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Sym pa ty ków spor tów mo to ro wych,
a w szcze gól no ści tych czte ro ko ło -

wych, spot ka ły 20-21 wrześ nia nie la da
emo cje. Już po raz dru gi na dro gach
Płoc ka i oko lic ro ze gra ny zo stał Rajd
Or len. Na tra sie, skła da ją cej się z 11
Od cin ków Spe cjal nych, zwy cię żył
Krzysz tof Ho łow czyc, któ ry wraz z pi -
lo tem Łu ka szem Ku rze ją je chał Pe u -

ge o tem S2000. Rajd Or len, któ ry za stą -
pił daw ny Rajd War szaw ski, obec ny
jest w ka len da rzu kra jo we go cham pio -
na tu od se zo nu 2007. Or ga ni zo wa ne
przez Au to mo bil klub Pol ski za wo dy,

mi mo krót kiej hi sto rii, zy ska ły
so bie bar dzo do brą opi nię i bie żą -
ca edy cja raj du sta ła się ofi cjal -
nym kan dy da tem do Mi strzostw
Eu ro py oraz cy klu In ter con ti -
nen tal Ral ly Chal len ge. 

Za wo dy od po cząt ku ukła da -
ły się pod dyk tan do za wod ni -
ków Or len Te am. Du et Ho łow -
czyc – Ku rze ja ob jął pro wa dze nie
już po pier wszym OS i nie od dał go
do koń ca raj du. Zwy cię ska pa ra wy -
gra ła 4 z 5 od cin ków spe cjal nych ro -
ze gra nych w so bo tę. Właś nie po pier-
wszym so bot nim eta pie wy da wa ło
się, że za gro że niem dla Ho łow czy ca
w nie dziel nych zma ga niach mo że być
zaj mu ją cy dru gie miej sce Mi chał So -
ło wow z pi lo tem Ma cie jem Ba ra nem,
rów nież w Pe u ge o cie S2000. Za ło ga
Cer sa nit Ral ly Te am tra ci ła wpraw -
dzie do pro wa dzą cych 25,8 se kun dy,
ale na trze cim miej scu skla sy fi ko wa -

ny zo stał obec ny Mistrz Pol ski Bry an
Bo uf fier, re pre zen tu ją cy Pe u ge ot
Sport Pol ska ze stra tą 26,0 se kund.
Nie źle te go dnia za pre zen to wał się
tak że Le szek Ku zaj (PSO-BF Go o -
drich Ral ly Te am), któ re mu ja ko je -
dy ne mu uda ło się „ur wać” na swo ją
ko rzyść je den OS nie za wod ne mu te go
dnia Ho łow czy co wi. 

dokończenie na str. 18

Tak za czy na się jed na z dwu dzie stu
no wych le gend o Płoc ku, pięk nie wy -

da nych przez Płoc ką Ga le rię Sztu ki,
przy współ pra cy ra tu szo we go Od dzia -
łu Ko mu ni ka cji Spo łecz nej. No wa le -
gen da? – sprzecz ność, wy da wa ło by
się, sa ma w so bie. Wy jaś nia ła to na
pro mo cji wy daw nic twa pt. „Gwia zdy
w Wi śle” 20 wrześ nia w Pa ła cu Ślu -
bów, Gra ży na Ry bic ka – współ re dak -
tor wy daw nic twa, któ re wie lu (nie tyl -
ko płoc czan) za pra gnie, za pew ne,
mieć na swo ich pół kach.

– Wszyst kie le gen dy pow sta wa ły
w opar ciu o ja kieś hi sto rycz ne fak ty,
tak że te naj bar dziej zna ne z Kra ko wa
i War sza wy. Po da wa ne z ust do ust
po sze rza ły się o no we wąt ki, roz ra sta -
ły i za czy na ły żyć włas nym ży ciem.
Tak jest i w tym przy pad ku – mó wi ła.
– Wszyst kie ma ją źró dło w ja kimś hi s-
to rycz nym wy da rze niu, opi sa nym wie -
ki te mu miej scu. Wszyst kie pow sta ły

z ogrom nej mi ło ści do Płoc ka. Wie ki
daw no mi nio ne nie ma ją mo no po lu na
two rze nie le gend.

I rze czy wi ście, wszyst kie no we le -
gen dy, bę dą ce wy ni kiem ogól no pol -
skie go kon kur su, ma ją za cze pie nie
w rze czy wi sto ści np. ta jem ni czej ja -

mie na Tu mach na wy so ko ści klasz-
to ru Ma ria wi tów, naz wie na sze go
mia sta, zam ku, księż nej Ju dy cie, fa -
rze, na ro dzi nach Bo le sła wa Krzy wo -
u ste go i Wi śle, któ ra od za wsze ko ja -
rzy się z na szym mia stem. 

dokończenie na str. 9

Daw no te mu, w ja ski ni we Wzgó rzu Tum skim, miesz kał smok. Nie by ła to jed nak ty po wa be stia. Nie ział ogniem, nie po że rał lu dzi.
Zwie rzę przy po mi na ło wiel kie go jasz czu ra. Pięk na, zło ci sta grzy wa opla ta ła gło wę i szy ję. Du że, ciem ne oczy zda wa ły się być ta -
jem ni czą ot chła nią. Wspa nia łe, roz ło ży ste skrzy dła pod kre śla ły je go do stoj ność. Po tęż ne ła py, za koń czo ne ostry mi pa zu ra mi, twar-
do stą pa ły po zie mi. (...) Smok był kłęb kiem splą ta nych ni ci smut ku, sa mot no ści i tęsk no ty. Bra ko wa ło mu brat niej du szy. Roz pacz -
li wie pra gnął mieć przy so bie ko goś, o ko go móg łby się trosz czyć...

Gwia zdy w Wi śle

Fa wo ry ci nie za wie dli
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* PKN Or len na wią zał współ pra cę spon-
so rin go wą z To ma szem Ma jew skim –
zdo byw cą zło te go me da lu w pchnię -

ciu ku lą na olim pia dzie w Pe ki nie.
* 12 wrześ nia Go sty nin wraz z Go lec

uOr kie stra po że gnał la to.
* Z ka mie ni cy na ro gu Tum skiej i Kró le -

wiec kiej mo że znik nąć cha rak te ry -
stycz na ży dow ska ku czka (wła ści ciel
chce ją ro ze brać).

