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O ty tu ły kró lo wych pięk no ści i cen ne na gro dy łącz nie ry wa li zo wa ło po nad sto
atrak cyj nych ko biet. Wśród nich by ły też dwie płoc czan ki – Aman da Stre ich w kon -
kur sie Miss Na sto la tek zo sta ła I Wi ce miss. Na to miast go rzej po szło Mo ni ce Sio łek
star tu ją cej w Miss Pol ski, któ ra nie ste ty nie otrzy ma ła żad ne go ty tu łu. 

Pub licz ność mog ła po dzi wiać pre zen ta cje kan dy da tek we wspa nia łych kre a cjach
oraz ko stiu mach ką pie lo wych (co za wsze bu dzi du że emo cje). Z wiel kim apla u zem
przyj mo wa no też wy stę py gwiazd pol skiej i za gra nicz nej sce ny mu zycz nej, wśród
któ rych by li m.in. Kom bii, Dan zel, Ka the ri ne, Mi chał Wiś niew ski z zes po łu Ich Tro -
je. Posz cze gól ne ga le pro wa dzi li zna ni pre zen te rzy – Go sia Ko sik, Iza Mi ko oraz
czte rej pa no wie – Ma ciej Dow bor, Krzysz tof Ibisz, To masz Kam mel i Ma ciej Rock. 

Pier wszy dzień Fe sti wa lu Pięk na za koń czył się trium fem szes na sto lat ki z Gdy ni –
Mo ni ki Bia łek, któ ra oprócz ty tu łu Miss Na sto la tek otrzy ma ła sku ter, we e ken do wy

po byt w Ho te lu Spa Tu rów ka w Wie licz ce oraz ty god nio wy wy jazd na La zu ro we
Wy brze że. 

Mo ty wem prze wod nim wy bo rów Miss Su pra na tio nal by ła eko lo gia. Pod czas ga li
kan dy dat ki za pre zen to wa ły się m.in. w stro jach na ro do wych, po dzie lo ne na gru py od -
po wia da ją ce czte rem ży wio łom: wo da, zie mia, ogień i po wie trze. Ty tuł Miss Su pra -
na tio nal oraz czek na 25 tys. do la rów zdo by ła Miss Pa na my Ka ri na Pi nil la Cor ro. Pol -
ka An na Jam róz otrzy ma ła ty tuł Miss Su pra na tio nal Eu ro py.

Pod czas ostat niej od sło ny Fe sti wa lu Pięk na Miss Pol ski zo sta ła wy bra na Aga ta
Sze wio ła z Żar w woj. lu bu skim. Oprócz ty tu łu otrzy ma ła też na gro dę głów ną czy li
sa mo chód oso bo wy. Uro dę Aga ty do ce ni li nie tyl ko ju ro rzy, ale tak że te le wi dzo wie,
któ rzy przyz na li jej ty tuł Miss Wi dzów Te le wi zji Pol sat. 21-let nia stu den tka Wyż szej
Szko ły Ban ko wo ści we Wro cła wiu bę dzie re pre zen to wać Pol skę pod czas ju bi le u szo -
wej 60. edy cji kon kur su Miss World, któ ry od bę dzie się 30 li sto pa da w Chi nach. 

Trzyd nio wy Fe sti wal Pięk na w Płoc ku do star czył pub licz no ści wie lu nie za pom -
nia nych emo cji. To ko lej na im pre za, któ ra pro mu je na sze mia sto, ja ko atrak cyj ne tu -
ry stycz nie miej sce, gdzie „wra żeń jest moc”. (ab)

Fe sti wal 
pięk na i gra cji
Trzy naj pięk niej sze ko bie ty w trzech kon kur sach pięk no ści 
wy bra no w płoc kim am fi te a trze. Wy bo ry Miss Na sto la tek, 
Miss Su pra na tio nal i Miss Pol ski oglą da li tak że te le wi dzo wie
TV4 i Pol sa tu.

Szczę śli wa Miss Na sto la tek – Mo ni ka Bia łek
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Pięć naj pięk niej szych w kon kur sie Miss Su pra na tio nal 
– z okazałą ko ro ną Miss Pa na my Ka ri na Pi nil la Cor ro
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Miss Pol ski Aga ta Sze wio ła z przy stoj ny mi pre zen te ra mi
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Miss Pol ski Na sto la tek 2010 – Mar ta Bia łek 
I Vi ce miss – Aman da Stre ich (Płock)

II Vi ce miss – Mo ni ka Adach 
III Vi ce miss – Je si ka Mi klasz 

Miss Su pra na tio nal 2010 – Miss Pa na my Ka ri na Pi nil la Cor ro
I Vi ce miss – Miss Czech Ha na Ver na

II Vi ce miss – Miss Sło we nii San dra Ma ri no vic
III Vi ce miss – Miss Pe ru Cla u dia Vil la fu er te

Miss Pol ski i Miss Wi dzów Te le wi zji Pol sat – Aga ta Sze wio ła 
I Wi ce miss – An na Wierz bic ka 
II Wi ce miss – Jo an na Ku siak 

III Wi ce miss i Miss In ter ne tu – Edy ta Hre czuk
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K R Ó T K O

Kar ne ty na kon cer ty
Płoc ka Or kie stra Sym-

fo nicz na pro wa dzi sprze -
daż kar ne tów na 34. se -
zon ar ty stycz ny. Kar net
obej mu je udział w 9. ko -
lej nych kon cer tach or ga -
ni zo wa nych przez or kie -
strę i gwa ran tu je sta łe
miej sca na sa li kon cer to -
wej w okre sie wrze sień -
gru dzień 2010. Ce na kar-
ne tu -190 zł. 

Szcze gó ło we in for ma -
cje moż na uzy skać w ka -
sie Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej ul. Biel ska
9/11, po kój 313, tel. 24
364 10 86 od po nie dział -
ku do piąt ku w godz. 
10 – 14. (kp)

Suk ces na Bał ty ku
Za ło ga POL-169 ze

Szkół ki Że glar skiej im.
Le o ni da Te li gi w Płoc ku
wzię ła udział w re ga tach
Grad Prix MIC RO w Ko -
ło brze gu, któ re od by ły
się 7-8 sier pnia na Bał ty -
ku. W trud nych wa run -
kach po go do wych – sil ny
wiatr i du ża fa la – płoc cy
że gla rze za ję li 3. miej sce 
w swo jej gru pie. rb

Pog łów ko wa li
Po nad 30 osób wzię ło

udział w VI Ogól no pol -
skim Tur nie ju Sza ra dzi -
stów o Mi strzo stwo Płoc-
ka. Or ga ni za to rem był
Płoc ki Klub Mi łoś ni ków
Roz ry wek Umy sło wych
„Re laks”. Mi strzy nią zo -
sta ła Ma gda le na Wój to -
wicz z miej sco wo ści Pra -
ce Du że k. War sza wy.
Naj lep szy płoc cza nin –
Ro bert Ro ma now ski za -
jął ós me miej sce. Głów -
nym spon so rem tur nie ju
był Urząd Mia sta Płoc ka. 

(m.d.)

Rejs z PRL
Jesz cze 5 wrześ nia

moż na wy brać się w rejs
w sty lu PRL-u. Na stat ku
Ru sał ka pro gram utrzy-
ma ny w kli ma cie kul to -
we go fil mu „Rejs” pro -
wa dzą ak to rzy. Je śli bę dą
chęt ni Spół ka Ry nex zor-
ga ni zu je ta kie im pre zy
tak że w póź niej szym ter-
mi nie. Szcze gó ły na
www.ploc ki bul war.pl.

(ab)

Z mu zy ką w świat
Dwaj ucz nio wie Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -

nej po je cha li do Dar mstadt (Niem cy) i Sa a nen
(Szwaj ca ria). Od 28 sier pnia do 8 wrześ nia bę dą
tam gra li w Eu ro pej skiej Or kie strze Mło dzie żo -
wej. Im pre za or ga ni zo wa na jest co ro ku. Mło dzi
mu zy cy z miast par tner skich spo ty ka ją się 
w Dar mstadt i przy go to wu ją wspól ny re per tu ar.
W tym ro ku zo sta nie on za pre zen to wa ny pod-
czas ofi cjal ne go kon cer tu w Sa a nen. 

W Imiel ni cy
Mia sto ku pi dział kę o pow. 0,0053 ha, po ło żo -

ną przy ul. Par ce le. Nie ru cho mość niez będ na
jest do re a li za cji in we sty cji pn. „Bu do wa dróg
wraz z in fra struk tu rą na osie dlu Imiel ni ca -Par ce -
le: uli ca Par ce le”. 

Po li czą stra ty
Pre zy dent po wo łał ko mi sję, któ ra zaj mie się

usta le niem szkód i sza co wa niem strat w in fra -
struk tu rze ko mu nal nej pow sta łych po in ten syw -
nych opa dach desz czu i wez bra niach Wi sły, ja -
kie mia ły miej sce w pier wszej po ło wie 2010 ro -
ku. Prze wod ni czą cą ko mi sji zo sta ła Ma gda le na
Sa mo raj – dy rek tor Kan ce la rii Pre zy den ta. Ko -
mi sja spraw dzać bę dzie m.in. dro gi, prze pu sty,
mo sty, kład ki, bu dyn ki ko mu nal ne, sieć wo do -
cią go wą i ka na li za cyj ną oraz urzą dze nia me lio -
ra cyj ne. 

Na po sze rze nie
Mia sto ku pi dział kę o pow. 18 mkw., po ło żo -

ną przy ul. Ślą skiej. Te ren jest po trzeb ny, aby
moż na by ło po sze rzyć dro gę pub licz ną. 

Od Skar bu Pań stwa
Gmi na Płock nie od płat nie na bę dzie od Skar bu

Pań stwa – Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych trzy
dział ki nie za bu do wa ne o łącz nej po wierz chni
3,86 ha. Te re ny po ło żo ne są w Obrę bie Gó ry 
i przez na czo ne bę dą na po sze rze nie ul. Kra ków -
ka i Łąc kiej wraz z wy bu do wa niem urzą dzeń
od wad nia ją cych. 

Do Gre cji
De le ga cja z Płoc ka weź mie udział w or ga ni -

zo wa nym przez grec kie mia sto Je ni dze (Gian-
nit sa) spot ka niu w ra mach pro gra mu fi nan so wa -
ne go przez Ko mi sję Eu ro pej ską „Ci ti zen’s Me e -
ting”. Wy da rze nie po trwa od 6 do 13 wrześ nia.
Gmi na Je ni dze jest jed ną z naj waż niej szych 
i naj bar dziej ak tyw nych gmin w Ma ce do nii Śro -
dko wej (jed nym z trzy na stu re gio nów ad mi ni -
stra cyj nych Gre cji). 

(m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Uro czy sto ści roz po czę ły się od zło że nia kwia tów przy pom ni ku Jó ze fa Pił sud -
skie go przy Pla cu Obroń ców War sza wy. Na stęp nie, w ka te drze od pra wio na zo sta -
ła msza św. w in ten cji po leg łych w 1920 ro ku. Zło żo no rów nież kwia ty na Brat-
niej Zie mi przy ka te drze. Po tem uro czy sto ści prze nio sły się przed sym bo licz ny
Grób Niez na ne go Żoł nie rza na Pla cu Na ru to wi cza. W asy ście licz nych pocz tów
sztan da ro wych wień ce na pły cie Gro bu skła da li przed sta wi cie le m.in.: or ga ni za cji
kom ba tan ckich, par la men ta rzy stów zie mi płoc kiej, władz wo je wódz twa, mar szał -
ka, mia sta, po wia tu płoc kie go, służb mun du ro wych, oświa ty, kul tu ry, mło dzie ży. 

Od był się uro czy sty apel har cer ski. Hu fiec Związ ku Har cer stwa Pol skie go Płock
otrzy mał imię Obroń ców Płoc ka 1920 ro ku oraz sztan dar ufun do wa ny przez ro -
dzi ców, zu chów, har ce rzy i miesz kań ców. – Har ce rze wy bie ra li swe go pa tro na
przez dwa la ta – mó wił To masz Kor ga, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Płoc ka oraz
je den z oj ców chrzest nych sztan da ru. – Jest to wy raz pa mię ci o tych, któ rzy bro ni -
li na sze go mia sta 90 lat te mu. 

Gwoź dzie ho no ro we w sztan dar wbi li: To masz Kor ga, w imie niu pre zy den ta
Płoc ka – To masz Kol czyń ski, za stęp ca pre zy den ta, w imie niu na czel ni ka ZHP –
Grze gorz Woź niak, ko men dant Cho rąg wi Ma zo wiec kiej, w imie niu ro dzi ców –
Ja ro sław Bi sior, a w imie niu in struk to rów – druh na Ma rian na Wój cik. (m.d.) 

Har ce rze z du mą pre zen to wa li sztan dar 
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Kwia ty skła da ją przed sta wi cie le władz mia sta: To masz Kor ga 
– prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, To masz Kol czyń ski – za stęp ca 
pre zy den ta Płoc ka, Kry sty na Ko wa lew ska – se kre tarz mia sta
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Imię w rocznicę
15 sier pnia płoc cza nie ob cho dzi li Dzień Woj ska Pol skie go i 90.
rocznicę obrony Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej. Był to też
szcze gól ny dzień dla har ce rzy. 
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In we sty cja pow sta nie w oko -
li cach Płoc ka (są czte ry moż li -
we lo ka li za cje, m.in. Ko bier ni -
ki). Miej sce zo sta ło wska za ne
w Wo je wódz kim Pla nie Gos -
po dar ki Od pa da mi dla wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go. 

Wspól nie z par tne rem
W no wo czes nym cen trum

gos po da ro wa nia od pa da mi ko -
mu nal ny mi tyl ko nie wiel ka
część śmie ci bę dzie skła do wa na
w niec kach, resz ta bę dzie prze -
twa rza na. Mi ni mal na wy daj -
ność in sta la cji osza co wa na zo -
sta ła na ok. 60 tys. MG/rok. Re -
a li za cja przed sięw zię cia spo wo -
du je tak że stop nio wą lik wi da cję
obec nie fun kcjo nu ją ce go skła d-
o wi ska pro wa dzo ne go przez
Za kład Uty li za cji Od pa dów Ko -
mu nal nych. No wy za kład ma
ob słu gi wać nie tyl ko Płock, ale
rów nież pięć ota cza ją cych po -
wia tów: go sty niń ski, płoc ki, so -
cha czew ski, sier pec ki i płoń ski. 

Bu do wa kosz to wać bę dzie
ok. 200 mln zł. Mia sto nie po -
sia da ta kich środ ków, dla te go
po szu ku je par tne ra pry wat ne go,
któ ry do wy ko na nia bę dzie miał
czte ry pod sta wo we za da nia. Po
pier wsze, mu si za pro jek to wać
in sta la cję ter micz ne go przeksz -
tał ca nia od pa dów lub ewen tu al -
nie in ny ro dzaj in sta la cji, któ ry
uw zględ ni no wo czes ne tech no -
lo gie uniesz ko dli wia nia od pa -

dów oraz jak naj wyż szą efek ty-
w ność eko no micz ną przed sięw -
zię cia. Po nad to wy bra na fir ma
zaj mie się po zy ska niem wszys-
t kich po trzeb nych de cy zji ad mi -
ni stra cyj nych, wy bu do wa niem
obiek tu za środ ki włas ne lub
po zy ska ne z Unii Eu ro pej skiej
oraz je go ek splo a ta cją i za rzą -
dza niem. 

Czte ry eta py
Fir my chęt ne pod ję cia się te -

go za da nia ma ją czas do 28
wrześ nia na zło że nie wnio sku 
o za war cie umo wy o par tner -
stwie pub licz no -pry wat nym. 
W pier wszym eta pie mu szą do -
star czyć tak że m.in. oświad cze -
nia o wstęp nej kon cep cji re a li -
za cji in we sty cji. Na stęp nie
mia sto za pro si wy bra ne fir my
do udzia łu w ne go cja cjach. 
W trze cim eta pie przed się bior -
cy bę dą skła dać kon kret ne ofer-
ty wraz z opi sem wa run ków
par tner stwa pub licz no -pry wat -
ne go oraz wstęp ną kon cep cją
re a li za cji przed sięw zię cia. Na -
stęp nie mia sto wy bie rze naj ko -
rzyst niej szą ofer tę i pod pi sze
umo wę. Czas jej trwa nia bę dzie
po dle gał ne go cja cji. Po za koń -
cze niu umo wy obiekt zo sta nie
prze ka za ny ZU OK. 

In sta la cja zacz nie w peł ni
fun kcjo no wać praw do po dob -
nie w 2016 ro ku. 

Mał go rza ta Da nie luk

In we sty cja na od pa dy
Z prob le mem skła do wa nia śmie ci bo ry ka się ca ła Pol ska.
Rów nież wy sy pi sko w Ko bier ni kach ma co raz mniej miej s-
ca na ich przyj mo wa nie. Dla te go ZU OK pla nu je wy bu do -
wa nie no wo czes nej in sta la cji do przeksz tał ca nia od pa dów. 

– Kil ka mie się cy te mu, gdy
wspól nie z Or le nem za sta na -
wia liś my się nad przy szło ścią
PPP-T po wie dzia łem, że ten
rok bę dzie w tej mie rze de cy -
du ją cy – mó wił na kon fe ren cji
pra so wej w sierpniu pre zy dent
Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski. –
Te raz ma my kil ka op ty mi stycz -
nych in for ma cji. 

No we umo wy
Jed ną z nich jest to, że do

gro na do tych cza so wych in we -
sto rów do łą czy ły ko lej ne fir -
my. Spół ka Ne o -Tec wy bu du -
je w Par ku za kład usłu go wo -
pro duk cyj ny. War tość in we -
sty cji to oko ło 1,8 mln zł. Fir -
ma ma utwo rzyć przy naj mniej
15 miejsc pra cy. 

Umo wy wstęp ne na za kup
nie ru cho mo ści w PPP-T pod-
pi sa ły trzy ko lej ne pod mio ty
gos po dar cze. Elek tro bu do wa
chce po sta wić obiek ty lo gi sty -
ki, mon ta żu i pro duk cji wraz 
z bu dyn kiem biu ro wym. War -
tość in we sty cji to ok. 1,5 mln
zł. Pa chem tech, dzia ła ją cy 
w bran ży che micz nej, za mie rza
ulo ko wać tu za po dob ną kwo tę
za kład pro duk cyj ny z czę ścią
la bo ra to ryj ną. Trze ci in we stor,
któ ry za strzegł so bie na ra zie
ano ni mo wość, na le ży do eu ro -
pej skiej gru py ka pi ta ło wej 
i dzia ła w bran ży che micz nej 
i bu do wla nej. Za 6 mln zł wy -
bu du je za kład pro duk cyj ny.
Pod pi sa nie osta tecz nych umów
sprze da ży nie ru cho mo ści z ty -
mi trze ma in we sto ra mi ma na -
stą pić do koń ca bie żą ce go 
ro ku. Dzię ki tym przed sięw -
zię ciom pow sta nie łącz nie
przy naj mniej 40 miejsc pra cy. 

– Mo że my po wie dzieć, że to
ma ły prze łom w dzia łal no ści
PPPT, te go w tym ro ku ocze ki -
wa liś my od za rzą du – pod su -
mo wał pre zy dent Mi lew ski. –
Mi nę ło do pie ro sześć mie się cy,
więc jesz cze ko lej ne op ty mi -
stycz ne in for ma cje z pew no -
ścią przed na mi. 

Ku sze nie in we sto ra
PPP-T za bie gał też o prze nie -

sie nie lo ka li za cji pla no wa nej
in we sty cji Bud ma tu z Go sty ni -
na do Płoc ka. Fir ma chce wy -
bu do wać za kład pro duk cyj ny 
o war to ści po nad 50 mln zł na
10-hek ta ro wej nie ru cho mo ści.
Przed sięw zię cie mog ło by być

zlo ka li zo wa ne na grun tach
PPP-T, któ re w wie czy stym
użyt ko wa niu po sia da PKN 
Or len (50-pro cen to wy udzia ło -
wiec w PPP-T). – Wspól nie 
z in we sto rem wy stą pi liś my w sty-
cz niu te go ro ku o sprze daż ta kie -
go te re nu in we sty cyj ne go – wy -
jaś nia ła Iwo na Le wan dow ska,
pre zes Parku. – Po raz pier wszy
w hi sto rii współ pra cy po mię dzy
PKN Or len a Par kiem, kon cern
zgo dził się wy sta wić nie ru cho -
mość na sprze daż w dro dze
prze tar gu. Roz strzy gnię cie po -
stę po wa nia prze wi dzia no na
ko niec li sto pa da br. 

Bud mat, w związ ku z ubie-
ga niem się o do fi nan so wa nie
unij ne pro jek tu, mu siał mieć
ure gu lo wa ną kwe stię włas no -
ści grun tów pod in we sty cję do
koń ca mar ca br. – To spra wia,
że nie wie my czy in we stor
osta tecz nie po dej mie de cy zję 
o zmia nie lo ka li za cji swo jej in -
we sty cji i prze nie sie ją z Go -
sty ni na do Płoc ka – tłu-
maczyła pre zes Le wan dow ska. 

In for ma tycz ny po ten tat
Do koń ca ro ku ma być pod-

pi sa na umo wa na do fi nan so -
wa nie środ ka mi unij ny mi pro-
jek tów in we sty cyj nych PPP-T.
War tość głów ne go pro jek tu,
po le ga ją ce go na bu do wie Cen-
trum Usług Kor po ra cyj nych 
i Da ta Cen ter wy no si 160 mln
zł, a do fi nan so wa nie z Unii Eu -
ro pej skiej to oko ło 64 mln zł. 

– Szu ka my par tne rów, któ rzy
w ra mach wy bu do wa nej przez
nas in fra struk tu ry, bę dą świad-
czy li no wo czes ne usłu gi biz ne -
so we (w za kre sie np. księ go wo -

ści, za ku pów czy ob słu gi klien-
ta – przyp. red.) – mó wi ła pre -
zes Le wan dow ska. – PPP-T
roz po czął ne go cja cje z mię dzy -
na ro do wym po ten ta tem z bran -
ży IT (tech no lo gia in for ma cyj -
na, jed na z dzie dzin in for ma ty ki
– przyp. red.), któ ry był by par t-
ne rem stra te gicz nym w tym
przed sięw zię ciu. Jest to mar ka
roz poz na wal na w świe cie, na
ra zie nie mo że my po dać jej naz -
wy. Pow sta ją Cen tra Usług Biz-
ne so wych we Wro cła wiu, Kra -
ko wie, Poz na niu, a my chce my
ścią gnąć te go ty pu in we sto rów
do Płoc ka. Naz wa fir my i re zul -
tat ne go cja cji ma ją być zna ne za
oko ło dwa mie sią ce.

Chiń ski par tner 
Ko lej ni in we sto rzy to no we

moż li wo ści dla pra cow ni ków.
– W PPP-T w cią gu ostat nich
pię ciu lat pow sta ło oko ło 700
no wych miejsc pra cy. Obec nie
za trud nio nych jest tam pra wie
1000 pra cow ni ków – pod kre -
ślał Da riusz Za widz ki, za stęp -
ca pre zy den ta. 

W czer wcu Park pod pi sał też
list in ten cyj ny z po dob nym pod-
mio tem z Szan gha ju, o współ -
pra cy, wza jem nej pro mo cji i an -
ga żo wa niu się we wspól ne pro-
jek ty. – Wią że się to w pew nym
za kre sie z pod pi sa niem w lip cu
przez Płock umo wy z Hu a i’an,
mia stem par tner skim w Chi nach
– wy jaś niał pre zy dent Mi lew ski.
– W roz mo wach pod kre śla my,
że za le ży nam na kon tak tach biz-
ne so wych. W pla nach ma my or -
ga ni zo wa nie mi sji gos po dar -
czych do Chin i Chiń czy ków 
do nas. Ali na Bo czkowska

Po zy tyw ne drga nie w Par ku
Do bre wie ści nap ły nę ły z Płoc kie go Par ku Prze my sło wo -Tech no lo gicz ne go. 
Po ja wi li się no wi in we sto rzy, fi na li zo wa ne są też for mal no ści zwią za ne z pod-
pi sa niem umo wy o środ ki unij ne na do fi nan so wa nie pro jek tów in we sty cyj nych,
gwa ran tu ją cych roz wój Par ku w ko lej nych la tach.

W PPP-T przy by wa in we sto rów 
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Da riusz Za widz ki
za stêp ca pre zy den ta Płocka

In sta la cje do przeksz tał ca -
nia od pa dów są no wo czes ne
i eko lo gicz ne. Wie le z nich
bu du je się w cen trum du żych
miast, tak jest np. w Wied niu,
Sztok hol mie. Dzię ki te mu, 
że śmie ci są spa la ne al bo 
w in ny spo sób uty li zo wa ne,
nie za le ga ją w zie mi. Wią że
się to rów nież z tym, że nie
ma nie przy jem nych za pa -

chów. Po nad to, jest to źró dło
ener gii – ga zu lub ciep ła.

