, niż szym od or de rów, ro dza jem ho -
no ro wych wy róż nień. Są to z re gu ły krzy że
lub me da le. Or de ry i odz na cze nia na da wa -
ne po cząt ko wo w nie wiel kich ilo ściach,

w cza sach no wo żyt nych sta ły się po -
wszech ną for mą wy róż nie nia i na gra dza nia

oby wa te li a od XIX wie ku by ły rów nież
sym bo lem su we ren ne go pań stwa

i atry bu tem wła dzy.
Rząd pol ski we Fran cji

i Wiel kiej Bry ta nii na da -
wał niek tó re or de ry
i odz na cze nia usta no -
wio ne lub przy ję te przed
1939 r., w tym wo jen ne:
or der Vir tu ti Mi li ta ri

i Krzyż Wa lecz nych. No -
wo u sta no wio ne odz na cze -

nia woj sko we to Krzyż Za -
słu gi z Mie cza mi, Krzyż pa -

miąt ko wy Mon te Cas si no, Me dal
Woj ska, Me dal Mor ski i Me dal Lot ni czy
oraz odz na cze nie cy wil ne Me dal Mor ski
Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej. W ro ku
1966 pre zy dent RP w Lon dy nie usta no wił
Krzyż Ar mii Kra jo wej. Zo stał on za li czo ny
w 1992 r. do sy ste mu odz na czeń pań stwo -
wych III RP.

Wła dze w kra ju rów nież za ak cep to wa -
ły or der Vir tu ti Mi li ta ri i Krzyż Wa lecz -

nych, po nad to usta no wi ły or der wo jen ny
Krzy ża Grun wal du oraz odz na cze nia wo -
jen ne – me dal „Za słu żo nym na Po lu
Chwa ły” i Krzyż Par ty zan cki. In ne odz-
na cze nia przy słu gu ją ce uczest ni kom walk
to: „Me dal za War sza wę 1939-1945”
„Me dal za Odrę, Ny sę, Bał tyk”, „Me dal
Zwy cię stwa i Wol no ści 1945 r.” W la tach
80. wpro wa dzo no no we odz na cze nia
kom ba tan ckie: Krzyż Oświę cim ski,
Krzyż Bi twy pod Le ni no, War szaw ski
Krzyż Pow stań czy, me dal „Za udział
w woj nie obron nej 1939 r.”

Naj niż szą for mą odz na cze nia są odz na ki.
Ich pol ski ro do wód się ga I woj ny świa to -
wej. Słu ży ły one wy róż nie niu na ro do wych
for ma cji w ar miach państw ob cych. Oprócz
iden ty fi ka cji, fun kcji roz poz naw czych od-
z na ki upa mięt nia ją dzie je jed no stek – ich
utwo rze nie, udział w wal kach, są na gro dą
za dłu go let nią służ bę, za wy bit ne osią gnię -
cia. Odz na ki z cza sów II woj ny na wią zu ją
do pol skich tra dy cji hi sto rycz nych i fa le ry -
stycz nych oraz tra dy cji ar mii so jusz ni czych,
w skład któ rych wcho dzi ły jed nost ki.

Kry sty na Su chanecka

1 wrześ nia o godz. 13 Mu ze um Ma zo wiec kie za pra sza do Spich le rza na wer ni -
saż wy sta wy Rok 1939. Woj na wi dzia na przez pryz mat wstąż ki i ka mie ni. 

Or de ry i me da le

Odznaka pamiątkowa
pułku Jazdy Tatarskiej
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W ce li by ły jesz cze 2 sto ły, 2 ła wy i 2
szaf ki oraz ki bel i głoś nik, z któ re go go dzi -
na mi Wan da Odol ska – mi strzy ni pro pa -
gan dy so cja li stycz nej (jej głos w la tach 40.
i 50. znał każ dy do ro sły i doj rze wa ją cy 
Po lak) – ko men to wa ła bie żą ce wy da rze nia
po li tycz ne. Cza sa mi pusz cza no na ży wo re -
la cje ze spot kań „Ja worz nia ków” (tyl ko nie -
licz ni mie li szan se na kon takt bez poś red ni)
z pi sa rza mi, tj. Igo rem Ne wer ly czy Ka zi -
mie rzem Koź niew skim. – Kie dyś Koź niew -
ski przy je chał do nas i mó wi: „To, że wy,
mło dzi, kil ku na sto let ni tu je ste ście, że nie
za mie ni li ście mie cza na le miesz to na sza wi -
na”. Na co je den z na szych wstał i po wie -
dział: „A to dziw ne. Pan czu je się win ny,
a cie szy się wol no ścią. Ja czu je się nie win -
ny, a sie dzę”. Po tej wy po wie dzi re la cje prz-
er wa no – wspo mi na Haj duk.

Szko ła jan cza rów

Kie dy przy je chał do Ja worz na miał za so -
bą kil ku mie sięcz ne, bru tal ne prze słu cha nie,
pro ces i 10-let ni wy rok. Ja ko „mło do cia ny
wy ko le je niec”, czło nek nie le gal nej, mło dzie -
żo wej or ga ni za cji POW, poz ba wio ny zo stał
rów nież – na 3 la ta – praw oby wa tel skich
i pub licz nych praw ho no ro wych. 

Wcześ niej, od 1943 do 1945 r. w Ja worz nie
dzia łał po do bóz KL Ausc hwitz -Bir ke nau. Trzy
mie sią ce po wyj ściu Niem ców, któ rzy zo sta -
wi li tu m.in. 15 niez nisz czo nych, drew nia nych
ba ra ków, mu ro wa ną łaź nie, szpi tal i war szta ty
Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pub licz ne go za -
a dap to wa ło fi lię oświę cim skie go KL na
„swój” Obóz Pra cy dla prze sie dleń ców (głów -
nie Niemców i folksdojczów, a następnie Łem -
ków i Ukra iń ców, w ra mach ak cji „Wi sła”).
Rok po lik wi da cji obo zu, za de cy do wa no, że
świet nie na da je się on na tzw. Pro gre syw ne
Wię zie nie dla Mło do cia nych (do 21. ro ku ży -
cia) więź niów po li tycz nych. Mia ła to być
„szko ła jan cza rów XX wie ku”. Prze szło przez
nią prze szło 10 227 chłop ców i mło dych męż -
czyzn. W „ra mach edu ka cji” cięż ko pra co wa li
po 10 –12 go dzin, 6 dni w ty god niu, w bar dzo
złych wa run kach w 5 pob li skich ko pal niach.
W obo zo wych war szta tach ro bi li ok na, drzwi,
pro du ko wa li bu do wla ne pre fa bry ka ty. Ze zro-
bio nych przez sie bie pu sta ków wy bu do wa li
blo ki, do któ rych prze nie śli się z drew nia nych
ba ra ków. – Te blo ki sto ją do dziś, peł nią fun k-
cje miesz kal ne – mó wi Haj duk, któ ry po cząt -
ko wo z wię zie nia w Go le nio wie tra fił do ja wo -
rzyń skie go szpi ta la.

– Po dej rze wa li u mnie gru źli cę, ale to by ło
wy cień cze nie psy chicz ne i fi zycz ne po śledz -
twie. W szpi ta lu bra ko wa ło le karstw, po za
jed nym – mle kiem, któ re go by ło pod do stat -
kiem, aż nam żo łąd ki wy sia da ły. 

Ma rzy łem, aby zem dleć

Prze słu cha nia trwa ły od 4 kwiet nia do 
20 li sto pa da 1949 ro ku. Pró bo wa li go zła mać
wul gar nym ję zy kiem, gło dem (2 krom ki
chle ba na dzień), bi ciem i bez sen no ścią. 

– Kie dy nie spa łem przez trzy do by, ma rzy -
łem tyl ko o jed nym, aby zem dleć, stra cić choć
na chwi lę przy tom ność. Tyl ko tak mog łem
od po cząć – wspo mi na. – By ły też przy sia dy.
Za pier wszym ra zem zro bi łem 200 i nie mia -

łem si ły zejść po scho dach. Po tem przy wy -
kłem, ro bi łem 500. A wie pan co to jest „de -
mo kra tycz ne krze seł ko”? Haj duk ener gicz -
nym ru chem wy cią ga to na któ rym sie dzi
i od wra ca do gó ry no ga mi. 

Ube cy pró bo wa li przy oka zji prze słu chi -
wa nia mło dych kon spi ra to rów po grą żyć jesz -
cze kil ka osób, m.in. gim na zjal ne go ka te che -
tę. – Je den z nas zo stał zła ma ny i po wie dział,
że ks. Ta la rek dzia łał w na szej or ga ni za cji.
Pró bo wa li po dob ne zez na nia wy mu sić i na
mnie. Ubo wiec mó wił mi: „Ma my two ją mat -
kę. Jest obok, z czło wie kiem, któ ry nie jest tak
grzecz ny jak ja”. Po tem da ło się sły szeć ję ki
ko bie ty. By łem prze ko na ny, że to mo ja mat ka
– opo wia da. Ale księ dza nie ob cią żył. Po tem
oka za ło się, że pa ni Haj duk ni gdy nie zo sta ła
na wet za trzy ma na.

Nie ob cią żył też dok to ra, któ ry jesz cze
w cza sie oku pa cji na ro dzin nej Wi leń szczyź -
nie, ja ko le karz po wia to wy, współ pra co wał
z AK. Dzię ki „wy wo ła nym” przez nie go epi-
de miom ty fu su wie lu lu dzi unik nę ło ła pan ki.
Jak tyl ko wie dział o pla no wa nej przez Niem-

ców ak cji, za raz któ ryś z je go pa cjen tów za -
pa dał na ja kąś za kaź ną cho ro bę, a tych oku-
pant uni kał jak ognia. Haj duk py ta ny pod czas
śledztw o to, czy dok tor miał co kol wiek
wspól ne go z AK od po wia dał, że był zbyt ma -
ły, aby kto kol wiek w ta kie rze czy chciał go
wta jem ni czać. Choć tak na praw dę je go kon-
spi ra cyj na dro ga za czę ła się w wie ku 9 lat
właś nie tam, w mia ste czku Iw ie, w któ rym
za miesz kał za raz po wy bu chu woj ny. 

Pol ska jest tam, gdzie Po la cy 

Uro dził się w ro dzi nie chłop skiej, tuż
przed woj ną. Kie dy wy buch ła miał ukoń czo -
ną jed ną kla sę pod sta wów ki. Po wkro cze niu
do je go wsi, 18 wrześ nia 1939 r., Ar mii Czer-
wo nej kon ty nu o wał na u kę w szko le bia ło ru -
skiej (do VI kla sy). 

– Mój oj ciec na te re nie Wi leń szczyz ny nie
na le żał do AK, ale z nią współ pra co wał. Na sze
gos po dar stwo le ża ło pół ki lo me tra od mia sta
to był do bry punkt do spot kań kon spi ra to rów
z leś ny mi od dzia ła mi. Wte dy ja sta wa łem na
„czuj ce”. Do dziś pa mię tam jak bie ga łem do
mia sta, pod wska za ny adres i mó wi łem „Dzi si-
aj nie bę dzie mle ka, bo skwaś nia ło”, choć ni -
gdy nie do wie dzia łem się, co to ha sło zna czy ło.
Nasz dom był też czę sto kry jów ką dla lu dzi
oba wia ją cych się aresz to wań – wspo mi na. 

O włas nej or ga ni za cji Haj duk po my ślał
ma jąc 8 – 9 lat, prze czy ta wszy ksią że czkę
„Bi twa pod Ra szy nem”. Wspól nie z ko le gą
Wac kiem za ło ży li POW. Na da li so bie pse u -
do ni my. To by ła za ba wa, ale już wte dy na u -
czy li się ob cho dzić z bro nią (zbie ra jąc ka ra -
bi ny po rzu co ne przez ucie ka ją cych czer wo -
no ar mi stów i roz bra ja jąc po nie miec kie nie -
wy pa ły). 

W kwiet niu 1946 r. ro dzi ce mu sie li wy je -
chać do Su lę ci na ja ko re pa trian ci. – Strasz -
nie nie lu bię te go sło wa. Dla nas to by ła nie
„re-”, ale ek spa tria cja. Mój oj ciec nie
chciał wy jeż dżać pow ta rza jąc, że „Pol ska
jest tam, gdzie są Po la cy”. Ale nie o fi cjal nie
do wie dział się, że gro zi nam wy wóz ka na Sy -
bir. Dla te go wy je cha liś my – tłu ma czy. Mło -
dy Haj duk po szedł do I kla sy pol skie go gim-
na zjum i miał spo re kło po ty z j. pol skim,
zwłasz cza z or to gra fią, ale prze szedł do II
kla sy. Po tem wy je chał z ro dzi ca mi na zie -
mie odzy ska ne do Sław na. Dro gi mło dych
kon spi ra to rów ro ze szły się, ale ko res pon do -
wa li ze so bą.