* Gwał tow nie spa dła te me pra tu ra.
O swo ich lo ka to rów zad ba ły naj -
wcześ niej dwie spół dziel nie miesz -
ka nio we: Mło dzie żo wa i Ko mu nal -
nik, włą cza jąc ogrze wa nie 15
wrześ nia.

* 18 wrześ nia Woj ciech He y del zło żył
re zy gna cję ze sta no wi ska pre ze sa
PKN Or len. Na je go miej sce ra da na -
dzor cza po wo ła ła Jac ka Kraw ca, do -
tych cza so we go wi ce pre ze sa za rzą du,
od po wie dzial ne go za wy do by cie
i han del ro pą.

* Gru pa Eska dra z Kra ko wa opra cu je
stra te gię pro mo cji Płoc ka – ma być
go to wa w po ło wie grud nia.

* Wi sła Płock pod pi sa ła 5-let nią umo wę
spon sor ską z fir mą Vec tra S.A.

* 22 wrześ nia PKN Or len za warł z Te le -
fo nią Dia log wa run ko wą umo wę
sprze da ży po sia da nych udzia łów
w spół ce Pe tro tel.

* 23 wrześ nia na me czach: Wi sły z Tra -
ve lan dem Ol sztyn (ha la Che mi ka)
i Wi sły z Le gią War sza wa (sta dion)
kwe sto wa no na rzecz za wod ni ka sek -
cji pił ki ręcz nej, zma ga ją ce go się
z cho ro bą no wo two ro wą.

* Część ad mi ni stra cji Ku rii Die ce zjal nej
prze pro wa dzi ła się do odre mo to wa ne -
go by łe go opac twa.

* W paź dzier ni ku zlik wi do wa na zo sta nie
przy chod nia przy ul. Wol skie go. Jej
pa cjen ci prze pi sa ni bę dą do po rad ni
przy ul. Mio do wej.

* Ter min otwar cia Ga le rii Wi sła prze su -
nię to na 29 li sto pa da, bo trze ba do bu -
do wać krę giel nię, któ rej nie by ło
w pier wot nym pro jek cie.

* Fir ma Re lief z To ru nia ma za jąć się
kon ser wa cją oca la łe go mu ru ka zi mie -
rzow skie go u zbie gu ul. Biel skiej
i Kwiat ka.

* Ko mu ni ka cja Miej ska za a dap to wa ła
dla po bie ra nia krwi kil ku let ni 
au to bus.

* Dwa dni bez wo kan dy – sę dzio wie pro -
te stu ją w ten spo sób prze ciw ko ni -
skim za rob kom i lik wi da cji tzw.
awan su po zio me go; 24 i 25 wrześ nia
w płoc kich są dach od by ło się znacz -
nie mniej roz praw.

* Wię kszość płoc kich szkół re zy gnu je ze
szkol nych mun dur ków.

* Po do gryw ce Wi sła prze gra ła z Le gią
1:2.

* Za pośrednictwem Krajowego Sto-
warzyszenia ,,Pomoc Dzieciom”
płoccy działkowcy przekazali
placówkom opiekuńczym (Hos-
picjum DPS, PZN, Warsztat Terapii
Zajęciowej) owoce i warzywa. (j)

Mi nęło pół miesiąca
No wi dy rek to rzy

Trzy przed szko la ma ją nowch dy rek -
to rów. Po nie waż czer wco we kon kur sy
na te sta no wi ska nie przy nio sły roz -
strzy gnie cia, Pre zy dent ja ko or gan pro -
wa dzą cy pla ców ki wska zał kan dy da -
tów i po wie rzył im dy rek tor skie obo -
wiąz ki. W Miej skim Przed szko lu nr 6
Ma rio li Ko zy rze na 5 lat, w MP nr 29
Zdzi sła wie Żuk na 2 la ta i w MP nr 27
Mał go rza cie Bor na 2 la ta.

Ćwi cze nia obron ne
6 – 7 li sto pa da na te re nie mia sta

prze pro wa dzo ne zo sta ną po wia to we
ćwi cze nia obron ne „Płock 2008”. Weź -
mie w nich udział 20 jed no stek m.in.
Urząd Mia sta, po li cja, straż po żar na,
Or len, szpi ta le, po go to wie, OBI, ogród
zo o lo gicz ny. Ce lem ćwi czeń jest re a li -
za cja przed sięw zięć, wy ni ka ją cych
z Pla nu Ope ra cyj ne go Fun kcjo no wa nia
Mia sta w wa run kach zew nętrz ne go za -
gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa.

Dzień Dziec ka w Dar mstadt
Pię cio ro ucz niów wraz z opie ku nem

z Gim na zjum nr 3 po jechało 17 wrześ-
nia do Darmstadt, by wziąć udział w or -
ga ni zo wa nym przez na sze mia sto par t-
ner skie Świa to wym Dniu Dziec ka. Na
tej im pre zie spo ty ka ją się dzie ci ze
wszyst kich miast par tner skich Dar m-
stadt. Płoc cza nie byli tam po raz szó sty.

No we czyn sze
Lo ka to rzy miesz kań ko mu nal nych

mo gą spo dzie wać się na li cze nia no -
wych sta wek czyn szu. Staw ki ba zo we
nie by ły zmie nia ne od 5 lat, mi mo że
w tym cza sie znacz nie wzro sły kosz ty
utrzy ma nia nie ru cho mo ści. Na sa me re -
mon ty za so bów ko mu nal nych w tym
ro ku w bu dże cie mia sta przez na czo no 4
mln 700 tys. zło tych. Oz na cza to, że na
utrzy ma nie tych lo ka li skła da ją się
wszy scy płoc cza nie, choć miesz ka
w nich tyl ko 12 pro cent oby wa te li
Płoc ka. Zmia na sta wek czyn szo wych
jest wy ni kiem dą że nia do sa mo wy star -
czal no ści fi nan so wej gos po dar ki
miesz ka nio wej, aby czyn sze po kry wa ły
przy naj mniej kosz ty bie żą ce go utrzy-
ma nia bu dyn ków.