Ce ny wy wo zu śmie ci i ich
przeksz tał ca nia w cią gu naj bliż -
szych lat bę dą ro sły. Jed nak je -
śli nie zre a li zu je my tej in we sty -
cji, płoc cza nie oraz miesz kań cy
oko licz nych gmin na pew no bę -
dą pła cić du żo wię cej, gdyż
trze ba bę dzie uisz czać tzw. op -
ła tę mar szał kow ską za de po no -
wa nie od pa dów w zie mi. Pow-
sta nie no wo czes nej in sta la cji
spo wo du je, że pod wyż ka nie bę -
dzie tak zna czą ca.

Ko bier ni ki są naj lep szym
miej scem do wy bu do wa nia in -
sta la cji, bo za nim od pa dy tra fią
do „spa lar ni” mu si na stą pić ich
se gre ga cja, a tyl ko ZU OK ma
ta kie moż li wo ści. Dzię ki no wo -
czes nej tech no lo gii poz bę dzie my
się też wiel kich zwałów śmie ci,
któ re te raz za le ga ją w zie mi. 

K O M E N T A R Z
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Or lik ma być zlo ka li zo wa ny
obok ogród ka u zbie gu ul. Wy -
szo grodz kiej i al. Ki liń skie go.
Za ło że nia by ły ta kie, że je go
bu do wa bę dzie po łą czo na z re -
no wa cją pla cu za baw. Jed nak
to ta in we sty cja zre a li zo wa na
bę dzie ja ko pier wsza. Mia sto
przez na czy na nią 400 tys. zł.
Pow sta nie stre fa za baw dla
młod szych dzie ci – m.in. z za -
my ka ną pia skow ni cą, ścian ka -
mi zręcz no ścio wy mi, huś taw -
ka mi, ka ru ze lą i „bu ja ka mi” na
sprę ży nie oraz stre fa dla mło -
dzie ży, m.in. z ze sta wem wspi -
na czko wo -zręcz no ścio wym 
i ścież ką zdro wia. W przy szłym
ro ku wy ko na na zo sta nie rów -
nież 250-me tro wa ścież ka ro -
we ro wa (za 113 tys. zł). 

Trud ny rok
– Jest kil ka po wo dów prze -

su nię cia bu do wy „Or li ka” na
przy szły rok – tłu ma czył Mi ro -
sław Mi lew ski. – „Or lik” kosz-
to wać bę dzie oko ło 1,8 mln zł.
Po odli cze niu do ta cji z re sor tu 
i Urzę du Mar szał kow skie go,
mia sto bę dzie mu sia ło wy ło żyć
po nad 1.134 tys. zł. A tak że zap -
ła cić po nad 330 tys. zł po dat ku
VAT, więc z mi ni ste rial nej do ta -
cji zo sta ną... 3 tys. zł. 

Po za tym Urząd Mar szał -
kow ski, któ ry miał dać na tę
in we sty cję 333 tys. zł, wy co -
fał się w tym ro ku z do fi nan -
so wa nia wszyst kich ma zo -
wiec kich „Or li ków”. Spo wo -
do wa ne jest to m.in. kry zy -
sem gos po dar czym, wy dat ka -
mi zwią za ny mi z po wo dzią,
wy jąt ko wo wy so kim „ja no si -
ko wym” oraz ni ski mi wpły-
wa mi z po dat ku CIT. 

– Szko da, ale miej my na -
dzie ję, że te prob le my skoń czą
się za rok – mó wił pre zy dent. 
– Od lat to by ła do bra prak ty -
ka i na ma cal na współ pra ca.
Urząd Mar szał kow ski (cho dzi
o środ ki z Fun du szu Roz wo ju
Kul tu ry Fi zycz nej – przyp.
red.) do fi nan so wy wał bu do wę
bo isk – mniej sze in we sty cje po
oko ło 100 tys. zł, a wię ksze po
200 tys. zł.

Kło pot li we Or li ki
Ta kich przed sięw zięć, po le -

ga ją cych na bu do wie bądź mo -
der ni za cji bo isk, w la tach 2002
– 2008 zre a li zo wa no w Płoc ku
15. – To są na sze „or li czki”,
któ re pow sta ły z uw zględ nie -
niem wa run ków oto cze nia 
i po trzeb do ty czą cych wy po sa -
że nia – tłu ma czył Mi ro sław
Mi lew ski. Przy kła dem są bo i -
ska przy Zes po le Szkół w Ra -
dzi wiu (za 300 tys. zł), przy SP

nr 1 (430 tys. zł) i przy SP 20
(488 tys. zł), bo i sko wie lo fun -
kcyj ne i do pił ki ręcz nej przy
SP nr 22 (590 tys. zł), a tak że
bo i ska przy Gim na zjum nr 4
(1,6 mln zł), przy SP nr 17
(prze bu do wa za 670 tys. zł)
oraz przy LO im. Ja gieł ły (2,1
mln zł). 

Zda niem pre zy den ta kło po ty
z „Or li ka mi” ma ją nie tyl ko
po dło że fi nan so we. – Wy o -
braź my so bie, że obok Ja giel -
lon ki za miast nor mal ne go bo i -
ska, ja kie jest te raz, sta wia my
„Or li ka”. Zgod nie z wy mo ga -
mi jest on za wy so ką siat ką 
i z kon te ne ra mi – mó wił na
kon fe ren cji pra so wej i tłu ma -
czył, że za te sa me środ ki moż -
na wy bu do wać obiek ty ład niej -
sze i od po wia da ją ce po trze bom
użyt kow ni ków, jak np. pla no -
wa ne na Ra dzi wiu bo i sko do
fut bo lu ame ry kań skie go dla
płoc kich Mu stan gów. (rł)

Gdy dro gow cy za czę li usu -
wać uster kę oka za ło się, 
że w po wie trzu wi si tak że
frag ment jezd ni na od cin ku
oko ło 150 me trów. W cią gu
kil ku dni zo sta ła wy ko na na
no wa pod bu do wa i ruch na
uli cy wró cił do nor my. – Po -
trzeb ny jest jednak ge ne ral ny
re mont Gra bów ki – mó wi
Da riusz Za widz ki, za stęp ca
pre zy den ta. – W miej scu
gdzie osu nę ła się zie mia,
przed wy bu do wa niem uli cy
by ło dzi kie wy sy pi sko śmie ci.
Już w la tach 2001-2002, 
kie dy Gra bów ka na tym od -
cin ku by ła bu do wa na, by ło
wia do mo, że po trzeb ne jest
umoc nie nie grun tu. Jed nak
ze wzglę du na wy so kie kosz-
ty, zde cy do wa no się te go nie
ro bić. 

Te raz jed nak re mont dro gi
jest niez będ ny. Pro jekt przy-
go to wu je fir ma BRD z Wło -
cław ka, któ ra spo rzą dza
opra co wa nie do ty czą ce prze-
bu do wy bra ku ją ce go od cin ka
Gra bów ki. Ra da Mia sta na
nadz wy czaj nej se sji zde cy do -

wa ła się prze ka zać 175 tys. zł
na wy ko na nie do dat ko we go
pro jek tu. 65 tys. zł z tej kwo -
ty poch ło ną ba da nia ge o lo -
gicz ne. Praw do po dob nie na
brze gu Wi sły bę dzie mu siał
pow stać mur opo ro wy, a pod
chod ni kiem i jezd nią zo sta ną
wbi te pa le o dłu go ści 10-11
me trów. Wte dy uli ca zo sta -
nie za bez pie czo na przed ko -
lej ny mi osu nię cia mi. Re mont
Gra bów ki bę dzie bar dzo dro -
gi. – Wzmoc nie nie mo że kosz-
to wać na wet oko ło 10 mi lio -
nów zło tych – mó wi Da riusz
Za widz ki. 

Władze miasta chcą jak
naj szyb ciej mieć pro jekt, po -
nie waż jest szan sa na sfi nan -
so wa nie in we sty cji z bu dże tu
pań stwa. – We dług roz po rzą -
dze nia rzą do we go, przed-
sięw zię cia, któ re znaj du ją się
na te re nach za gro żo nych po -
wo dzią mo gą li czyć na do fi -
nan so wa nie w 80, a na wet
100 pro cen tach – wy jaś nia
za stęp ca pre zy den ta. – Chce-
my też po zy skać pie nią dze ze
środ ków unij nych. (m.d.)

Kosz tow ne 
wzmoc nie nie
Ogrom ne ule wy w ma ju (60 li trów/mkw.) i w czer wcu 
(30 l/mkw.) oraz przej ście dwóch fal po wo dzio wych spo -
wo do wa ło za pad nię cie się chod ni ka i ścież ki ro we ro wej
przy ul. Gra bów ka. 

Sportowe Orliki i Orliczki
Bu do wa pier wsze go w Płoc ku „Or li ka” zo sta ła wstrzy ma na do przy szłe go ro ku,
w prze ci wień stwie do prac mo der ni za cyj nych przy Ogród ku Jor da now skim. 

Fun kcjo nal ne boi sko przy Gim na zjum nr 4 
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Roz wój płoc kie go spor tu
Na kon fe ren cji pra so wej po świę co nej bu do wie bo isk spor to wych w Płoc ku 
(4 sier pnia) pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski przed sta wił da ne do ty czą ce roz wo ju 
płoc kie go spor tu w la tach 2002 – 2010. 

Licz ba klu bów spor to wych

Licz ba spor tow ców w klu bach

Do ta cje dla klu bów
(szko le nia i im pre zy)

Na gro dy dla spor tow ców

Sty pen dia dla spor tow ców

Rok 2002

28

2105

295 tys zł

5 tys zł

brak

Rok 2010

70

ok. 4500

2,4 mln

ok. 700 tys zł

315 tys zł
(30 osób)

wzrost

2,5-krot ny

po nad 2-krot ny

po nad 8-krot ny

140-krot ny

wzrost o...

Zwra cam się po now nie z proś bą do le ka rzy z re jo nów: Płoc-
ka, Cie cha no wa, Mła wy, Płoń ska, So cha cze wa, Ży rar do wa,
Sier pca i Go sty ni na o zgło sze nie się do Są du Okrę go we go 
w Płoc ku (09-404 Płock, Plac Na ru to wi cza 4, tel. 24 269 73 64,
e-mail: so.plock.adm@plock.so.gov.pl) do peł nie nia czyn no ści
le ka rza są do we go w wy bra nym re jo nie, miej scu i cza sie.

Wa run ki niez będ ne do za war cia umo wy cy wil no – praw nej
ze stro ny le ka rza to: pra wo wy ko ny wa nia za wo du le ka rza na
te ry to rium Rze czy pos po li tej Pol skiej, peł na zdol ność do czyn-
no ści praw nych, nie ka ral ność za prze stęp stwo lub prze stęp stwo
skar bo we. Za wy da nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zdol-
ność al bo nie zdol ność do sta wie nia się na wez wa nie or ga nu
upraw nio ne go uczest ni ka po stę po wa nia z po wo du cho ro by
przy słu gu je wy na gro dze nie w kwo cie 80 zło tych.

Szcze gó ły do ty czą ce in sty tu cji le ka rza są do we go za war te są 
w usta wie z 15.06.2007 ro ku o le ka rzu są do wym (Dz. U. nr 123,
poz. 849) oraz na stro nie in ter ne to wej Są du Okrę go we go w Płoc -
ku – so plock.bip.org.pl.

Pre zes Są du Okrę go we go
Mał go rza ta MI CHAL SKA

A P E L
PRE ZESA SĄDU OKRĘGOWEGO 

W PŁOCKU
do le ka rzy miesz ka ją cych, prak ty ku ją cych 

w płoc kim okrę gu są do wym
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Pa nie Pre zy den cie, w wy -
ni ku in for ma cji z Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych 
i Au to strad, że pra ce przy
ob wod ni cy pół noc nej bę dą
wstrzy ma ne przy naj mniej
do 2012 r., na po cząt ku czer-
wca br. wy stą pił Pan z pew -
ną pro po zy cją. Cho dzi ło 
o prze ję cie przez mia sto na
okre ślo ny czas fi nan so wa nia
ob wod ni cy pół noc nej. Dzię ki
te mu moż na by kon ty nu o -
wać pra ce przy go to waw cze 
i zle cić pra ce pro jek to we.
Jed nak GDDKiA nie przy s-
ta ła na tę pro po zy cję. 

Nie tyl ko mnie, ale wszyst -
kich czy ta ją cych od po wiedź 
z GDDKiA wpra wi ła ona 
w zdu mie nie. Po dob nie jak pis -
mo z Mi ni ster stwa In fra struk tu -
ry. W wy ni ku ko res pon den cji,
jak i roz mów te le fo nicz nych 
z za stęp cą Dy rek to ra Ge ne ral -
ne go, zgo dzi łem się w imie niu
mia sta na sfi nan so wa nie w stu
pro cen tach wszyst kich przed-
sięw zięć, z pro jek tem tech nicz -
nym włącz nie, co kosz to wa ło by
Płock kil ka mi lio nów złotych.
Stąd za sko cze nie, bo mi mo iż
sa mo rząd chce wy ło żyć włas ne
pie nią dze i sfi nan so wać część
in we sty cji, to GDDKiA te go
za bra nia. Mam na dzie ję, że to
jest tyl ko po mył ka.

Mi ni ster stwo In fra struk tu -
ry za pro po no wa ło z ko lei, że -
by mia sto w ca ło ści sfi nan so -
wa ło bu do wę ob wod ni cy. Jak
Pan od bie ra tę su ge stię?

Ja ko niesmaczny żart. Idąc
tym tro pem moż na by za pro po -
no wać sa mo rzą dom, że by prze-
ję ły fi nan so wa nie eme ry tur,
rent i wszyst kich in nych ele-
men tów fun kcjo no wa nia kra ju,
któ re spo czy wa ją na bu dże cie
pań stwa. 

Ja kie mo gą być kon sek -
wen cje wstrzy ma nia prac
przy tej in we sty cji?

Je śli speł nił by się czar ny
sce na riusz pro po no wa ny przez
GDDKiA, to do 2015 r. włącz -
nie nic przy tej in we sty cji by
się nie dzia ło. Roz po czę cie
prac przy go to waw czych od
2016 r. to – przy wy jąt ko wo
op ty mi stycz nym za ło że niu 
– za koń cze nie in we sty cji 
w 2020 r. Jest to ab so lut nie nie
do przy ję cia. Był by to chy ba
swo i sty re kord Pol ski, bo pier-
wszą umo wę z GDDKiA pod-
pi sa liś my w 2004 r. A więc 16
lat trwa ła by bu do wa 20-ki lo -
me tro wej ob wod ni cy!

A co z do tych cza so wy mi
na kła da mi fi nan so wy mi?

GDDKiA po nio sła okre ślo -
ne kosz ty. Zo sta ła już wy ło -
nio na fir ma do opra co wa nia
kon cep cji prze bie gu ob wod ni -
cy. Uzy ska no też de cy zję o
śro do wi sko wych uwa run ko -
wa niach tej in we sty cji, któ ra

bę dzie waż na do przy szłe go
ro ku. Po tym cza sie ca łą pro ce -
du rę trze ba bę dzie pow tó rzyć
od po cząt ku. Nie znam do -
kład nych kwot, ale my ślę 
że kil ka dzie siąt lub kil ka set ty -
się cy złotych GDDKiA już na
tę ob wod ni cę wy da ła. W sy tu -
a cji wstrzy ma nia prac te pie -
nią dze zo sta ły by zmar no tra -
wio ne. 

Swo ją po moc w lob bo wa -
niu na rzecz ob wod ni cy pół -
noc nej de kla ro wa li m.in.
par la men ta rzy ści zie mi płoc -
kiej. Czy my śli Pan, że mo gą
jesz cze coś zdzia łać w tej
spra wie?

W dal szym cią gu mam ta ką
na dzie ję, szcze gól nie że dwo -
je par la men ta rzy stów – wi ce -
pre mier Wal de mar Pa wlak 
i mi ni ster Ju lia Pi te ra ma ją
zna czą cy wpływ na dzia ła nia
rzą du. Mi ni ster Pi te ra za de -
kla ro wa ła pub licz nie, że zro -
bi wszyst ko, aby po móc w tej
kon kret nej spra wie. Tak na -
praw dę bę dzie to test spraw -
no ści dla par la men ta rzy stów,
szcze gól nie tych z ko a li cji
rzą dzą cej, gdyż to oni ma ją
wpływ na kre o wa nie kon kret -
nych de cy zji. 

W czer wcu za pro po no wał
Pan ak cję „Daj żół tą kar tę za
opóź nia nie in we sty cji” za -
chę ca jąc płoc czan do wy ra -
że nia swo je go sprze ci wu wo -
bec po stę po wa nia GDDKiA.
Ja kie są jej efek ty? 

Pod ję ta zo sta ła ak cja in for -
ma cyj na i bier ne zbie ra nie
„żół tych kar tek”. Na proś bę
mi ni ster Pi te ry, że by nie za o -
strzać dzia łań i uni kać ostre -
go kon flik tu, wstrzy ma liś my
ak tyw ne zbie ra nie de kla ra cji,
co by ło by o wie le bar dziej
efek tyw ne. Ze bra no ich kil ka
ty się cy – spon ta nicz nie wrzu-
ca nych do urn, jak i do star -
czo nych po przez stro nę in ter -
ne to wą – co w se zo nie wa ka -
cyj nym jest bar dzo do brym
wy ni kiem. Je śli GDDKiA
oraz Mi ni ster stwo In fra struk -
tu ry nie zmie ni swo ich de cy -
zji, to wró ci my do zbie ra nia
„żół tych kar tek”, a póź niej
wspól nie z par la men ta rzy sta -
mi i lo kal ny mi me dia mi po-
je dzie my do GDDKiA wal-
czyć w ten spo sób o na szą
ob wod ni cę. 

Być mo że trze ba bę dzie
się gnąć też po in ne me to dy.
Ja kie, trud no w tej chwi li po -
wie dzieć. Mo gę przy wo łać
przy kład So cha cze wa sprzed
kil ku na stu lat. Miesz kań cy
wspól nie z wła dza mi sa mo -
rzą do wy mi, kie dy ich ar gu -
men ty nie zo sta ły uw zględ -
nio ne, cho dzi li po pa sach 
i wstrzy my wa li cięż ki ruch
tran spor to wy. Ten pro test
spo wo do wał, że wresz cie ich
ar gu men ty do tar ły do GDD-
KiA. Dziś So cha czew ma
swo ją ob wod ni cę. Jed nak
pod kre ślam, że ta kie dzia ła -
nia są osta tecz no ścią. Chce-
my roz ma wiać, roz ma wiać 
i jesz cze raz roz ma wiać przez
naj bliż sze kil ka ty god ni. 

Czy moż na jesz cze „ura to -
wać” ob wod ni cę?

Je stem o tym prze ko na ny.
To jest do pie ro po czą tek wal -
ki. Od po wie dzi GDDKiA 
i mi ni ster stwa są na ra zie ne -
ga tyw ne, ale bę dzie my na dal
za bie gać o zmia nę tych de cy -
zji – bę dzie my me dio wać,
pro sić, lob bo wać. W te sta ra -
nia mam na dzie ję, że po za sa -
mo rzą dem, włą czą się tak że
par la men ta rzy ści. Je śli to 
nie przy nie sie ocze ki wa nych
skut ków, wów czas in ny mi
spo so ba mi bę dzie my wal czyć
o na szą ob wod ni cę. Jest ona
po trzeb na nie tyl ko na sze mu
mia stu, ale i ca łe mu re gio no -
wi, gdyż wkom po no wu je się
w ciąg zbu do wa nych i bu do -
wa nych dróg, z któ ry mi utwo -
rzy tzw. wiel ką ob wod ni cę
Ma zo wsza.

Bę dzie my wal czyć o ob wod ni cę
Z Mi ro sła wem Mi lew skim, pre zy den tem Płoc ka roz ma wia Ali na Bo czkow ska

Od stro ny po łud nio wej te ren
gra ni czy z nie wiel kim par kin -
giem i par te ro wy mi bu dyn ka -
mi. W pob li żu mie ści się
okrąg ły bu dy nek kwia ciar ni.
Za gos po da ro wa niem te re nu
zaj mo wał się Za kład Usług
Ogrod ni czych „Ar bor”.

Do tej po ry plac po roś nię ty
był drze wa mi i krze wa mi bez
żad nej kom po zy cji prze strzen -
nej. Utwar dzo na na wierz chnia
by ła w bar dzo złym sta nie, nie
by ło żad nych ele men tów ma łej
ar chi tek tu ry, np. ła wek, śmiet-
ni czek. Te ren był wy ko rzy sty -
wa ny ja ko „prze chod niak”,
prze de wszyst kim przez miesz -
kań ców pob li skich blo ków. 

Te raz jest to miej sce do
krót kie go od po czyn ku. Alej ki
zo sta ły wy ko na ne z kost ki be -
to no wej w ko lo rach sza rym,
żół tym, be żo wym i ru dym.
Pow stał rów nież plac wy ło żo -
ny kost ką bru ko wą z wy dzie -
lo ny mi miej sca mi na na sa dze -
nia. Są też nie wiel kie wznie -
sie nia te re nu po roś nię te tra wą,

od dzie la ją ce miej sce re lak su
od ul. Biel skiej oraz od par kin -
gu za obiek ta mi han dlo wy mi
sto ją cy mi przy ul. Mic kie wi -
cza. Na skwe rze sta nę ły ław ki
z opar cia mi, ko sze na śmie ci
oraz la tar nie. Te ren zdo bi po -
nad osiem ty się cy ro ślin. Do
bli sko 40 ros ną cych już drzew,
któ re pod da no pie lę gna cji, zo -
sta ło do sa dzo nych 20 no wych,
w tym kasz ta now ce, klo ny 
i mi ło rzę by. Oprócz te go na
pla cu po ja wi ło się 1,5 tys.
krze wów (ko so drze wi ny, ber -
be ry sy, ta wu ły, de re nie) oraz 
2 tys. by lin (ko strze wy, czyś -
ćce, ma cie rzan ki i roz chod ni -
ki). Każ dej wios ny na skwe rze
zak wit nie 4,5 tys. tu li pa nów,
kro ku sów i nar cy zów. 

Ar bor przez 36 mie się cy zaj-
mo wać się bę dzie pie lę gna cją
zie le ni w tym re jo nie. Wy ko -
na nie wszyst kich prac kosz to -
wa ło po nad 589 tys. zł, z cze -
go 73 tys. zł to ce na za trzy let -
nią pie lę gna cję wy ko na nych
na sa dzeń. (m.d.)

Re lak so wy skwer
W Płoc ku pow sta ło ko lej ne miej sce do od po czyn ku. 
Jest nim skwer po mię dzy ul. Biel ską i Obroń ców We ster -
plat te, w pob li żu pow sta ją cej Ga le rii Mo sty i za jezd ni PKS. 

Zie leń i este tycz ne ła we czki 
za chę ca ją do chwi li od po czyn ku
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Bu do wą zaj mo wa li się wy -
ko naw cy z Płoc ka i Płoń ska:
Fir ma Re mon to wo -Bu do wla -
na „Li pow ski” oraz Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wo -Mo -
sto wych. 

W ul. Agre sto wej o dłu go ści
538 m wy bu do wa na zo sta ła
jezd nia as fal to wa oraz chod ni -
ki i zja zdy z kost ki be to no wej
w ko lo rze czer wo nym i sza -
rym. Pow sta ły rów nież chod-

ni ki po obu stro nach jezd ni.
Tam gdzie dro ga jest szer sza
ma ją one 2 me try sze ro ko ści, 
a gdzie węż sza – 1,5 m sze ro -
ko ści. In we sty cja ob ję ła tak że
uzu peł nie nie bra ku ją cej in fra -
struk tu ry: oświet le nia i ka na li -
za cji desz czo wej. Oprócz sa -
mej ul. Agre sto wej pow stał też
się gacz – prze dłu że nie uli cy
Ka li no wej. Pra ce kosz to wa ły
po nad 1,1 mln zł. (m.d.)

Uli ca i się gacz
Miesz kań cy osie dla Wy szo grodz ka mo gą już ko rzy stać 
z uli cy Agre sto wej. 
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Pod pi sa nie do ku men tów od -
by ło się 28 lip ca. – Uli ca Oto -
liń ska jest jed ną z waż niej -
szych dróg w Płoc ku – mó wił
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski.
– Jej roz bu do wa nie tyl ko
uspraw ni ko mu ni ka cję, ale
rów nież da szan sę do pow sta -
wa nia no wych in we sty cji
wzdłuż tej dro gi. 