Wie rzy liś my w III woj nę

Pol ska się zmie nia ła, ich zda niem na gor -
sze; po bi cie stu den tów na 3 Ma ja, obec ność
wojsk so wiec kich w Pol sce, mi mo po ko ju,
fia sko wy bo rów w 1947 r. i roz bi cie PSL –
je dy nej le gal nej opo zy cji. 

Nie mie li wąt pli wo ści, że so wie ty za cja bę -
dzie po stę po wać i po wró ci li do dzia łań kon-
spi ra cyj nych. Wa cek przy je chał do Sław na
i zo stał ko men dan tem. Or ga ni za cja roz wi ja ła
się szyb ko. Pow sta ły pla ców ki m.in. w Bo -
bro wi cach, Dar ło wie, Bia ło gar dzie, El blą gu,
a na wet w Bia łym sto ku. W su mie w dzia łal -
ność kon spi ra cyj ną za an ga żo wa nych by ło 69
osób. Pier wsze dzia ła nia to pi sa nie ha seł
i ulo tek na ma szy nie wy kra dzio nej lo kal ne -
mu ZMP. Wśród po stu la tów by ły m.in.: „cał -
ko wi te unie za leż nie nie od ZSRR” i „nie do -
pusz cze nie do na rzu ce nia Pol sce ustro ju ko -
mu ni stycz ne go” oraz „wal ka o nie za kła ma ną
wol ność su mie nia”.

Na wią za li kon takt z eme ry to wa nym na u -
czy cie lem gim na zjum, któ ry pi sał im ulot ki.

– Wie rzy liś my w III woj nę i że Pol ska bę -
dzie po trze bo wa ła mą drych i wyksz tał co -
nych lu dzi. Dla te go uczy liś my się do brze,
a dla słab szych ko le gów or ga ni zo wa liś my
sa mo po moc kla so wą, wcią ga jąc w nią ni -

cze go nie świa do mych na u czy cie li. Wkrót ce
mia ły roz po cząć się szko le nia woj sko we.
Wte dy na stą pi ła wpad ka. 

Do sta liś my sy gnał, że we wsi pod Dar ło -
wem ja kiś or mo wiec ener gicz nie na kła nia
lu dzi do wstę po wa nia do spół dziel ni pro duk -
cyj nych (jed nym z ich po stu la tów by ła też
wal ka z ko lek ty wi za cją wsi). Po sta no wi liś -
my go roz bro ić. Ja pro po no wa łem, że by zro-
bi li to ko le dzy z in nych te re nów, ale chłop cy
z Dar ło wa chcie li sa mi, za pew nia jąc, że nikt
ich nie roz poz na. Oka za ło się, że je den z or -
mow ców ich śle dził – tłu ma czy Cze sław Haj-
duk. – Dziś so bie my ślę, że z jed nej stro ny –
wie dząc jak da lej po to czy ła się hi sto ria – do -
brze się sta ło. Za kil ka lat by li byś my peł no -
let ni. Na pew no do sta li byś my wyż sze wy ro ki,
a mo że na wet i ka rę śmier ci. Pan Bóg nad
na mi czu wał.

Ko ło hi sto rii z hap py en dem

W związ ku z uch wa le niem kon sty tu cji
1952 r. zmniej szo no wszyst kim wy ro ki o jed -
ną trze cią, z te go po od by ciu po ło wy lub
dwóch trze cich ka ry moż na się by ło sta rać
o wa run ko we zwol nie nie. Po wyj ściu z wię -
zie nia skoń czył szko łę, choć nie by ło ła two.
Ja ko „ne ga tyw nie usto sun ko wa ny” wie lo -
krot nie mu siał wal czyć o pra wo do edu ka cji,
np. zo stał zmu szo ny do te go, aby szko łę śred-
nią ukoń czyć ko res pon den cyj nie. Ale się
uda ło. Jed nak na szcze ciń skiej Aka de mii
Me dycz nej nie chcie li go wi dzieć. Odrzu ci li
pa pie ry bez po da nia po wo dów. Wte dy hi sto -
ria jesz cze raz za to czy ła ko ło. Sta ry zna jo my
le karz z Wi leń szczyz ny, któ re go kon tak tów
z AK Cze sław Haj duk nie ujaw nił pod czas
śledz twa, miał zna jo me go rek to ra na łódz kiej
aka de mii. Obie cał po móc. – Wa ru nek był je -
den. Mu szę zdać do brze lub bar dzo do brze –
wspo mi na. Eg za mi ny zdał bar dzo do brze.
Po tem pra co wał ja ko le karz m.in. w Ma zo -
wiec kim Oś rod ku Me dy cy ny Pra cy. Opub li -
ko wał po nad 60 ar ty ku łów (m.in. w „No tat -
kach Płoc kich” i „Echu Sław na“), 4 książ ki
do ty czą ce swo jej kon spi ra cyj nej dzia łal no ści
no szą ce ty tu ły: „W szpo nach bez pie ki” –
1993 r., „Z pod cię ty mi skrzy dła mi” – 1994,
„W za czy nach an ty so wiec kiej kon spi ra cji” –
1998 r., „Przy go dy księ dza Ta lar ka” – 2001 r.
Do dziś miesz ka w Płoc ku. (rł)

* Tekst pow stał w związ ku z XIX zja zdem
„Ja worz nia ków”, któ ry tym ra zem – po raz
pier wszy – od był się w Płoc ku, w lip cu br.

* „Ja worz nia cy” to zwią zek by łych mło do -
cia nych więź niów po li tycz nych (mię dzy 16 
a 21 r.ż.), któ rzy w cza sach sta li now ski od sia -
dy wa li ka ry w obo zie pra cy w Ja worz nie

– Ce la mia ła 34 mkw. Sta ło w niej dzie sięć dwu pię tro wych prycz dla 20 osób. W su mie 1,7 me tra na
czło wie ka – wspo mi na Cze sław Haj duk, płoc ki le karz, a w mło do ści „po li tycz ny prze stęp ca”.

Mle ka nie bę dzie, skwaś nia ło

1948 r. – tuż przed aresz to wa niem, zdję cie
z mat ką, oj cem i bra tem (pierwszy z lewej)

Z ko le ga mi w gim na zjum w Sław nie (dru gi z le wej)
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– W na szym wa go nie nikt nie umarł,
ale w in nych tak. Cza sa mi na sta cjach
za trzy my wa li tran sport, otwie ra li wa-
go ny i wy no si li zmar łych. Co się z ni mi
po tem dzia ło, czy ktoś ich po cho wał –
nie wiem – wspo mi na Mi chał Chac kie -
wicz, któ ry do Kra ju Ał taj skie go na
Sy be rii do tarł ja ko 10-let ni chło piec. 

Po ru sza ją cą hi sto rię je go sy be ryj -
skiej tu ła czki moż na od na leźć na wy s-
ta wie „Mar ty ro lo gia na ro du pol skie go
w okre sie dru giej woj ny świa to wej, ze
szcze gól nym uw zględ nie niem Kre sów
Wschod nich”, któ rą otwar to 12 sier p-
nia w Mu ze um Ma zo wiec kim. Przed
jej otwar ciem od by ło się sym po zjum,
po świę co ne lo som Po la ków zsy ła nych
6 tys. km w głąb ZSRR oraz dzia ła ją -
cym tam dziś or ga ni za cjom po lo nij -
nym, któ re po pro wa dzi ła se na tor Ja ni -
na Fet liń ska. W sym po zjum uczest ni -
czy ła 18-oso bo wa gru pa Po la ków
z Sy be rii, któ rzy do Płoc ka przy je cha -
li na za pro sze nie Re gio nal ne go Sto wa -
rzy sze nia Wschód -Za chód. Wię kszość
de le ga cji to mło dzież, któ ra chce poz-
nać kraj ro dzin ny swo ich dziad ków.
Go ście z Sy be rii na co dzień miesz ka -
ją w Kra ju Ał taj skim: Bij sku, Gór nym
Ał taj sku, Mu rasz ce i Maj mie. Wie lu
z nich jest sto wa rzy szo nych w miej -
sco wych or ga ni za cjach po lo nij nych. 

Nie wi dzia łem jaj ka

Mi chał Chac kie wicz, któ ry w 1941
ro ku wraz z ma mą Mi cha li ną, któ ra by -
ła wów czas w cią ży, bab cią i dwo ma
brać mi zo stał wy wie zio ny na Sy be rię,
spę dził tam 5 lat swo je go dzie ciń stwa:
Przez te 5 lat nie ja dłem na przy kład
jaj ka. Chy ba na wet go nie wi dzia łem.
Ła pa liś my wrób le i sro ki, na któ rych
go to wa ło się zu pę. Te pta ki, no i ry by,
któ re ło wi liś my na przy kład w si dła
zro bio ne z koń skie go wło sia, to by ło je -
dy ne mię so, ja kie je dliś my. Pa ni Mi -
cha li na za kra dzież mar che wek dla
dziec ka zo sta ła ska za na na rok wię zie -
nia. Mog ła unik nąć ka ry, pod pi su jąc
so wiec kie oby wa tel stwo, jed nak wów-
czas naj praw do po dob niej ro dzi na
Chac kie wi czów ni gdy nie wró ci ła by do
Pol ski. Do wię zie nia tra fi ła ra zem
z kil ku mie sięcz nym sy nem, któ ry rocz -
ne go po by tu w ce li nie prze żył. 

Po wrót ta ty 

Ro dzi na Chac kie wi czów wró ci ła do
kra ju w 1946 ro ku. Przez PCK za czę li
szu kać oj ca. W 1948 ro ku do wie dzie li
się, że jest w An glii, po tem wy je chał do
Ka na dy. Mat ka pa na Mi cha ła wy je cha ła
do mę ża w 1968 ro ku, a syn spot kał się
z oj cem po 44 la tach.

– Ta ta opo wia dał, co prze żył. Za bra li
go do wię zie nia w Kuj by sze wie, nie da le -
ko Ka ty nia. Tam ko pał gro by, w któ rych
cho wa li roz strze la nych przez NKWD.
Po za koń czo nym ko pa niu nie wy szedł
z do łu ra zem z bra tem cio tecz nym, przy-

wa li ły ich tru py. Wy grze ba li się spod
roz strze la nych i ucie kli, a cze ka ła by ich
pew na śmierć, bo tych, co pra co wa li, też
roz strze li wa li. Po tem wal czył w ar mii
An der sa. 

Ta kie go szczę ścia nie mia ła Wik to ria
Zo dew ska – Ko łysz ki na, któ ra 12 sier p-
nia w Mu ze um Ma zo wiec kim opo wia da -
ła swo ją hi sto rię. Na wet dziś, po wie lu la -
tach, cięż ko jej mó wić o wszyst kich upo -
ko rze niach, gło dzie i stra chu, któ ry to wa -
rzy szył jej ro dzi nie pod czas sy be ryj skiej
tu ła czki. Oj ca zna ła z opo wie ści mat ki,
bo kie dy go mo bi li zo wa li w 1938 r. ona
do pie ro szy ko wa ła się na świat. Ja ko 8-
lat ka by ła upo ka rza na przez dzie ci
w szko le w ob cym, nie przy jaz nym kra ju,
mu sia ła że brać na uli cy, pra co wać m.in.
przy za ła dun ku po cią gów. Kie dy wraz
z mat ką i sio strą w 1953 r. przy je cha ły do
Bij ska, wszyst ko co mia ły to jed na ma ry -
nar ka i pa ra bu tów. Wte dy po szła do fa b-
ry ki, gdzie pra co wa ło się po 8 go dzin,
a ko lej ne 6 spę dza ła w szko le wie czo ro -
wej. Po tem po szła na stu dia, na fi lo lo gię
ro syj ską. Wte dy mog ła już przy je chać do
Pol ski. Je cha ła z du szą na ra mie niu, że
wresz cie poz na oj ca. Wie rzy ła, że ży je.
Na miej scu – w ro dzin nej Na rew ce – oka -
za ło się, że owszem ży je, ale miesz ka
w Ka to wi cach i... ma już dru gą ro dzi nę.
Wró ci ła do Ro sji. Oj ciec zmarł w 1986 r.
Dziś bar dzo ża łu je, że nie by ło im da ne
ani ra zu się spot kać. 