Staw ki czyn szu, tak jak do tąd, bę dą
zróż ni co wa ne w za leż no ści od wie ku
bu dyn ku, je go po ło że nia i wy po sa że nia.
W dal szym cią gu oso by o naj niż szych
do cho dach bę dą mog ły ubie gać się o do -
dat ki miesz ka nio we, re kom pen su ją ce
wzrost op łat. W ro ku ubieg łym do dat ka -
mi miesz ka nio wy mi ob ję tych by ło
1.467 gos po darstw, któ rym wyp ła co no
łącz nie po nad 2 mln 905 tys. zło tych.

Dy rek to rzy po szu ki wa ni
Og ło szo ne zo sta ły dwa kon kur sy na

sta no wi ska dy rek tor skie w oświa cie.
Prze pro wa dzo ne zo sta ną po stę po wa nia
do ty czą ce kie row nia dwie ma pla ców -
ka mi: Szko łą Pod sta wo wą nr 1 im. Bra -
ci Je zio row skich przy Pa sa żu Vu ka Ka -
ra dzi ca i Zes po łu Szkół nr 3 przy ul.
Łu ka sie wi cza. (j)

Prezydent zarządził
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Pie si, któ rzy ko rzy sta ją z przej ścia
w al. Ko by liń skie go, bę dą mo gli czuć się
bez piecz niej. Miej ski Za rząd Dróg mon-
tu je tam właś nie sy gna li za cję świet lną.

– Zde cy do wa liś my się na ta kie roz -
wią za nie ze wzglę dów bez pie czeń stwa –
mó wi Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre -
zy den ta. – O za mon to wa nie świa teł ape -
lo wa li miesz kań cy osie dla oraz rad ni. 

Z przej ścia czę sto ko rzy sta ją ucz nio -
wie oraz oso by star sze, któ re al. Spa ce -
ro wą idą do ko ścio ła św. Ja na. Jest to
rów nież tra sa uczęsz cza na przez płoc -
czan z osie dla Wiel ka Pły ta, któ rzy chcą
szyb ko do trzeć na Sta re Mia sto lub nad
Wi słę. Nie ste ty, kie row cy jeż dżą tam
szyb ko i tyl ko niek tó rzy zwra ca ją uwa -
gę na pie szych. Przy pom nij my, że wios -
ną 2006 ro ku 19-let ni kie row ca po lo ne -
za za bił na tym przej ściu idą ce go do
szko ły 12-lat ka. Po tym wy da rze niu, je -
sie nią, mia sto usta wi ło przy pa sach spe -
cjal ne pod świet la ne zna ki. Część z nich
zo sta ła za to pio na w as fal cie. 

Jed nak płoc cza nie na dal na rze ka li na
bez pie czeń stwo. Sy gna li za cja świet lna
bę dzie uru cha mia na przez na ciś nię cie
przy ci sku przez pie szych. Ko niec prac
za pla no wa no na 24 paź dzier ni ka. (m.d.)

Przy ciś nij i przejdź

Od 22 wrześ nia, na do bre ru szy ły ro -
bo ty w ra mach pier wsze go eta pu mo-
der ni za cji skrzy żo wa nia na dro dze po -
wia to wej Płock -Sierpc. W Zą go tach
ruch jest znacz nie utrud nio ny, two rzą
się kor ki. Po li cja pro si o kie ro wa nie się
na in ne tra sy. 

– Pro si my kie row ców, aby na czas re -
mon tu ko rzy sta li z al ter na tyw nej dro gi –
ape lu je kie row nik po ste run ku w Biel sku
asp. Grze gorz Twar dow ski. – Ja dą cy

z Płoc ka do Sier pca lub od wrot nie unik -
ną utrud nień, je śli wy bio rą dro gę kra jo -
wą nr 60 na od cin ku Płock -Bielsk -
Sierpc.

Na mo der ni zo wa nym skrzy żo wa niu
ru chem kie ru ją dro gow cy, wyz na cza jąc
mi niob ja zdy np. przez po bo cza. Po li -
cjan ci z Biel ska bę dą mo ni to ro wać
wszyst ko, co się tam dzie je, ale wo bec
pro wa dzo nych ro bót wy bra nie ob ja zdu
jest je dy ną moż li wo ścią unik nię cia sta-
nia w kor kach. Re mont po trwa oko ło 2
mie się cy. (a)

Kor ki w Zą go tach

Ca ły we e kend płoc cy po li cjan ci wy jaś -
nia li oko licz no ści, w ja kich do szło do po -
ża ru ba ra ku za Po lo Mar ke tem w Płoc ku
przy ul. Do brzyń skiej. W zglisz czach od -
kry to zwę glo ne zwło ki… Tra ge dia oka -
zu je się być wy ni kiem de na tu ra to wej de -
gu sta cji trzech be zdom nych męż czyzn. 

By ła pół noc z piąt ku na so bo tę (19/20
wrześ nia), kie dy pa trol po li cji za u wa żył
dym i pło mie nie bu cha ją ce zza skle pu

przy ul. Do brzyń skiej. Po li cjan ci wez -
wa li straż po żar ną. 

– Pło nął ba ra ko wóz, w któ rym pra-
cow ni cy skle pu skła do wa li róż ne opa ko -
wa nia, tek tu ro we i pla sti ko we – mó wi
nad ko mi sarz Grze gorz Ja ni szew ski
z sek cji do cho dze nio wo -śled czej KMP
Płock. – O włas nych si łach wy do sta ło
się z nie go dwóch męż czyzn, 44-let ni
i 37-let ni. Młod szy był po pa rzo ny, zo stał
od wie zio ny do szpi ta la. Star sze go za -
trzy ma no, że by zło żył wy jaś nie nia, ale
był pi ja ny, miał bli sko dwa pro mi le al -
ko ho lu w or ga niz mie. Przez ca ły we e -
kend pod na dzo rem pro ku ra tu ry pro wa -
dzi liś my czyn no ści w tej spra wie.