Za kres ro bót
Ul. Oto liń ska wy bu do wa na

zo sta ła w la tach 1950-60. 
W 1996 ro ku od no wio no jej
na wierz chnię, ale je dy nie na
dłu go ści 773 m (ca łość ma po -
nad 2,2 km) od al. Pił sud skie -
go do to rów ko le jo wych. 
Ze wzglę du na zły stan tech-
nicz ny dro gi oraz bez pie czeń -
stwo użytkowników te raz obo -
wią zu je tam ogra ni cze nie
pręd ko ści do 40 km/godz. 

Pro jekt za kła da prze bu do -
wę ul. Oto liń skiej wraz z in -
fra struk tu rą od al. Pił sud skie -
go do gra nic ad mi ni stra cyj -
nych Płoc ka. Po nad to pow-
sta ną no we chod ni ki, ścież ka
ro we ro wa (po nad 4,1 km dłu-
go ści) o utwar dzo nej na-
wierz chni oraz ka na li za cja
desz czo wa. W ra mach in we -
sty cji prze bu do wa nych bę -
dzie osiem skrzy żo wań oraz
1.630 me trów ul. Tar go wej.
Do dat ko wo wy ko na ne zo sta -
ną za to ki au to bu so we, par kin -
gi oraz oświet le nie. – Obec-
nie je steś my na eta pie pro jek -
to wa nia – mó wił Mi ro sław
Mi lew ski. – Pra ce mo der ni -
za cyj ne roz pocz ną się wios ną

2011 ro ku od uli cy Tar go wej.
Prze bu do wa na zo sta nie wte -
dy ka na li za cja desz czo wa,
któ ra wy pro wa dzo na bę dzie
aż do uli cy Biel skiej. Za koń -
cze nie wszyst kich ro bót prze -
wi dzia ne jest na ko niec 2013
ro ku, ale mam na dzie ję, że in -
we sty cja po trwa naj póź niej
do po ło wy 2013 ro ku, a mo że
na wet kró cej.

Na miast ka ob wod ni cy
Do li sto pa da br. mia sto mu si

do star czyć do Urzę du Mar -
szał kow skie go wszyst kie nie-
z będ ne do ku men ty, m.in. pro-
jekt, stu dium wy ko nal no ści
oraz poz wo le nie na bu do wę. 
– Wów czas bę dzie moż na pod-
pi sać już głów ną umo wę na do -
fi nan so wa nie – mó wił Adam
Stru zik, mar sza łek wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go. – Wte dy
też moż li we bę dzie za li czko wa -
nie in we sty cji. Wie rzę, że szyb -
ko uda się zre a li zo wać to
przed sięw zię cie, gdyż jest ono
niez wy kle waż ne dla płoc czan 
i miesz kań ców Ma zo wsza. 

Prze bu do wa na Oto liń ska
wraz ze zmo der ni zo wa ną dro -
gą nr 568 na od cin ku Go śli ce -
Ciół ko wo sta no wić bę dzie na -
miast kę ob wod ni cy Płoc ka.
Dzię ki te mu ti ry nie bę dą mu -
sia ły prze jeż dżać przez mia sto.
– Bę dzie to tak że do bry skrót
od ul. Gra nicz nej do czę ści
prze my sło wej Płoc ka, a gdy
pow sta nie ob wod ni ca mia sta,
to tak że do Or le nu – mó wił
Mi ro sław Mi lew ski. 

Mał go rza ta Da nie luk

Unia do ło ży do uli cy
Pre zy dent Płoc ka i mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go pod pi sa li pre u mo wę na do fi nan so wa nie roz bu do -
wy ul. Oto liń skiej. In we sty cja bę dzie kosz to wać po nad 
40 mln zł, a do fi nan so wa nie z fun du szy unij nych wy nie sie
25 mln zł.

W po przed nim nu me rze „Sy -
gna łów Płoc kich” pi sa liś my 
o roz po czę ciu ro bót. Po da liś my,
jak we dług kon cep cji miał wy -
glą dać za gos po da ro wa ny te ren.
Jed nak pro jekt nie co się od niej
róż ni. Te raz przed sta wia -
my do kład nie cze go
miesz kań cy Po dol szyc – 
i nie tyl ko – mo gą się spo -
dzie wać już nie dłu go.

Dwie stre fy
Pra ce zo sta ły po dzie lo -

ne na dwa eta py. W pier-
wszym wy ko naw ca – Mu -
ni ser wis – oczy ści te ren 
z od pa dów bu do wla nych,
wy ko na cię cia sa ni tar ne
drze wo sta nów oraz wy bu -
du je niez będ ną in fra struk -
tu rę (wo do ciąg, ener gia
elek trycz na, oświet le nie
te re nu). Ogro dzo ny zo sta -
nie też plac za baw dla
dzie ci. Pier wszy etap za -
kła da rów nież pow sta nie
sy ste mu mo ni to rin gu, czę -
ścio wą bu do wę ale jek,
przy któ rych sta ną ele men ty
ma łej ar chi tek tu ry, m.in. ław ki,
ko sze na śmie ci, sto ja ki dla ro w-
e rów, tab li ce in for ma cyj ne.

W dru gim eta pie, któ ry
prze wi dzia ny jest do re a li za cji
w póź niej szym ter mi nie (naj -
praw do po dob niej w 2011 ro -
ku) w pół noc no -za chod nim
na roż ni ku par ku sta nie fon tan -
na. Wy bu do wa na zo sta nie tak -
że ka ska do wa do ni ca, za koń -
czy się bu do wa po zo sta łych
ale jek i cią gów pie szo -ro we ro -
wych. Wte dy też przy bę dzie
no wej zie le ni oraz uzu peł nio ne
zo sta nie wy po sa że nie par ku w
ele men ty ma łej ar chi tek tu ry.
No wo ścią bę dą nie ty po we 

le ża ki, wy ko na ne z bia łe go be -
to nu ar chi tek to nicz ne go z oli -
stwo wa niem z drew na dę bo -
we go i wy so ki mi opar cia mi. 
Z te go sa me go ma te ria łu wy -
ko na ne bę dą rów nież sto li ki. 

Dla mi lu siń skich
Głów nym miej scem w par -

ku bę dzie plac za baw „Do mi -
no Day” po dzie lo ny na dwie
stre fy – dla dzie ci w wie ku 
2 - 5 lat oraz dla 6 -12 lat. Usta -
wio ne urzą dze nia do sto so wa ne
bę dą wiel ko ścią, stop niem zło -
żo no ści i trud no ści do każ dej
gru py wie ko wej. Na wierz chnie
pla ców za baw zo sta ną wy ko na -
ne z ma te ria łów amor ty zu ją -
cych ewen tu al ne upad ki. 

Dla ma lu chów plac bę dzie
miał po wierz chnię 415 mkw.
Za mon to wa ne zo sta ną na nim
urzą dze nia roz wi ja ją ce pod sta -
wo we umie jęt no ści psy cho fi -

zycz ne i psy cho mo to rycz ne, 
a tak że roz wi ja ją ce umie jęt -
ność wspó dzia ła nia w gru pie
m.in. zjeż dżal nie, bu ja ki, ze -
sta wy spraw no ścio we, huś taw -
ki. W par ku wy dzie lo ne zo sta -

nie miej sce dla wóz ków
dzie cię cych, aby nie
przesz ka dza ły ma lu chom
w za ba wie. 

Plac za baw dla dzie ci
od 6 do 12 lat bę dzie zaj-
mo wał 1.339 mkw. Głów -
nym ele men tem wy po sa -
że nia bę dą du że kost ki do -
mi na. W ich wnę trzu za -
pro jek to wa no plat for my,
na któ re dzie ci bę dą mog -
ły się do stać po uch wy -
tach, li nach i dra bin kach.
Ze szczy tu posz cze gól -
nych ko stek dzie ci bę dą
mog ły zje chać za po mo cą
zjeż dżal ni, bądź zja zdem
li no wym. Oczka ko stek
do mi na bę dą peł ni ły ro lę
świet li ków. Ele men ty pla -
cu za baw „Do mi no Day”
ma ją za chę cać do wspól-

nej ak tyw nej i kre a tyw nej za -
ba wy, ćwi cze nia zwi sów, rów -
no wa gi, pod cią ga nia się, zwin-
no ści itp. Na pla cu za baw 
za pro jek to wa no rów nież stan-
dar do we ze sta wy – wie że
wspi na czko we, ze sta wy zręcz -
no ścio we i ba lan so we, ka ru ze -
le ba lan so we, huś taw ki waż ki.
Pow sta nie tak że plat for ma 
do za baw na pia sku. 

Na te re nie par ku prze wi -
dzia no to a le tę, gdzie znaj dzie
się miej sce do prze wi ja nia ma -
lu chów. Ca ły te ren zo sta nie
wy po sa żo ny w ka me ry, któ re
bę dą prze ka zy wać obraz do
cen trum mo ni to rin gu. 

Mał go rza ta Da nie luk

Park z kost ka mi do mi na 
Do koń ca wrześ nia po trwa ją pra ce pier wsze go eta pu za gos po da ro wy wa nia la -
sku brzo zo we go na Po dol szy cach Po łud nie. Dzię ki te mu dzie ci bę dą mia ły
dwa no wo czes ne pla ce za baw, a do ro śli miej sce do od po czyn ku w cie niu drzew.

Roz bu do wa ul. Oto liń skiej bę dzie kosz to wać 
po nad 40 mln zł
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Zam knię te prze ja zdy
PKP przy stę pu je do prze bu do wy prze ja zdów ko le jo wych w Płoc ku. 

W związ ku z tym kie row cy i pa sa że ro wie au to bu sów mu szą li czyć się z utrud nie nia mi.

O za kre sie ro bót pi sa liś my w po przed nim nu -
me rze „Sy gna łów Płoc kich”. Te raz po da je my
da ty zam knię cia przy ja zdów: 
– ul. Nor ber tań ska – od 30 sier pnia przez czte -

ry dni
– ul. Biel ska – od 1 wrześ nia przez dwa dni 

w godz. 12-20 i 7-16
– ul. Rzecz na i Pop ła ciń ska – od 3 wrześ nia

przez czte ry dni
– ul. Zie lo na – od 7 wrześ nia przez czte ry dni

– ul. Sło necz na – od 8 wrześ nia przez trzy dni
– ul. Wy szo grodz ka – od 11 wrześ nia przez 

trzy dni
– ul. Sier pec ka – od 14 wrześ nia przez czte ry dni
– ul. Biel ska – od 17 wrześ nia przez dwa dni
– al. Pił sud skie go – od 19 do 25 wrześ nia uli ce

bę dą za my ka ne po łów ko wo po trzy dni
– ul. Oto liń ska – od 27 wrześ nia przez osiem dni. 

(m.d.)

Za ba wa w Do mi no Day z pew no ścią
do star czy dzie ciom wie le ra do ści

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I



Sygnały Płockie nr 15 (237)  | 1 września 2010 

7wydarzenia |

Na ogrom nej sce nie usta wio nej na płoc kiej pla ży wy stą pi li
pol scy i za gra nicz ni wy ko naw cy. Naj go ręt sze hi ty ostat nich mie -
się cy za pre zen to wa li: Agniesz ka Chy liń ska, Wil dbo yz ft. Ame e -
rah, Mo ve town, Sa bri na Was hin gton, Ma ri na, Af ro men tal, Ro -
bert M, Kal wi & Re mi, Wet Fin gers, Vol ver, Dan Ba lan, Mro zu,
Tom Bo xer &An to nia i Man che ster.

Kon cert tran smi to wa ły na ży wo TVP2 oraz Ra dio Eska. (m.d.)

Go rą ca noc
Oko ło 40 ty się cy osób ba wi ło się 1 sier pnia pod czas wa -
ka cyj ne go kon cer tu „Hi ty na cza sie”. 

Umo wy pod pi sa no 27 lip ca.
– Ne go cja cje by ły trud ne, ale
wszyst ko co do bre nie przy cho -
dzi ła two. Dziś fi na li zu je my
wie lo mie sięcz ne roz mo wy w za -
kre sie współ pra cy i spon so rin -
gu – mó wił pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski. – To ele ment pla nu,
któ ry re a li zu je my dla za pew nie -
nia sta bi li za cji fi nan so wej sek -
cji pił ki ręcz nej i kom for tu ro z-
gry wa nia me czów. 

Pie nią dze za wy ni ki
Or len ja ko spon sor ge ne ral -

ny bę dzie wspie rał szczy pior -
ni stów przez naj bliż sze czte ry
la ta. Płoc cy pił ka rze ręcz ni bę -
dą w tym cza sie wy stę po wa li
ja ko Or len Wi sła Płock. – Nie
zmie nią się na to miast ani bar -
wy, ani herb klu bo wy – za pew -
niał Mi ro sław Mi lew ski. 

W pier wszym ro ku obo wią -
zy wa nia umo wy spon sor skiej
kon cern prze ka że no wo  u two -
rzo nej spół ce Sek cja Pił ki Ręcz -
nej 7 mln zło tych. – W ko lej nych
la tach Or len prze ka zy wać bę -
dzie po czte ry mi lio ny zło tych –

mó wił Ja cek Kra wiec, pre zes
PKN Or len. – Po nad to 3,9 mln
zło tych przez na czo ne bę dzie na
pre mie za osią gnię cia spor to we,
mię dzy in ny mi zdo by cie: Pu cha -
ru Pol ski, ty tu łu Mi strza Pol ski
oraz za suk ce sy w ro zgryw kach
pu cha ro wych i Li gi Mi strzów. 

We dług pod pi sa ne go po ro -
zu mie nia SPR fun kcjo no wać
bę dzie ja ko spół ka nie za leż na
od klu bu Wi sła Płock. W no -
wej struk tu rze or ga ni za cyj nej
klu bu, Or len i Urząd Mia sta –
ja ko wła ści ciel – bę dą mie li ta -
ką sa mą licz bę swo ich przed-
sta wi cie li w za rzą dzie oraz ra -
dzie na dzor czej. No we za sa dy
współ pra cy kła dą na cisk na
roz wój mło dej ka dry szczy pi-
or ni stów w Płoc ku. – Co ro ku
trzy pro cent gwa ran to wa nej
kwo ty przez na czo ne bę dzie na
roz wój sek cji mło dzie żo wych
klu bu, ze szcze gól nym uw -
zględ nie niem pro mo cji pił ki
ręcz nej wśród dzie ci i mło dzie -
ży – pod kre ślał Ja cek Kra wiec. 

– Cie szę się, że Or len do ce -
nił osią gnię cia płoc kich szczy-

pior ni stów – mó wił pre zy dent.
– Pił ka rze ręcz ni Wi sły od lat
są do sko na łą pro mo cją Płoc-
ka. Do suk ce sów pro fe sjo nal -
nych han dbal li stów, do łą czy ły
w ostat nich la tach zwy cię stwa
mło dzi ków. Ro ku je to zna ko -
mi cie dla przy szło ści tej sek cji. 

Im po nu ją ca are na 
Mi ro sław Mi lew ski pod kre -

ślił rów nież du że za an ga żo wa -
nie Or le nu w bu do wę ha li wi -
do wi sko wo -spor to wej. – Kon-
cern bę dzie przez 12 lat spon-
so rem ty tu lar nym obiek tu –
stwier dził. – To im po nu ją cy
obiekt, na try bu nach któ re go
bę dzie mog ło za siąść pięć i pół
ty sią ca wi dzów. Bę dzie to
miej sce nie tyl ko wiel kich wy -
da rzeń spor to wych, ale rów -
nież kul tu ral nych i wy sta wien -
ni czych. Już 13 li sto pa da 
w ha li za gra Je an Mi chel Jar re. 

Or len zo bo wią zał się do
zap ła ty Urzę do wi Mia sta 
11 mln zło tych net to, dzię ki

cze mu zy skał pra wo, aby no -
wa ha la no si ła naz wę Or len
Are na. 

Rówieśnicy
Z pod pi sa nych umów cie -

szył się rów nież An drzej Mis-
z czyń ski, pre zes SPR. – Ży -
cio ry sy wie lu płoc czan zwią -
za ne są z prze my słem naf to -
wym i pił ką ręcz ną, któ re
pow sta ły w na szym mie ście
pra wie rów no cześ nie w 1964
ro ku – mó wił. – De cy zja 
o pod pi sa niu po ro zu mie nia
jest czy tel nym sy gna łem dla
za wod ni ków, tre ne rów i za -
rzą du do star tu w wy ści gu 
o suk ce sy spor to we. Wie rzę,
że ra zem stwo rzy my tran spa -
ren tną fir mę, trosz czą cą się 
o wy ni ki i wy cho wa nie mło -
dzie ży. My ślę, że w 2014 ro -
ku, kie dy ob cho dzić bę dzie my
50-le cie ist nie nia kon cer nu 
i pił ki ręcz nej w Płoc ku, pod-
pi sze my ko lej ną umo wę. 

Mał go rza ta Da nie luk

Pod skrzy dła mi Or le nu
Kon cern zo stał głów nym spon so rem płoc kich szczy pior ni stów oraz spon so rem
ty tu lar nym pow sta ją cej ha li wi do wi sko wo -spor to wej. 

Ja cek Kra wiec, pre zes PKN Or len 
i Mi ro sław Mi lew ski, Pre zy dent Płoc ka, 

za do wo le ni z osią gnię te go po ro zu mie nia
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Sce no gra fia „Hi tów...” przy cią ga ła wzrok
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Zbiór ka we wtor ki i czwar t-
ki o go dzi nie 18 przy tab li cy
in for ma cyj nej „Ścież ka bie go -
wa” (par king przy am fi te a trze,
ul. Ry ba ki). Pro po zy cja skie -
ro wa na jest do osób w każ dym
wie ku. Bez płat ne za ję cia pro -
wa dzi do świad czo ny tre ner
Woj ciech Więc kow ski. – Za -
czy na my od ro zgrzew ki i roz-
cią gnię cia mięś ni – mó wi
Prze my sław Gi żyń ski, pre zes
TKKF. – Po tem dzie li my się
na dwie gru py, w za leż no ści od
stop nia za a wan so wa nia. Tre-
ner opie ku je się po cząt ku ją cy -

mi i bie gnie z ni mi na krót szym
dy stan sie. 

Na to miast na Sta dio nie Miej -
skim tre ner Sła wo mir Kom piń -
ski trzy ra zy w ty god niu pro wa -
dzi za ję cia z mło dzie żą. – Gru -
pa już tre nu je, ale cze ka my na
ko lej nych chęt nych – mó wi Gi -
żyń ski. 

Szcze gó ły na www.tkkf-
plock.pl oraz u pre ze sa Prze my -
sła wa Gi żyń skie go pod nr tel.
608-067-970. Pro jekt „Bie ga nie
dla każ de go” re a li zo wa ny jest
ze środ ków Fun du szu Gran to -
we go dla Płoc ka. (ab)

Bie gaj w gru pie
Zwo len ni cy ak tyw ne go try bu ży cia mo gą sko rzy stać 
z pro po zy cji To wa rzy stwa Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej 
i po bie gać w gru pie.

Po raz 159. wy ru szy pie sza
piel grzym ka z Płoc ka do Skę -
pe go. Jak zwy kle po trwa od 6
do 10 wrześ nia. Koszt uczest-
nic twa w piel grzym ce (od kil -
ku lat bez zmia ny) wy no si 20
zł i obej mu je: prze wóz ba ga żu,
zna czek i śpiew nik. Za pi sy na
piel grzym kę przed ko ścio łem
pw. św. Bar tło mie ja (fa ra) 
1 – 4 wrześ nia w godz. 17.30 –
18.30 i w nie dzie lę 5 wrześ nia

w godz. 10 – 19. Moż na tak że,
po uzgod nie niu z kie row nic -
twem piel grzym ki, za pi sać się
w swo jej pa ra fii. W dniu od pu -
stu 8 wrześ nia or ga ni zo wa ny
jest też wy jazd au to ka ra mi 
z Płoc ka do Skę pe go dla osób,
któ re nie mo gą uczest ni czyć 
w piel grzym ce pie szej. Ce na
bi le tu ze zna czkiem 15 zł.
Szcze gó ły na www.na sza fa -
ra.pl. (ab)

Pąt ni cze wę dro wa nie

Płoc cy pił ka rze ręcz ni 
bę dą wy stę po wa li 

ja ko Or len Wi sła Płock

Za rząd Sek cji Pił ki Ręcz-
nej Wi sły Płock usta lił ce ny
bi le tów i kar ne tów na czte ry
pier wsze spot ka nia PGNiG
Su per li gi Męż czyzn, któ re
ro zgry wa ne bę dą na Ha li
Che mi ka przy Al. Ko by liń -
skie go 25. 

Za kar net na czte ry me cze
trze ba zap ła cić 40 zł. Kar net

VIP kosz tu je 500 zł, a na
sek tor E – 100 zł. Do kar ne -
tu do da wa ny jest bi let gra tis
na mecz z Vi ve Tar gi Kiel ce.

Ce na bi le tu na posz cze gól -
ne me cze wy no si 15 zł. 

Szcze gó ły oraz ka len da -
rium ro zgry wek moż na zna-
leźć na stro nie: www.sprwis -
la plock.pl. (m.d.)

Bi le ty na rę kę
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Nie wszyst kie dzie ci ma ją
w do mu kom pu te ry, dla te go
wy cho waw cy z kil ku świet -
lic śro do wi sko wych chęt nie
włą czy li w wa ka cyj ny plan
za jęć wi zy ty w pra cow ni
kom pu te ro wej. Po cząt ko wo
bib lio te ka za mie rza ła udo -
stęp nić swój sprzęt tyl ko 
w lip cu, ale ze wzglę du na
du że za in te re so wa nie prze -
dłu żo no ter min do koń ca
sier pnia. – Kom pu te ry z do -
stę pem do In ter ne tu znaj du ją
się w na szym In ter ne to wym
Cen trum In for ma cji Mul ti -
me dial nej – mó wi Bar ba ra
Zie liń ska, dy rek tor bib lio te -
ki. – W wa ka cje czy tel ni cy
rza dziej z nie go ko rzy sta ją,
więc po sta no wi liś my za pro -
sić do nas dzie ci. Nie na rzu -
ca my te ma tu za jęć, da je my
tyl ko moż li wość ko rzy sta nia
z na sze go sprzę tu.

Naj wię ksze wzię cie mia ły
oczy wi ście gry kom pu te ro -
we, ale dzie ci chęt nie oglą da -
ły też fil my na You Tu be 
i od wie dza ły Na szą Kla sę –
wszyst ko oczy wi ście pod na -
dzo rem wy cho waw ców. Jak
pod kre śla dy rek tor Zie liń ska,
od te go są wa ka cje, że by się
ba wić i od po czy wać, za ję cia
edu ka cyj ne bę dą w ro ku
szkol nym. 

W po przed nich la tach w Bib-
lio te ce Pe da go gicz nej pro wa -
dzo ne by ły bez płat ne za ję cia 
z ob słu gi kom pu te ra. – Sta ra -
liś my się w atrak cyj nej for mie
prze ka zać dzie ciom po trzeb ną
wie dzę – mó wi Da nie la Mi chal -
ska pra cu ją ca w bib lio tecz nym
In ter ne to wym Cen trum In for -
ma cji Mul ti me dial nej. – Przy
oka zji pi sa nia li stu uczy ły się

m.in. for ma to wa nia w Wor dzie,
by ło też przy go to wy wa nie pre -
zen ta cji w Po wer Po in cie, czy li
ćwiczenie ta kich umie jęt no ści,
któ rych wy ma ga się od nich 
w szko le. 

W Bib lio te ce Pe da go gicz -
nej za pew nia ją, że za ję cia 
z ob słu gi kom pu te ra chcą or -
ga ni zo wać tak że w tym ro ku
szkol nym. (ab)

Przy ję cia no wych człon -
ków od bę dą się 8 wrześ nia
br. w godz. 10-13 w sie dzi bie
sto wa rzy sze nia przy Pla cu
Dą brow skie go 2, po kój 118.
Chęt ni mu szą za poz nać się ze
sta tu tem oraz mieć ze so bą:
do wód oso bi sty, zdję cie le gi -
ty ma cyj ne oraz 90 zł (skład-
ka rocz na – 70 zł, wpi so we 
– 20 zł). 

Płoc ki Uni wer sy tet Trze cie -
go Wie ku – po wo ła ny z ini cja -
ty wy śro do wi ska na u czy ciel -
skie go dzia ła ją ce go przy
Związ ku Na u czy ciel stwa Pol-
skie go – roz po czął swo ją dzia -
łal ność w lu tym 2002 ro ku.
Pa tro nat nad Uni wer sy te tem
od 2004 ro ku spra wu je Pań st-
wo wa Wyż sza Szko ła Za wo -
do wa. 