W pro gra mie Po la ków z Sy be rii obok
zwie dza nia Płoc ka by ły wy cie czki do:
Kra ko wa, War sza wy, Ło dzi i Li che nia.
Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Wschód -Za -
chód po raz pier wszy zor ga ni zo wa ło
przy jazd Po la ków ze Wscho du do Płoc ka
w 2005 r. By li to ro da cy z Ro sji, Ka zach -
sta nu i Tur kme ni sta nu. Od 2008 r. Sto wa -

rzy sze nie ak tyw nie współ pra cu je z po lo -
nij ną or ga ni za cją Cen trum Na ro do we
„Orzeł Bia ły”, któ ra dzia ła w Bij sku na
Sy be rii. W tym ro ku do przy ja zdu do Pol-
ski za pro sze ni zo sta li tak że przed sta wi -
cie le in nych or ga ni za cji po lo nij nych
z Sy be rii Za chod niej. Po byt Sy bi ra ków
sfi nan so wał Se nat RP.

Wy sta wę moż na oglą dać w Mu ze um
Ma zo wiec kim do koń ca wrześ nia. (rł)

– Po ciąg sta nął w po lu, a my na wet iść nie po tra fi liś my po tak
dłu giej przer wie. Ły że czki wy sta wia liś my przez dziu ry w wa go -
nie, że by tro chę deszczu na nie ze brać.

Te pta ki, no i ry by
W grud niu 2008 ro ku, w war szaw -

skim Te a trze Stu dio od by ła się pre mie -
ra re ci ta lu Ewy Błasz czyk za ty tu ło wa -
ne go „Na wet, gdy wi chu ra”. Zna ko mi -
ta ak tor ka, zwy cięż czy ni ple bi scy tu
Pol ka 2006, za ło ży ciel ka fun da cji
„Ako go”, za pre zen to wa ła pio sen ki
Osiec kiej, Kle yf fa, Czup kie wicz, Wy -
soc kie go, ks. Ja na Twar dow skie go
z mu zy ką Sa ta now skie go, Moż dże ra,
Gre chu ty, Par ty ki. Ar tyst ce to wa rzy -
szy ła 3-oso bo wa gru pa mu zy ków (pia -
no, gi ta ra i sak so fon).

Te raz pro gram ten bę dzie my mo gli
obej rzeć w Płoc ku. Ar tyst ka przy jeż dża
na wy stęp do Do mu Dar mstadt na za -
pro sze nie Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry
i Sztu ki 12 wrześ nia. Po czą tek re ci ta lu
o godz. 18, bi le ty po 20 zł moż na na by -
wać w DD przy Sta rym Ryn ku 8.

War to przy pom nieć, że Ewa Błasz -
czyk ma du że do świad cze nie wo kal ne;
przez kil ka lat wy stę po wa ła w ka ba re cie
Ja na Pie trza ka „Pod Egi dą”, bra ła udział
w prze glą dach poe zji śpie wa nej i pio -

sen ki ak tor skiej we Wro cła wiu jak rów -
nież fe sti wa lach w Opo lu i So po cie.

Swo je pio sen ki Ewa Błasz czyk prze -
pla ta peł ny mi dra ma tyz mu wyz na nia mi
– że war to wal czyć o ży cie, mieć na -
dzie ję, nie pod da wać się „na wet, gdy
wi chu ra”. (j)

Hi sto rie w pio sen ce

Płock Co ver Fe sti wal już od czte rech
lat jest „hucz nym” za koń cze niem mu -
zycz ne go la ta. Na nad wi ślań skiej pla ży
po ja wia li się naj słyn niej si wy ko naw cy
roc ko wi. W Płoc ku gra ły już ta kie le -
gen dy jak Sla de, Uriah He ep, The rion,
czy Acid Drin kers. Wy stę po wa ły tak że
tzw. zes po ły co ve ro we, któ re w re per -
tu a rze mia ły kom po zy cje ta kich grup
jak Qu e en, Black Sab bath, czy De ep
Pur ple.

W tym ro ku or ga ni za to rzy po sta wi li
na wy jąt ko wo moc ne ude rze nie. Zna -
my już naj wię ksze gwia zdy fe sti wa lu.
Na po czą tek przed sta wi cie le ro dzi mej
sce ny me ta lo wej: Hun ter i Acid Drin -
kers. 

Hun ter to ży wa le gen da pol skie go
he a vy me ta lu. Na kon cie ma ją wy stę py
na naj wię kszych fe sti wa lach. Są tak że
or ga ni za to ra mi słyn ne go już Hun ter fe -
stu – cy klicz nej im pre zy, na któ rej kró -
lu ją ostre brzmie nia.

Ich przy ja cie le z Acid Drin kers (or ga -
ni zo wa li wspól ne tra sy kon cer to we),
rów nież ucho dzą za naj lep szych w swo -
im ga tun ku. Zdo byw cy czte rech Fry de -
ry ków bę dą pro mo wać swo ją czter na stą
pły tę „Ver ses of Ste el”.

Naj bar dziej wy cze ki wa nym kon cer -
tem te go rocz ne go Co ver Fe sti wa lu jest
jed nak wy stęp Blind Gu ar dian. Zes pół
uz na wa ny za naj wię ksze go przed sta wi -
cie la po wer me ta lu, za gra w Pol sce po
raz pier wszy. Na pla ży ma po ja wić się
ogrom na sce na. Blind Gu ar dian za po -
wia da nie pow ta rzal ne show, z wy ko -
rzy sta niem naj no wszych moż li wo ści
pro duk cyj no -tech nicz nych.

Po my sło daw cą fe sti wa lu jest agen cja
„Ido”, w któ rej dzia łal ność za an ga żo wa -
ny jest za ło ży ciel le gen dar ne go Har le -
mu, a obec nie li der zes po łu Bab sztyl,
Ry szard Wol bach. Mo że my więc li czyć
na por cję naj lep szej mu zy ki. Oczy wi -
ście roc ko wej. (ms)

Fa ni cięż kich brzmień szy ku ją się na nie pow ta rzal ną, mu zycz ną
ucz tę. Już 12 wrześ nia IV edy cja Płock Co ver Fe sti val.

Jesz cze głoś niej

Niemiecki Blind Guardian zagra w Polsce po raz pierwszy
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Kiel cza nie pod wo dzą tre ne ra Bo gda -
na Wen ty już w trak cie ubieg łe go se zo -
nu wy szu ki wa li po ten cjal nych gra czy
i pod pi sy wa li kon trak ty z du żym wy -
prze dze niem. W ten spo sób uda ło im się
za trud nić ro zgry wa ją cych Ma riu sza Ju -
ra si ka (Rhe in Nec kar Loe wen) i Da mia -
na Mosz czyń skie go (Al pla HC Hard),
le wo skrzy dło we go re pre zen ta cji Ukra i -
ny Wi ta li ja Na ta (Wi sła Płock), ser b-
skie go obro to we go Rast ko Stoj ko vi ća
(HSG Nor dhorn) oraz duń skie go bram -
ka rza Mar cu sa Cle ver ly (TV Em sdet -

ten). Płoc ki sztab szko le nio wy już po -
nad pół ro ku te mu pod kre ślał, że ko -
niecz ne są wzmoc nie nia dru ży ny nie
tyl ko po to, by ro zgry wać me cze w eu -
ro pej skich pu cha rach, ale prze de wszys-
t kim po to, by wal czyć z Vi ve na kra jo -
wym pod wór ku o mi strzow ski pry mat. 

Tre ner płoc czan Oli ver Jen sen i asy -
stu ją cy mu Łu kasz Szczuc ki nie dość że
szyb ko zy ska li po par cie pre ze sa Je rze go
Ożo ga, to prze ko na li do swo jej wi zji bu -
do wa nia zes po łu za rów no wła ści cie la
(UMP), jak i głów ne go spon so ra (PKN
Or len). Dzię ki współ pra cy tych wszyst -
kich ogniw płoc ki klub za si li ło kil ku
gra czy eu ro pej skie go for ma tu, któ rzy
ma ją być an ti do tum na Vi ve Kiel ce. 

Już pod ko niec ubieg łe go se zo nu
z Piotr ko wa Try bu nal skie go za kon trak -
to wa no zna ne go wszyst kim fa nom
szczy pior nia ka pra wo skrzy dło we go Ar -
ka diu sza Misz kę. W dru giej po ło wie
czer wca od by ła się pre zen ta cja czte rech
ko lej nych gra czy – tym ra zem z za gra ni -
cy. Są to: Jo a kim Bäckström (Szwe c-
ja), gra ją cy na po zy cji le wo skrzy dło we -
go, ostat nio w zes po le szwedz kiej ek -
stra kla sy H 43 Lund. Ma 23 la ta, 180 cm
wzro stu, 80 kg wa gi. Je go naj wię kszym
osią gnię ciem jest zło ty me dal na Mło -
dzie żo wych Mi strzo stwach Świa ta
w 2007 ro ku. Ro ze grał trzy spot ka nia
w re pre zen ta cji swe go kra ju. Di mi tri
Ku ze lev (Ro sja), by ły obro to wy re pre -
zen ta cji swo je go kra ju, w któ rej ro ze grał
60 spot kań. Ma 36 lat, 195 cm wzro stu
i 105 kg wa gi. W swej ka rie rze grał
w zes po łach: CSKA Mosk wa, GWD
Min den, a ostat nio w duń skim Ar hus
GF, bę dąc naj sku tecz niej szym za wod ni -

kiem (143 bram ki). Ale xey Pe skov (Ro -
sja), gra ją cy na po zy cji pra wo ro zgry -
wa ją ce go. Ostat nio był za wod ni kiem
sło weń skie go Cel je Pi vo var na La sko.
Ma 26 lat, 200 cm wzro stu i 100 kg wa -
gi. Naj wię kszy mi osią gnię cia mi Ro sja -
ni na jest zdo by cie Pu cha ru EHF i Pu cha -
ru Zdo byw ców Pu cha rów oraz czte ry ty -
tu ły Mi strza Ro sji z zes po łem Che hov -
skie Med ve di. No wy ro zgry wa ją cy Wi -
sły wy stą pił tak że w 30. spot ka niach re -
pre zen ta cji swo je go kra ju. Ve gard Sam-
dahl (Nor we gia) – środ ko wy ro zgry wa -
ją cy i ka pi tan re pre zen ta cji Nor we gii jest
ko le gą klu bo wym Di mi tria Ku ze le va
i dru gim pod wzglę dem sku tecz no ści za -
wod ni kiem Ar hus GF, z któ rym zdo był
brą zo wy me dal. W prze szło ści re pre zen -
to wał bar wy: Vi king Sta van ger oraz IFK
Skov de, z któ rym trzy krot nie się gał po
mi strzo stwo Szwe cji. Ma 31 lat, 188 cm
wzro stu i 91 kg wa gi. Wy stą pił w 36.
spot ka niach re pre zen ta cji Nor we gii.
Skan dy na wo wie pod pi sa li umo wy na
dwa la ta z op cją prze dłu że nia kon trak -
tów o rok, Pe skov na trzy la ta, a Ku ze lev
na dwa. 

Jed nak praw dzi wy hit tran sfe ro wy do -
pie ro cze kał. 31 lip ca gwia zda świa to we -
go szczy pior nia ka, ro zgry wa ją cy re pre -
zen ta cji Da nii – Lars Moller Mad sen (na
zdjęciu) zo stał ofi cjal nie przed sta wio ny
na kon fe ren cji pra so wej w Sport Ba rze
Cham pions w war szaw skim Ma rio cie ja -
ko za wod nik Wi sły Płock. Mad sen za de -
biu to wał w re pre zen ta cji Da nii 30 ma ja
2003 r. i ro ze grał w niej do tych czas 74
spot ka nia, rzu ca jąc 153 bram ki. W 2006
ro ku w Szwaj ca rii zdo był brą zo wy me dal
Mi strzostw Eu ro py, rok póź niej w Niem -
czech wy wal czył brą zo wy me dal Mi str-
zostw Świa ta, wresz cie w 2008 ro ku na
tur nie ju w Nor we gii zo stał mi strzem Eu -
ro py. Ma 28 lat, wa ży 116 kg i mie rzy 205
cm. W Wi śle bę dzie grał z nu me rem 18. 

W tak zmie nio nym skła dzie płoc cza nie
w ra mach przy go to wań do se zo nu li go we -
go i eu ro pej skich pu cha rów wy star to wa li
już w dwóch tur nie jach, nie ste ty, bez wię -
kszych suk ce sów. 7-8 sier pnia w Kwi dzy -
nie Wi sła ro ze gra ła trzy spot ka nia w „Tur -
nie ju o pu char pre ze sa MMTS”, prze gry -
wa jąc z MMTS Kwi dzyn 22:25 (12:13)
i 24:27 (14:11) z KS Azo ty Pu ła wy. Zwy -
cię stwo płoc cza nie od no to wa li ostat nie go
dnia tur nie ju w me czu o 5. miej sce z AZS
AW FiS Gdańsk 30:25 (14:16). 