Uda ło się usta lić, że ba rak od ja kie goś
cza su słu żył be zdom nym za miesz ka nie.
W piąt ko wą noc we trzech pi li w nim
de na tu rat, po tem zas nę li. Co by ło przy-
czy ną, że wszyst ko sta nę ło w pło mie -
niach, bieg ły z za kre su po żar nic twa
jesz cze się osta tecz nie nie wy po wie -
dział. Naj bar dziej praw do po dob ne, że
któ ryś z męż czyzn za pró szył ogień.
Dwóch z nich obu dzi ło się na czas i zdo -
ła ło wyjść na zew nątrz. Do pie ro po uga -
sze niu po ża ru zna le zio no zwę glo ne
szcząt ki trze cie go. (a)

De na tu rat, pło mie nie, śmierć
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Og ło szo ny zo stał trze ci już prze targ
nie o gra ni czo ny na re mont ba se nu Po -
do lan ka na Podolszycach Południe.
Podolanka była jednym z najno-
wocześniejszych kompleksów sporto-
wych w naszym mieście. Powstała w
latach 1997-98. Po kilku latach
budynek zaczął się sypać. Warszawska
firma Tomar-Bud przeprowadziła
ocenę techniczną obiektu przy ul.
Czwartaków. Stwierdzono wtedy
wiele nieprawidłowości.

Remont obej mu je ro bo ty bu do wla -
ne, elek trycz ne i sa ni tar ne. Do zro bie -
nia jest bar dzo du żo; m.in. do grun-
tow ne go re mon tu na da je się ca ły dach
nad kry tą pły wal nią wraz z no wym po -
kry ciem i na pra wą sy ste mu od pro wa -
dza nia wód desz czo wych. 

Na zew nątrz trze ba zro bić po rzą dek
pra wie z ca łą ele wa cją; ro ze brać sko-
ro do wa ne war stwy mu ru, do cie plić
wszyst kie ścia ny zew nętrz ne bu dyn ku
(war stwa izo la cji ter micz nej ma wy no -
sić od 6 do 8 cm), wy bu rzyć sta re ko -

mi ny i wy mu ro wać no we, na pra wić in -
sta cję od gro mo wą i uzie mie nie.

Rów nie du żo prac jest wew nątrz;
m.in. ro ze brać trze ba ca łą ce ra mi kę na
ba se nie, na try skach, w sa u nach, po -
miesz cze niach ra tow ni ków, po tem wy -
ko nać usz czel nie nia i po ło żyć no we
płyt ki. Re mon tu wy ma ga tak że strop
pod wie sza ny, ba lu stra dy, wy mie nić
trze ba wan nę z hy dro ma sa żem, część
drzwi, przesz kle nie wie ży i wszyst ko
po ma lo wać. Ro bo ty elek trycz ne do ty -
czyć ma ją wy ko na nia oświet le nia awa -
ryj ne go, za si la nia wen ty la cji me cha -
nicz nej, ro zdzia łu za si la nia i po mia ru
ener gii elek trycz nej mię dzy szko łą
a ba se nem.

Po przed nie prze tar gi nie zo sta ły roz -
strzy gnię te z uwa gi na zbyt wy so kie
kosz ty, ja kie dyk to wa li ofe ren ci. Mo że
trze ci prze targ, na któ ry ofer ty przyj-
mo wa no do 1 paź dzier ni ka oka że się
szczę śli wszy dla ba se nu i płoc czan,
któ rzy dłu go już cze ka ją na po wrót na
pły wal nię przy ul. Czwar ta ków. (j)

Do trzech ra zy sztu ka?
*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Stop nio wo, przy ko lej nych pla -
ców kach oświa to wych, sta re, znisz-
czo ne bo i ska za stę pu ją no wo cześ -
niej sze i bez piecz niej sze kom plek sy
spor to we, na któ rych pro wa dzić
moż na nie tyl ko za ję cia wy cho wa nia
fi zycz ne go, ale tak że re a li zo wać
atrak cyj ną ofer tę po za lek cyj ną.
Obec nie przy szła po ra na zmia ny
w Szko le Pod sta wo wej nr 3 im. Kor-
nela Makuszyńskiego.

Urząd Mia sta og ło sił prze targ nie o -
gra ni czo ny na prze bu do wę bo isk,
urzą dzeń spor to wych i te re nu za baw
przy ul. Kos so budz kie go 7. Po ten cjal -
ni wy ko naw cy mo gą skła dać ofer ty do
2 paź dzier ni ka.

Mo der ni zo wa ny obiekt sta no wi bo i -
sko wie lo fun kcyj ne o po wierz chni
2712,2 mkw. po dzie lo ne li nia mi na
róż ne fun kcje, na ist nie ją cej, bar dzo
znisz czo nej na wierz chni as fal to wej
(bo i sko do ko szy ków ki, siat ków ki,
bież nia pro sta, skocz nia w dal) i bież -

nia okól na. Ist nie ją ca for ma ar chi tek to -
nicz na po zo sta nie bez zmian, je dy nie
pod wyż szo ny ma być stan dard i po -
ziom bez pie czeń stwa kom plek su. Po
prze bu do wie, w miej scu ist nie ją ce go
bo i ska do pił ki ręcz nej pow sta nie bo i -
sko wie lo fun kcyj ne (do pił ki ręcz nej,
ko szy ko wej i siat ko wej) z usz la chet -
nio ną na wierz chnią z two rzyw sztucz -
nych. W miej scu te re nów zie lo nych bę -
dzie no we bo i sko do ko szy ków ki i od -
dziel ne do siat ków ki – rów nież ze
sztucz ną na wierz chnią. Bież nia pro sta
po mo der ni za cji bę dzie mia ła wy mia ry
114x5 m, a roz bieg do skocz ni
21x1,5m. Na pla cu do ćwi czeń i mię -
dzy bo i ska mi bę dą tra wia ste te re ny zie -
lo ne. Na kom pleks pro wa dzić bę dą no -
we chod ni ki z pol bru ku. Prze bu do wa
bo isk umoż li wi rów nież do po sa że nie
ich w no we ele men ty. 

Od pod pi sa nia umo wy wy ko naw ca
bę dzie miał 8 mie się cy na re a li za cję
uję tych w prze tar gu ro bót. (j)

Zmo der ni zu ją bo i ska

Mia sto po szu ku je fir my, któ ra zaj mie
się bu do wą łącz ni ka od uli cy Cho pi na
do ul. Pół noc nej. Pra ce za pla no wa no na
dro dze wew nętrz nej o dłu go ści 118 me -
trów, od skrzy żo wa nia z ul. Cho pi na
(po se sje nr 28-30) do skrzy żo wa nia z ul.
Pół noc ną (po se sje nr 29-31). 