Uni wer sy tet dla se nio rów
pro wa dzi róż ne for my dzia łal -
no ści edu ka cyj nej, zdro wot -
nej, kul tu ral nej, twór czej i tu -
ry stycz no -kra joz naw czej .
Słu cha cze mo gą brać udział 
w za ję ciach sek cji: pla stycz -
no -ma lar skiej, li te rac ko -dy -
sku syj nej, tu ry stycz no -kra-
joz naw czej, rę ko dziel ni czej 
i fo to gra ficz nej. Po nad to pro -
wa dzo ne są lek to ra ty ję zy ków
ob cych o róż nym stop niu za a -
wan so wa nia. Moż na na u czyć
się lub pod szko lić an giel ski,
wło ski, nie miec ki, fran cu ski
czy ro syj ski. Chęt ni bio rą
udział w war szta tach in for ma -
tycz nych, na któ rych poz na ją

ob słu gę kom pu te ra i In ter ne -
tu. Przy sto wa rzy sze niu dzia ła
tak że sek cja bry dżo wa. Za in -
te re so wa niem cie szy się gim-
na sty ka uspraw nia ją ca i re ha -
bi li ta cyj na oraz za ję cia na ba -
se nie. Pro wa dzo ne są rów nież
wy kła dy spe cja li stów z róż -
nych dzie dzin. 

Tra dy cją są spot ka nia z oka -
zji Bo że go Na ro dze nia, Wiel -
ka no cy, an drze jek itp. Kil ka
ra zy w ro ku or ga ni zo wa ne są
jed nod nio we wy cie czki kra-
joz naw cze, a la tem moż na
sko rzy stać z wcza sów. Człon -
ko wie sto wa rzy sze nia ak tyw nie
uczest ni czą w wy da rze niach
kul tu ral nych, od by wa ją cych się
w na szym mie ście. 

W tym ro ku uro czy sta ina u -
gu ra cja ro ku aka de mic kie go
2010/2011 od bę dzie się 21
wrześ nia o godz. 11 w Pań st-
wo wej Szko le Mu zycz nej. 

(m.d.)

Stu den ci se nio rzy 
Je steś eme ry tem lub ren ci stą, masz po nad 55 lat i nie
chcesz tyl ko sie dzieć w do mu lub zaj mo wać się wnu ka mi?
Masz oka zję na u czyć się cze goś no we go, roz wi jać swo je
pa sje i poz nać cie ka wych lu dzi. Ta ką moż li wość da je Płoc-
ki Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku.

Wa ka cje z ne tem
Pod czas wa ka cyj nej la by Bib lio te ka Pe da go gicz na udo stęp ni ła swo je kom pu -
te ry dzie ciom ze świet lic śro do wi sko wych. Do dat ko wym plu sem tej pro po zy -
cji by ło to, że za ję cia od by wa ły się w kli ma ty zo wa nej sa li.

Naj wię kszą atrak cją dla chłop ców 
by ły gry kom pu te ro we 
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Pre zy dium Za rzą du Okrę go we go Pol-
skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In -
wa li dów w Płoc ku pod kie row nic twem
prze wod ni czą ce go Ta de u sza Fa bi sia ka 
w okre sie od 5 do 18 lip ca br. or ga ni zo wał
wcza sy w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym im. Ta de u sza Ko ściusz ki. Wcza sy zor-
ga ni zo wa ne by ły już po raz 31, a uczest ni -
ka mi by ły oso by star sze, czę sto sła be go
zdro wia i o ni skich do cho dach. Są to lu -
dzie, któ rzy ze wzglę du na wiek, stan zdro -
wia oraz skrom ne eme ry tu ry nie mo gą 
wy je chać na bar dziej atrak cyj ne wcza sy.
Wszy scy wcza so wi cze – 59 osób – są 
wdzięcz ni or ga ni za to rom i chcie li by za
poś red nic twem lo kal nej pra sy zło żyć im
ser decz ne po dzię ko wa nia.

W imie niu wszyst kich wcza so wi czów dzię -
ku ję Za rzą do wi Okrę go we mu Pol skie go
Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów
w Płoc ku. Dzię ku ję pre ze so wi Za rzą du Pra-

cow ni cze go Ogro du Dział ko we go za bez -
płat ne udo stęp nie nie lo ka lu, kuch ni i po -
trzeb ne go sprzę tu. Dzię ku ję Pre zy den to wi
Płoc ka za fi nan so we wspar cie za da nia, pre -
ze so wi PSS Zgo da za bez płat ne prze ka zy wa -
nie pie czy wa, pre ze so wi i za rzą do wi Płoc-
kie go Ban ku Żyw no ści za prze ka zy wa nie
mle ka i in nych ar ty ku łów żyw no ścio wych.

Zna jąc sy tu a cję ma te rial ną na szych
człon ków, sta ra my się nie pod no sić op ła ty
za wcza sy i utrzy mu je my ją na po zio mie
sprzed pię ciu lat. Jest to moż li we dzię ki
dar czyń com wy mie nio nym wy żej. 

Te dwu ty god nio we wcza sy to je dy na oka -
zja dla na szych eme ry tów by prze by wać
wśród ko le ża nek, ko le gów i zna jo mych
oraz by oder wać się od sza rzyz ny dnia co -
dzien ne go. 

W imie niu uczest ni ków tur nu su
Han na Sa dec ka 

z redakcyjnej poczty

Tor by pla żo we
ro zda ne

Za po da nie trzech pol s-
kich hi tów za wie ra ją cych
sło wo pla ża, na gro dy – tor -
by pla żo we z lo go Płoc ka -
wy lo so wa li: Adrian Ra -
jew ski, El żbie ta Li piń ska,
Ju sty na Bor kow ska, Ali cja
Wi nia rek. Gra tu lu je my!

Uczest ni ków kon kur su ju ry
bę dzie oce niać w pię ciu ka te -
go riach wie ko wych: przed-
szko la ki, ucz nio wie klas I-III,
IV -VI, gim na zja li ści oraz li ce -
a li ści wspól nie z oso ba mi do -
ro sły mi. Lo go moż na przed-
sta wić za po mo cą ry sun ku
(kred ka mi ołów ko wy mi, ma -
za ka mi lub tu szem), wy ci nan -
ki al bo pro jek tu wy ko na ne go
w pro gra mie kom pu te ro wym
(wy dru ko wa ne go).

– Na la u re a tów cze ka ją
atrak cyj ne na gro dy książ ko we
do bra ne dla posz cze gól nych

grup wie ko wych – mówi Mo -
ni ka Ostrow ska, kie row nik
„Cho tom ka”. Pro po zy cje
moż na skła dać do 10 wrześ nia
w bib lio te ce przy ul. Sien kie -
wi cza 2. Roz strzy gnie cie kon -
kur su i wrę cze nie na gród 
od bę dzie się 20 wrześ nia pod-
czas Cho tom ko we go Kra mu 
z Li ter ka mi. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li moc atrak cji,
wśród któ rych bę dzie też
spot ka nie z pi sar ką Wan dą
Cho tom ską. Szcze gó ły na
www.bibl.plock.pl.

Pa u li na Mar kow ska

Stwórz lo go Cho tom ka
Bib lio te ka dla dzie ci ob cho dzi w tym ro ku 10-le cie na da nia
imie nia Wan dy Cho tom skiej. Z tej oka zji og ło szo ny zo stał
kon kurs na stwo rze nia zna ku gra ficz ne go pla ców ki. 
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Ta kie sce ny moż na by ło zo -
ba czyć 18 sier pnia na pla cu Na -
ru to wi cza (daw ny Ry nek Ka no -
nicz ny). Wśród tych sa mych
bu dyn ków co przed 90. la ty
dziel ni obroń cy Płoc ka sta wi li
opór bol sze wic kiej na wał ni cy.
Strza ły, ata ki kon nych i pie -
szych kras no ar miej ców, ich bu -
tę, bru tal ność wo bec ofiar, de -
ter mi na cję obroń ców, krzy ki
ko mend i na wo ły wa nia ran nych
przed sta wio no pod czas płoc kiej
„Ba ry ka dy”. By ła to re kon -
struk cyj na syn te za fak tów, któ -
re mia ły miej sce w róż nych czę -
ściach mia sta 18 – 19 sier pnia
1920 ro ku. Or ga ni za to rzy in -
sce ni za cji zad ba li o wszel kie
szcze gó ły. Z ka mie nic zni kły
współ czes ne re kla my. Za miast
tab li cy „Em pi ku” po ja wił się

szyld „Gu ter man i S-ka”, nie da -
le ko napis „Sklep ko lo nial ny”. 

Ba ry ka da skła da ją ca się 
z wor ków ju to wych, drew nia -
nych skrzyń, szaf, be czek, sto -
łów sta nę ła na wy so ko ści
Księ gar ni Die ce zjal nej, „I Pol-
skie Gim na zjum Żeń skie” za -
in sce ni zo wa no przy bra mie
pro wa dzą cej na ty ły ki na „No -
ve Przed wioś nie” – tu był
sztab, szpi tal i skład amu ni cji.
Stąd ko men dan tka Mar ce li na
Ro ści szew ska (w tej ro li Ro ma
Lud wic ka) wy da wa ła roz ka zy
swo im sa ni ta riusz kom, nad
któ ry mi czu wał dok tor Bro ni -
sław Ma zo wiec ki (le karz Ja ro -
sław Wa nec ki). Tu po chy la li
się nad ma pą Płoc ka mjr Ja -
nusz Mo ścic ki (Piotr Wod tke
ze Sto wa rzy sze nia Ka wa le ryj -

skie go im. 4. Puł ku Strzel ców
Kon nych) i por. Fe liks Wa lu -
szew ski (ak tor Ma riusz Po go -
now ski). A z bal ko nu nad bra -
mą prze ma wiał bp Ju lian No -
wo wiej ski (pro boszcz ka te dry
ks. Ma rek Za wadz ki). 

Jed nak naj bar dziej wi do wi -
sko we i dra ma tycz ne sce ny,
któ rym to wa rzy szy ły efek ty
pi ro tech nicz ne, ro ze gra ły się
pod czas na ja zdu bol sze wi ków.
W na jeź dźców wcie li li się ka -
ska de rzy z gru py An drze ja
Ko strze wy.

W przed sięw zię ciu, re ży se -
ro wa nym przez Ta de u sza By -
stra ma, wzię ło udział po nad
stu wy ko naw ców. In sce ni za cję
moż na by ło oglą dać na du żym
te le bi mie usta wio nym przed
Bib lio te ką Zie liń skich. (rł)

Bój jak przed la ty
Ha ra sza ja pol ska dzie wusz ka – rzu cił bol sze wik cią gnąc za wło sy mło dą ko -
bie tę. Ob ser wu ją cy tę sce nę porucznik Wa lu szew ski stu dził za pał swo ich 
żoł nie rzy. Cze kał, aż wróg po dej dzie bli żej. 

Do cię ża rów ki, któ ra wy je -
cha ła do po wo dzian 20 sier p-
nia, za pa ko wa no 500 kg ma ka -
ro nów, po dusz ki, koł dry,
odzież, obu wie spor to we, 
kos me ty ki, środ ki czy sto ści, 

na czy nia ku chen ne, ter mo sy. 
– To są no we rze czy, po zy ska -
ne od firm, któ re za wsze od po -
wia da ją na na sze ape le – po -
wie dział An drzej Gaj dka 
z Urzę du Mia sta. (ab)

Po moc dla Bo ga ty ni
Ra tu szo wy Od dział Za rzą dza nia Kry zy so we go, Och ro ny
Lud no ści i Spraw Obron nych oraz płoc ki Za rząd Re jo no -
wy Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża przy go to wa ły tran s-
port da rów dla posz ko do wa nych w sier pnio wej po wo dzi
w Bo ga ty ni.

Dzię ki hoj no ści dar czyń ców cię ża rów kę wy pa ko wa no
prak tycz ny mi da ra mi
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Obroń cy ba ry ka dy i... ob ser wa to rzy 
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W po ło wie sier pnia Sto wa -
rzy sze nie Nasz Kraj wspól nie
ze Sto wa rzy sze niem Sym pa ty -
ków Klu bu Wi sła Płock zor ga -
ni zo wa ło ak cję ho no ro we go od -
da wa nia krwi. Na apel or ga ni -
za to rów sta wi ło się po nad 200

osób. – Mi ło za sko czył nas ta ki
odzew. Po pro si liś my o wy dłu że -
nie go dzin pra cy za ło gi am bu -
lan su, ale mi mo te go nie wszy -
scy chęt ni mo gli od dać krew. 
W naj bliż szym cza sie pow tó rzy -
my ak cję i po pro si my PCK 

o dwa am bu lan se – mó wi Ja cek
Ja sion, wi ce prze wod ni czą cy
Sto wa rzy sze nia Nasz Kraj. 

Dla ho no ro wych daw ców,
oprócz zwy cza jo wo wrę cza -
nych kil ku tab li czek cze ko la -
dy, by ły rów nież oko licz no -
ścio we ko szul ki z lo go płoc -
kie go klu bu Wi sła i Sto wa -
rzy sze nia Nasz Kraj. 

Ak cja przy nio sła im po nu -
ją ce re zul ta ty – uda ło się po -
zy skać 30 li trów krwi. 

Pa u li na Mar kow ska

Więcej na stronie interne-
towej www.naszkraj.com.pl

Dar pły ną cy z serc
Po wo dze nie ak cji ho no ro we go od da wa nia krwi przez 
ki bi ców Wi sły Płock i sym pa ty ków Sto wa rzy sze nia Nasz
Kraj prze ro sło ocze ki wa nia or ga ni za to rów. Am bu lans
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża za par ko wa ny u zbie gu ulic
Kró le wiec kiej i Tum skiej ob le ga ły tłu my. 

Po wo dze nie ak cji prze ro sło ocze ki wa nia or ga ni za to rów
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W wy ni ku prze pro wa dzo -
nej zbiór ki na rzecz osób
posz ko do wa nych w po wo dzi
ze bra no 7 tys. zł. Pie nią dze
(po 3,5 tys. zł) zo sta ły wpła-
co ne na kon ta gmin w po wie -
cie płoc kim, któ re ucier pia ły
naj bar dziej: Gą bin i Słu bi ce.
Środki przez na czo ne zo sta ły
na po kry cie szkód wy rzą dzo -

nych przez po wódź we wsi-
ach Świ nia ry i Do brzy ków.

W imie niu Sa mo rzą du Mia s-
ta i Gmi ny Gą bin darczyń-
com po dzię ko wał bur mistrz
Krzysz tof Jad czak. 

Bar ba ra 
Smar dzew ska -Czmiel

Rzecz nik Pra so wy 
O/ZUS w Płoc ku

So li dar ni z po wo dzia na mi
Na ha sło „po móż my po wo dzia nom” otwo rzy ły się ser ca 
i por tfe le pra cow ni ków Od dzia łu ZUS w Płoc ku i po dleg -
łych in spek to ra tów. 
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W czwar tek 19 sier pnia 
b-bo y’e z ca łej Pol ski zje cha li
się na do Płoc ka na II edy cję
ogól no pol skich za wo dów tań -
ca Bre ak Dan ce „Back to the
oldscho ol”. Na Sta rym Ryn ku
17 ekip (po 3 oso by) wal czy ło
w tzw. bat tles (bi twach). Po le -
ga to na tym, że dwie eki py
sta ją na prze ciw sie bie i na
prze mian po ka zu ją włas ne
umie jęt no ści. Wygrani prze-
cho dzą do na stęp ne go eta pu 
i tak, aż do wy ło nie nia zwy -
cięz ców. Nie mo gą do brać so -

bie mu zy ki. Tę na ży wo „po -
da je” d-j, a b-boy mu si się do
niej do sto so wać. A po za tym
li czy się fre e sty le, czy li, aby
zach wy cić ju ro rów i pub licz -
ność, wszyst kie fi gu ry doz wo -
lo ne. Sę dzio wa li naj lep si pol -
scy b-bo ye: Chu cher z Ryb ni -
ka, Bar tazz z War sza wy 
i We zyr z Ko sza li na. 

– Naj waż niej sze jest do -
świad cze nie. Trze ba tro chę
tych bi tew sto czyć w ży ciu, 
że by po wal czyć o wy gra ną.
Ale rów nie waż ne są: po my sło -

wość, ta necz ność, umie jęt ność
zna le zie nia się w każ dej sy tu a -
cji, no i tro chę szczę ścia – tłu-
ma czy Zby szek Gó ral, po my -
sło daw ca i or ga ni za tor im pre -
zy z ra mie nia Płoc kie go Oś -
rod ka Kul tu ry i Sztu ki. Gó ral
od lat pro mu je w Płoc ku tzw.
„tań ce uli cy”. Od kil ku na stu
mie się cy zaj mu je się szko le -
niem mło dzieży w PO KiS
DAN CE STU DIO. 

Zwy cięz cą II edy cji płoc-
kich za wo dów zo sta li Lion
King’s zgar nia jąc głów ną na -
gro dę w wy so ko ści 3 tys zł.
Po za tym, dzię ki wy gra nej ma -
ją za pew nio ny udział w jed nej
z naj słyn niej szych im prez bre -
ak -dan ce i hip ho pu „Ruh rpott
Bat tle” w Niem czech. (rł)

* – ta niec ulicz ny, któ ry po le ga
na szyb kich i zde cy do wa nych ru -
chach gór nej czę ści cia ła, przy za -
cho wa niu lu zu w je go dol nych
par tiach oraz krót ko trwa łych, 
lecz za u wa żal nych za trzy ma niach
cia ła w jed nej po zy cji i szyb kie
przej ście do ko lej nej;

** – po le ga na szyb kim spi na -
niu i roz luź nia niu mięś ni, od „by -
cia” ro bo tem, przez sztyw ność 
i du że roz luź nie nie do płyn no ści.

Bi twy b-bo y ów
Po dob no wszyst ko za czę ło się już po nad 30 lat te mu, od Ja me sa Brow na i je go „go od
fo ot”, z któ re go właś nie mie li czer pać pier wsi b-bo y’e, czy li lu dzie tań czą cy bre ak 
dan ce, hip -hop, new sty le czy tzw. loc king* i pop ping**. 

B-bo ye mu sie li wy ka zać się niez łą spraw no ścią
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Pąt ni cy wy ru szy li sprzed ka -
te dry płoc kiej w so bo tę 28
sier pnia. Po czą tek dro gi nie
zo stał wy bra ny przy pad ko wo
– to do tej świą ty ni od był swój
in gres w 1909 ro ku abp. No -
wo wiej ski. Stąd, ja ko pa sterz
die ce zji płoc kiej, trosz czył się
o do bro Ko ścio ła. 

Re ko lek cje w dro dze słu żą
przy pom nie niu ostat nie go, tra -
gicz ne go eta pu ży cia ar cy bi sku -
pa i je go suf ra ga na bp. Wet mań -
skie go. W lu tym 1940 r. zo sta li
oni wy wie zie ni przez Niem ców
do Słup na, gdzie by li in ter no wa -
ni do 7 mar ca 1941 r. Póź niej
prze wie zio no ich do obo zu zag -
ła dy w Dział do wie, gdzie zgi nę -
li śmier cią mę czeń ską. 

Piel grzym ka im. bł. ab p. No -
wo wiej skie go to tak że ma ni fe -
sta cja wia ry i przy na leż no ści do
Ko ścio ła. – Swej wia ry ani ukry-

wać, ani wsty dzić się jej nie mu -
si my. Po przez to piel grzy mo wa -
nie chce my sa mi się uczyć, ale
uczyć tak że in nych praw dy 
o Bo gu – mó wił ks. Piotr Ma rzec.

Piel grzy mi po pra wie czte -
ro go dzin nym mar szu do tar li
do ko ścio ła pw. św. Mar ci na 
w Słup nie, gdzie wzię li udział
w mszy. (ab)

Śla da mi mę czen ni ków
Upa mięt nie nie bło go sła wio nych płoc kich mę czen ni ków – abp. An to nie go Ju lia na 
No wo wiej skie go i bp Le o na Wet mań skie go – to głów ne prze sła nie 2. pie szej piel grzym-
ki z Płoc ka do Słup na. 

Fe sti wal zor ga ni zo wa ła Fun-
da cja Iner kul tur, dzię ki któ rej
co dwa la ta chó ry z ca łe go
świa ta ma ją moż li wość sta nąć
do wal ki o ty tuł Cham pion.

Stu den ci PWSZ zdo by li sre-
bro w ka te go rii „Po pu lar Mu -
sic”, a kwar tet Po si ti ve Vi bra -
tions wy grał w ka te go rii
„Jazz” i otrzy mał zło ty dy plom
i ty tuł Cham pion. 

Płoc ki chór po za uda ny mi
wy stę pa mi kon kur so wy mi za -
pre zen to wał się rów nież 
w Sha o xing w ra mach Friend-
ship Con certs oraz dał trzy
kon cer ty w pol skim pa wi lo nie
na Ex po w Szan gha ju.

Udział w kon kur sie był
moż li wy dzię ki wspar ciu fi -
nan so we mu Urzę du Mia sta.

(zs)

Suk ces w Pań stwie Środ ka
Uczel nia ny chór Vox Ju ven tu tis i dzia ła ją cy przy nim
kwar tet Po si ti ve Vi bra tions kie ro wa ne przez Ro ber ta 
Ma jew skie go, od nio sły suk ces pod czas VI Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu Chó ral ne go, któ ry od był się w chiń skim
mie ście Sha o xing. 

Ko lej na od sło na pik ni ku ro -
dzin ne go od by ła się pod ko niec
sier pnia i sta no wi ła kon ty nu a cję
co rocz ne go świę to wa nia w ra -
mach kul tu ro wych po dró ży po
świe cie. Pier wsza edy cja przyb -
li ża ła Mek syk, póź niej by ła Ja -
po nia, RPA i Pe ru. Or ga ni za to -
rzy po sta ra li się, aby przy go to -
wa na fie sta po zo sta ła w pa mię ci
nie tyl ko naj młod szych po ciech,
ale też ich ro dzi ców. 

W go rą cych ryt mach
Oprócz po ka zów sam by, ze -

bra ni mie li oka zję po dzi wiać
cha rak te ry stycz ny ele ment bra -
zy lij skie go fol klo ru, ja kim jest
„ma cu le le”. To tra dy cyj na for ma
tań ca z pał ka mi, w któ rej tan ce -
rze od gry wa ją for my ata ku i ru -
chów obron nych, włą cza jąc w to
m.in. krzy żo wa nie ki jów po nad
gło wa mi. Wzrok przy ku wa ła
gru pa dzie ci, ubra nych 
w cha rak te ry stycz ne dla sam by
stro je, wy ko na ne przez naj młod -
szych włas no ręcz nie. Na pik ni ku
nie za bra kło rów nież bra zy lij -
skiej sztu ki wal ki – ca poe i ry,
któ rą za pre zen to wa ła płoc ka
sek cja Uni car. Ca poe i ra to nie
tyl ko sztu ka wal ki, ale tak że for -
ma tań ca, któ rej ryt micz ne, akro-
ba tycz ne ru chy sku pia ją się 

na kop nię ciach. Isto tą ry tu a łu 
są ele men ty tań ca wpły wa ją ce
na płyn ność i nie prze wi dy wal -
ność ata ków. Zes pół Uni car dzi-
a ła od 2003 r. i li czy 98 osób, 
z cze go spo rą gru pę stanowią
dzie ci. Po mi mo krót kie go sta żu
gru pa ma na swo im kon cie wie -
le suk ce sów m.in. udział w ba ti -
za do w Kra ko wie, gdzie 31 po -
do piecz nych zda ło eg za min
pier wsze go i dru gie go stop nia.
Są dząc po mi nach zgro ma dzo -
nych, po kaz ca poe i ry wy warł 
na nich du że wra że nie. 

Od kuch ni
Im pre za za koń czy ła się de -

gu sta cją tra dy cyj nych po traw
kuch ni bra zy lij skiej, któ ra ob -
fi tu je w da nia mięs ne. Go ście
mo gli pos ma ko wać m.in. bi go -
su po bra zy lij sku i co xin hy de
ga lin ha, czy li de li kat nych kot -
le ci ko -pie roż ków.

Or ga ni za to rem fie sty dla
dzie ci i mło dzie ży był Bib lio -
tecz ny Klub Mi łoś ni ków Przy -
gód przy fi lii nr 8 Książ ni cy
Płoc kiej. – Ko lej na edy cja już
za rok. Do kąd się wy bie rze my,
jesz cze nie wia do mo – za po wia -
da El żbie ta Pod wój ci -Wie chec -
ka, kie row nik fi lii nr 8.

Pa u li na Mar kow ska

Bra zy lia na Po dol szy cach 
Po ka zy go rą cej sam by i ryt micz nej ca poe i ry ro zgrza ły uczest-
ni ków „po dró ży” po ory gi nal nej, bra zy lij skiej kul tu rze. 

W piel grzym ce uczest ni czy li wier ni 
z róż nych płoc kich pa ra fii
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Mi mo swo jej nie peł no spraw -
no ści bie rze udział w prze glą -
dach i kon cer tach – nie tyl ko 
w kra ju. Wy stą pił tak że w Ja po -
nii, USA i Ka na dzie. Na te go -
rocz nym Fe sti wa lu Mło dzie ży
Nie peł no spraw nej „Im pre sje
Ar ty stycz ne” w Cie cho cin ku
był du szą to wa rzy stwa.