Ko lej nym spraw dzia nem płoc kich pił -
ka rzy ręcz nych był ro zgry wa ny w Niem -
czech sil nie ob sa dzo ny tur niej Spar kas sen
Cup. Wi sła w ro zgryw kach gru po wych
od no to wa ła dwie po raż ki: z TSV Dor ma -
gen 24:30 i z TSV Han no ver -Bur gdorf
21:32 oraz zwy cię ży ła ThSV Ei se nach
37:27. Nie ste ty, ta ki bi lans nie zag wa ran -
to wał płoc cza nom wyj ścia z gru py do dal-
szych gier. Ro zgryw ki li go we zes pół Wi -
sły roz pocz nie 5 wrześ nia me czem we
włas nej ha li z be nia min kiem Po we nem
Za brze. P. No wicki

Eu ro pej ska ja kość ma za go ścić w pol skiej pił ce ręcz nej już od
no we go se zo nu. Wszyst ko za spra wą tran sfe rów ja kich do ko na ły
eki py od wiecz nych ry wa li – Vi ve Kiel ce i Wi sły Płock. 

Tran sfe ro we hi ty w Wi śle Na za le wie So bót ka od bę dą się pier-
wsze w hi sto rii pol skie go wio ślar stwa
re ga ty ran gi mi strzow skiej na krót kim
dy stan sie. Uczest ni cy I Mi strzostw
Pol ski w sprin cie wio ślar skim bę dą
mie li do po ko na nia 500 me trów.

Ina u gu ra cyj na im pre za po łą czo na bę -
dzie z do rocz nym XXVI już Me mo ria -
łem Ju liu sza Ka wiec kie go – Pu cha rem
Pol ski w wio ślar stwie i XI tur nie jem
Ucz niow skich Klu bów Wio ślar skich.

O pu cha ry wal czyć bę dą: je dyn ki
ko biet i męż czyzn, je dyn ki dziew cząt

i chłop ców, je dyn ki wa gi lek kiej,
mło dzi cy i ósem ki męż czyzn. Wio -
ślar skie świę to za koń czy wy ścig óse-
mek we te ra nów (re pre zen tan tów naj -
star szych klu bów) i fe styn re kre a cyj -
ny „Sport dla wszyst kich”.

Głów nym or ga ni za to rem im pre zy,
w któ rej weź mie udział pol ska czo -
łów ka wio śla rzy z me da li sta mi Mi -
strzostw Świa ta i Igrzysk Olim pij -
skich, jest Płoc kie To wa rzy stwo Wio -
ślar skie, a pa tro nat nad nią ob jął 
Pre zy dent Mia sta Płoc ka. (j)

26 –27 wrześ nia na So bót ce

Mi strzo wie wio seł

Do Płoc ka przy ja dą naj lep si kie row cy
kra jo wi i za wod ni cy, wal czą cy w Pu cha rze
Stre fy Eu ro py Cen tral nej. Zna cze nie Raj du
Or len roś nie z ro ku na rok. Te go rocz na
edy cja bę dzie jesz cze bar dziej pre sti żo wa.
Au to mo bil klub Pol ski, or ga ni za tor raj du,
ob cho dzi w tym ro ku 100-le cie ist nie nia.

Od cin ki spe cjal ne zo sta ły wy ty czo ne na
pół noc od Płoc ka. Na so bo tę (19 wrześ nia)
za pla no wa no dwie pęt le po dwa od cin ki.
Wie czo rem, w cen trum mia sta, atrak cyj na
pró ba na uli cy Mo sto wej. W nie dzie lę za -
wod ni cy po ko na ją sześć oe sów, po dzie lo -
nych na dwie pęt le. Ba zę raj du sta no wić bę -
dą te re ny przy bu dyn kach ad mi ni stra cyj -
nych PKN Or len. Tam zlo ka li zo wa ny zo -
sta nie park ser wi so wy.

Ubieg ło rocz ny Rajd Or len prze szedł do
hi sto rii ja ko je den z naj le piej zor ga ni zo wa -
nych i naj bar dziej „przy jaz nych” tur nie jów
w Pol sce. Zwy cię żył Krzysz tof Ho łow czyc
z pi lo tem Łu ka szem Ku rze ją. – To był bar -
dzo faj ny, cie ka wy rajd – mó wił Krzysz tof
Ho łow czyc, re pre zen tu ją cy Or len Te am.

I ze zna nym so bie prze ką sem, do da wał: 
– Cie szę się, że wy gra łem tu, w Płoc ku, gdzie
sie dzi bę ma mój spon sor. Po przed nią edy cję
ciep ło wspo mi nał tak że dy rek tor raj du,
Grze gorz Gac: – To prze de wszyst kim ki bi ce
two rzą wspa nia łą at mos fe rę, a w Płoc ku bez
wąt pie nia sta nę li na wy so ko ści za da nia.

Wie my już, że tak jak w po przed nich
edy cjach, w stre fach ki bi ców po ja wią się
mi łoś ni cy raj dów z ca łej Pol ski. Na stro nie
in ter ne to wej raj du (www.raj dor len.com)
znaj dzie my in for ma cje i cie ka wost ki do ty -
czą ce na sze go mia sta. Miej my na dzie ję, że
i w tym ro ku Płock sta nie się waż nym pun -
ktem na raj do wej ma pie Pol ski. (ms)

Pięk ne sa mo cho dy, za wrot ne pręd ko ści i trud na tra sa – na to
wszyst ko cze ka ją mi łoś ni cy spor tów mo to ro wych w Płoc ku. Już
18 wrześ nia wy star tu je ich ulu bio na im pre za – Rajd Or len.

Faj ny Rajd Or len

Spo ry suk ces od niósł Prze my sław Rut -
kow ski – za wod nik Miej sko -Lu do we go
Klu bu Lek ko at le tycz ne go Płock na Mi s-
trzo stwach Pol ski Ju nio rów Młod szych
w lek kiej at le ty ce, zdo by wa jąc srebr ny me -
dal w rzu cie dy skiem z wy ni kiem 52,50 m. 

Kon kurs stał na bar dzo wy so kim po -
zio mie, ca ła trój ka me da li stów prze kro -
czy ła odleg łość 50 me trów. Naj lep szy
Woj ciech Pra czyk /Ucz niak Szpro ta wa/
uzy skał 55,97 m. 

Prze mek lek ką at le ty kę upra wia 4 la -
ta. Do tej po ry je go naj wię kszym suk ce -
sem by ło 4. miej sce w rzu cie dy skiem
na Mi strzo stwach Pol ski Mło dzi ków
w 2007 ro ku.

Swo ja przy go dę ze spor tem za czął
w Gim na zjum Nr 8 pod okiem na u czy cie -
la -tre ne ra Sta ni sła wa Nisz to ra. Po ukoń -

cze niu gim na zjum tra fił do Zes po łu Szkół
Cen trum Edu ka cji w Płoc ku (Tech ni kum
Che micz ne) i pod opie ką swo je go no we go
tre ne ra Mi ro sła wa Nisz to ra osią ga dal sze
suk ce sy, dwu krot nie zdo by wa jąc 2. miej s-
ca w Mi strzo stwach Pol ski LZS w pchnię -
ciu ku lą i rzu cie dy skiem.

Suk ces Przem ka jest prze pust ką do ka -
dry na ro do wej ju nio rów i do re pre zen to -
wa nia na sze go kra ju na za wo dach mię -
dzy na ro do wych.

Na mi strzo stwach w Kra ko wie (24-26
lip ca) Prze mek star to wał rów nież w kon -
kur sie fi na ło wym w pchnię ciu ku lą, zaj-
mu jąc 11. miej sce z wy ni kiem 16,30 m.

Obok Przem ka w Mi strzo stwach Pol ski
star to wa ła Mo ni ka Ga jew ska, któ ra
w sko ku wzwyż za ję ła 14 miej sce z wy -
ni kiem 154 cm. M.N.

Prze mek wi ce mi strzem Pol ski 
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Me da le zdo by li po do piecz ni tre ne ra
Jac ka Wil czyń skie go: Ju dy ta OL -
SZEW SKA – zło ty i srebr ny, Je rzy KU -
LIK – srebr ny i brą zo wy, Ka mil FA BI -
SIAK – 2 brą zo we.

Suk ces ten osią gnę li we Wro cła wiu
pod czas XVI edy cji In dy wi du al nych Mi -
strzostw Pol ski na kor tach otwar tych. Na
prze pięk nym obiek cie sta dio nu olim pij -
skie go (pod nie o bec ność naj lep szych pol-
skich „wóz ka rzy” – Ta de u sza Kru szel -
nic kie go i Pio tra Ja ro szew skie go), szan sa
na me da le i ty tuł Mi strza Pol ski otwo rzy -
ła się dla in nych za wod ni ków.

Ty tuł Mi strza Pol ski w grze sin glo wej
męż czyzn przy padł Al bi no wi Ba tyc kie -
mu (SPAR TA KUS Koź min Wlkp.),
któ ry w fi na le wy grał z Je rzym KU LI -
KIEM (SIKT Płock) 7/5; 6/1. Brą zo wy
me dal w tej grze przy padł Ka mi lo wi
FA BI SIA KO WI (SIKT Płock) i Bo gu -
sła wo wi Ka non (ISTZ GEM Mię ko wo).

W grze deb lo wej męż czyzn do szło do
nies po dzia nek. W pół fi na le, pa ra nr 1
Ka mil FA BI SIAK/ Je rzy KU LIK (SIKT

Płock) prze gra ła z pa rą re pre zen tu ją cą
LOB Wro cław – Mak sy mi lian Sza ry/
Ja ro sław Ży ła 5/7; 7-6 (tie bre ak 7-3); 5-
10. W fi na le pa ra wro cław skie go LO Bu
– Mak sy mi lian Sza ry/ Ja ro sław Ży ła
wy gra ła z tur nie jo wą ”dwój ką” Al bin
Ba tyc ki/ Krzysz tof Bre zy na (Spar ta kus
Koź min Wlkp.) 5/7; 6/4; 10 – 4.

W grze sin glo wej ko biet wy gra ła fa -
wo ryt ka, nu mer 1 pol skie go te ni sa na
wóz kach, Agniesz ka Bar tczak (LOB
Wro cław).W me czu o I miej sce wy gra ła
z Ju dy tą OL SZEW SKĄ (SIKT Płock)
6/7 (tie bre ak 5 – 7), 6/2; 6/0. Brą zo wy
me dal wy wal czy ła Lu cy na Miętr kie -
wicz (ZSTTW Zie lo na Gó ra).

W fi na le gry deb lo wej ko biet pa ra Ju -
dy ta OL SZEW SKA (SIKT Płock) / Lu -
cy na Miętr kie wicz (ZSTTW Zie lo na
Gó ra) wy gra ła z Agniesz ką Bar tczak
(LOB Wro cław)/ Ka ta rzy ną Woj cie szak
(SPAR TA KUS Koź min Wlkp.) 7/6 (tie
bre ak 9 – 7); 6/4.

W. Chro bot
pre zes SIKT Płock

XVI Mi strzo stwa Pol ski w Te ni sie na Wóz kach

Sześć me da li dla Płoc ka
Na Mło dzie żo wych Mi strzo stwach

Pol ski i Re ga tach Mło dzi ków o Pu char
Pre ze sa PZTW, któ re ro ze gra ne zo sta ły
1-2 sier pnia na je zio rze Gop ło w Krusz -
wi cy, jesz cze raz mo gliś my prze ko nać
się, że ma my bar dzo uta len to wa ną wio -
ślar sko mło dzież. Płoc kie To wa rzy stwo
Wio ślar skie wzię ło
udział w tej pre sti żo -
wej im pre zie spor to -
wej ran gi mi strzow -
skiej z du żym po wo -
dze niem. 

W gru pie mło dzie -
żo wej Płock re pre zen -
to wa ły dwie osa dy:
dwój ka ze ster ni kiem
i je dyn ka ko biet. Ja ko
pier wsza do wal ki w fi -
na le „A” wy star to wa ła
dwój ka ze ster ni kiem
w skła dzie: Ma riusz
Śpie gow ski, Ja kub
Za zga, ster. Ka mil
Gurz kow ski. W stre fę fi ni szo wą wpły -
nę li na do sko na łym IV miej scu a na
ostat nich me trach po pi sa li się fi ni szem
god nym naj wię kszych mi strzów i w
efek cie za ję li III miej sce, wy prze dza jąc
na me cie czwar tą osa dę Byd go stii Byd-
goszcz o 0,42 sek. Tre ne rami brą zo -
wych me da li stów są: Grze gorz Stel lak
i Piotr Sał kow ski. 