Obec nie pas dro go wy ma tam sze ro -
kość od pię ciu do sze ściu me trów. Na -
wierz chnia jest grun to wa i brak jest wy -
o dręb nio nych ele men tów uli cy, czy li
jezd ni i chod ni ka. Przy dro dze znaj du ją
się głów nie dom ki jed no ro dzin ne, dla te -
go ruch po ja zdów jest nie wiel ki. 

Za mó wie nie obej mu je bu do wę cią gu
pie szo -jezd ne go o sze ro ko ści 5-6 me -
trów. Wy ko na ny on bę dzie z kost ki be to -
no wej. Po nad to pod czas prac na tym od -
cin ku zo sta nie prze bu do wa na sieć wo do -
cią go wa i ciepl na wraz z przy łą cza mi.
Obec nie łącz nik oświet lo ny jest je dy nie
przez dwie la tar nie sto ją ce przy skrzy żo -
wa niu z ul. Pół noc ną i w na roż ni ku po

tra sie do ul. Cho pi na. Po wy ko na niu
wszyst kich prac miesz kań cy bę dą mo gli
cie szyć się z no wej la tar ni, co znacz nie
po pra wi bez pie czeń stwo i kom fort po ru -
sza nia się po dro dze. Po sta no wio no, że
zo sta nie usta wio ny wy się gnik oświet le -
nio wy z opra wą so do wą. 

Fir my, któ re chcia ły by się pod jąć wy -
ko na nia te go za da nia ma ją czas do 3
paź dzier ni ka na zgło sze nie do Urzę du
Mia sta swo jej ofer ty. Wy bra ny w prze -
tar gu wy ko naw ca bę dzie miał pięć mie -
się cy od pod pi sa nia umo wy na prze pro -
wa dze nie wszyst kich prac. W tym cza-
sie łącz nik od ul. Cho pi na do ul. Pół noc -
nej bę dzie zam knię ty dla ru chu po ja -
zdów. Kie row cy bę dą więc mu sie li
uważ nie ob ser wo wać no we zna ki, a pie -
si bę dą mu sie li li czyć się z zam knię ciem
czę ści chod ni ka przy ul. Cho pi na. Ja ko
roz wią za nie na czas prze bu do wy, prze -
wi dzia no utwo rze nie dwóch tym cza so -
wych przejść dla pie szych. (m.d.)

Kost ka za miast grun tu

Mia sto og ło sło prze trag na re mont da -
chu nad au lą Li ce um Ogól noksz tał cą ce -
go im. Wła dy sła wa Ja gieł ły. Au la zo sta -
ła nad bu do wa na w 1978 ro ku nad sa lą
gim na stycz ną na po zio mie II pię tra.
Stro po dach jest z war sto wo kle jo ne go
drew na, drew nia ne są tak że dżwi ga ry.
Ich stan tech nicz ny jest do bry, jed nak że
po kry cie da chu z płyt z bla chy ma licz -
ne ogni ska rdzy, miej sco wo wi dać za -
cie ki, mię dzy pod po ra mi pły ty wy gię ły
się, po wo du jąc za sto i ny desz czów ki.
Dach nie speł nia już wła ści wej fun kcji
izo la cyj nej przed prze ma rza niem.

Wy ko naw ca bę dzie mu siał za bez -
pie czyć przed ko ro zją me ta lo we łącz -
ni ki mię dzy drew nia ny mi ele men ta mi
i wy mie nić ca łe po kry cie da chu, ro -
ze bra wszy wcześ niej su fit pod wie -
sza ny, ryn ny i umiesz czo ne na da chu
in sta la cje. Po uło że niu no we go po -
kry cia i wy mia nie obró bek bla char -
skich, wszyst ko za mon to wać z po -
wro tem.

Wy ko naw cy, któ rzy chcą pod jąć się
te go za da nia mu szą zło żyć ofer ty
w Biu rze Ob słu gi Klien ta UMP do 8
paź dzier ni ka. (j)

No wy dach nad au lą

Kon ty nu o wa ne są pra ce przy bu do -
wie dróg na osie dlu Po dol szy ce Pół noc.

W ra mach za da nia pow sta nie się gacz
ul. Pa trio tów. Obec nie jest to dro ga
grun to wa na osie dlu dom ków jed no ro -
dzin nych, wy ło żo na pły ta mi żel be to wy -
mi. Pro jekt prze wi du je bu do wę jezd ni
wraz z jed no stron nym chod ni kiem
i umiesz czo nym mię dzy ni mi pa sem
zie le ni. Wy ko na na zo sta nie tak że ka na -

li za cja desz czo wa oraz oświet le nie
ulicz ne. Pra ce po trwa ją do 10 li sto pa da
br. Za da nie wy ko na za bli sko 205 tys. zł
fir ma „Li pow ski” Sp.j.

Fir ma Mel bet wy bu du je na to miast
po łą cze nie ulic Ar mii Kra jo wej i Zbo -
żo wej. W cią gu trzech mie się cy pow sta -
ną obu stron ne chod ni ki i as fal to wa jezd-
nia. Uło żo na zo sta nie ka na li za cja sa ni -
tar na i desz czo wa. Po ja wi się oświet le -
nie ulicz ne. Koszt przed sięw zię cia wy -
no si po nad 840 tys. zł. mk

Się gacz i łącz nik

Pod klucz
Miej skie To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go pro wa dzi dwie du że in we -

sty cje na Po dol szy cach. 
Pier wszy z blo ków pow sta je przy al. Ja na Pa wła II na osie dlu Po dol szy ce Wieś.

Cho dzi tu o te ren nie da le ko ko ścio ła św. Woj cie cha na Po dol szy cach Po łud nie.
W blo ku znaj dzie się 127 miesz kań 1-, 2- i 3-po ko jo wych o po wierz chni od 34 do
64 me trów kwa dra to wych. 