Ty dzień w pier wszej kla sie
– Wia do mość, że na sze

dziec ko jest nie wi do me by ła
dla nas wstrzą sa ją ca, ale kie dy
Maks miał 10 lat do szła ko lej -
na dra ma tycz na in for ma cja.
Zdia gno zo wa no u nie go au -
tyzm – mó wi Sta ni sła wa Chle -
wiń ska, mat ka Mak sa. – Sym p-
to my by ły już wcześ niej, syn
np. nie ga wo rzył tyl ko od ra zu
sta rał się mó wić jak do ro śli.
Te raz wie my o cho ro bie du żo,
wte dy nie mie liś my po ję cia, 
że to jest ob jaw au tyz mu. 

Na le ży do dać, że Chle wiń scy
ma ją tro je dzie ci, a naj młod sza
cór ka też jest nie peł no spraw na –
cier pi na po ra że nie mó zgo we. 

Mak sy mi lian od naj młod -
szych lat był wraż li wy na mu zy -
kę. Za czął grać w wie ku 2 lat.
Ja ko sze ścio la tek uczęsz czał do
ogni ska mu zycz ne go w Spół -
dziel czym Do mu Kul tu ry do
kla sy pia ni na. Właś nie in stru -
men ty kla wi szo we – ke y bo ard,
pia ni no, fa scy nu ją go naj bar -
dziej. Wte dy też za czę ły się
pier wsze pub licz ne wy stę py. 

Ro dzi ce wi dząc za in te re so wa -
nie chłop ca mu zy ką po sta no wi li
kształ cić go w tym kie run ku. 

– Maks zdał eg za mi ny do
Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej 
w Płoc ku, a mi mo te go szko ła nie
zde cy do wa ła się go przy jąć. Po -
zo sta ła nam tyl ko pla ców ka pry-
wat na – mó wi Bo gdan Chle wiń -
ski, oj ciec Mak sa. W pier wszej
kla sie Ma sion, jak wo ła ją na nie -
go naj bliż si, był tyl ko ty dzień. 
– Przed mio ty, któ re mu siał za li -
czyć od by wa ły się w róż ne dni ty -
god nia i dla te go tak „dłu go” to
trwa ło – mó wi pan Bo gdan. 
– W na stęp nym ty god niu Maks
roz po czął na u kę w II kla sie. 

Ko lej nym eta pem edu ka cji
był Oś ro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy dla Dzie ci Nie wi do -
mych w La skach. Maks ukoń -
czył tu szko łę mu zycz ną I stop-
nia w kla sie for te pia nu. Pla ców -
ka nie pro wa dzi na u ki na wyż -
szym po zio mie, więc na ra zie

chłop cu po zo sta ją raz w ty god -
niu kon sul ta cje z na u czy cie lem
mu zy ki oraz wspól nie gra nie 
z zes po łem Kwia ty Świę te go
Mak sy mi lia na, któ ry two rzą
uzdol nie ni mu zycz nie po do -
piecz ni oś rod ka w La skach.

Sło wiań ska du sza
Ta lent stał się dla Mak sa prze-

pust ką nie tyl ko na kra jo we fe s-
ti wa le osób nie peł no spraw nych,

ale tak że na im pre zy świa to we.
W 2005 ro ku wy stą pił w gro nie
po nad 100 mu zy ków pod czas 
I Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Pia ni stów Nie peł no spraw nych
w Ja po nii. Ja ko je dy ny re pre -
zen to wał Pol skę, a w naj lep szej
dzie siąt ce był je dy nym Eu ro pej -
czy kiem. – Ja poń czy cy by li
zach wy ce ni tym, jak Maks wy -
ko ny wał utwo ry Cho pi na – cie -
szy się pa ni Sta ni sła wa. – Pod-
kre śla li, że in ter pre ta cja Mak sa
ma po pro stu du szę. Po po wro -
cie z Kra ju Kwit ną cej Wiś ni
Maks do stał pre zent – zna laz ła
się spon sor ka, któ ra ufun do wa ła
mu pia ni no. Do tej po ry chło pak
nie miał włas ne go in stru men tu
w do mu (od nie daw na, dzię ki
Ga le rii Wi sła ma tak że no wo -
czes ne elek tro nicz ne or ga ny).

Wy stęp w Ja po nii otwo rzył
mu dro gę do Sta nów Zjed no -
czo nych, gdzie w 2007 r. zor ga -
ni zo wa no kon cer ty pro mu ją ce
na ame ry kań skim kon ty nen cie
ideę fe sti wa lu pia ni stycz ne go
nie peł no spraw nych. Wiel kim
prze ży ciem i wy róż nie niem był
dla Mak sa wy stęp w jed nej 
z naj bar dziej pre sti żo wych sal
kon cer to wych na świe cie – Car -
ne gie Hall w No wym Jor ku oraz

w sie dzi bie Or ga ni za cji Na ro -
dów Zjed no czo nych. 

W ubieg łym ro ku po le ciał do
Ka na dy na dru gą edy cję fe sti wa -
lu pia ni stycz ne go za po cząt ko -
wa ne go w Ja po nii. – Dla nas by -
ło to du że wyz wa nie fi nan so we.
Or ga ni za to rzy po kry wa li kosz ty
po by tu, na to miast trzeba by ło
zapłacić za po dróż – przyz na je
pan Bo gdan. – Syn po trze bu je
opie ku na, więc kosz ty by ły pod-

wój ne. Ale uda ło mi się wy dep -
tać wie le ście żek i wy jazd do -
szedł do skut ku.

Z ko lei na te go rocz nych Im -
pre sjach Ar ty stycz nych w Cie -
cho cin ku Maks otrzy mał wy -
róż nie nie. 

Eko lo gicz ny krą żek
Ma sion bar dzo lu bi wy stę po -

wać. – Nie mam tre my – twier dzi. 
– Syn bar dzo lu bi też wspól ne

wy stę py. Cie szy się, gdy mo że
za grać z or kie strą, z to wa rzy sze -
niem in nych mu zy ków, a choć by
tyl ko po grać z kimś na czte ry rę -
ce – do da je Bo gdan Chle wiń ski. 

Chło pak zaj mu je się rów nież
kom po no wa niem. W 2008 ro ku
otrzy mał Grand Prix za utwór
„Ma ła So li dar ność”, przy go to -
wa ny na Fe sti wal So li dar no ści 
w Gdań sku. Stwo rzył też ma te -
riał na swo ją szó stą z ko lei pły tę.
Ma ona prze sła nie eko lo gicz ne.
Za ty tu ło wa na jest „Po móż my
oca lić świat”. – Ma rzy my o tym,
aby ją wy dać i szu ka my osób
bądź in sty tu cji, któ re po mo gą 
w urze czy wist nie niu te go przed-
sięw zię cia – mó wi Bo gdan Chle -
wiń ski. Kon takt do Mak sa znaj -
du je się na stro nie www.mak -
spia ni sta.pl. Alina Boczkowska

Maks Chle wiń ski z ak to rem Pe te rem Lu ka sem 
w Cie cho cin ku
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Ma sion w świe cie dźwię ków
Dzie więt na sto let ni Maks ma ab so lut ny słuch mu zycz ny. Gra na in stru men -
tach kla wi szo wych, kom po nu je, ostat nio tak że śpie wa. Od uro dze nia jest nie -
wi do my, cier pi też na au tyzm, co nie przesz ka dza mu w zdo by wa niu ko lej nych
la u rów na kon kur sach mu zycz nych.

Po mysł na utwo rze nie dru -
ży ny pił kar skiej po ja wił się
spon ta nicz nie. Tak sa mo jak
je go naz wa. – Je den z za wod -
ni ków za pro po no wał FC KA -
Ta lo nia, utwo rzo ną od pier-
wsze go czło nu naz wy sto wa -
rzy sze nia i FC Bar ce lo ny,
któ rej ki bi cu je my – wy jaś nia
Ce za ry Ro man, dy rek tor
Cen trum.

Pier wszy dzień gry oka zał
się du żym wyz wa niem. – Po
15 mi nu tach le że liś my na bo -
i sku cał ko wi cie wy czer pa ni –
przyz na je prze ło żo ny CIS.
Jed nak nie znie chę ci li się.
Spo ty ka ją się re gu lar nie 
w śro dy i w piąt ki na bo -
i sku udo stęp nio nym przez
pro bosz cza Sta ni sła wów ki.
Oprócz sied miu bez ro bot -
nych w dru ży nie jest też
trzech in struk to rów, dy rek tor
i wo lon ta riu sze. – Nie chce-
my two rzyć zam knię te go krę -
gu, tyl ko my, CIS -ow cy. Pra -
gnie my po sze rzać gru pę, włą -
czać przy ja ciół – mó wi dy -
rek tor Cen trum. – Ostat nio
gra ły z na mi dzie ci za wod ni -
ków, co ubar wi ło grę i spra -
wi ło nam wie le ra do ści. 

Dla za wod ni ków FC KA T-
a lo nia gra w pił kę to nie 
tyl ko spo sób na spę dze nie 
cza su. 

– Dzię ki te mu zro dzi ła się
po zy tyw na at mos fe ra mię dzy
na mi – twier dzi Ce za ry Ro -
man. – Le piej się do ga du je my
nie tyl ko na bo i sku, ale też
po za nim. Tu je steś my w sta -
nie wznieść się po nad wszel -
kie róż ni ce zdań, któ re wy stę -
pu ją mię dzy na mi. Spor to wa
ak tyw ność po ma ga też po do -
piecz nym Cen trum w przys-
wo je niu za sad współ ży cia 
w gru pie, po pra wie niu ko mu -
ni ka cji mię dzy ni mi, da je mo -
ty wa cję do dal sze go roz wo ju. 

Do tej po ry człon ko wie FC
KA Ta lo nii nie mie li oka zji
do skon fron to wa nia swo ich
umie jęt no ści pił kar skich z in -
ny mi dru ży na mi, ale wszyst -
ko przed ni mi, bo pla ny ma ją
am bit ne. Na po czą tek chcie li -
by do stać się do lo kal nej li gi
pił ki noż nej. Je że li to im się
uda, po my ślą o zor ga ni zo wa -
niu Mi strzostw CIS w Płoc -
ku. Dy rek tor nie za po mi na
rów nież o ko bie tach, któ re
sta no wią licz ną gru pę po do -
piecz nych Cen trum. – Dla
pań pla nu je my kur sy sa mo o -
bro ny – mó wi dy rek tor. – Nie
cho dzi tyl ko o na u kę tech nik
wal ki, ale tak że o na by cie
pew no ści sie bie. A ta przy da
się im na ryn ku pra cy.

Pa u li na Mar kowska

Ak tyw nie 
po lep sze ju tro
Od mie sią ca ko pią pił kę pod szyl dem FC KA Ta lo nia. 
Dru ży na pow sta ła przy Cen trum In te gra cji Spo łecz nej
dzia ła ją cym w Ka to lic kim Sto wa rzy sze niu Po mo cy im.
Św. Bra ta Al ber ta.

Tyl ko czte ry or ga ni za cje
zde cy do wa ły się na wią zać
par tner stwo dla re a li za cji
pro jek tu. Po zo sta li zgło si li
wnio ski in dy wi du al ne. Bli -
sko po ło wa wnio sku ją cych to
de biu tan ci w kon kur sach
Fun da cji, z no wy mi po my sła -
mi wy star to wa ły też trzy or -
ga ni za cje, któ re w ra mach IV
edy cji, roz strzy gnię tej w lip -
cu te go ro ku, nie otrzy ma ły
gran tu. Ogól na war tość pro-
jek tów bio rą cych udział 
w do gryw ce przekracza 257
tys. zł, wkład Fun da cji or ga -
ni za cje wy ce ni ły na 172 tys.

zł. Star tu ją cy wal czą o po nad
70.000 zł. 

Roz strzy gnię cie kon kur su
za pla no wa no na po ło wę
wrześ nia. Wnio ski oce ni Ra da
Pro gra mo wa, Ra da Fun da cji,
w skład któ rej wcho dzą przed-
sta wi cie le Fun da to rów: Urzę-
du Mia sta Płoc ka, Ba sell Or len
Po ly o le fins oraz PKN OR LEN
S.A. Na po sie dze niu bę dą
obec ni tak że przed sta wi cie le
Zło te go Dar czyń cy Fun da cji
Le vi Stra uss Fo un da tion. Osta -
tecz ną de cy zję o przyz na niu
gran tów, w opar ciu o opi nie
Rad, wy da za rząd. (ag)

Do dwóch ra zy sztu ka
Je de na ście pro jek tów zgło szo no w do gryw ce IV edy cji
kon kur su gran to we go Fun da cji „Fun dusz Gran to wy 
dla Płoc ka”. 
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Przy po mi na my, że płoc kim
ucz niom (na wet je śli uczęsz -
cza ją do pla ców ki po za Płoc -
kiem) znaj du ją cym się w trud-
nej sy tu a cji ma te rial nej, przy -
słu gu je po moc w for mie: sty -
pen diów lub za sił ków szkol-
nych. Mo gą się o nie sta rać
m.in. ucz nio wie szkół pub licz -
nych i nie pub licz nych dla mło -
dzie ży i dla do ro słych oraz słu -
cha cze pub licz nych ko le giów
na u czy ciel skich, na u czy ciel -

skich ko le giów ję zy ków ob -
cych i ko le giów pra cow ni ków
służb spo łecz nych (do ukoń -
cze nia 24. ro ku ży cia). 

Sty pen dium szkol ne
Przez na czo ne jest dla ucz -

niów (słu cha czy) za miesz ka -
łych w Płoc ku i znaj du ją cych
się w trud nej sy tu a cji ma te -
rial nej (do chód na oso bę 
w ro dzi nie nie mo że prze kro -
czyć 351 zł).

Sty pen dium przy słu gu je 
w szcze gól no ści, gdy w ro -
dzi nie wy stę pu je: bez ro bo cie,
nie peł no spraw ność, cięż ka
lub dłu go trwa ła cho ro ba, wie -
lo dziet ność, 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. Je go
wy so kość za le ży od do cho -
dów oraz wa run ków ży cia.
Na pew no nie mo że być 
niż sze niż 72,80 zł, ale i nie
wyż sze niż 182,00 zł (mie -
sięcz nie). 

Sty pen dium mo że zo stać
przez na czo ne na cał ko wi te
lub czę ścio we po kry cie kosz -
tów udzia łu w za ję ciach edu -
ka cyj nych, wy kra cza ją cych
po za za ję cia szkol ne. Z tych
środ ków moż na ku pić po -
dręcz ni ki i po mo ce na u ko we,
przy bo ry szkol ne itp. Sty pen -
dium szkol ne jest przyz na wa -
ne mak sy mal nie na okres od
wrześ nia do czer wca w da -
nym ro ku szkol nym. Wnio -
sek mo gą zło żyć ro dzi ce
(opie ku no wie praw ni ucz nia)
lub on sam, gdy jest peł no let -
ni, ale po za się gnię ciu opi nii
dy rek to ra szko ły. 

Za si łek szkol ny
Mo że być przyz na ny ucz -

niom za miesz ka łym w Płoc ku
(nie za leż nie od otrzy my wa ne -
go sty pen dium szkol ne go)
znaj du ją cym się w trud nej sy -
tu a cji ma te rial nej z po wo du
zda rze nia lo so we go, np. śmier-
ci bli skiej oso by, wy pa dku, ale
rów nież po żaru, gra do bi cia.

Za si łek mo że zo stać wyp ła -
co ny na po kry cie wy dat ków
zwią za nych z pro ce sem edu -
ka cyj nym lub prze ka za ny 

w for mie po mo cy rze czo wej 
o cha rak te rze edu ka cyj nym.
Wy so kość za sił ku to jed no ra -
zo wo mak sy mal nie 455 zł.

Za rów no wnio sek o za si łek
jak sty pen dium na le ży zło żyć na
spe cjal nie przy go to wa nych for-
mu la rzach do stęp nych w szko -
łach lub w Za rzą dzie Jed no stek
Oświa to wych (je śli szko ła zlo -
ka li zo wa na jest po za gra ni ca mi
mia sta) przy ul. 3 Ma ja 6, pok.
Nr 1. Wzo ry i peł ną in for ma cję
moż na też zna leźć w In ter ne cie
www.zjo.lo.pl.

O za si łek szkol ny moż na
ubie gać się w ter mi nie nie dłuż -
szym niż 2 mie sią ce od wy stą -
pie nia zda rze nia lo so we go.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Po moc dla mło dych płoc czan
Jesz cze do 15 wrześ nia moż na skła dać wnio ski o przyz na nie sty pen dium szkol ne go.

Ksiądz Ta de usz Koz łow -
ski, peł nią cy wów czas fun -
kcję dy rek to ra Cen trum,
wspo mi na te dni: – Niez wy -
kła by ła życz li wość dla na -
szych dzia łań ów czes ne go dy -
rek to ra III Li ce um Ja na Ow -
czu ka. Peł na dys po zy cyj ność
oso bi sta i lo ka lo wa. Bu dy nek
od świe żo ny, zna ko mi ta lo gi -

sty ka, biu ra wy po sa żo ne 
w naj no wo cześ niej szy sprzęt.
Po piel grzym ce na spot ka niu
w Pol skiej Agen cji In for ma -
cyj nej die ce zjal nych biur
pra so wych, Biu ro Płoc kie
otrzy ma ło naj wyż sze wy róż -
nie nie za ob słu gę i współ pra -
cę z dzien ni ka rza mi pol ski mi
i za gra nicz ny mi. (kk)

40-le cie III LO

Przyj mo wa liś my Pa pie ża 
Kie dy w pier wszych dniach czer wca 1991 ro ku Płock za pi -
nał na ostat ni gu zik przy go to wa nia do przy ję cia Wiel kie -
go Go ścia z Rzy mu, na sza szko ła or ga ni zo wa ła się do
otwar cia Cen trum Pra so we go ob słu gu ją ce go piel grzym -
kę Ja na Pa wła II.

Swo ją edu ka cję w Za sad ni -
czej Szko le Za wo do wej roz -
po czął w 1964 ro ku. Szko łę
wy brał świa do mie, z my ślą, 
że kie dyś bę dzie bu do wlań -
cem. W pla ców ce kształ co no
wów czas w wie lu za wo dach:
cie śla, mu rarz, po sadz karz.
Dy rek to rem szko ły był Kraw-
czyk. Pan Jó zef szcze gól nie
mi ło wspo mi na swo je go wy -
cho waw cę Cze sła wa So choc -
kie go, któ ry za wsze wspie rał
wy cho wan ków. Tak że spe cja -
li ści od przed mio tów za wo do -
wych by li zna ko mi ci. Dzię ki
wie dzy te o re tycz nej wy nie -
sio nej z Bu do wlan ki zy skał
po trzeb ne kwa li fi ka cje do
dal szej pra cy, a in ży nie ro wie
bu do wy do sko na le prze ka zy -
wa li wie dzę. 

Jak wspo mi na Ada mow ski
wa run ki do na u ki by ły bar dzo
do bre. Szko ła po sia da ła wspa -
nia le wy po sa żo ną sto lar nię,
sa le lek cyj ne by ły du że, dzia -

ła ła też sto łów ka. Na za ję ciach
z wy cho wa nia fi zycz ne go
moż na by ło tre no wać ju do. 
Po lek cjach ucz nio wie mo gli
roz wi jać swo je pa sje, uczest ni -
czyć w róż nych ko łach za in te -
re so wań. Ucz nio wie no si li
pięk ne czap ki, mie li tar cze,
któ re by ły zna kiem fir mo wym
szko ły. Jó zef Ada mow ski
miesz kał w in ter na cie i do sko -
na le pa mię ta za sa dy w nim pa -
nu ją ce. Dba no o bez pie czeń -
stwo ucz niów, wszel kie wyj ś-
cia z in ter na tu by ły zgła sza ne.
Niek tó rzy spra wia li prob le my
wy cho waw cze, jed nak dy rek -
cja po tra fi ła za chę cić ich do
na u ki.

Prak ty ki od by wa ły się na te -
re nie pe tro che mii oraz w róż -
nych za kła dach. Ogrom ne
wra że nie wy war ła na nim
wiel ka bu do wa. Ni gdy wcześ -
niej cze goś ta kie go nie wi -
dział. – Trze ba był po ko nać
pier wsze trud no ści, os wo ić się

z bu do wą, wte dy pra ca sta ła
się lep sza, ła twiej sza i przy-
jem niej sza – wspo mi na pan 
Jó zef. 

Po ukoń cze niu szko ły roz -
po czął pra cę za wo do wą. Był
to okres, kie dy do pie ro pow-
sta wał kom bi nat. Mia sto zmie -
nia ło się. Dla pa na Jó ze fa 
to by ła je go pa sja – two rze nie,
bu do wa nie cze goś no we go.
Pra co wał m.in. przy wzno sze -
niu ko mi nów i wie lu róż nych
bu dyn ków. Pra wie 29 lat spę -
dził na bu do wach. Pra co wał 
w róż nych przed się bior stwach.
Mi mo cięż kiej pra cy Ada -
mow ski znaj do wał czas na
pod no sze nie kwa li fi ka cji. Za -
czy nał od naj niż szych szczeb -
li, po tem awan so wał, zo stał
kie row ni kiem bu do wy. 

Te raz, kie dy jest na za słu żo -
nym od po czyn ku uwa ża, że to
szko ła bu do wla na stwo rzy ła
pod wa li ny je go przy szłe go za -
wo du. (tk)

Przed ju bi le u szem pięć dzie się cio le cia (12)

Bu do wlan ka we wspom nie niach
Jó zef Ada mow ski za wsze mi ło wspo mi na Zes pół Szkół Bu do wla nych nr 1, bo tu zdo był
wy ma rzo ny za wód, w któ rym pra co wał przez wie le lat.

Przed wej ściem do Biu ra Pra so we go Piel grzym ki 
Ja na Pa wła II sto ją od le wej: Ma rek Ol kuc ki – dy rek tor

Te le ko mu ni ka cji Pol skiej w Płoc ku, Wie sław Bu gaj 
– dy rek tor tech nicz ny TP, re dak tor Zbi gniew Bu ra czyń ski,
Jan Ow czuk – dy rek tor III Li ce um Ogól noksz tał cą ce go, 
Wie sław Ge ras – re dak tor Pol skiej Agen cji In for ma cyj nej,

(ko lej ne dwie oso by nie roz poz na ne), re dak tor 
Bo gdan Bu ra czyń ski 
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Przy dat ne w biz ne sie in -
for ma cje moż na uzy skać
oso bi ście u kon sul tan tów, 
a tak że te le fo nicz nie lub
pocz tą ema i lo wą. 

Za kres za gad nień jest bar -
dzo sze ro ki m.in. po dej mo -
wa nie dzia łal no ści gos po dar -
czej, obo wiąz ki po dat ko we,
za trud nia nie pra cow ni ków,
fi nan so wa nie dzia łal no ści,
kon tro la przed się biorstw,
jak rów nież re zy gna cja 
z pro wa dze nia dzia łal no ści
gos po dar czej.

Kon sul tan ci po ma ga ją
m.in. przy opra co wa nia biz -
nes pla nu, wy bo ru for my pro -
wa dze nia dzia łal no ści gos po -

dar czej, za wie ra nia umów
han dlo wych, uzy ska nia niez -
będ nych zez wo leń, uzgod-
nień, kon ce sji, ure gu lo wa nia
włas no ści lub wy naj mu lo ka -
lu, za trud nia nia per so ne lu. 

Szcze gó ło wy za kres udzie-
la nych in for ma cji na stronie
w w w . s t r e  f a  i n  w e  s t o  -
ra.plock.eu.

Punkt Kon sul ta cyj ny 
mie ści się w Płoc ku przy 
ul. 1 Ma ja 12/44, e-ma il:
ppk@zpwim.pl, tel. 24/ 381
15 37; 784 004 401.

Pro jekt fi nan so wa ny jest
ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej oraz bu dże tu pań stwa.

(ab)

In for ma cje 
dla przed się bior czych

Przed się bior cy i oso by za mie rza ją ce roz po cząć dzia -
łal ność gos po dar czą mo gą sko rzy stać z bez płat ne go
do radz twa w Pun kcie Kon sul ta cyj nym pro wa dzo nym
przez Zwią zek Pra co daw ców War sza wy i Ma zo wsza.