Na stęp nie do wal ki sta nę ła na je dyn ce
Gra ży na Pie trzak, po do piecz na tre ner -
ki Agniesz ki Lep czak. Od 5 lat PTW nie
mia ło w fi na le „A” Mi strzostw Pol ski
w gru pie se nior sko -mło dzie żo wej swo-
jej je dyn kar ki, a te go do ko na ła w tym
ro ku Gra ży na Pie trzak zaj mu jąc do sko -
na łe VI miej sce. Na le ży zaz na czyć, że

Gra ży na Pie trzak oraz Ja kub Za zga to
ubieg ło rocz ni ju nio rzy, dla te go ich wy -
ni ki na pa wa ją op ty miz mem. 

Wśród naj młod szych za wod ni ków
(gru pa mło dzi ków) Płoc kie go To wa rzy -
stwa Wio ślar skie go, pod wo dzą tre ne ra
Krzysz to fa Ka liń skie go, ja ko pier wsza
w fi na le „A” wy star to wa ła osa da czwór-
ki pod wój nej bez ster ni ka (Pa tryk Wy -
rzy kow ski, Mar cin Ma tu siak, Mi chał
Iskra, Ka mil Świ goń ski), któ rzy już od
po ło wy dy stan su pla so wa li się w stre fie

me da lo wej, a na ostat nich 100 me trach
zde cy do wa nie wysz li na II miej sce i tak
prze kro czy li li nię me ty, zdo by wa jąc
srebr ne me da le. 

Na stęp nym, re we la cyj nym dla PTW,
był wy ścig czwó rek pod wój nych ze
ster ni kiem, gdzie w fi na le „A” pły nę ły

dwie płoc kie osa dy. Ro ze gra li ten wy ś-
cig po mi strzow sku zaj mu jąc I miej sce
(Łu kasz Kra jew ski, Ja kub Pło ski,
Mi chał Biel ski, Adrian Pa włow ski,
ster. Ka mil Gurz kow ski), na to miast
dru ga osa da (Piotr Po dliń ski, To masz
So bie raj, Adrian Wło dar ski, Wik tor
Woj da, ster.Se ba stian Rad wań ski)
po bar dzo wy rów na nej wal ce za ję ła IV
miej sce. 

Du że go pe cha miał Pa weł Pa włow -
ski na je dyn ce. Po pięk nych wy ści gach
eli mi na cyj nych, któ re da ły mu pra wo
star tu w fi na le „A”, fi na łu te go jed nak
nie ukoń czył z po wo du zła pa nia tzw.
„ra ka” i wyr wa nia wio sła z dul ki. Na le -
ży zaz na czyć, że ta kie sy tu a cje przy tra -

fia ją się na wet naj lep -
szym wio śla rzom. 

Ja ko ostat nia z płoc -
kich osad wy ru szy ła na
tor wio ślar ski osa da
czwór ki pod wój nej
dziew cząt ze ster ni czką
w skła dzie: Da ria Cza -
pliń ska, Ka ro li na
Misz czyk, We ro ni ka
Trzciń ska, Na ta lia
Ka lo ta, ster. Kry sty na
So ko łow ska. Jak na
gru pę mło dzi czek wy ś-
cig ten był bar dzo wy -
rów na ny i prak tycz nie
wy nik był trud ny do
prze wi dze nia do 10 m
przed me tą. Osta tecz -
nie wio ślar ki PTW za -

ję ły IV miej sce, co na le ży uz nać za do bry
wy nik w tak po waż nej im pre zie. Mło dzi -
cy PTW na tych za wo dach ran gi Mi s-
trzostw Pol ski od nie śli du ży suk ces dru -
ży no wy, zaj mu jąc w ogól nej pun kta cji II
miej sce, ule ga jąc je dy nie Byd go stii Byd-
goszcz i po zo sta wia jąc po ko na ne 24 klu -
by. Start płoc kich wio śla rzy wspar li fi -
nan so wo: Urząd Mia sta Płoc ka i PKN
Or len. 

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

Bar dzo zdol na mło dzież

Ster nik Ka mil Gurz kow ski, Ma riusz Śpie gow ski i Ja kub Za -
zga na ostat nich me trach się gnę li po brą zo we me da le

Zło ta czwór ka ze ster ni kiem i tre ne rem Krzysz to fem Ka liń skim

dokończenie ze str. 1
Czy spo dzie wał się Pan ta kie go suk ce -

su – py tam tre ne ra Jac ka Ka ro la ka.
– Te raz już mo gę po wie dzieć, że tak, bo

przed tem ba łem się pro ro ko wać, że by nie
za pe szyć. Ale Ka mil idzie jak bu rza i do -
praw dy mu siał by mieć du że go pe cha (co
za wsze mo że się zda rzyć), że by ukoń czyć
mi strzo stwa na da le kiej po zy cji. Już
w 2007 ro ku, ja ko po cząt ku ją cy – moż na
po wie dzieć – wio ślarz zdo był brą zo wy
me dal na ogól no pol skiej olim pia dzie
mło dzie ży i ja ko naj młod szy za wod nik
zak wa li fi ko wał się do re pre zen ta cji. Rok
póź niej miał już na kon cie trzy ty tu ły mi -
strza Pol ski, IV miej sce w za wo dach mię -
dzy na ro do wych w Mo na chium, zło ty me -
dal na Bal tic Cup i trze cie miej sce w Pu -
cha rze Eu ro py. W tym ro ku za li czył już
dwa ty tu ły mi strza Pol ski i II miej sce na
star tach z re pre zen ta cją w Mo na chium.

Płoc kie To wa rzy stwo Wio ślar skie każ -
de go ro ku zbie ra spo ro la u rów, ale suk ce -
sów na „je dyn ce” nie pa mię tam...

– Bo daw no ich nie by ło. Na „je dyn -
kę” trze ba mieć szcze gól ne pre dys po zy -
cje; nie moż na li czyć na wspar cie –
choć by psy chicz ne – ko le gów, nie moż -

na mieć słab sze go dnia, trze ba za to
mieć du żą od por ność na stres i być
przy go to wa nym, że w ra zie nie po wo dze -
nia wszy scy bę dą mie li pre ten sje i wi ny
nie bę dzie z kim dzie lić.

Ka mil Zaj kow ski pow tó rzył suk ces Ka -
je ta na Bro niew skie go sprzed 29 lat. On
rów nież na je dyn ce zdo był srebr ny me dal
na mi strzo stwach świa ta i tak jak Ka mil
prze grał z re pre zen tan tem Nie miec. 

Ile w przy go to wa niu za wod ni ka za le -
ży od nie go sa me go, a ile od tre ne ra?

– Naj waż niej sza jest współ pra ca i peł ne
za u fa nie. Tre ner przy go to wu je za wod ni ko -
wi roz kład za jęć, z uw zględ nie niem fi zycz -

nych pre dys po zy cji, na dzo ru je tre nin gi,
pil nu je wa gi (ma sa cia ła mu si być zgra na
z cię ża rem łód ki) i ukła da ka len darz star -
tów. Za wod nik mu si te za le ce nia re a li zo -
wać z peł nym prze ko na niem, że to co pro-
po nu je tre ner jest dla nie go naj lep sze. Tak
jest w przy pad ku Ka mi la i są wy ni ki.

Na ile waż ny jest sprzęt?
– Nie ste ty, co raz waż niej szy, po dob nie

jak w in nych dy scy pli nach spor tu. Mó wię
nie ste ty, bo ja kość idzie w pa rze z ce ną
i wie lu klu bów nie stać, by wy po sa żyć za -
wod ni ków w to, czym dys po nu ją za gra nicz -
ni kon ku ren ci. Dla te go by wa, że na si re -
pre zen tan ci, wysz ko le ni na po zio mie kon -
ku ren tów, a cza sem na wet le piej, w osta -
tecz nej ry wa li za cji prze gry wa ją o przy sło -
wio wy włos, czy li lep sze wio sła, dul ki.

Ka mil ma do bry sprzęt?
– Naj lep szy na ja ki klub stać. Ale

łód ki Em pa cher, na ja kiej ści ga się
ca ła wio ślar ska czo łów ka mu nie ku pi -
my. Kosz tu je oko ło 40 ty się cy zło tych,
co mo że nie jest za wrot ną su mą, ale
ta ki wy da tek prze kra cza obec nie na sze
moż li wo ści, bo prze cież trze ba wy po -
sa żyć in nych za wod ni ków, któ rzy tak -
że ma ją szan se na me da le. Np. Da -
mian Ple wiń ski i Da mian Sa lak star to -
wa li w tej sa mej im pre zie we Fran cji
w czwór ce ze ster ni kiem i za ję li 11.
miej sce. Mo że to nie re we la cja, ale
oni są jesz cze bar dzo mło dzi, brak im
do świad cze nia, za to pre dys po zy cje
ma ją du że i w nich też trze ba po kła dać
na dzie ję na naj wyż sze la u ry. A łód kę
dla Ka mi la mo że ufun du je ja kiś spon-
sor? Gwa ran tu ję, że wsty du mu nie
przy nie sie.

Ka mil ostat ni rok sta ru je w gru pie ju -
nio rów. W przy szłym ro ku ści gać się bę -
dzie już ja ko mło dzie żo wiec. Na sta rej czy
no wej łód ce? E. Ja sińska

Ka mil wi ce mi strzem świa ta
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WKrusz wi cy na je zio rze Gop ło, 23-
26 lip ca, od by ły się re ga ty wio -

ślar skie. XV Ogól no pol ska Olim pia da
Mło dzie ży to za wo dy dla ju nio rów
młod szych (wiek 15-16 lat). Jest to naj -
waż niej sza im pre za spor to wa ran gi mi s-
trzow skiej ro zgry wa na w Pol sce. Wio -
śla rze Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar -
skie go, dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta
i PKN Or len, przy stą pi li do ry wa li za cji
z wiel kim po wo dze niem. 

Dzię ki do sko na łe mu przy go to wa niu
za wod ni ków pod wzglę dem kon dy cyj -
nym i tech ni ki wio sło wa nia, eki pa PTW
w ry wa li za cji dru ży no wej za ję ła re we la -
cyj ne III miej sce, ule ga jąc je dy nie Byd-
go stii Byd goszcz i AZS -AWF Go rzów.
Ol brzy mi wkład w suk ces dru ży no wy
wnio sła re pre zen ta cyj na dwój ka wio śla -
rzy PTW: Mar cin Śnie goc ki i Bar tło -
miej Lud wi kow ski, któ rzy w swo jej ko -
ron nej kon ku ren cji dwó jek bez ster ni ka
nie da li swo im kon ku ren tom szans. Od
po ło wy dy stan su do mi no wa li na to rze i z
bez piecz ną prze wa gą przyp ły nę li na
I miej scu. 

W po dob nym sty lu ro ze gra li na stęp ny
wy ścig w kon ku ren cji czwó rek bez ster n-
i ka. Wspól nie z Kon ra dem Pu dli kiem
i Da wi dem Fio do rem rów nież be za pe la -
cyj nie za ję li I miej sce. Tre ne rem tych
osad jest Je rzy Pod sę dek. 

Do brze w wy ści gu fi na ło wym za pre -
zen to wa ła się dru ga płoc ka osa da czwór-
ki bez ster ni ka (To masz Fal kie wicz, Ma -
te usz Nie dziel ski, Adrian Bra tu szew ski,
Je re mi Kuź ma), któ ra za ję ła VI miej sce.
By ła to naj młod sza osa da fi na ło wa i jesz -
cze w na stęp nym ro ku bę dzie star to wa ła
w tej gru pie wie ko wej. Tre ne rem tej osa -
dy oraz osa dy czwór ki ze ster ni kiem jest
An drzej Pe try kow ski. Czwór ka ze ster ni -

kiem (Pa tryk Sze lą gow ski, Ka mil Han -
dlar ski, Pa weł Ko tec ki, Pa weł Pi łat,
ster. Prze my sław Ka miń ski), star tu jąc
po raz pier wszy w tej gru pie wie ko wej,
za koń czy ła wy ścig fi na ło wy na II miej s-
cu za Byd gosz czą. 

O du żym pe chu mo że mó wić Ra fał
Zaj kow ski, któ ry pod czas bie gu eli mi na -
cyj ne go na ba wił się kon tu zji rę ki i tyl ko
dzię ki upo ro wi ukoń czył ten bieg. Mi mo
do kucz li we go bó lu wy star to wał tak że
w fi na le „B” i za jął II miej sce w kon ku -
ren cji je dy nek. Ra fał Zaj kow ski jesz cze
w 2010 r. bę dzie star to wał w gru pie ju -
nio rów młod szych. Je go tre ne rem jest
Piotr Sał kow ski. 