Pra ce wy ko nu je płoc ka Vec tra. Obec nie pow sta ją ścia ny par te ru i ukła da ny
jest strop nad par te rem. Ko niec ro bót prze wi dzia no na je sień przy szłe go ro ku.
Lo ka le bę dą się na da wać od ra zu do za miesz ka nia. – Znaj dzie się w nich m.in.
tzw. bia ły mon taż i uło żo na zo sta nie gla zu ra oraz po dło gi – mó wi Mi ro sław Kło -
bu kow ski, pre zes MTBS.

Koszt jed ne go me tra kwa dra to we go blo ku osza co wa no na 4,5 tys. zł. Iden ty-
cz ną ce nę Vec tra za pro po no wa ła za wy bu do wa nie blo ku przy ul. Ar mii Kra jo wej
(mię dzy bu dyn ka mi Ama bu du i MTBS wy ko na ny mi w pro gra mie 300). Tam
pow sta ną 64 lo ka le, 1-po ko jo we o po wierz chni 34 mkw., 2-po ko jo we oraz wię -
ksze do 64 mkw. po wierz chni. No wi na jem cy bę dą mo gli wpro wa dzić się do
miesz kań pod ko niec przy szłe go ro ku. (m.d.)
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Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o na pra wę usz ko dzo ne go (ko -
rze nia mi drzew) frag men tu chod ni ka
w ul. Ga jo wej.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o po da nie ak tu al ne go sta nu
i per spek tyw bu do wy no we go bu dyn ku
ho te lo we go w miej scu Pe tro po lu. 2/
Pro szę o po da nie da nych, do ty czą cych
ilo ści sprze da nych kar ne tów na me cze
pił ki noż nej Wi sły Płock w se zo nie
2008/2009. 3/ Pro szę o po da nie kosz -
tów, ja kie po nio sło mia sto oraz jed nos-
t ki or ga ni za cyj ne za leż ne od mia sta, na
posz cze gól ne kon cer ty w bie żą cym ro -
ku. Czy Urząd Mia sta ma wi zję wy ko -
rzy sta nia am fi te a tru bez ko niecz no ści
do fi nan so wy wa nia z bu dże tu? 4/ Do ty -
czy ma łe go za in te re so wa nia ze stro ny
mia sta dru ży ną ju nio rów pił ki noż nej
Wi sły Płock – Mi strzów Pol ski z 2008
ro ku. 5/ W ja ki spo sób Urząd Mia sta
pla nu je roz wią zać prob lem nie wy star -
cza ją cej ilo ści miejsc w przed szko lach?

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o roz wa że nie moż li wo ści
mon ta żu ba rie rek oraz in sta la cji oświe-
t le nia wzdłuż scho dów, znaj du ją cych
się przy ho te lu Sta rzyń ski, pro wa dzą -
cych z ko ro ny skar py na pla żę. 2/
Miesz kań cy ul. Zu brzyc kie go skar żą
się, że opusz czo ny bu dy nek stoi nie za -
bez pie czo ny, stał się miej scem spo ży -
wa nia al ko ho lu i za gra ża bez pie czeń -
stwu.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o za mon to wa nie na ul. Ku -
trze by (po mię dzy Ar mii Kra jo wej
a G8) pro gów zwal nia ją cych i zna ków
ogra ni cze nia pręd ko ści. 2/ Wno szę
o ure gu lo wa nie ro wu me lio ra cyj ne go
i przy cię cie ro ślin no ści wzdłuż ul.
Wierz bo wej i utwar dze nie ul. Sar niej.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Kie dy roz pocz ną się pra ce, do ty czą ce
mo der ni za cji płoc kie go lot ni ska? 2/
Pro szę o oświet le nie przej ścia od ul.

Prze my sło wej do blo ków przy ul. Rut s-
kich. 3/ Kie dy zo sta nie do ko na na zmia -
na za rzą dze nia nr 867/07 oraz za łącz ni -
ka do te go za rzą dze nia tak, aby kosz ty
ste ry li za cji i ka stra cji ko tów mog ły być
po kry wa ne ze środ ków fun du szu och ro -
ny śro do wi ska i gos po dar ki wod nej.

Ma gda le na Le wan dow ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Ja kie jest przez na cze nie bu dyn ku po
przy chod ni zdro wia na ul. Jas nej?

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o wy jaś nie nie sy tu a cji praw -
nej grun tu, na któ rym sto ją blo ki przy
ul. Obroń ców We ster plat te 3 i 3/1 i po -
wo dów wstrzy ma nia pro ce du ry wy ku -
pu miesz kań w obu bu dyn kach. 2/ Ja kie
dzia ła nia za mie rza pod jąć UMP
w spra wie miesz kań ców blo ku przy ul.
Miesz ka I 4a, któ rzy za kłó ca ją spo kój
i de mo ra li zu ją ucz niów SP nr 16?

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Bar dzo pro szę o wy rów na nie za do -
leń na przy stan ku przy ul. Gó ry oraz
po bo czy – rów nież na ul. Gó ry, Łąc -
kiej, Cie cho mic kiej i Zie lo nej. 2/ Pro -
szę o wy rów na nie pęt li au to bu so wej
na prze ciw ko ko ścio ła w Cie cho mi cach.
3/ Pro szę o usta wie nie wia ty przy stan -
ko wej na ul. Gó ry, na prze ciw ko oś rod -
ka zdro wia oraz na ul. Cie cho mic kiej
przy ul. Se me stral nej. 4/ Pro szę o wy -
czysz cze nie chod ni ka z tra wy na ul.
Gó ry, Łąc kiej, Cie cho mic kiej i św. Sio -
stry Fa u sty ny. 5/ Pro szę o wy czysz cze -
nie kra tek desz czo wych na ul. Piw nej
i Cie cho mic kiej (do gra nic mia sta) oraz
prze gląd ka na li za cji sa ni tar nej na ul.
Piw nej i Bro war nej.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o do po sa że nie pla ców za baw
dla dzie ci w MTBS na osie dlu Po dol -
szy ce Po łud nie. 2/ Na wnio sek miesz -
kań ców wno szę o roz pa trze nie moż li -
wo ści bu do wy dru gie go przed szko la na
osie dlu Po dol szy ce Po łud nie. 3/ Na
wnio sek miesz kań ców pro szę o ogro -
dze nie miejsc zie le ni wzdłuż blo ków na
osie dlu Po dol szy ce Po łud nie w MTBS.
4/ Miesz kań cy ul. Zu brzyc kie go pro szą
o po ło że nie as fal tu na dro dze przy po se -
sjach z uw zględ nie niem miejsc par kin -
go wych. 5/ Na ja kim eta pie bu do wy jest
Park Pa pie ski przy ko ście le św. Woj cie -
cha? 6/ W ja ki spo sób bę dzie roz wią za -
ny prob lem ko mu ni ka cyj ny na ul.
Czwar ta ków wzdłuż ga le rii Wi sła? (j)