No we li ce um pow sta ło przy
Gim na zjum nr 8, z któ rym
stwo rzy ło Zes pół Szkół nr 5.
Chęt ni do na u ki w VII LO mie -
li do wy bo ru kla sę hu ma ni -
stycz no-ję zy ko wą lub po li tech -
nicz ną. Do pier wszej, z roz sze -
rzo nym pro gra mem ję zy ka
fran cu skie go lub an giel skie go
oraz hi sto rią, przyj mo wa ni by li
ucz nio wie wy bie ra ją cy się na
stu dia fi lo zo ficz ne, so cjo lo -
gicz ne, pra wo czy kul tu ro-
z naw stwo lub uczel nię ar ty -
stycz ną. Dru ga to pro po zy cja
dla ucz niów za in te re so wa nych
stu dia mi po li tech nicz ny mi, ma -
te ma tycz ny mi, fi zycz ny mi czy
też eko no mią lub ar chi tek tu rą.
W kla sach bę dzie się uczyć po
oko ło 24 ucz niów. 

– Stwo rzy liś my też dla mło -
dzie ży klub „Sió dem kę” z 52-ca -
lo wym te le wi zo rem, sprzę tem
au dio. Tu bę dą mo gli od po cząć
na przer wie, zor ga ni zo wać do -
dat ko we za ję cia czy ko ła za in te -
re so wań – mó wi Ma riusz Mi -
chal ski, dy rek tor ZS nr 5.

Edu ka cyj na sym bio za
Ko lej ny zes pół szkół, z nr 6,

utwo rzy ła Ja giel lon ka. Tym ra -
zem przy li ce um pow sta ło gim-
na zjum. Jak tłu ma czył nam
przed wa ka cja mi Piotr Ku be ra,
za stęp ca pre zy den ta Płoc ka po -
mysł kla sy „mu zycz no – te a -
tral nej” w gim na zjum to wy ko -
rzy sta nie do tych cza so wych do -
świad czeń. „Ja giel lon ka” od 2
lat pro wa dzi kla sy z roz sze rzo -
nym pro gra mem na u cza nia
wie dzy o kul tu rze, w któ rych
ucz nio wie re a li zu ją za gad nie -
nia z za kre su te o rii mu zy ki i hi -

sto rii sztu ki. Dzię ki współ pra cy
ze szko łą mu zycz ną ofe ru je
rów nież swo im ucz niom uczest-
nic two w chó rze szkol nym,
kwar te cie smy czko wym, a tak że
za ję ciach z hi sto rii mu zy ki. 
Po dru gie, od wie lu lat w na bo -
rze do li ce um do pier wszych
klas ma te ma tycz no – fi zycz nych 
i bio lo gicz no – che micz nych
tra fia mło dzież o naj wyż szych
śred nich wy ni kach z eg za mi nu
gim na zjal ne go. 

– Je stem bar dzo za do wo lo ny
z re kru ta cji. Do każ dej kla sy
przy ję liś my po 27 osób, a jest
jesz cze li sta re zer wo wa – mó -
wi Mi ro sław Pią tek, dy rek tor
„Ja giel lon ki”, któ ry pod kre śla,
że to efekt do brej współ pra cy 
z Pań stwo wą Szko łą Mu zycz -
ną, choć w no wym Gim na -
zjum nr 14 znaj dą się też dzie -
ci z in nych pla có wek. – Oczy-
wi ście w na szym gim na zjum
bę dą uczyć na u czy cie le z li ce -
um. To bar dzo do brze, bo dzię-
ki te mu nie bę dzie już dy sku sji,
że do sta je my dzie ci z bra ka mi
edu ka cyj ny mi po gim na zjum.
Wszyst ko za le ży od na szej pra -
cy – tłu ma czy dy rek tor. 

Ge ne ral nie ten ro dzaj edu ka -
cyj nej sym bio zy (gim na zjum 
i li ce um w jed nym) to zja wi sko
co raz częst sze w Pol sce i w peł -
ni ak cep to wa ne przez Mi ni ster -
stwo Edu ka cji Na ro do wej. Cho -
dzi o to, aby szko ła po nad gim -
na zjal na sta no wi ła kon ty nu a cję
pro gra mu szko ły gim na zjal nej.

Ra dos na szko ła
Wszyst kie pod sta wów ki po -

wo li przy mie rza ją się do przy ję -
cia 6-lat ków w swe pro gi. Przez

naj bliż sze dwa la ta MEN po zo -
sta wił de cy zje w tej spra wie ro -
dzi com. Od ro ku 2012/2013 bę -
dzie to obo wią zek, rów nież dla
szko ły, któ ra, np. mu si przy go -
to wać miej sce za baw dla naj -
młod szych ucz niów. Dzię ki mi -
ni ste rial ne mu wspar ciu po przez
pro gram „Ra dos na szko ła”,
środ ki na urzą dze nie ta kich
miejsc do sta ły wszyst kie płoc -
kie szko ły. W su mie 162 tys. zł.
Dla przy kła du SP nr 23 za a dap -
to wa ła dla ma lu chów miej sce
po by łej przy chod ni.

Pra wie bez zmian
W cza sie wa ka cji od by ły się

też kon kur sy dy rek tor skie,
m.in. w Miej skich Przed szko -
lach nr 3, 21, 4, 27, 29, 31 oraz
w SP nr 5 i 18, ZSB nr 1, Ma ła -
cho wian ce i no wych zes po łach
szkół. Po za SP nr 5, któ re go no -
wą dy rek tor ką zo sta ła El żbie ta
Tysz ka, we wszyst kich po zo -
sta łych kon kur sy wy gra li do ty-
ch cza so wi dy rek to rzy. Dy rek -
to rem ZS nr 5 zo stał Ma riusz
Mi chal ski (G8), a w ZS nr 6 –
Mi ro sław Pią tek („Ja giel lon -
ka”). Je śli cho dzi o re mon ty to
na uwa gę za słu gu je za koń cze -
nie roz bu do wy III LO i Szko ły
Pod sta wo wej nr 12. 

W ro ku szkol nym 2010/
2011 w płoc kich szko łach
(od pod sta wó wek do po nad -
gim na zjal nych, oprócz wie -
czo ro wych i szkół dla do ro -
słych) uczyć się bę dzie 
16 tys. ucz niów, z cze go naj -
wię cej w szko łach pod sta wo -
wych – po nad 6200 i po nad -
gim na zjal nych – po nad 6400.

Radosław Łabarzewski

Miej sce do za ba wy dla sze ścio lat ków w SP nr 22
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Przed pier wszym dzwo nkiem
W tym ro ku szkol nym przy bę dzie nam kil ka no wych pla có wek. Wzroś nie też
licz ba sze ścio lat ków w szko le, choć obo wią zek szkol ny na ło żo ny zo sta nie 
na 6-lat ki za dwa la ta. Jed no ra zo we wej ście na try-

bu nę wschod nią (sek to ry A, B
i C) kosz tu je 5 zł. Dwa ra zy
wię cej trze ba zap ła cić za miej -
sce na try bu nie za chod niej –
sek to ry F, G, I, J. 

15 zł to ce na za wej ściów kę
do sek to ra ro dzin ne go. Sko-
rzy stać z niej mo gą dwie oso -
by do ro słe z trój ką dzie ci. Ale
uwa ga, bi le ty mu szą być za -
mó wio ne naj póź niej do godz.
16 w dzień po wszed ni po prze -
dza ją cy mecz. 

Koszt bi le tu dla człon ków
zor ga ni zo wa nej gru py mło -
dzie ży szkol nej (pod opie ką
na u czy cie la) wy no si 2,5 zł/o -
so bę. Naj dro żej trze ba zap ła -
cić za oglą da nie wi do wi ska 
z lo ży ho no ro wej – 25 zł. 

Ki bi ce, któ rzy są wier ny mi
fa na mi Wi sły Płock na pew no

sko rzy sta ją z moż li wo ści za -
ku pu kar ne tu na me cze li go we
run dy je sien nej. Są one do -
stęp ne tyl ko na za mó wie nie 
w dzia le mar ke tin gu klu bu 
w dni po wszed nie w godzinach
7-15 (tel. 24 367 65 42, Edy ta
Gra bow ska).

Za kar net na try bu nę za -
chod nią trze ba zap ła cić 70 zł, 
a na lo żę ho no ro wą – 175 zł.
We dług in for ma cji po da nej
przez klub, ze wzglę du na ni -
ską ce nę bi le tów nie moż na za -
mó wić kar ne tu na try bu nę
wschod nią.

Po dob nie jak w la tach ubie-
g łych, Wi sła Płock przy go to -
wa ła ofer tę dla osób nie peł no -
spraw nych po sia da ją cych
orze cze nie le kar skie. Ci ki bi ce
mo gą ku pić kar net (na sek tor
G) w ce nie 5 zł. (m.d.) 

Tań sze me cze
Ki bi ce, któ rzy bę dą oglą dać zma ga nia płoc kich pił ka rzy
noż nych na sta dio nie Wi sły zap ła cą mniej za bi le ty. 

Uwa ga pla żo wi cze
Wo je wódz ki In spek tor Sa ni tar ny w War sza wie in for mu je, 

że wo da w Za le wie So bót ka oraz w je zio rze So czew ka na da je
się do ką pie li. Je zio ro Zdwor skie w miej sco wo ściach Zdwórz
oraz Ko sze lów ka otrzy ma ło ne ga tyw ne orze cze nie o przy dat no -
ści wo dy. Sa ne pid przy po mi na jed no cześ nie, że nie na le ży ko -
rzy stać z ką pie li w cza sie sil nych zak wi tów glo nów, ze wzglę du
na za gro że nie dla zdro wia. (bp)
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O tym, że jest cho ry do wie -
dział się przy pad ko wo, przy
oka zji ba dań w po rad ni der ma -
to lo gicz nej. Wia do mość by ła
dla nie go szo kiem. Miał wów-
czas 17 lat. Oka za ło się, że je go
trzust ka w ogó le nie wy twa rza
in su li ny (cu krzy ca ty pu I). 

Pod dyk tan do cho ro by
Od tąd je go roz kład dnia mu -

siał być pod po rząd ko wa ny wal -
ce z cho ro bą. – Czte ry ra zy 
dzien nie przed je dze niem syn
wstrzy ki wał so bie in su li nę. Cią-
gle na le ża ło uwa żać na die tę,
spraw dzać po ziom cu kru. To
poch ła nia ło bar dzo du żo cza su
– mó wi pa ni Mał go rza ta, ma ma
Mar ci na. Dla li ce a li sty stre su ją -
ce by ło to, że nie mógł żyć jak
je go ró wieś ni cy, zam knął się 
w so bie, czuł się gor szy. 

Pa ni Mał go rza ta o cu krzy cy
wie te raz nie mal wszyst ko.
Wspól nie z sy nem uczy li się 
o niej od le ka rzy, osób cho -
rych na cu krzy cę, szu ka li in -
for ma cji w pub li ka cjach, In ter -
ne cie. Do wie dzie li się m.in. 
o pom pach in su li no wych, któ -
re bar dzo uła twia ją ży cie dia-
be ty kom. – Nie ste ty pom pa
kosz tu je po nad 18 tys. zł. Nie
by ło na nas stać na ta ki wy da -
tek – mó wi pa ni Mał go rza ta. 

Bez cen ny dar
Zde ter mi no wa na mat ka za -

czę ła pu kać do drzwi róż nych
fun da cji, sto wa rzy szeń i in sty -
tu cji z proś bą o za kup pom py
dla jej sy na. Oka za ło się, że
wie le z nich nie mo że po móc,
po nie waż Mar cin skoń czył 18
lat, a ich dzia ła nia na sta wio ne
są na oso by nie peł no let nie. 

– Wte dy spot ka liś my się 
z ogrom ną życz li wo ścią pre ze sa
Sto wa rzy sze nia „Po moc Dzie -

ciom” Sta ni sła wa Le wan dow -
skie go. Z wiel ką em pa tią pod-
szedł do na szych prob le mów.
Je steś my mu bar dzo wdzięcz ni
za dar, dzię ki któ re mu Mar cin
mo że w mia rę nor mal nie fun -
kcjo no wać – cie szy się mat ka.
W czer wcu te go ro ku pod czas
fe sty nu „Na dzie ja” w gru pie
trzech osób, któ rych Sto wa rzy -
sze nie ob da ro wa ło pom pa mi in -
su li no wy mi był tak że Mar cin. 

Po krzyw dzo na 
star sza mło dzież

Mi mo zma gań z cho ro bą
chło pak zdał ma tu rę, od paź -
dzier ni ka bę dzie stu dio wał 
na Po li tech ni ce War szaw -
skiej w Płoc ku.

– Te raz, gdy sta wiam obiad
na stół, nie mu szę my śleć o wę -
glo wo da nach, biał kach i tłusz -

czach – mó wi pa ni Mał go rza ta.
– Ob li cza niem wszystkich pa ra -
me trów zaj mu je się urzą dze nie,
a syn wie, że je dząc róż ne pro-
duk ty jest bez piecz ny.

Osprzęt do pomp (tzw.
wkłu cia), w za leż no ści od ro -
dza ju urzą dze nia, to koszt po -
nad 400 zł mie sięcz nie. NFZ
re fun du je te wy dat ki tyl ko
oso bom nie peł no let nim. – Do -
ma ga my się w mi ni ster stwie
zdro wia, aby re fun da cją ob jąć
cho rych do ukoń cze nia 26. ro -
ku ży cia – mówi An drzej Ba u -
man, pre zes Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Dia be ty ków. – Prze-
cież oni jesz cze się uczą, do -
pie ro póź niej mo gą za ra biać
na ta kie wy dat ki. Nie ste ty, de -
cy den ci po zo sta ją głu si na po -
trze by mło dych lu dzi, któ rzy są
cho rzy. Ali na Bo czkowska

Pom pa względ nej nor mal no ści
Mar cin od 1,5 ro ku cho ru je na cu krzy cę. Te raz, dzię ki pom pie in su li no wej 
ofia ro wa nej mu przez Kra jo we Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie ci Nie peł no spraw -
nych „Po moc Dzie ciom”, je go ży cie sta ło się ła twiej sze. 

Sto wa rzy sze nie Scle ro sis
Mul ti plex zrze sza płoc czan
cho rych na stwar dnie nie roz -
sia ne. W 2010 ro ku je go dzia -
łal ność jest fi nan so wa na
głów nie z bu dże tu mia sta.
Otrzy ma ne do ta cje przez na -
czo ne są m.in. na pro wa dze -
nie re ha bi li ta cji gru po wej i in -
dy wi du al nej w do mach cho -
rych. W tym ro ku ze wzglę du
na brak do fi nan so wa nia 
z PEF RON-u nie od bę dzie się
tur nus re ha bi li ta cyj ny. W to
miej sce sto wa rzy sze nie zor-

ga ni zo wa ło pik nik in te gra cyj -
ny w Zie lo nej Szko le w Sen -
de niu dla 49 osób, któ re do -
wie zio no au to ka rem wy na ję -
tym z Ko mu ni ka cji Miej skiej.
Dla wie lu osób, szcze gól nie
tych na wóz kach in wa lidz -
kich, to je dy na oka zja, że by
po być ca ły dzień na ło nie na -
tu ry, po roz ma wiać i wy mie -
nić do świad cze nia z in ny mi
cho ry mi. Spon so rem pik ni ku
był Urząd Mia sta.

Te re sa Zo nen berg
Pre zes Sto wa rzy sze nie SM

Na ło nie na tu ry

Pre zes Sto wa rzy sze nia „Po moc Dzie ciom” i mło dzież
ob da ro wa na pom pa mi in su li no wy mi 
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– To ta ka mi ni -u ra zów ka –
mó wi Ar tur Kraw czyk, pre zes
PZOZ. – Kon sul ta cje do ty czą
ura zów świe żych, do któ rych
do szło do 10 dni przed pla no -
wa ną kon sul ta cją. Porady
udzielane są raz w ty god niu.
Choć „Wa ka cyj na po rad nia”
mia ła dzia łać tyl ko w lip cu i

sier pniu (kie dy naj czę ściej do -
cho dzi do te go ty pu ura zów),
szpi tal chce prze dłu żyć jej
fun kcjo no wa nie do koń ca
wrześ nia. W każ dy czwar tek
od godz. 8.30 do 11.30 przy
ul. Ko ściusz ki 28 kon sul ta cji
bę dzie udzie lał le karz med.
Piotr Brom czew ski. (rł)

Bezpłatna wa ka cyj na 
po rad nia ura zów
La tem płoc ki ZOZ wpro wa dził bez płat ne kon sul ta cje or -
to pe dycz ne ura zów spor to wych, tj. sta wu ko la no we go,
sko ko we go i bar ko we go, usz ko dzeń łą ko tek, wię za deł
sta wu ko la no we go i sko ko we go. 

Nie ma już miejsc w po rad -
ni chi rur gicz nej Płoc kie go Za -
kła du Opie ki Zdro wot nej przy
ul. Ko ściusz ki 28. – Pa ra doks
po le ga na tym, że w ra mach
kon trak tu z Na ro do wym Fun-
du szem Zdro wia nie mo że my
już przyj mo wać pa cjen tów do
Po rad ni Chi rur gicz nej, ale
mo że my bez płat nie wy ko ny -
wać ma łe za bie gi na blo ku
ope ra cyj nym – mó wi Ar tur
Kraw czyk, pre zes PZOZ. –
Pun któw za bra kło nam już 
w lip cu, choć po rad nia pra cu -

je w każ dy ro bo czy dzień,
przyj mu jąc dzien nie oko ło 50
pa cjen tów. Dla te go wła dze
szpi ta la zde cy do wa ły się
udzie lać kon sul ta cji od płat nie
w po rad ni przy ul. Mio do wej 
i stam tąd kie ro wać pa cjen ta 
na sa lę ope ra cyj ną Szpi ta la
Św. Trój cy, gdzie sam za bieg
bę dzie wy ko na ny w ra mach
kon trak tu z NFZ. – Po pro stu
nie chce my, aby pa cjent cze kał
na kon sul ta cje kil ka mie się cy
– tłu ma czy pre zes. Koszt wi z-
y ty to 90 zł. (rł)

Znaleźli spo sób na...

Z bu dże tu mia sta fi nan so wa -
ne są zdro wot ne pro gra my
pro fi lak tycz ne dla płoc czan.
W tym ro ku moż na ko rzy stać:
z pro fi lak ty ki i wczes ne go wy -
kry wa nia no wo two rów sut ka,
je li ta gru be go, pro sta ty, pro-
gra mu edu ka cji przed po ro do -
wej, pro fi lak tycz nych ba dań
prze sie wo wych „Bia ła So bo -
ta” (25 wrześ nia i 23 paź dzier -
ni ka), szcze pień prze ciw ko

me nin go ko kom i gry pie. Pro -
wa dzo ny jest tak że pro gram
pro mo cji zdro wia w szko łach
oraz sto ma to lo gicz ny dla dzie -
ci i mło dzie ży. Szcze gó ło we
in for ma cje kto, gdzie i kie dy
mo że sko rzy stać z wy mie nio -
nych pro gra mów, a tak że adre -
sy re a li zu ją cych je pod mio tów
i spo sób re je stra cji do stęp ne 
są na stro nie www.ump.pl/ba -
da nia. (ab)

Pro fi lak ty ka dla płocczan

W związ ku z tym nie ce lo we
jest utrzy my wa nie cią gle de -
wa sto wa nych i w bar dzo zni -
ko mym stop niu wy ko rzy sty -
wa nych po jem ni ków na psie
od cho dy. 10 sier pnia zo sta ły
zde mon to wa ne po jem ni ki przy
ul. Mio do wej, Biel skiej, No wy
Ry nek, Ki liń skie go, Pił sud -
skie go, Wy szo grodz kiej, Mo -
re lo wej, Sien kie wi cza, Tra u -

gut ta, na Pla cach: Obroń ców
War sza wy i Na ru to wi cza, w
Par ku na Zdu nach oraz wo kół
Par ku Pół noc ne go.

Na traw ni kach, chod ni kach 
i skwe rach każ de go dnia psy
zo sta wia ją kilka ton od cho dów.
Na pod sta wie prze pi sów obo -
wią zu ją ce go Re gu la mi nu utrzy-
ma nia czy sto ści i po rząd ku na
te re nie Płoc ka wła ści ciel zwie -

rzę cia do mo we go jest zo bo wią -
za ny do uprząt nię cia za nie -
czysz czeń spo wo do wa nych
przez pu pi la w miej scach przez-
na czo nych do użyt ku pub licz -
ne go w szcze gól no ści: z kla tek
scho do wych, wind, chod ni ków,
ulic, pla ców, par ków. Za nie -
wy wią zy wa nie się z te go obo-
wiąz ku gro zi ka ra pie nięż na,
na wet do 500 zł. (seb)

Psie od cho dy w śmiet ni czkach
Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -E pi de mio lo gicz na w Płoc ku wy da ła opi nię, że wrzu ca nie
od cho dów zwie rząt do mo wych do ulicz nych ko szy na od pa dy jest doz wo lo ne. 
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Ktoś móg łby po wie dzieć, 
że elek tro ni ka to ja kaś po -
dziem na ni sza dla gru py pa sjo -
na tów, ale gdy spoj rzy my 
na licz by, to oka zu je się, 
że w dzie dzi -nie mu zy ki al ter -
na tyw nej, te brzmie nia trzy-
ma ją się cał kiem moc no. Off
Fe sti val w Ka to wi cach ze brał
10 tys. osób. Ty le sa mo, co kra -
kow ski Se lec tor or ga ni zo wa ny
przez Al ter Art (Open’er i Co ke
Li ve). Roc ko wy Ja ro cin – 12
ty się cy. Jak to się sta ło, że Au -
dio ri ver frek wen cyj nie prze bił
wszyst kie te wy da rze nia?

Oa za dla fa nów
Jed nym z po wo dów jest to,

że ten fe sti wal jest ostat nim
ba stio nem do brej, ta necz nej
elek tro ni ki w na szym kra-
ju. Bo ta necz na elek tro ni ka 
w Pol sce w 90 pro cen tach nie
jest do bra. Z ra dia i te le wi zji
wy le wa się jej ko mer cyj na od -
mia na, a przo du ją w niej ta kie
po sta ci, jak Da vid Gu et ta czy
Ar min Van Bu u ren. To przez
ta kich ar ty stów, mu zy ka elek-
tro nicz na w Pol sce ma czę sto
niez byt do brą opi nię, bo ko ja -
rzy się z be zdusz nym ło mo tem
al bo ścież ką dźwię ko wą do
pod miej skich dy sko tek. Tym-
cza sem na Au dio ri ver ta cy 
lu dzie ma ją wstęp su ro wo
wzbro nio ny, co spra wia, 
że płoc ka pla ża jest praw dzi wą
oa zą dla fa nów war to ścio wej
mu zy ki ta necz nej.

No bo jak ina czej naz wać
twór czość La u ren ta Gar nie ra,
któ re go te go rocz ny wy stęp
przy po mi nał coś na kształt
jaz zo wej im pro wi za cji po -
mie sza nej z kon cer tem or -
kie stry sym fo nicz nej? La u -
rent był głów nym mu zy -
kiem i dy ry gen tem za ra -
zem, ma ją cym pod so bą
sek cję den tą i kla wi szow ca,
któ ry cza sem brał do rąk tak że
gi ta rę. Ogrom ne wra że nie zro-
bił tak że ka na dyj ski The Mo-
dern De ep Left Qu ar tet. To
jed ni z nie licz nych ar ty stów
elek tro nicz nych, któ rzy mie li
zasz czyt wy stą pić na pre sti żo -
wym fe sti wa lu Mon tre a ux
Jazz w Szwaj ca rii. W re la cjach
uczest ni ków na fo rach in ter ne -
to wych cią gle prze wi ja się tak -
że Oni Ay hun, któ ry dał ge -
nial ny, ek spe ry men tal ny wy s-
tęp. War to przy pom nieć, że za
tym pse u do ni mem kry je się

Olof Dre i jer ze słyn nej for ma -
cji The Kni fe. I choć Au dio ri -
ver to po nad 100 ar ty stów 
z naj róż niej szych stron mu zy ki
elek tro nicz nej, to właś nie te
kil ka wy mie nio nych gwiazd

świet nie po ka zu ją, że za fe sti -
wa lem stoi praw dzi wy ar tyzm.
A uwierz cie mi, że po dob nych
przy kła dów jest z te go ro ku
du żo wię cej.