Mi mo, że wio ślar ki PTW nie zdo by ły
me da lu to wy ścig czwó rek ze ster ni czką
na le żał do naj bar dziej pa sjo nu ją cych ze
wzglę du na wy rów na ny po ziom. Jo an na
Środ kow ska, Ane ta Bia ła szek, Kla u dia
Ma łec ka, An dże li ka Pie trzak, ster.Mał go -
rza ta Ko biel ska za ję ły V miej sce, cho ciaż
na kil ka me trów przed me tą me dal był

w za się gu rę ki. Tre ne rem tej osa dy jest
Agniesz ka Lep czak. 

W ko ron nej kon ku ren cji wio ślar skiej,
ja ką jest wy ścig óse mek ze ster ni kiem,
osa da PTW wy stą pi ła w skła dzie: Pa tryk

Sze lą gow ski, Ka mil Han dlar ski, Pa weł
Ko tec ki, Pa weł Pi łat, Ra fał Der kus, Mi -
chał Li be rek, Ja kub Bed nar ski, Adrian
Cza cho row ski, ster. Prze my sław Ka miń -
ski. Od star tu do 50 me trów przed me ty
pły nę li na dru giej po zy cji i tyl ko brak do -
świad cze nia poz ba wił ich pew ne go me -
da lu. Osta tecz nie za ję li V miej sce, ale
wszy scy zgod nie uz na li ten bieg za naj -
pięk niej szy wy ścig OOM ze wzglę du na
wy rów na ny po ziom i wal kę przez ca ły tor
(2000 m). 

Fi nał zło żo ny z sze ściu óse mek „zmie -
ścił się” w dłu go ści jed nej ło dzi, co rzad-
ko zda rza się w tej ka te go rii wie ko wej.
Tre ne ra mi na szej ośem ki ju nio rów są Je -
rzy Pod sę dek i An drzej Pe try kow ski. 

Wszy scy wy mie nie ni za wod ni cy Płoc -
kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go są ucz-
nia mi Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go
przy ZST w Płoc ku.

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

Olim pia da w Krusz wi cy

Hi sto ria wy ści gu się ga 1951 r. W pier -
wszej edy cji wy star to wa ło 68 po cząt ku -
ją cych za wod ni ków, a tra sa wy ści gu by ła
kil ka krot nie krót sza niż dziś. Or ga ni za to -
rzy wspo mi na ją, że 58 lat te mu, jed nym
z za dań ko la rzy by ło... po ma ga nie przy
żni wach. Dziś wy ścig „Do o ko ła Ma zo -
wsza” jest jed nym z naj waż niej szych
w Eu ro pie. 

– Bar dzo ce ni my so bie te re ny rów ni ny
ma zo wiec kiej. Dla te go cie szy my się, że
wła dze wo je wódz twa i posz cze gól nych
miast zgo dzi ły się na or ga ni za cję ko lej nej
edy cji wy ści gu – mó wił na kon fe ren cji
pra so wej, na kil ka dni przed star tem, dy -
rek tor wy ści gu Mar cin Wo sio łek. Or ga ni -
za to rzy przyz na ją, że „Ma zo via To ur” po -
sia da jed ną z naj trud niej szych tras, na wet
dla do świad czo nych ko la rzy.

Na li ni star tu w Bia łej Po dla skiej sta nę -
li naj lep si za wod ni cy w kra ju oraz zna ni
ko la rze z za gra ni cy. Po za pol ski mi eki pa -
mi (m.in. CCC Pol sat Pol ko wi ce, Mo sto -
stal Pu ła wy, DHL Au thor), po ja wi ły się
rów nież dru ży ny z Ukra i ny, Bia ło ru si,
Sło wa cji, Gre cji i Ru mu nii. W pro lo gu
naj szyb szy był Da riusz Rud nic ki (DHL

Au thor) i w I eta pie wy ści gu to on wy stą -
pił w żół tej ko szul ce li de ra.

Ko lej ne eta py przy no si ły ry wa li za cję
na naj wyż szym po zio mie. Na od cin ku
Siedl ce – War sza wa Rem ber tów naj lep -
szy był Siar hei No vi kau, re pre zen tant Bia -
ło ru si. Po dium uzu peł nia li Sło wa cy: Ma -
ros Ko vac i Pe ter Sa gan (obaj z Du kla

Tren cin Me ri da). Dwaj naj lep si za wod ni -
cy do pie ro w Rem ber to wie osią gnę li po -
nad mi nu to wą prze wa gę nad pe le to nem.
Do brych po zy cji nie od da li do koń ca wy -
ści gu i za ję li naj wyż sze stop nie po dium.

Pol scy za wod ni cy przy pom nie li o so bie
do pie ro w dru gim eta pie. Tra sa Zwo leń –
Ko zie ni ce ob fi to wa ła w pró by ucie czek

od pe le to nu. W dru giej run dzie eta pu za -
wod ni cy CCC Pol sat oraz DHL Au thor na
dłu go oder wa li się od pe le to nu, two rząc
sil ną gru pę dzie się ciu za wod ni ków. Ich
prze wa ga zo sta ła jed nak zni we lo wa na
przez do sko na le dys po no wa ne go Pe te ra
Sa ga na. Dru gie i trze cie miej sce przy pa -
dło Po la kom z fi ni szu ją cej gru py: Krzysz -
to fo wi Je żow skie mu (CCC Pol sat) i Da -
riu szo wi Rud nic kie mu (DHL Au thor).

W trze cim eta pie ko la rze mu sie li
zmie rzyć się z włas ny mi umięt no ścia mi
i up ły wa ją cym cza sem – w Szy dłow cu
ści ga li się w tzw. cza sów ce, li czą cej po -
nad 19 km. Tra sę naj szyb ciej po ko nał
Łu kasz Bod nar z CCC Pol sat i tym sa -
mym zag wa ran to wał so bie po zy cję li de -
ra kla sy fi ka cji ge ne ral nej, na dru gie
miej sce spy cha jąc Pe te ra Sa ga na. Bod nar

prze je chał od ci nek cza so wy w 24 mi nu ty
i 36 se kund.

Prze do stat ni, IV etap Ma so via To ur sta -
nął pod zna kiem ry wa li za cji w pe le to nie.
Pięć dzie się ciu ko lej nych za wod ni ków
osią gnę ło na me cie nie mal iden tycz ny
czas (3 go dzi ny i 50 se kund). Zwy cię żył
Po lak, Krzysz tof Je żow ski, po ko nu jąc Pe -
te ra Sa ga na i – tu nies po dzian ka – Niem -
ca Ru di ge ra Se lin ga z Je na tec Cyc kling.

Naj cie ka wiej za po wia dał się ostat ni, naj -
dłuż szy etap: z Wy szo gro du do Płoc ka. Do
ro ze gra nia by ło aż 13 pre mii gór skich i 3
pre mie lot ne. Tra sa wy ści gu prze bie ga ła
przez licz ne wznie sie nia, co da wa ło du żo
oka zji do od ja zdów i prób ata ku. Pier wszym
za wod ni kiem na me cie w Płoc ku był Pe ter
Sa gan, któ ry dzię ki te mu zwy cię stwu za jął
pier wsze miej sce wśród ju nio rów (U-23).
Miej sce dru gie przy pa dło świet ne mu
Krzysz to fo wi Je żow skie mu, a trze cie Ro -
ber to wi Ra do szo wi (DHL Au thor).

Naj lep szym za wod ni kiem 52. Mię dzy -
na ro do we go Wy ści gu Ko lar skie go „Do -
oko ła Ma zo wsza” zo stał Łu kasz Bod nar,
dwu krot ny mistrz Pol ski w jeź dzie in dy wi -
du al nej na czas. Za wod nik CCC Pol sat za -
pew nił so bie zwy cię stwo dzię ki cza sów ce,
w IV eta pie wy ści gu. Na dru gim miej scu
skla sy fi ko wa ny zo stał Ro bert Ra dosz, re -
pre zen tu ją cy bar wy DHL Au thor. Miej sce
trze cie za jął To masz Kien dyś, rów nież
z pol ko wic kie go CCC. Ma riusz Se pio ło

Wy star to wa li 28 lip ca w Bia łej Po dla skiej. Od wie dzi li 11 naj wię kszych miej sco wo ści na Ma zo wszu, za li czy li 9 pre mii lot nych
i 23 gór skie. Pre zen tu je my ob szer ną re la cję z 52. Mię dzy na ro do we go Wy ści gu Ko lar skie go „Do o ko ła Ma zo wsza”.

Przez Ma zo wsze na ro we rze
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Wład cy lu bią tyl ko tych,
któ rzy są im przy dat ni
i tyl ko tak dłu go, do pó ki
ich po trze bu ją.

Na po le on Bo na par teJA
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W na szym mie ście naj pięk niej szą
Pol kę wy bra no już rok te mu. Im pre zę
tran smi to wa ła te le wi zja Pol sat. Tak że
i w tym ro ku Pol sat jest głów nym pro-
mo to rem wy da rze nia. A bę dzie co pro-
mo wać.

Fe sti wal Pięk na – bo tak naz wa no
cykl im prez to wa rzy szą cych wy bo ro wi
Miss Pol ski – roz po czął się już 29 sier -
pnia. Na Sta rym Ryn ku po ja wi li się
m.in. Ma gda Fem me, Li dia Ko pa nia, Ja -
nusz Tyl man i Da nu ta Bła żej czyk. Od -
był się rów nież fi nał ogól no pol skie go
kon kur su ar ty stycz ne go „Pięk no we dług
dzie ci”, w któ rym bra li udział ucz nio -
wie szkół pod sta wo wych i gim na zjów
z ca łe go kra ju. Or ga ni za to rzy za chę ca li
do ref lek sji na te mat pięk na i je go do -
wol nej in ter pre ta cji.

Naj waż niej sze jed nak przed na mi. 
4 wrześ nia na sce nie płoc kie go am fi te -
a tru za pre zen tu ją się 24 fi na list ki kon -
kur su, któ re po wal czą o pre sti żo we ty tu -
ły Miss Pub licz no ści, Miss Fo to, Miss
In ter ne tu oraz naj waż niej szy – Miss
Pol ski. Zwy cięż czy ni, oprócz wspa nia -
łej ko ro ny, otrzy ma prze pust kę do Jo -
han nes bur ga, gdzie 12 grud nia bę dzie
wal czyć o ty tuł Miss World. Ci, któ rzy
nie bę dą mo gli oglą dać wy bo rów w am -
fi te a trze, mo gą li czyć na tran smi sję na
ży wo w te le wi zji Pol sat, od godz. 21.

Ostat nie dni Fe sti wa lu Pięk na ró -
wież za po wia da ją się atrak cyj nie. 

5 wrześ nia w am fi te a trze wy bra na zo -
sta nie Miss Su pra na tio nal – naj pięk -
niej sza spoś ród kan dy da tek z ca łe go
świa ta. Im pre zę uświet nią wy stę py
Ha li ny Młyn ko wej i gwia zdy te go -
rocz ne go fe sti wa lu – Sop hie El lis
Bex tor, zna nej z ta kich ta necz nych hi -
tów jak „Mur der on the Dan ce Flo or”
czy „Catch You”. Miss Pol ski Na sto -
la tek zo sta nie wy ło nio na 6 wrześ nia.
Obie ga le tran smi to wa ne bę dą przez
te le wi zję TV4.

Or ga ni za to rzy przyz na ją zgod nie, że
Fe sti wal Pięk na ma wy so kie as pi ra cje. 

– Mam na dzie ję, że to wy da rze nie bę -
dzie mia ło swój od dźwięk nie tyl ko
w Pol sce, ale i za gra ni cą – mó wił na
kon fe ren cji pra so wej pre zes wy bo rów
Miss Pol ski, Ger hard Pa rzut ka von Li p-
in ski. Wtó ro wał mu przed sta wi ciel te le -
wi zji Pol sat, Mar cin Pe rzy na: – Po sta -
ra my się, że by wy bo ry by ły spek ta ku lar -
nym wy da rze niem na du żą ska lę. I do da -
wał: – Ja ko głów ny pa tron me dial ny,
bę dzie my pro mo wa li na sze go par tne ra
– mia sto Płock.

Kar net na wszyst kie im pre zy Fe sti -
wa lu Pięk na kosz tu je 60 zł. Za mó wie nia
moż na do ko nać na stro nie in ter ne to wej
dy stry bu to rów – www.tic ket pro.pl
i www.po kis.pl. Moż na też ku pić wej ś-
ciów ki na posz cze gól ne dni: 4 wrześ nia
– 35 zł, 5 wrześ nia – 25 zł i 6 wrześ nia
– 20 zł. (ms)

Przez naj bliż sze pięć lat Płock bę dzie sto li cą pięk na. To w na -
szym mie ście na do bre za go ści Fe sti wal Pięk na. Pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski pod pi sał umo wę z fir mą Mis sland o dal szej współ -
pra cy przy or ga ni za cji kon kur su Miss Pol ski.