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi
we wrześniu 2008 ro ku:
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Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War sza -
wie Fi lia w Płoc ku wspól nie z Miej skim
i Po wia to wym Urzę dem Pra cy or ga ni -
zu je XIII Płoc kie Tar gi Pra cy, któ re od -
bę dą się 8 paź dzier ni ka w godz. 10 – 15
w Ha li Spor to wej Szko ły Wyż szej im.
Pa wła Włod ko wi ca w Płoc ku.

Ce lem tar gów jest stwo rze nie oka zji
do za poz na nia się z pra co daw ca mi z lo -
kal ne go ryn ku pra cy, in sty tu cja mi udo -
stęp nia ją cy mi ofer ty pra cy oraz in sty -
tu cja mi wspie ra ją cy mi po dej mo wa nie
de cy zji za wo do wych, zwią za nych
z po szu ki wa niem za trud nie nia, bądź
pla no wa niem ka rie ry za wo do wej.
Swo je ofer ty za pre zen tu je oko ło 50

wy staw ców. Im pre zę uświet ni kon fe -
ren cja nt. „Kwa li fi ka cje a ry nek pra cy”
(godz. 11 – 13, bu dy nek C). Tar gi bę dą
też oka zją dla tych osób, któ re za mie -
rza ją otwo rzyć włas ną fir mę do za poz -
na nia się z sze ro kim spek trum moż li -
wo ści uzy ska nia in sty tu cjo nal ne go
wspar cia ze stro ny róż nych par tne rów
ryn ku pra cy.

Pa tro nat nad XIII edy cją Płoc kich
Tar gów Pra cy ob ję li: Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go – Adam Stru -
zik, Sta ro sta Po wia tu Płoc kie go – Mi -
chał Bosz ko, Pre zy dent Mia sta Płoc ka –
Mi ro sław Mi lew ski, Ga ze ta Wy bor cza

oraz Ra dio Eska. KK

XIII Płoc kie Tar gi Pra cy

Przy Zes po le Szkół nr 1 na Mię dzy to -
rzu pow sta je łącz nik po mię dzy sa la mi
gim na stycz ny mi. 

Łącz nik umoż li wi ucz niom ćwi czą -
cym na za ję ciach wy cho wa nia fi zycz ne -
go prze miesz cza nie się mię dzy sa la mi

bez ko niecz no ści wy cho dze nia na
szkol ne ko ry ta rze. Bu dy nek bę dzie par -
te ro wy, nie pod piw ni czo ny. 

Pra ce wy ko na PPHU Da wax za bli -
sko 260 tys. zł Na wy wią za nie się z za -
da nia ma czas do 17 grud nia. mk

Dla ćwi czą cych

26 paź dzier ni ka od bę dą się w na -
szym mie ście wy bo ry do Rad Miesz -
kań ców Osie dli. Ale bar dzo moż li we,
że nie na wszyst kich osie dlach, bo wiem
w usta lo nym ter mi nie – do 26 wrześ nia
– za re je stro wa no tyl ko 11 kom plet nych
list kan dy da tów.

Przy pom nij my, że zgod nie z Or dy na -
cją Wy bor czą, li sta jest waż na je śli
zgło szo nych zo sta nie co naj mniej 16
kan dy da tów z da ne go osie dla tj. je den
wię cej niż jest man da tów. Do tych cza so -
wy re kord padł na osie dlu Łu ka sie wi -
cza, gdzie chęć pra cy w Ra dzie Miesz -
kań ców Osie dla wy ra zi ło 36 osób.
Tym cza sem li sty osie dli: Mię dzy to rze,
Zie lo ny Jar, Imiel ni ca, Dwor co wa, 
Cie cho mi ce, Skar pa, Do brzyń ska, Ty -
siąc le cia i Po dol szy ce Po łud nie, są nie -
kom plet ne. Bra ku je na nich od 1 do 8
kan dy da tów na rad nych osie dlo wych.
Dla te go Miej ska Ko mi sja Wy bor cza
po sta no wi ła prze dłu żyć ter min re je stra -
cji o 5 dni tj. do 3 paź dzier ni ka. Człon -
ko wie Ko mi sji peł nią dy żu ry w ra tu szu
od 29 wrześ nia do 3 paź dzier ni ka
w godz. 15 – 17 i w tym ter mi nie zgła -
szać moż na bra ku ją cych kan dy da tów
z co naj mniej 15 pod pi sa mi na li ście po -
par cia. Je śli nie uda się na któ rymś
z osie dli ze brać 16 spo łecz ni ków to na
tych osie dlach wy bo ry nie od bę dą się
i miesz kań cy te go re jo nu nie bę dą mie li
swo ich przed sta wi cie li w tzw. sa mo rzą -
dzie po moc ni czym.

Skąd w tym ro ku mniej sze za in te re -
so wa nie ak tyw nym udzia łem w pra cy
na rzecz swo je go śro do wi ska? 

– Trud no po wie dzieć – mó wi Be a ta
Ca ła, kie row nik Biu ra Ob słu gi Ra dy
Mia sta. – Tym bar dziej, że zja wi sko to
nie do ty czy ca łe go mia sta, ale niek tó -
rych osie dli. Być mo że wpływ na to mia -

ła pra wie rocz na przer wa od za koń cze -
nia po przed niej ka den cji Rad, mo że też
obo wią zu ją cy obec nie 8-pro cen to wy
próg wy bor czy uz na no za trud ny do
prze kro cze nia. We wcześ niej szych wy -
bo rach nie by ło żad ne go pro gu, ale też
na niek tó rych osie dlach frek wen cja się -
ga ła 2 – 4 pro cent. Stąd na se sjach Ra -
dy Mia sta, na któ rych dy sku to wa no nad
pro jek tem uch wa ły w spra wie Or dy na -
cji Wy bor czej do jed no stek po moc ni -
czych mia sta – Rad Miesz kań ców Osie -
dli – po ja wi ły się py ta nia, czy wy bra ni
tak nie wiel ką licz bą gło sów rad ni osie -
dlo wi są fak tycz nie re pre zen tan ta mi
osie dla. Przy pom nę, że po cząt ko wo
pro po no wa no próg 20-pro cen to wy, któ -
ry po tem zo stał ob ni żo ny do 8 pro cent.
Nie ma my też kom ple tu człon ków ob wo -
do wych ko mi sji wy bor czych. Miesz kań -
cy, któ rzy chcie li by się pod jąć pra cy
w ko mi sjach mo gą zgła szać się do 3
paź dzier ni ka w Biu rze Ob słu gi Ra dy
Mia sta, w go dzi nach pra cy Urzę du.