Wy jąt ko wy we e kend
Niem niej w Pol sce war to -

ścio wa mu zy ka elek tro nicz na
nie ma do brej po zy cji. Spo ra -
dycz ne im pre zy w War sza wie
czę sto koń czą się fi nan so wą
kla pą. Nie źle fun kcjo nu je klub
SQ w Poz na niu, a w Lub li nie
otwar to So un dbar, któ ry tak że

ce lu je w świa to we stan dar dy.
Jest jesz cze kil ka miejsc w Pol -
sce, w któ rych moż na spot kać
do brą elek tro ni kę, jak Esku lap
w sto li cy Wiel ko pol ski, kra -
kow skie Błęd ne Ko ło, ka to wic -

ki In qba tor. To gar stka
miejsc w po rów na niu do ta -
kich kra jów, jak Wiel ka Bry-
ta nia czy Niem cy. Gdy by
więc pa trzeć na pol ską sce nę
elek tro nicz ną pod ką tem
klu bów, to moż na by po wie -
dzieć, że nie mal wszy scy fa -
ni do brej elek tro ni ki roz pły -

nę li się gdzieś we mgle.
Tym cza sem przy kład Au -

dio ri ver po ka zu je, że oni na dal
tu są. Na co dzień roz rzu ce ni
po ca łym kra ju, przez 12 mie -
się cy cze ka ją prak tycz nie tyl -
ko na je den we e kend, aby udać
się do Płoc ka i na cie szyć uszy
oraz wy tań czyć się za wszyst -
kie cza sy. Nie ja dą do Kra ko -
wa, War sza wy czy Poz na nia.
Ja dą właś nie do nas! Dla te go
bez wąt pie nia, sto li ca elek tro -
ni ki jest właś nie tu – w Płoc ku.

Da wid Alek sie wicz

Sto li ca wró ci ła do Płoc ka
Na sze mia sto znów jest sto li cą Pol ski – jej naj waż niej szym pun ktem i bi ją cym
ser cem. Płock to sto li ca... mu zy ki elek tro nicz nej. Ta ki wnio sek pły nie z te go rocz -
ne go fe sti wa lu Au dio ri ver, na któ ry przy by ło 15 tys. osób.

Au dio ri ver 
jest ostat nim ba stio nem 

do brej, ta necz nej elek tro ni ki 
w na szym kra ju

Ener ge tycz ny wy stęp Si len ce Fa mi ly 
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Fa ni elek tro ni ki mie li swo je świę to
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„Ósem ki” po ka za ły bar wne,
„ogni ste” wi do wi sko, z niez -
wy kły mi ma chi na mi i wy ra zi -
sty mi po sta cia mi. Dla te go bar -
dziej niż treść – nie dla wszys-
t kich zro zu mia ła – w ty tu ło wej
„Ar ce” li czy ła się for ma. Po -
dob nie jak u cze sko -fra cu skie -
go an sam blu De ca la ges, któ ry
po ka zał niez wy kle li rycz ną
opo wie ści o umie ra niu. Im po -
no wa ła sce na, wy so ka sta lo wa
kon struk cja, na któ rej ar ty ści
pod wie sze ni na dłu gich szar -
fach wy ko ny wa li ek wi li bry -
stycz ne fi gu ry.

Miasto Ślepców
Naj bar dziej czy tel nym 

i noś nym spek ta klem, choć by
w kon tek ście ostat nich wy da -
rzeń spo łecz no – po li tycz nych
w kra ju, oka za li się „Ślep cy”
Te a tru KTO z Kra ko wa. 

Szczę śli wi miesz cza nie 
w pew nej chwi li tra cą wzrok,
oprócz jed nej ko bie ty w czer-
wo nej suk ni. Za czy na się cha os
i prze ra że nie, lu dzie krzy czą,
po ty ka ją się. Ko bie ta „w czer-
wie ni” pró bu je ich us po ka jać i
wska zy wać im dro gę. Po cząt -
ko we prze ra że nie prze ra dza się
po wo li w agre sje i prze moc.
„Ślep cy” to opo wieść o zbio ro -
wej hi ste rii, któ ra roz prze strze -
nia się jak wi rus i do pro wa dza
do sy tu a cji, w któ rej lu dzie w
śle pym sza le krzyw dzą in nych.
Ca ły spek takl, a zwłasz cza je go
fi nał po ka zu je, że w sy tu a cji
za gro że nia lu dzie sta ją się
okrut ni i bez względ ni wo bec
sie bie, zwłasz cza wo bec swo -

ich wcześ niej szych opie ku nów
czy wybawców.

Surowa i bogata forma
I jesz cze jed na rzecz. Pa ra -

dok sal nie osz częd ność rek-
wi zy tów (w „Ślep cach” by ły
to nie mal wy łącz nie sta re
szpi tal ne pry cze na kół kach,

któ re raz by ły mu rem, raz
dro gą, rze ką lub wię zie niem)
– uczy ni ło je go for mę niez -
wy kle bo ga tą. 

Ulicz ne, noc ne po ka zy to tyl -
ko część atrak cji „Ryn ku Sztu-
ki”. Pub licz ność przed każ dym
spek ta klem mog ła wy słu chać
na Sta rów ce kon cer tu, a po
przed sta wie niach obej rzeć kla -
sy kę nie me go ki na z akom pa -
nia men tem na ży wo. Fe sti wal
trwał od piąt ku (20.08) do nie -
dzie li (22.08). Je go or ga ni za to -
rem był Płoc ki Oś ro dek Kul tu -
ry i Sztu ki. (rł)

Ar ka ślep ców
Po tęż ny sta tek pły ną cy przez Sta ry Ry nek zro bił na płoc -
kiej pub licz no ści ogrom ne wra że nie, po dob nie jak wnie-
sio ne wcześ niej pło ną ce ok na, któ re do słow nie „wje cha -
ły” w tłum. Poz nań ski Te atr Ós me go Dnia to ostat nia
atrak cja i naj moc niej szy ele ment te go rocz ne go fe sti wa lu
„Ry nek Sztu ki”. Fe sti wa lu, któ re mu – jak ni gdy do tąd –
do pi sa ła za rów no pub licz ność jak i po go da. 

„Ślep cy” – opo wieść o zbio ro wej hi ste rii 
Te a tru KTO z Kra ko wa 
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TaBalada – teatr Decalages
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Po cząt ko wo pro mo cja mia ła
od być się w ogro dzie daw ne go
Płoc kie go To wa rzy stwa Kre -
dy to we go (obec nie Książ ni ca
Płoc ka), ale ulew ny deszcz
pop suł te za mia ry.

– Dla cze go tam? Pra cu jąc
nad książ ką sta ra łem się wy o -
bra zić so bie Płock z 1920 ro -
ku, ma łe mia sto, peł ne ogro -
dów, któ re w wal kach o Płock
ode gra ły du że zna cze nie – mó -
wił Su peł, za wo do wo zwią za -
ny z Iz bą Gos po dar czą Re gio -
nu Płoc kie go, a pry wat nie
wiel ki mi łoś nik hi sto rii, har -
cerz, czło nek grup re kon struk -
cyj nych i Sto wa rzy sze nia im.
4 puł ku Strzel ców (to on i je go
po do piecz ni ma sze ru ją po Sta -
rów ce w mun du rach 1 Bry ga -
dy Le gio nów pod czas naj waż -
niej szych uro czy sto ści pań st-
wo wych). Jest on rów nież ini -
cja to rem i or ga ni za to rem płoc-
kich Ba lów Nie po dleg ło ści. 

Mój czy tel nik uczeń
Na po cząt ku wie czo ru pro-

mo cyj ne go Ce za ry Su peł po -
wie dział, że nie jest to po zy cja
na u ko wa, ale po pu la ry za tor ska,
przy po mi na jąc, że te mat ten 
po ru sza li już w swych książ -
kach dr Grze gorz Go łę biew ski, 
ks. prof. Ma rian Grzy bow ski
czy dr An na Sto gow ska. 

– Pi sząc tę książ kę sta ra łem
się wy o bra ził so bie swo je go czy -
tel ni ka... ucz nia szko ły śred niej,
płoc cza ni na – tłu ma czył au tor.
Dla te go na 64 stro nach za warł
kom pen dium wie dzy o kon tek -
ście i chro no lo gii walk w Płoc ku
i oko li cach, przed sta wił woj sko -
wą ob sa dę umoc nień i for ma cje
po moc ni cze, a tak że ich wy-
po sa że nie i umun du ro wa nie.
Książ ka za wie ra rów nież zdję-
cia Płoc ka, map ki sy tu a cyj ne,
ko pie pla ka tów pro pa gan do -
wych, por tre ty i bio gra my bo ha -
te rów wy da rzeń. 

– Wie dza o tam tych wy da rze -
niach jest nie wiel ka, a ja chciał -
bym za ra zić mło dych lu dzi hi s-
to rią na szej oj czyz ny – tłu ma czy
Su peł. Dla te go du żo miej sca po -
świę ca opi som bo ha ter skich ak -
cji ów czes nych kil ku na sto lat -
ków, ró wieś ni ków dzi siej szych
gim na zja li stów i li ce a li stów.
Opi su je m.in. jak w oko li cach
„Sta ni sła wów ki” uczeń IV kla sy
gim na zjum Piotr Ste fań ski pró -
bu je odzy skać trzy ko nie. 

W wy mia nie ognia za bi ja jed ne -
go z bol sze wi ków i bez piecz nie
ucie ka. Wie le miej sca po świę ca
też in nym, nie peł no let nim bo ha -
te rom.

Bi twa w rę kach gra czy
Do dat kiem do książ ki jest gra

stra te gicz na o tym sa mym ty tu le
i w po dob nej sza cie gra ficz nej. 
– W re kon struk cji ulicz nej wia -
do mo kto wy gra a kto prze gra.
Gra poz wa la na ro zgryw kę 
w spo sób stra te gicz ny, któ ra
mo że przy nieść róż ne roz wią za -
nia – mó wi au tor.

Książ ka „Płock 1920” wy -
szła w se rii wy daw nic twa
„Tak ty ka i Stra te gia”, w któ -
rej opi sa ne zo sta ły już m.in.
wal ki nad Bzu rą w 1920 ro -
ku, o Sta lin grad w la tach
1942-43 czy o Nor man dię 
z 1944. Dzię ki wspar ciu
Urzę du Mia sta Płoc ka pub li -
ka cja o obro nie Płoc ka przed
bol sze wi ka mi ma tra fić do
szkol nych bib lio tek. Chęt ni
mo gą ją ku pić m.in. w księ-
gar ni Książ ni cy Płoc kiej. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Pow strzy ma li bol sze wi ków
Sta ra łem się ze brać naj waż niej sze wy da rze nia i opo wie dzieć je w spo sób 
naj bar dziej przej rzy sty i bli ski mło de mu czy tel ni ko wi – mó wił Ce za ry Su peł
pod czas pro mo cji swo jej książ ki „Płock 1920” wy da nej w 90. rocz ni cę obro ny
Płoc ka przed bol sze wi ka mi.

Jest to ko lej na od sło na w or -
ga ni zo wa nym od kil ku lat in ter -
dy scy pli nar nym cy klu za ty tu ło -
wa nym „Por tre ty”. W po przed -
nich edy cjach fo to gra fo wie in -
spi ro wa li się twór czo ścią Rem-
bran dta, Wys piań skie go, Ma tej -
ki i Jó ze fa Cheł moń skie go. Tym
ra zem bo ha te rem kon kur su jest
Fry de ryk Cho pin. – Jest to for -
ma ucz cze nia 200. rocz ni cy uro -
dzin ar ty sty. Bę dzie to pró ba
prze nie sie nia je go mu zy ki na ję -
zyk pla stycz ny – in for mu ją or ga -
ni za to rzy. 

Kon kurs skie ro wa ny jest za -
rów no do pro fe sjo nal nych fo to -

gra fów, jak i ama to rów. Ter min
do star cze nia prac mi ja 24
wrześ nia. W gro nie ju ro rów bę -
dzie zna ny fo to gra fik Cze sław
Cza pliń ski. Na zwy cięz ców
cze ka ją atrak cyj ne na gro dy fi -
nan so we – do 4 tys. zł. Naj cie -
ka wsze zdję cia zo sta ną opub li -
ko wa ne w ka ta lo gu, zor ga ni zo -
wa na zo sta nie też wy sta wa po -
kon kur so wa. Wer ni saż i wrę -
cze nie na gród od bę dzie się 
7 paź dzier ni ka w Mu ze um Ma -
zo wiec kim. Szcze gó ły na
www.mu ze um plock.art .pl  
i www.ptf.ploc man.pl.

Pa u li na Mar kow ska

Obiek ty wem o ge niu szu
Mu ze um Ma zo wiec kie i Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz -
ne za pra sza ją do wzię cia udzia łu w Ogól no pol skim Kon -
kur sie Fo to gra ficz nym pt. „Cho pin”.

Kon kurs – Bo ha te ro wie 1920 r.
Pro szę po dać imio na i naz wi ska trzech nie peł no let nich

bo ha te rów, któ rzy za słu ży li się pod czas obro ny Płoc ka
przed bol sze wi ka mi w 1920 r. 

Czy tel ni cy, któ rzy pra wi dło wo od po wie dzą na py ta nie wez mą
udział w lo so wa niu na gród – książ ki „Płock 1920” Ce za re go Sup ła
lub gry stra te gicz nej o tym sa mym ty tu le. Do ro zda nia ma my pięć
ksią żek i pięć gier. 

Od po wie dzi pro si my do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich”
oso bi ście, pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lem do 10 wrześ nia 2010 r. (ab)

Okład ka książ ki – Mar sza łek Jó zef Pił sud ski de ko ru je
Krzy żem Wa lecz nych har ce rza Ta dzia Je zio row skie go
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Ory gi nal ny pro po rzec ta tar -
skie go puł ku, któ ry bro nił Płoc-
ka w 1920 ro ku, szasz kę ka wa -
le ryj ską uży wa ną przez ko za -
ków czy szab lę pru ską bę dą cą
na wy po sa że niu pol skiej ar mii
po 1918 r. moż na zo ba czyć na
wy sta wie w Spich le rzu „90 lat
pa mię ci płoc czan o woj nie pol-
sko -bol sze wic kiej”. Są też odz-
na ki pol skich for ma cji woj sko -
wych bio rą cych udział w wal -
kach z bol sze wi ka mi.

Na wy sta wie znaj dzie my też
klep sy dry z 1920 ro ku z naz wi -
ska mi wy bit nych płoc czan, m.in.
Kon stan te go Zie liń skie go, 14-
let nie go har ce rza An tol ka Gra d-
ow skie go czy Ste fa na Ró życ kie -
go oraz ne kro lo gi, cza sa mi 
o dość osob li wej, ale wzru sza ją -
cej tre ści. By ła dziec kiem su te ren
lwow skich, jed nym z tych „or -
ląt”, któ re w pa mięt nym li sto pa -
dzie por wa ły się na obro nę swe -
go gnia zda. (...) Od waż na do
sza leń stwa (...), mi łu ją ca Bo ga 
i Pol skę do ostat ka czy ta my ne -
kro log 21-let niej Zo fii Por ko po -
wi czów ny, któ ra „po rą ba na
strasz li wie, ska to wa na na cha ja -
mi, z szy ją prze strze lo ną” tra fi ła
do szpi ta la i po mie sią cu zmar ła.
Zo sta ła po cho wa na na war szaw -
skim Cmen ta rzu Po wąz kow -
skim. By ła trzy krot nie odz na -
czo na za wa lecz ność. 

Jest też na wy sta wie po tęż ne
dzie ło „W dzie się cio le cie Pol ski
odro dzo nej” pod red. Pio tra Lo ta
(1928) otwar te na stro nie 777
(dział „Film”), gdzie au tor
wspo mi na obraz „Po lo nia Re sti -
tu ta” po rów nu jąc go do fran cu -

skie go „Ver dun” (1928, reż.
Léo na Po i rier). „Skła da się ten
obraz ze zdjęć au ten tycz nych,
ro bio nych w ogniu na fron tach
pol skich, od le gio nów po czą -
wszy, po przez obro nę bo ha ter -
ską Lwo wa i Płoc ka (...)”. Być
mo że przy ko lej nych ob cho dach
zry wu płoc czan uda się je od na -
leźć i po ka zać.

Jak pod kre ślał An drzej Dwoj -
nych z Mu ze um Ma zo wiec kie go
wy sta wa opo wia da o „pa mię ci”.
Dla te go wśród pa mią tek są m.in.
fo to gra fie z wi zy ty w Płoc ku 
w kwiet niu 1921 r. mar szał ka Jó -
ze fa Pił sud skie go, a tak że zdję cia
upa mięt nia ją ce ob cho dy rocz ni -
co we obro ny mia sta przed ar mią
bol sze wic ką zor ga ni zo wa ne 
w sier pniu 1981 roku przez płoc-
kich dzia ła czy NSZZ „So li dar -
ność”. Na II pię trze zaś obok pla -
ka tów z ostat nie go 20-le cia do ty -
czą cych ko lej nych rocz nic, znaj -
dzie my też ma te rial ne śla dy pa -
mię ci dźwię czą ce w naz wach
ulic i szkół, m.in. Szko ła Pod sta -
wo wa Nr 1 im. Bra ci Je zio row -
skich, ul. Jó ze fa Kacz mar skie go,
Ste fa na Za widz kie go czy ul.
Obroń ców Płoc ka 1920 r. – To
by ła je dy na uli ca, któ ra w okre-
sie PRL – kie dy ko mu ni ści sta ra -
li się za trzeć pa mięć o tam tych
wy da rze niach, prze trwa ła, oczy-
wi ście nie w peł nym brzmie niu,
bo mie liś my ul. Obroń ców, 
ale wia do mo by ło o ko go cho dzi
– do dał Dwoj nych. Wy sta wę
przy go to wa ło Mu ze um Ma zo -
wiec kie przy współ pra cy Ja na
Wa lu sia, płoc kie go ko lek cjo ne ra
i re gio na li sty. (rł)

In Me mo riam
No wa wy sta wa w Mu ze um Ma zo wiec kim, bar dziej niż 
o obro nie Płoc ka w 1920 r. ma mó wić o tym jak przez 
te 90 lat płoc cza nie czci li swo ich bo ha te rów. 
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Wi sła za i na u gu ro wa ła se zon
31 lip ca wy ja zdo wym me czem
z Ru chem Wy so kie Ma zo wiec -
kie. Efek tow ne zwy cię stwo 3:0
po trzech tra fie niach Mi cha ła
Twar dow skie go z pew no ścią
poz wo li ło płoc cza nom uwie rzyć
w swo je umie jęt no ści, ale już
ko lej ne spot ka nie przed włas ną
pub licz no ścią (7.08) z Je zio ra -
kiem Iła wa nie by ło „spa cer -
kiem”. Wi sła mu sia ła za do wo lić
się skrom nym 1:0 po go lu nie za-
wod ne go Mi cha ła Twar dow -
skie go, lecz obraz gry przez
wię kszą część spot ka nia osa -
dzo ny był w środ ko wej stre fie
bo i ska. Je że li na wet gra cze Wi -
sły stwa rza li sy tu a cje strze lec kie
to za wo dzi ła sku tecz ność. 

Raz na wo zie, raz...
Po dwóch wy gra nych przy -

szła tak że ko lej na po raż kę. Wy -

ja zdo we spot ka nie ze Sta lą Rze -
szów (14.08) płoc cza nie bę dą
chcie li z pew no ścią jak naj szyb -
ciej za pom nieć. Pier wsza część
me czu by ła re mi so wa. Wpraw -
dzie Stal zdo ła ła ob jąć pro wa -
dze nie w 20. mi nu cie, ale 7 mi -
nut póź niej nie za wod ny Mi chał
Twar dow ski strze lił bram kę wy -
rów nu ją cą. Ten wy nik utrzy my -
wał się do 66. mi nu ty, kie dy to
Da mian Sza la wy pro wa dził
miej sco wych na pro wa dze nie.
Na ko lej ne dwa cel ne tra fie nia
Sta li w 75. i 77. mi nu cie Wi sła
zdo ła ła od po wie dzieć tyl ko jed-
nym tra fie niem To ma sza Be ka -
sa w 84. mi nu cie i po raż ka 2:4
sta ła się fak tem. 

Ko lej nym me czem przed
włas ną pub licz no ścią Wi sła
sta ra ła się zre ha bi li to wać za
wpad kę w Rze szo wie. Spot ka -
nie ze Zni czem Prusz ków

(18.08) za po wia da no ja ko hit
ko lej ki II li gi gru py wschod niej
z uwa gi, że za rów no Wi sła jak 
i Znicz jesz cze nie daw no ry wa -
li zo wa ły o awans do Ek stra kla -

sy. Ki bi ce zgro ma dze ni na sta-
dio nie przy ul. Łu ka sie wi cza 
z pew no ścią się nie za wie dli.
Zo ba czy li emo cjo nu ją ce wi do -
wi sko, a co naj waż niej sze Wi -
sła zwy cię ży ła 4:1 po cel nych
tra fie niach Mar ci na No wac kie -
go (14 i 53 min.) oraz Da nie la
Ko czo na (71 i 79 min.). 

Po raż ka z kon tu zja mi
Ra dość płoc czan po tym

spot ka niu nie trwa ła jed nak
dłu go, gdyż w ko lej nym me czu
(21.08) pił ka rze prze gra li wy -

ja zdo we spot ka nie z Oko cim -
skim Brze sko 1:2. Ho no ro we -
go go la w tym spot ka niu zdo -
był dla Wi sły Mar cin Pa can 
w 90. mi nu cie, co przy dwóch
tra fie niach Iwa na Ła twy niu ka
w 11. i 82. mi nu cie nie by ło 
w sta nie zmie nić wy ni ku. Płoc-
cza nie w tym spot ka niu prze-
wa ża li, lecz nie po tra fi li udo -
ku men to wać te go cel ny mi tra -
fie nia mi. Gos po da rze zaś na -
sta wie ni na grę z kon try zre a li -
zo wa li w peł ni za ło że nia tak ty-
cz ne. Wi sła oprócz stra co nych
dwóch bra mek wy jazd do
Brze ska oku pi ła tak że kon tu -
zja mi. Da niel Ko czon już 
w pier wszej po ło wie mu siał
opu ścić plac gry skar żąc się na
ból mięś nia przy wo dzi cie la,
na to miast chwi lę póź niej Ar tur
Wy czał kow ski doz nał skrę ce -
nia sta wu sko ko we go. Po 5.
ko lej kach płoc cza nie zaj mu ją
3. lo ka tę w li go wej ta be li tra -
cąc do li de ra Zni cza Prusz ków
1 punkt. Na włas nym obiek cie
przy Łu ka sie wi cza ki bi ce bę dą
mo gli wspo móc do pin giem
Wi słę 4 wrześ nia o godz. 18 
w star ciu ze Świ tem No wy
Dwór Ma zo wiec ki. 

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka noż na

II -li go wa gra w krat kę
Ze zmien nym szczę ściem roz po czę li po ty czki li go we pił ka rze noż ni Wi sły Płock.
W ra mach ro zgry wek II li gi gru py wschod niej obok efek tow nych zwy cięstw
przy tra fi ły im się tak że po raż ki, któ re na ka zu ją mó wić o awan sie do I li gi z pew -
ną ostroż no ścią. 

W spot ka niu ze Zni czem Prusz ków pił ka rze Wi sły
strze li li czte ry go le
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Od 3 do 7 sier pnia Wi śla cy
bra li udział w sil nie ob sa dzo -
nym tur nie ju Spar kas sen -Han d-
bal lcup. W pier wszych dwóch
spot ka niach po ra dzi li so bie 
z zes po ła mi 2.Bun des li gi wy -
gry wa jąc dwu krot nie 33:31 naj -
pierw z HSG Düssel dorf, a na -
stęp nie z TV Em sdet ten. De cy -
du ją ca o pier wszym miej scu 
w gru pie i awan sie do pół fi na łu
by ła po ty czka z zes po łem
1.Bun des li gi HSG Wet zlar. Nie -
ste ty w tym po je dyn ku lep sza
oka za ła się eki pa nie miec ka,
zwy cię ża jąc 28:24 (11:10). Jak
się póź niej oka za ło HSG Wet z-
lar zo stał trium fa to rem ca łe go
tur nie ju. Płoc cy szczy pior ni ści
mo gą za li czyć wy stęp do uda -
nych, po nie waż w ostat nim po -
je dyn ku, któ ry miał wy miar ra -
czej czy sto szko le nio wy, po ko -
na li bez prob le mów nie miec ki
DHC Rhe in land 32:21 (10:9).
W spot ka niu tym uda ny wy stęp
za no to wał po wra ca ją cy do gry
po dłu go le czo nej kon tu zji Lars
Mad sen, któ ry na 6 rzu tów zdo -
był 5 bra mek. 

Udany turniej
Płoc cy pił ka rze ręcz ni wzię li

też udział w tur nie ju w Dzier żo -
nio wie (19-22.08). VII Mię dzy -
na ro do wy Me mo riał im. Je rze -
go Klem pe la zgro ma dził na
star cie zes po ły z Pol ski, Czech,
Ukra i ny i Bia ło ru si. Pier wszy
mecz po do piecz ni Lar sa Wal -
the ra ro ze gra li z eki pą mi strza
Ukra i ny ZTR Za po roż hye. Mi -
mo, że nie by ło to po ry wa ją ce

wi do wi sko i w grze wi dać by ło
spo ro cha o su, płoc cy za wod ni -
cy wy gra li 23:21. Ko lej nym ry -
wa lem Wi sły był rów nież ukra -
iń ski zes pół HC Bu dy vel nik
Bro va ry. W tym spot ka niu
płoc cza nom nie ukła da ła się
pier wsza po ło wa spot ka nia, 
w któ rej na wet mu sie li odra biać
dwu bram ko wą stra tę, ale w dru -
giej od sło nie, dzię ki zna ko mi tej
grze w bram ce Mar ci na Wi cha -

re go i świet nej po sta wie Mi cha -
ła Zo ło teń ki oraz Ada ma Twar-
do, płoc cy szczy pior ni ści wy -
gra li 27:19 (13:12). 