Bę dzie spek ta ku lar nie
Na prze ło mie lip ca i sier pnia w Lah ti

(Fin lan dia) od by ły się Mi strzo stwa
Świa ta We te ra nów w Lek kiej At le ty ce

/WORLD MA STERS ATH LE TICS
CHAM PO IN SHIPS STA DIA/. W za -
wo dach star to wa ła re kor do wa licz ba
uczest ni ków – 9560 ze 107 kra jów
świa ta, w tym 2946 ko biet i 6614 męż -
czyzn w 20 ka te go riach wie ko wych.
Wśród nich był płoc cza nin – Da riusz
Bed nar ski. 

Wy star to wał w sko ku wzwyż w kat. 
M-55. wraz z 20 in ny mi za wod ni ka mi (5
z USA, 2 z Chin, 5 z Fin lan dii, 2 Niem ców
i po jed nym z Czech, Ho lan dii, Włoch, Li -
twy, Szwaj ca rii, Ro sji). Do za wo dów przy-
go to wał się solidnie, uw zględ nia jąc go dzi -
nę star tu. Wszel kie te sty wy ka zy wa ły ros -
ną cą for mę spor to wą i wzbu dzi ły ape tyt na
zlo ty me dal. Ale, jak się oka za ło, wszys-
t kie go prze wi dzieć się nie da. Dwa dni
przed star tem na sze go we te ra na do pa dła
gry pa je li to wa (tem pe ra tu ra, wy mio ty, bie -
gun ka, od wod nie nie). Start sta nął pod
wiel kim zna kiem za py ta nia.

Ale do świad czo ny sko czek tak ła two
nie da je za wy gra ną. Sta nął na star cie
o godz. 12.10 i sko czył ko lej no: 157 cm,
163 cm i 169 cm. Wy star czy ło na brąz.
Zło ty me dal z wy ni kiem 175 cm zdo był
Czech Ja ros lav Lo renc a sre bro – 172
cm Ho len der Jan Hu ij bersb.

Da riusz Bed nar ski z op ty miz mem
cze ka na ko lej ne za wo dy, ja ki mi bę dą
Igrzy ska Olim pij skie w Syd ney (10-18
paź dzier ni ka br.), o ile start wspo mo że
fi nan so wo ja kiś spon sor. Udział w mi -
strzo stwach w Lah ti był moż li wy dzię ki
po mo cy płoc kie go Mul ti ser vi ce. 

Za wo dy mia ły wspa nia łą opra wę, by -
ły wzo ro wo zor ga ni zo wa ne na pięknych
obiek tach spor to wych wo kół skocz ni
nar ciar skich. (j)

Brąz w Lah ti

Ko la rze z gru py Be neq Te am prze je -
cha li w lip cu aż 850 km. Od wie dzi li kil -
ka na ście miej sco wo ści, za trzy my wa li
się w naj bar dziej ma low ni czych oko li -
cach. Za koń czył się czwar ty, prze do -
stat ni etap raj du do o ko ła Pol ski.

Ro we rzy ści je cha li 10 dni. Po dro dze
zwie dza li naj słyn niej sze pol skie zam ki
i mu zea, w Su de tach po dzi wia li pięk no
gór skie go kra jo bra zu, po dró żo wa li po
par kach na ro do wych. Dla je de na stu za -
pa leń ców z Klu bu Tu ry sty ki Ko lar skiej
na wet naj trud niej sze pod ja zdy nie sta -
no wi ły przesz ko dy. 

Ro we rzy ści do tar li m.in.: do wspa -
nia łe go zam ku w Ksią żu, wo dos pa du
Wil czki w Mię dzy gó rzu, uni ka to we go
Mu ze um Pa pier nic twa w Dusz ni kach
Zdro ju, czy klasz to ru cy ster skie go
w Hen ry ko wie. Od wie dzi li zna ne
uzdro wi ska w Po la ni cy, Dusz ni kach
i Ku do wie. Zwie dzi li tak że za byt ko we
ko ścio ły, m.in.: ko ściół Św. Krzy ża
w Je le niej Gó rze i san ktu a rium
w Krze szo wie.

Rajd za koń czy się w przy szłym ro ku.
Be neq Te am szy ku je ro we ry na jesz cze
dłuż szą po dróż. W su mie tra sa raj du
wy nie sie pra wie 600 km! (ms)

Do o ko ła Pol ski? Tyl ko na ro we rze
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Już 1 wrześ nia 1939 ro ku w go dzi nach
ran nych nie miec kie sa mo lo ty prze -

dar ły się przez obro nę prze ci wlot ni czą
i roz po czę ły na lo ty na Kra ków. Mia no -
wa ny ko men dan tem obro ny prze ci wlot -
ni czej Wa we lu Jó zef Alek san der Pol -
kow ski uz nał, że sy tu a cja jest groź na
i zde cy do wał o ewa ku a cji wa wel skich
skar bów na ro do wych.

Naj cen niej sze za byt ki za pa ko wa no
do 24 skrzyń, obi tych bla chą i 8 cy lin -
dro wych po jem ni ków na ar ra sy i cho -
rąg wie. Po cząt ko wo pla no wa no je
ukryć w po dzie miach zam ku, ale Pol -
kow ski do szedł do wnio sku, że nie bę dą
tam bez piecz ne i trze ba je wy wieźć
z kra ju. Po la tach oka za ło się, że by ła to
de cy zja ze wszech miar słusz na.

Wy wie zie nie z Kra ko wa tak du że go
ła dun ku nie by ło spra wą pro stą. W mie -

ście pa no wał cha os, kto mógł wy jeż dżał
i zna le zie nie ja kie goś środ ka tran spor tu
gra ni czy ło z cu dem. Po mo cy od mó wi ło
na wet do wódz two okrę gu kor pu su, do
któ re go Pol kow ski też się zwra cał.
W ostat niej chwi li kra kow ska Że glu ga
Wi śla na udo stęp ni ła sta rą kry pę wę glo -
wą bez masz tu i włas ne go na pę du. Na
na brze że bez cen ne skar by tran spor to -
wa no par tia mi, ma łym trak tor kiem
z przy cze pą na śmie ci. Po za ła dun ku na
kry pę (na któ rą za bra ła się też część pra-
cow ni ków wa wel skie go mu ze um z ro -
dzi na mi), praw do po dob nie pod osło ną
no cy, 3 wrześ nia roz po czął się spław.

Fli sak z kil ku na sto let nim po moc ni -
kiem z tru dem odep chnę li pro sto kąt ne
pu dło od brze gu, kie ru jąc się w dół Wi -
sły. Nie był to za pew ne op ty mal ny kie -
ru nek, sko ro chcia no do trzeć na
wschod nie, zda wa ło się wów czas, naj -
bez piecz niej sze ru bie że Rzecz pos po li -
tej, ale in nej dro gi tran spor tu nie by ło.

Ni ski stan wo dy od sła niał piasz czy ste
ła chy i kry pa co i rusz uty ka ła na mie liź -
nie. Ostrze li wa ły ją nie miec kie sa mo lo -
ty. Pa sa że ro wie by li prze ra że ni, a wów -
czas po dob no Pol kow ski czę sto wał ich
„dla ku ra żu” kie lisz kiem wód ki i bar dzo
wol no pły nę li da lej, trzy ma jąc się bli sko
brze gów, by być mniej za u wa żal ny mi
dla sa mo lo tów. Wresz cie po sta no wi li
pły nąć tyl ko no cą, a w dzień cho wa li się
w przy brzeż nych za ro ślach. Tem po by -
ło śli ma cze.

Któ re goś dnia za u wa ży li pły ną cy
w gó rę Wi sły sta te czek. Uda ło się

na mó wić je go za ło gę, by za wró ci ła
i wzię ła kry pę na hol. Dzię ki te mu 9
wrześ nia do tar li do Ka zi mie rza Dol ne go.
Tam skrzy nie prze ła do wa no na chłop skie
fur man ki i ru szo no do Lub li na. Pol kow -
ski te le fo nicz nie po łą czył się z do wódz -

twem kor pu su Lub lin i na dal szą dro gę
za żą dał sa mo cho dów. Kil ka na ście ki lo -
me trów przed Lub li nem udo stęp nio no
mu 3 au to bu sy, do któ rych prze nie sio no
skrzy nie.

Ewa ku a cja trwa ła da lej przez Lub lin,
Za mość, Hru bie szów, Wło dzi mierz
Wo łyń ski, Łuck, Wiś nio wiec. Od Zba -
ra ża po ru sza li się wą ską szo są, zat ło czo -
ną ucie ki nie ra mi i ko lum na mi woj ska,
zdą ża ją ce go w prze ciw nym kie run ku.
Pod ostrza łem wro gich sa mo lo tów do -
tar li do Kut, przy gra ni cy z Ru mu nią.

Niez mor do wa ny Jó zef Pol kow ski od -
szu kał wy so kie go ran gą urzęd ni ka rzą -
du RP i przed sta wił spra wę – co da lej
po cząć ze skar ba mi? Ku zdu mie niu Pol -
kow skie go wi ce mi ni ster do któ re go do -
tarł, do pie ro te raz przy pom niał so bie
o ist nie niu wa wel skich zbio rów i do wie -
dział się o in dy wi du al nej ak cji ich ewa -
ku a cji. Przed pod ję ciem de cy zji o dal -
szej dro dze przy wie zio nych przez Pol -

kow skie go skrzyń z na ro do wy mi skar-
ba mi, 17 wrześ nia so wie ci ude rzy li na
Pol skę. Dro ga na wschód zo sta ła zam -
knię ta. Po zo stał kie ru nek po łud nio wy. 

Po cią giem skar by do tar ły do por tu
w Kon stan cy, gdzie prze ła do wa no je
na sta tek. Da lej dro gą mor ską przez
Kon stan ty no pol, Mal tę, Fran cję tran s-
por to wa ne by ły do An glii. Tam prze ła -
do wa no je na Ba to re go i 5 lip ca 1940
ro ku, da lej już w mia rę bez piecz nych
wa run kach, pod osło ną pan cer ni ka
i krą żow ni ków alian ckich, po je cha ły
do Ka na dy.

W Ka na dzie prze trwa ły do koń ca woj -
ny, trosk li wie za bez pie czo ne przez Pol -
kow skie go i je go przy ja ciół, naj pierw
w Ot ta wie, a po tem w skar bcu pro win cji
Qu e bec. No wy rząd PRL-u upom niał się
o zwrot prze cho wy wa nych w Ka na dzie

wa wel skich ek spo na tów. Ja ko praw ny
opie kun zbio rów, wyz na czo ny przez
rząd lon dyń ski, J. Pol kow ski sprze ci wiał
się od da niu zbio rów po jał tań skiej Pol sce,
oba wia jąc się, że mo gą być za gra bio ne –
tym ra zem przez wschod nie go so jusz ni -
ka. Jed nak że w 1961 ro ku umo wa zo sta -
ła za war ta i oca lo ne przez Pol kow skie go
zbio ry zo sta ły zwró co ne. Je den czło -
wiek, cy wil, dzię ki swej od wa dze, wie -
dzy, głę bo kiej pa trio tycz nej mo ty wa cji,
ura to wał to co naj cen niej sze m.in.
Szczer biec, in sy gnia kró lew skie, zes pół
ar ra sów.

Wdro dze na Wa wel, na wszyst kich
dwor cach ko le jo wych skarby wi -

ta ne by ły en tu zja stycz nie – hym nem na -
ro do wym, War sza wian ką. W tym sa -
mym ro ku do Kra ko wa przy je chał też
Pol kow ski. We dług re la cji ś.p. pre ze sa
TNP Ja ku ba Choj nac kie go, pod czas te -
go po by tu w Pol sce, dwa dni spę dził też
w ro dzin nym Płoc ku u, moc no scho ro -

wa ne go już wów czas, bi sku pa Ta de u sza
Za krzew skie go.

Zmarł w Ot ta wie 11 paź dzier ni ka
1981 ro ku i zo stał po cho wa ny na miej s-
co wym cmen ta rzu.

Na pod sta wie wspom nień Jó ze fa
Alek san dra Krzyw dy -Pol kow skie go 
„Z Wa we lu do Ka na dy” 

opra co wał Ma rian Wilk

Jak płoc cza nin 
wa wel skie skar by oca lił

W 2002 ro ku Ra da Mia sta Płoc ka wspól nie z To wa rzy stwem Na u ko wym Płoc kim pod ję ły
de cy zję w spra wie ufun do wa nia Pol kow skie mu tab li cy pa miąt ko wej, któ ra umiesz czo na
zo sta ła w ho lu Bib lio te ki im. Zie liń skich
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J.A. Krzyw da -Pol kow ski uro -
dził się w Płoc ku 25 stycz nia 1881
ro ku w wie lo dziet nej, miesz czań -
skiej ro dzi nie. Oj ciec, w po szu ki -
wa niu pra cy, wkrót ce po je go na ro -
dzi nach, prze niósł się z ro dzi ną do
War sza wy. Wcześ nie osie ro co ny,
dzię ki opie ce do brych lu dzi, ukoń -
czył szko łę śred nią, a w 1911 ro ku
zdo był dy plom ar chi tek ta -ry sow ni -
ka w mo skiew skiej Aka de mii Ma -
lar stwa, Rzeź by i Ar chi tek tu ry im.
Ka ta rzy ny Wiel kiej. W 1918 ro ku
po wró cił do wol nej Pol ski. Ja ko
ochot nik wziął udział w woj nie
pol sko -bol sze wic kiej. W 1924 ro -
ku prof. Szysz ko -Bo husz, kie ru ją -
cy re no wa cją zam ku na Wa we lu
za trud nił Pol kow skie go przy od bu -
do wie, czy niąc go swo im asy sten -
tem, spra wu ją cym m.in. opie kę nad
zbio ra mi.
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Gos po da rza mi te go rocz nych uro -
czy sto ści zwią za nych z wy bu -

chem Pow sta nia War szaw skie go 65 lat
te mu by li płoc cy har ce rze. Roz po czę li
w pią tek od ak cji ro zda wa nia ulo tek
in for ma cyj nych miesz kań com na sze go
mia sta. Ak cja pla no wa na by ła na 2 go -
dzi ny, ale 1200 sztuk dru ków, przy po -
mi na ją cych o rocz ni cy Pow sta nia, ro -
ze szło się w nie ca łe pół go dzi ny.
O wy ni kach tej ak cji moż na też by ło
prze ko nać się w so bo tę pod czas ofi c-
jal ne go ape lu przy pły cie Gro bu Niez-
na ne go Żoł nie rza 1 sier pnia, kie dy na

godz. 17 sta wi ła się licz niej sza niż
zwy kle gru pa płoc czan. Kwia ty zło żył
„ma ły pow sta niec”, po tem kom ba tan -
ci, od władz mia sta prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta To masz Kor ga i za stęp ca
pre zy den ta Piotr Ku be ra, a tak że oso by
pry wat ne, chcą ce ucz cić pa mięć po leg -
łych war sza wia ków. Har ce rze za cią -
gnę li war tę re kon struk cyj ną – ubra ni
by li w mun du ry z 1944 ro ku  i trzy mali
broń, ja kiej uży wa li pow stań cy.

W Ko men dzie Huf ca przy ul. Krót -
kiej har ce rze zor ga ni zo wa li ko mi nek,
przy któ rym dy sku to wa no o róż nych
spo so bach mó wie nia nie tyl ko o Pow -
sta niu War szaw skim, ale o ca łej hi sto rii
na sze go kra ju.

Do dziś, w niek tó rych miej scach na
chod ni kach za cho wa ły się efek ty ko lej-
nej har cer skiej ini cja ty wy pow stań czej
– ma lo wa nia zna ków Pol ski Wal czą cej
z ha słem „1 Sier pnia 1944. Pa mię ta -

my!”. Po zo sta je mieć na dzie ję, że 
za tar cie się far by nie spo wo du je za tar -
cia pa mię ci o bo ha ter skich czy nach
war sza wia ków w wal ce o nie po dleg łą
Pol skę. 

Za me ry to rycz ną stro nę ob cho dów
od po wia dał zes pół pro gra mo wy Huf ca
ZHP Płock, któ re mu me ry to rycz nie i fi -
nan so wo po mógł Urząd Mia sta Płoc ka
i Sa mo rzą d Województwa Ma zo wiec -
kie go. pwd. Grze gorz Brze ziński

1 sier pnia 1944 – pa mię ta my

Ude rze nie roz po czę ły jed no cześ nie
nie miec kie si ły lą do we, mor skie i po -
wietrz ne; oko ło 2 mln żoł nie rzy, 2 flo ty
po wietrz ne (2.100 sa mo lo tów), 2.800
czoł gów, 10.000 dział. Pol ska mog ła
prze ciw sta wić: pra wie 1 mln żoł nie rzy
(70% pla nu mo bi li za cyj ne go), 400 sa -
mo lo tów, 880 czoł gów prze waż nie lek -
kie go ty pu), 4.300 dział i skrom ną ma -
ry nar kę wo jen ną, prak tycz nie wy łą czo -
ną z walk o pol skie wy brze że (dy wi zjon
nisz czy ciel ski ewa ku o wa no do Wiel kiej
Bry ta nii).

Mi mo tak nie rów nych sił, woj sko pol-
skie sta wi ło zde cy do wa ny opór Niem-
com, jed nak wie lo krot na prze wa ga nie -
przy ja cie la zmu si ła pol skie ar mie (po
cięż kich bo jach) do wy co fy wa nia się
w głąb kra ju. Bi twa nad Bzu rą by ła jed -
ną z naj wię kszych bi tew w tej woj nie;
ar mie Poz nań i Po mo rze pod do wódz -
twem gen. dyw. Ta de u sza Ku trze by do -
ko na ły zwro tu za czep ne go, wią żąc
w wal ce 18 dy wi zji nie miec kich
i odrzu ca jąc wro ga w bez poś red nim na -
tar ciu 20 km na po łud nie. Przez trzy dni
i no ce pol scy żoł nie rze wal czy li jak
rów ny z rów nym, za da jąc na past ni kom
po waż ne stra ty w lu dziach i sprzę cie.
Po tem, nie ste ty, by ło już tyl ko go rzej.

Pol ski plan obro ny za kła dał m.in.
stop nio we wy co fy wa nie ar mii na
wschod nie ru bie że Rzecz pos po li tej
i utrzy ma nie te go ob sza ru do cza su uzy -
ska nia po mo cy za chod nich so jusz ni -

ków. Po moc jed nak nie nad cho dzi ła
a 17 wrześ nia so wiec kie wia ro łom stwo
wbi ło nam „nóż w ple cy”, przy pie czę to -
wu jąc klę skę pol skich wojsk. Jesz cze
bro ni ła się War sza wa i Hel, do 5 paź -
dzier ni ka żoł nie rze gen. Kle ber ga wal-
czy li pod Koc kiem. Ale na dziei by ło co -
raz mniej. Po po nad 5 ty god niach krwa -
we go opo ru, za a ta ko wa na z dwóch
stron, Pol ska zo sta ła po ko na na.

Ani gu zi ka

Przed wy bu chem woj ny utwier dza no
Po la ków w prze ko na niu, że je steś my
sil ni, że nie od da my „ani gu zi ka”.
Wiel kie ma ne wry woj sko we na po li go -
nie w Bo bruj sku, wspa nia łe de fi la dy na
Po lach Mo ko tow skich, słyn ne re wie na
kra kow skich Bło niach, mog ły utwier -
dzać prze ko na nie o si le pol skie go orę -
ża. Rze czy wi ście, w la tach 30. ubieg łe -
go wie ku woj sko pol skie za li cza ne by -
ło do naj wię kszych ar mii świa ta, ty le
że... w ka wa le rii. We dług oce ny za gra -
nicz nych ob ser wa to rów, li czeb no ścią
i wysz ko le niem pol ska ka wa le ria prze -
wyż sza ła ka wa le rię ame ry kań ską, ro -
syj ską i nie miec ką. Ty le, że na si wro-
go wie po sta wi li tak że na „ko nie me -
cha nicz ne”.

Po odzy ska niu nie po dleg ło ści rzą dy
pol skie sta ra ły się utrzy my wać przy jaz -
ne kon tak ty z Ber li nem i Mosk wą, za-
wie ra jąc umo wy o nie a gre sji. Przy naj -
mniej część po li ty ków zda wa ła so bie

spra wę, że po kój z ty mi pań stwa mi nie
bę dzie trwać wiecz nie.

Rok po śmier ci mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go, je go na stęp ca Ed ward Rydz
Śmig ły zle cił gen. T. Ku trze bie opra co -
wa nie stu dium na te mat po ten cja łu wo -
jen ne go Nie miec i Pol ski. Ku trze ba –
ów czes ny wy kła dow ca w Wyż szej
Szko le Wo jen nej i szef Biu ra Ra dy Wo -
jen nej do stał do po mo cy zdol ne go ofi-
ce ra szta bo we go ppłk. Ste fa na Mos so ra,
któ re mu zle cił przy go to wa nie dru gie go
opra co wa nia na ten sam te mat. 

Pow sta ły dwa do ku men ty, uka zu ją ce
ska lę roz bież no ści i in ne spoj rze nia na
stra te gicz ne pla ny ewen tu al nej woj ny
z Niem ca mi. Gen. Ku trze ba w swo jej
pra cy pod kre ślał róż ni ce w po ten cja le
lud no ścio wym i prze my sło wym Nie miec
i Pol ski. Np. w pro duk cji sta li prze wa ga
są sia da by ła przyt ła cza ją ca – Niem cy wy -
ta pia li 18 mln ton sta li rocz nie, Pol ska zaś
za led wie 1,3 mln to ny, co nie wąt pli wie
mia ło bez poś red nie prze ło że nie na uz bro -
je nie. Nie mie liś my ra czej szans na szyb -
kie do go nie nie Nie miec, więc gen. Ku -
trze ba w swo im stu dium su ge ro wał za -
war cie so ju szów woj sko wych z An glią
i Fran cją, za kła da jąc, że Cze cho sło wa cja
po zo sta nie ne u tral na. Jed no cześ nie wska -
zy wał na ko niecz ność za ku pu ma te ria łów
i su row ców na ce le wo jen ne w Ro sji so -
wiec kiej. Ru mu nię po trak to wał ja ko kraj
tran zy to wy dla do staw wo jen nych od
stro ny Mo rza Czar ne go.

Opra co wa nie ppłk. Mos so ra w wie lu
pun ktach by ło zbież ne z wnio ska mi gen.
Ku trze by, ale uw zględ nia ło rów nież
wy prze dza ją ce pol skie ude rze nie na
Pru sy Wschod nie. Mia ło to przy ha mo -
wać mo bi li za cję Wer hmach tu. Jed no -
cześ nie sta wiał na współ pra cę woj sko -
wą z So wie ta mi i Cze cho sło wa cją m.in.
w przy go to wa niu lot nisk dla wojsk so -
jusz ni czych.

Był to rok 1937. Mar sza łek Rydz -
Śmig ły pro po zy cję współ pra cy z so -
wie ta mi odrzu cił, uz na jąc, że „za ra za
bol sze wic ka jest rów nie groź na jak hit -
le row ski Wer hmacht”. Ppłk. Mos sor
po padł wte dy chy ba w nie ła skę, bo nie
był już awan so wa ny. Do pie ro w Pol sce
Lu do wej, w ran dze ge ne ra ła peł nił wy -
so kie fun kcje w Lu do wym Woj sku
Pol skim.

Płoc kie puł ki

Gdzie we wrześ niu 1939 ro ku wal-
czy ły dwa płoc kie puł ki? Gar ni zon
płoc ki nie na le żał do naj wię kszych, ale
ze wzglę du na swo ją lo ka li za cję był
waż nym miej scem na woj sko wej ma pie
kra ju. Płoc kie od dzia ły zna laz ły się
w pa sie dzia łań ar mii Mo dlin: 4. pułk
w skła dzie No wo gródz kiej Bry ga dy Ka -
wa le rii gen. An der sa, na to miast 8. pułk
ar ty le rii lek kiej im. Kró la Bo le sła wa
Krzy wo u ste go dzia łał w struk tu rach 8.
dy wi zji pie cho ty płk. Te o do ra Wyr wy -
Fur gal skie go. Żoł nie rze płoc kich puł -
ków z ho no rem speł ni li swo ją po win -
ność wo bec na sze go mia sta i oj czyz ny.

Na pod sta wie pra cy zbio ro wej 
„Woj sko Pol skie 1939 – 1945” 

opr. Ma rian Wilk

Sie dem dzie siąt lat te mu, 1 wrześ nia, hit le row skie Niem cy, ła miąc pakt o nie a gre sji, bez wy po wie -
dze nia woj ny, do ko na ły zbroj nej na pa ści na Pol skę

Czy moż na by ło ina czej?
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