Ko lej nym ry wa lem był 
zna ny płoc cza nom z pol skiej 
ek stra kla sy zes pół Chro bre go
Gło gów. Spot ka nie mia ło po -
dob ny prze bieg jak mecz z Bu -
dy vel ni kiem Bro va ry. Bar dzo
sła ba pier wsza część me czu 
i zna ko mi ta po sta wa bram ka rza
w dru giej po ło wie, ale tym ra -
zem mię dzy słup ka mi bry lo wał
Mor ten Se ier. Nie bez zna cze -
nia by ła tak że zmia na usta wie -
nia w obro nie po przer wie 
z 6-0 na 5-1. Osta tecz ne spot -
ka nie Or len Wi sła wy gra ła wy -
so ko 24:15 (10:10). 

W ostat nim po je dyn ku gru -
po wym płoc kim gra czom przy -
szło się zmie rzyć z Mie dzią Le -
gni ca. Be nia mi nek Su per li gi
po sta wił wy so ko po prze czkę
po do piecz nym Lar sa Wal the ra.
Mo men ta mi prze wa ga le gni -
czan by ła na wet sze ścio bram -
ko wa. Osta tecz nie uda ło się
Wi śle uzy skać re mis 25:25, co
poz wo li ło za koń czyć ro zgryw ki
gru po we tur nie ju na I miej scu.
W fa zie fi na ło wej zwy cię stwa
od nie sio ne nad HC Por to vik
Juz hny 23:19 (9:11) i HC Mes h-
kov Brest 27:26 (15-10) da ły
płoc kie mu zes po ło wi wy gra ną
w ca łym tur nie ju. Ty tuł naj lep -
sze go bram ka rza tur nie ju przy-

padł Mor te no wi Se ie ro wi, a w
ostat nim spot ka niu gra czem
me czu wy bra ny zo stał zdo byw -
ca 12 bra mek To masz Pa luch. 

Wygrany sparing
Dzia ła cze SPR Wi sła chcąc

przed sta wić dru ży nę Or len
Wi sła przed płoc ką pub licz no -
ścią zor ga ni zo wa li 24 sier pnia
spot ka nie spa rin go we z eki pą
HC Mes hkov Brest w Bla szak
Are na. Mecz po prze dzo no
pre zen ta cją no wych stro jów
płoc kich szczy pior ni stów na
se zon 2010/2011 oraz krót ki -
mi prze mó wie nia mi przed sta -
wi cie li głów ne go spon so ra 
i wła ści cie la. Pre zes Za rzą du
PKN Or len Ja cek Kra wiec 
i pre zy dent Płoc ka Mi ro sław
Mi lew ski ży czy li szczy pior -
ni stom sa mych suk ce sów 
w nad cho dzą cym se zo nie, 
a ki bi com wie lu spor to wych
emo cji. Nie za bra kło tak że wy -
stą pie nia pre ze sa SPR Wi sła
An drze ja Misz czyń skie go, któ -
ry rów nież ży czył swo im po do -
piecz nym wie le szczę ścia. 

Prze bieg spa rin gu przy pom -
niał ki bi com, że jesz cze se zon
li go wy się nie za czął i trwa
wal ka o pod sta wo wy skład. Na
pla cu gry prze wi nę ło się wie lu
gra czy w róż nych usta wie -
niach. To wy star czy ło jed nak,
by po ko nać ry wa la 34:30. 

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka ręczna

Przy go to wa nia do se zo nu
Mi mo, że li go we ro zgryw ki pił ka rze ręcz ni Or len Wi sły Płock roz pocz ną do pie ro
4 wrześ nia (wy ja zdo we spot ka nie z Tra ve lan dem -Spo łem Ol sztyn), to sier pień 
ob fi to wał w wy da rze nia zwią za ne z przy go to wa nia mi do no we go se zo nu. 

Pierwszy występ Wiślaków w nowych strojach był udany
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Na star cie sta nę ło 145 za -
wod ni ków, jed nak tyl ko 134
ukoń czy ło za wo dy. W kla sy fi -
ka cji ogól nej (w któ rej bra ni
pod uwa gę by li wszy scy za -
wod ni cy, tak że cu dzo ziem cy),
po dob nie jak w po przed nim ro -
ku, dwa pier wsze miej sca za ję li
za wod ni cy z Ukra i ny. Na to -
miast Mi strzem Pol ski zo stał
Syl we ster Ku ster (trze ci na me -
cie). Srebr ny me dal zdo był Fi lip
Szo łow ski, a brą zo wy Fi lip
Przy mu siń ski (pię cio krot ny
zwy cięz ca płoc kie go triath lo -
nu). Mi strzy nią Pol ski zo sta ła
Ma ria Cześ nik, któ ra niez nacz -
nie po ko na ła Ewę Ko man der. 

Naj szyb ciej z za wod ni ków
PTT Del ta Płock li nię me ty po -
ko nał Se ba stian Dy mek, któ ry
za jął 57. miej sce w Mi strzo -
stwach Pol ski Se nio rów. Po pra -
wił swój re kord ży cio wy o 2,45
mi nu ty (te raz wy no si on 2 godz.
18 min. 5 sek.). Na 61. (8. miej -
sce w ka te go rii M-40) za wo dy
ukoń czył Wal de mar Gie res.
No wą ży ciów kę usta no wił tak -
że Ire ne usz Be dyk (2 godz. 24
min. 25 sek). Był to bar dzo uda -

ny start te go za wod ni ka, któ ry
za jął 70. miej sce w Mi strzo -
stwach Pol ski oraz 5. w swo jej
ka te go rii wie ko wej. Jed no miej -
sce da lej w tej ka te go rii do biegł
Sta ni sław Dy mek, któ re go skla -
sy fi ko wa no na 79. miej scu Mi s-
trzostw Pol ski. Piotr Chmiel to
ko lej ny za wod nik, któ ry po pra -
wił swój naj lep szy re zul tat 
(o po nad 5 mi nut). Chmiel ju -
nior za jął 82. miej sce w Mi st-
rzo stwach Pol ski oraz 19. 
w Mło dzie żo wych Mi strzo -
stwach Pol ski. Se nior ro du
Chmie lów, Wal de mar, ukoń czył
za wo dy na 107. miej scu. De biut
na dy stan sie olim pij skim za li -
czył Prze my sław Stel ma szew -
ski. Czas 2 godz. 56 min 34 min.
ja ki osią gnął na le ży uz nać za
suk ces, bio rąc pod uwa gę że tre -
nu je… 7 ra zy w ro ku. Naj wię cej
po zy tyw nych emo cji i sym pa tii
wzbu dził start na szej de biu tan tki
Do ro ty Chmiel. Dziel na ma ma
trzech triath lo ni stów ukoń czy ła
za wo dy w cza sie 3 godz. 38 min.
30 sek. Wy nik ten dał jej 12.
miej sce w kra ju oraz 2. 
w ka te go rii wie ko wej. (seb)

Triath lon 

Grad ży ció wek 
Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się ósem ka płoc kich za -
wod ni ków na XXII Mi strzo stwach Pol ski w Triath lo nie
Olim pij skim, któ re od by ły się ostat nie go lip ca w Górz nie.

W kon ku ren cji je dy nek zło ty
me dal i ty tuł Mło dzie żo we go
Mi strza Pol ski wy wal czył Ka -
mil Zaj kow ski. Jest on za wod ni -
kiem pły wa ją cym na krót kich
wio słach, ale kie dy Ja kub Za zga
w ostat niej chwi li zo stał bez par -
tne ra, Ka mil wsiadł do dwój ki
ze ster ni kiem (kon ku ren cja na
dłu gie wio sła). Dru ży na – Zy -
zga, Zaj kow ski i ster nik Ka mil
Gurz kow ski za ję ła czwar te
miej sce w fi na le „A”. 

Na stęp nie do wal ki przy stą -
pi li mło dzi cy i mło dzi czki. Za -
wod ni cy PTW i w tej gru pie
wie ko wej bar dzo moc no zaz-
na czy li swój udział. Do fi na łu
„A” zak wa li fi ko wa ły się dwie
osa dy: czwór ka pod wój na ze
ster ni czką i ósem ka pod wój na
ze ster ni kiem. Płoc ka osa da 
w skła dzie: Ka ro li na Ła buz,
Pa try cja Sie bier ska, Pa try cja
Kraj czyń ska, Alek san dra Osę-
dow ska, ster. Alek san dra To -
ma szew ska, tre no wa na przez
Pio tra Sał kow skie go w prze -
pięk nym sty lu zdo by ła pier-
wsze miej sce. 

Z wiel kim nie po ko jem 
w płoc kiej eki pie ocze ki wa no
star tu óse mek ze ster ni kiem,
gdyż od kil ku lat – ze wzglę-
du na mi ze rię fi nan so wą –
jed ną z wię kszych bo lą czek
PTW jest brak no wo czes ne go
sprzę tu spor to we go (je że li in -
ny klub nie uży czy na start
swo jej ło dzi klu bo wi z Płoc-
ka, to ósem ki PTW są naj star -
szy mi ło dzia mi w fi na łach).
Mi mo te go, że łódź na któ rej
pły nę li czter na sto let ni mło -
dzi cy by ła naj star szą i naj-

cięż szą, to wysz ko le nie tech-
nicz ne i wo la wal ki za wod ni -
ków za o wo co wa ła wy wal cze -
niem srebr ne go me da lu. Płoc-
ka ósem ka mło dzi ków pły nę ła
w skła dzie: Krzysz tof Pa -
włow ski, Ka mil Ka miń ski,
Se ba stian Cie śla, Lud wik Ol -
szew ski, Bar tosz Bu dzyń ski,
Fi lip Si kor ski, Wik tor Piąt -
kow ski, Piotr Szcze pań ski,
ster. Ma te usz Dziur li kow ski.
Tre ne rem tej osa dy jest Piotr
Sał kow ski. 

Po za wy mie nio ny mi osa da -
mi me da lo wy mi w ka te go rii
mło dzi ków, III miej sce w fi na -
le „B” za ję ła dwój ka pod wój na
chłop ców, a VI miej sce rów -

nież w fi na le „B” dwój ka pod-
wój na dziew cząt. 

Mi ła wia do mość na de szła 
z Ha ze win kel (Bel gia), gdzie
w re ga tach Pu cha ru Eu ro py na
je dyn ce star to wał Ra fał Zaj -
kow ski (młod szy brat Ka mi la).
Był to pier wszy start te go za -
wod ni ka za gra ni cą na tak po -
waż nej im pre zie i mi mo, 
że Ra fał był naj młod szym
uczest ni kiem bie gu je dy nek,
osią gnął do sko na ły wy nik wy -
gry wa jąc fi nał „B”.

Wy jazd płoc kich wio śla rzy
na za wo dy był moż li wy dzię ki
wspar ciu Urzę du Mia sta Płoc-
ka i PKN Or len.

Wal de mar Ro gow ski 

Zło ta czwór ka ze ster ni czką oraz tre ner Piotr Sał kow ski 
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Wio ślar stwo

Wola walki i me da le
Za wod ni cy Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go do sko na le za pre zen to wa li
się w Krusz wi cy na je zio rze Gop ło pod czas Mło dzie żo wych Mi strzostw Pol ski
w wio ślar stwie i Re ga tach Mło dzi ków o Pu char Pre ze sa PZTW, któ re dla tej gru -
py wie ko wej są Mi strzo stwa mi Pol ski. 

Płoc cy za wod ni cy by li za do wo le ni ze swo ich osią gnięć
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Płock re pre zen to wa ło dwóch
za wod ni ków z To wa rzy stwa
Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej.
Prze my sław Gi żyń ski osią gnął
bar dzo do bry wy nik – w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej był czwar ty, 
a w ka te go rii wie ko wej M-30
zdo był trze cią lo ka tę. Suk ces

jest tym wię kszy, że tra sa nie
na le ża ła do ła twych i wio dła po
szczy tach kar ko no skich gór. 

Dru gi re pre zen tant TKKF
Ed mund Stań czak za jął 101.
miej sce w ka te go rii ge ne ral nej 
i 12. w ka te go rii wie ko wej 
M-50. Pa u li na Mar kowska

Bieg ma ra toń ski

Kar ko no ski brąz
W II Ma ra to nie Kar ko no skim, któ ry od był się na po cząt ku
sier pnia w Szklar skiej Po rę bie, udział wzię ło pra wie 300
spor tow ców. W ra mach za wo dów ro ze -

gra ny zo sta nie tak że XXVII
Me mo riał Ju liu sza Ka wiec -
kie go oraz XII Tur niej Ucz -
niow skich Klu bów Wio ślar -
skich o pu char mar szał ka wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go.
Pier wszy raz w Płoc ku od bę -
dą się tak że Mię dzy wo je -
wódz kie Mi strzo stwa Mło -

dzi ków. W ra mach re gat
prze pro wa dzo ny zo sta nie też
wy ścig w kon ku ren cji óse-
mek we te ra nów (re pre zen tan -
ci naj star szych klu bów wio -
ślar skich w Pol sce) o pu char
Pre zy den ta Płoc ka. Przed sta -
wi cie le Płoc kie go To wa rzy -
stwa Wio ślar skie go, or ga ni -
za to ra im pre zy za pew nia ją,

że re ga ty zgro ma dzą w Płoc -
ku czo łów kę kra jo wą pol s-
kich wio śla rzy z me da li sta mi
Igrzysk Olim pij skich oraz
Mi strzostw Świa ta i Eu ro py.
Pa tro nat nad im pre zą ob jął
pre zy dent Płoc ka Mi ro sław
Mi lew ski. Po czą tek za wo -
dów w so bo tę o godz. 11, a w
nie dzie lę o godz. 8.30. (ab)

Wio ślar stwo

Kra jo wa czo łów ka na So bót ce
Po raz dru gi w hi sto rii pol skie go spor tu za wod ni cy bę dą ry wa li zo wać w Mi strzo stwach
Pol ski w sprin cie wio ślar skim. Im pre za od bę dzie się na Za le wie So bót ka 18-19 wrześ nia. 
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Za wo dy ro ze gra no już po raz
53. Na star cie sta nę ło 98 ko la rzy
z 14 ekip: Pol ski, Bia ło ru si, Nie -
miec, Au strii, Ło twy, Cze ch 
i Sło wa cji. Mie li do po ko na nia
650 km roz ło żo nych na czte ry
eta py. Wy ścig roz po czął się w
Bia łej Po dla skiej, a ostat ni etap
pro wa dził z No we go Dwo ru
Ma zo wiec kie go do Płoc ka. Me -
ta usta wio na by ła na Sta rym
Ryn ku, tuż ko ło Do mu Dar m-
stadt. W mie ście za wod ni cy
mie li do prze je cha nia trzy pęt le
po 6,5 km każ da przez ul. Ka zi -
mie rza Wiel kie go, Szpi tal ną,
Ry ba ki, Mo sto wą, pl. Na ru to wi -
cza i ul. Ma ła chow skie go. 

Ja ko pier wszy na me cie za -
mel do wał się Nie miec Se ba -
stian For ke, któ ry zwy cię żył w
kla sy fi ka cji ge ne ral nej i pun k-
to wej. Naj lep szy z Po la ków –
To masz Li so wicz za jął czwar te
miej sce. Za wod nik z CCC Pol-
sat Pol ko wi ce oka zał się na jak -
tyw niej szym wśród wszyst kich
star tu ją cych. W gro nie za wod -
ni ków do 23 lat naj lep szy był
Ru di ger Se lig z te a mu Je na tec -

Cyc ling. Kla sy fi ka cję Naj lep -
szy z Ma zo wsza wy grał Woj-
ciech Kacz mar ski z Le gii -Felt.
Na to miast Te am Nu trix xion
Spar kas se wy wal czy ła I miej sce
w kla sy fi ka cji dru ży no wej. 

Pub licz ność zgro ma dzo na na
Sta rym Ryn ku przy glą da ła się
nie tyl ko de ko ra cjom zwy cięz -

ców, ale tak że akro ba tycz nym
po pi som na ro we rze w wy ko na -
niu Kry stia na Her by. By ły m.in.
wja zdy na co raz wyż sze przesz -
ko dy i ze ska ki wa nie z nich,
zgnie ce nie pusz ki przed nim ko -
łem ro we ru po sko ku z po de stu 
o wy so ko ści kil ku me trów oraz
sko ki przez le żą ce oso by. (m.d.)

PY TA NIE:

Oj cem Je an -Mi chel’a był
Ma u ri ce Jar re – słyn ny kom-
po zy tor mu zy ki fil mo wej. Mu -
zy kiem był też je go dzia dek,
któ ry obok gry na obo ju uwiel-
biał kon stru o wać przed mio ty.
Wy mień dwa z nich, zwią za ne
z mu zy ką, któ rych był twór cą. 

Od po wie dzi na le ży do star -
czyć pocz tą tra dy cyj ną, e-ma i -
lem lub oso bi ście do re dak cji
„Sy gna łów Płoc kich” do 10
wrześ nia br. Roz strzy gnię cie
pier wszej od sło ny kon kur su w
„Sy gna łach Płoc kich” na 15
wrześ nia. (ab) 

Wy graj bi let na Jar re’a
Ma my bi le ty dla na szych Czy tel ni ków na kon cert Je an Mi chel Jar re’a w Or len Are nie. 
Ar ty sta wy stą pi w Płoc ku 13 li sto pa da. Od te go nu me ru „Sy gna łów Płoc kich” roz po czy -
na my pub li ko wa nie py tań zwią za nych z ży ciem i dzia łal no ścią ar ty sty. Au to rzy po praw -
nych od po wie dzi wez mą udział w lo so wa niu na gro dy (w każ dym z pię ciu ko lej nych wy -
dań na sze go cza so pis ma) – pod wój ne go za pro sze nia na kon cert me ga gwia zdy mu zy ki
elek tro nicz nej. 

– Ar gen ty na to bez wąt pie -
nia naj pięk niej sze pań stwo,
ja kie kie dy kol wiek wi dzia -
łem – twier dzi Czer niec ki. –
Jest tu wszyst ko o czym mo -
że za ma rzyć po dróż nik: fior -
dy, wul ka ny, pu sty nie, la sy
desz czo we, sol ni ska, ste py,
ska ły, pla że... Tu taj jest też
ko niec świa ta, czy li naj da lej
po ło żo na miej sco wość – Us -
hu a ia. 

Męż czyz na w cią gu trzech
mie się cy prze wę dro wał ten
po łud nio wo a me ry kań ski
kraj wzdłuż i wszerz. – Lu -

dzi, któ rych tam poz na łem,
nie za pom nę do koń ca ży cia.
Kra jo bra zów tym bar dziej –
pod kre śla Czer niec ki. 

O in nych im pre zach na
Sta rym Mie ście pi sze my 
w In for ma to rze „Mia sto
Ży je”. (ab)

Dom Dar mstadt, po kaz slaj -
dów w ra mach Klu bu „Po -
dró że’ im. To ny’e go Ha li ka”,
„Ar gen ty na – la ty no ska kra i -
na róż no ści”, ko men tarz Ste-
fan Czer niec ki, 14 wrześ nia
godz. 18, wstęp wol ny.

Kraj z ma rzeń 
Ar gen ty na – la ty no ska kra i na róż no ści, to ty tuł po ka -
zu slaj dów, na któ re za pra sza we wrześ niu Dom Dar -
mstadt. O swo jej fa scy na cji tym kra jem opo wie po -
dróż nik Ste fan Czer niec ki. 

To ur de Ma zo via
Po raz pier wszy w hi sto rii Wy ścig Do o ko ła Ma zo wsza wy grał za gra nicz ny za-
wod nik. Nie miec Se ba stian For ke z Te am Nu trix xion Spar kas se pro wa dził od
pier wsze go do ostat nie go eta pu. 

Kie dy, gdzie i na czy je za mó wie nie 
zo sta ły odla ne Drzwi Płoc kie?

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy udzie lą po praw nej od po wie dzi roz lo su je my dwa za -
pro sze nia na ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Kar czma pod
strze chą”, miesz czą cej się przy ul. Grodz kiej 5. Spe cjal no ścią re sta u ra cji jest kuch nia
pol ska. W me nu m.in. pie ro gi z roz ma i ty mi far sza mi, np. z kur ka mi, so cze wi cą, szpi -
na kiem, a tak że czar ni na czy nie pow ta rzal ny bia ły barszcz chrza no wy. Moż na też
zjeść ka czkę pie czo ną z jabł ka mi czy stek z dzi ka z zio ło wy mi ziem nia ka mi. 

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście, pocz tą
tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą do 10 wrześ nia br.

KO LA CJA W ESTE RZE

Cy pel skar py, na któ rym stoi obec nie Ho tel Sta rzyń ski przy ul. Pie kar skiej no si naz wę
Wzgó rze Sie cie cha. Naz wa po cho dzi od sto ją ce go tu w śred nio wie czu obron ne go dwo -
ru wo je wo dy Sie cie cha (pa la ty na Wła dy sła wa Her ma na w la tach 1080 – 1100)

Na gro dę – ko la cję w ce nie 120 zł w Re sta u ra cji „Este ra” za po da nie po praw nej od -
po wie dzi wy lo so wa li: Ma gda le na Kło siń ska i Łu kasz Sa dow ski.

Po od biór na gród na le ży zgło sić się z do wo dem toż sa mo ści do re dak cji „Sy gna łów
Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza, po kój nr 220, w go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta 
do 15 września. 

Fun da to rem na gród jest Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki – wspó łor ga ni za tor pro-
jek tu „Sta rów ka Płoc ka”. (ab)

Ostat ni etap na płoc kich uli cach
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Sta rów ka Płoc ka

Ma low ni czy wo dos pad na rze ce Igu a zu
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Bi le ty na kon cert Je an Mi che la Jar re’a są do na by cia we wszyst kich agen cjach sie ci 
Tic ket pro i w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej przy Sta rym Ryn ku 8, a w dniu kon cer tu w ha li.



Nie po win no się na śla do wać złych po staw
tyl ko dla te go, że w na szym oto cze niu 
są one po wszech ne.Piotr Nagiel

muzyk rockowy

Cytat numeru

I. Han na Ja kób czyk
...i tak usia dłem ob ser wu jąc zmia ny

III. Pa weł Mu char – Per spek to nu mentII. Ka ta rzy na Ule wicz – Płoc kie reg gaeci ty

Mi chał Sar now ski
Ro bin i... Ro bin

Fi lip An tczak
Po wódź w Płoc ku

Jo an na Ba ku szew
W osi cza su

Kon kurs Fo to te ka Płoc ka po raz trze ci zor ga ni zo wał Urząd Mia sta. Par tne ra mi by li Cen trum
Han dlo we Ga le ria Wi sła, Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne im. Alek san dra Ma cie szy oraz No -
ve Ki no Przed wioś nie.

Uczest ni cy mie li przed sta wić obiek ty wem w cie ka wych, no wych uję ciach cha rak te ry stycz -
ne dla Płoc ka miej sca, obiek ty, kra jo bra zy, które przez 20 lat uległy znaczącej przemianie.
Mi le wi dzia ne by ły tak że scen ki z ży cia miesz kań ców na tle na sze go mia sta.

Ju ry w skła dzie: Ar tur Kras – pre zes PTF, Ma rek Trzciń ski – fo to graf, czło nek PTF, przed-
sta wi cie le Urzę du Mia sta – Mo ni ka My zia, Ro land Bu ry, Le na Ko ło dziej ska -Gra bow ska oce -
ni ło 364 fo to gra fie na de sła ne przez 165 osób. Pier wsze miej sce za zdję cie „i tak usia dłem ob -
ser wu jąc zmia ny” otrzy ma ła Han na Ja kób czyk, dru gie Ka ta rzy na Ule wicz za „Płoc kie reg ga e -
ci ty”, a trze cie Pa weł Mu char za „Per spek to nu ment”.

Ju ry wy róż ni ło tak że trzy pra ce: „Po wódź w Płoc ku” Fi li pa An tcza ka, „W osi cza su” Jo an -
ny Ba ku szew i „Ro bin i... Ro bin” Mi cha ła Sar now skie go. 

Na gro dę Ga le rii Wi sła otrzy mał Da mian Ar chi ta za „Dłoń”, a wy róż nie nie Mi chał Sar now -
ski za zdję cie „Spod nie”.

In for ma cje i zdję cia z do tych cza so wych edy cji kon kur su na www.fo to te ka.plock.eu. (ab)

Por tre ty Płoc ka