Do daj my jesz cze, że na pew no istot-
ny wpływ na za in te re so wa nie wy bo ra -
mi mia ła ak tyw ność człon ków po przed -
niej Ra dy – je śli miesz kań cy nie za u wa -
ża li jej ist nie nia, to i nie ma ją po trze by
wy bie ra nia no wej.

War to przy pom nieć, że dzia łal ność
w Ra dzie Miesz kań ców Osie dla jest za -
ję ciem spo łecz nym. Z bu dże tu mia sta
po kry wa ne są pod sta wo we kosz ty jej
fun kcjo no wa nia (wy na ję cie lo ka lu, op -
ła ty za me dia, ma te ria ły biu ro we), a die -
tę za udział w se sjach Ra dy Mia sta
otrzy mu je tyl ko prze wod ni czą cy Ra dy
i prze wod ni czą cy Za rzą du. Głów ną
„zap ła tą” jest sa tys fak cja ze swe go
udzia łu w po pra wie este ty ki osie dla, in -
te gra cji śro do wi ska, po mo cy w roz wią -
za niu są siedz kich kon flik tów itp. (j)

Ma ło spo łecz ni ków
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Mo der ni za cja sta dio nu im. Ka zi -
mie rza Gór skie go ma na ce lu do sto -
so wa nie go do wy mo gów li cen cyj -
nych PZPN i FI FA. We dług za ło żeń
obiekt ma mieć ory gi nal ną i este tycz -
ną bry łę, któ ra sta nie się jed nym z wi -
zu al nych sym bo li Płoc ka. Na za da -
szo nych try bu nach bę dzie mog ło za -
siąść 15 ty się cy ki bi ców. Bę dą też
wy dzie lo ne spe cjal ne miej sca dla
osób nie peł no spraw nych. Ca ły obiekt
bę dzie pre cy zyj nie mo ni to ro wa ny, co
da moż li wość iden ty fi ka cji wszyst -
kich ki bi ców. 

Kon cep cja bę dzie za kła da ła dwa
wa rian ty lo ka li za cji płyt bo isk, tj.
głów ne go i tre nin go we go oraz try bun.
We dług pier wsze go po my słu no we
try bu ny zo sta ną przyb li żo ne do pły ty
głów nej sta dio nu. Wią że się to z wy -
bu rze niem try bun: za chod niej wraz
z bu dyn kiem oraz wschod niej. 

Wa riant dru gi za kła da prze su nię cie
pły ty głów nej wraz z in sta la cją pod-
grze wa nia i na wad nia nia do no wo -
wy bu do wa nej try bu ny za chod niej
oraz do sto so wa nie po zo sta łej czę ści
obiek tu do ta kie go ukła du. Trze ba
bę dzie więc wy bu rzyć try bu nę
wschod nią oraz wy bu do wać try bu ny:
pół noc ną, wschod nią i po łud nio wą.
W tę ostat nią pro jek tan ci po win ni
wkom po no wać ist nie ją cy no wy bu -
dy nek, któ ry obec nie speł nia fun kcję
za ple cza dla pił ka rzy. Po mo der ni za -
cji – we dług wa rian tu dru gie go – try -
bu na za chod nia bę dzie rów no leg ła
do li nii pły ty bo i ska (obec nie skraj ne
jej od cin ki nie są w li nii pro stej).

Oba wa rian ty prze wi du ją mak sy -
mal ne zmniej sze nie odleg ło ści po -
mię dzy pły tą bo i ska a try bu na mi.
Aby te go do ko nać, w kon cep cji na le -
ży zre zy gno wać z pa sa na wierz chni
tra wia stej po nie u żyt ko wa nej bież ni
lek ko at le tycz nej. 

Fir ma, któ ra bę dzie przy go to wy wać
pro jekt do ko na wy bo ru op ty mal ne go
roz wią za nia w za leż no ści od moż li wo ści

wy ko rzy sta nia ist nie ją cej in fra struk tu ry
oraz kosz tów tej ope ra cji. 

W kon cep cji mu si zna leźć się roz -
wią za nie bez piecz ne go i bez ko li zyj -
ne go do stę pu do try bu ny pół noc nej
dla ki bi ców dru żyn przy jezd nych. Po -
nad to waż ny jest też prze kaz mul ti -
me dial ny z za wo dów dla ki bi ców na
sta dio nie i po za nim. Niez będ ne jest
więc za pro jek to wa nie band dio do -
wych, te le bi mów, sta no wisk te le wi -
zyj nych i do sko na łe go nag łoś nie nia.
Pow sta ną rów nież pun kty ka so we,
odręb ne dla posz cze gól nych sek to -
rów. Pla nu je się tak że wy dzie le nie
sek to ra dla ok. 150-200 VIP -ów oraz
stwo rze nie spe cjal nych lo ży dla „su -
per VIP -ów”. W wy dzie lo nym sek to -
rze ro dzin nym bę dzie mog ło za siąść
1500 osób, a w tzw. lo żach biz nes –
300. 

Po mię dzy try bu ną wschod nią a ha lą
po li tech ni ki po win no pow stać no we
peł no wy mia ro we bo i sko o na tu ral nej
na wierz chni tra wia stej z sy ste mem na -
wad nia ją cym dla tre nin gów pier wsze -
go zes po łu. W miej scu obec ne go pla cu
wy ło żo ne go as fal tem oraz by łe go bu -
dyn ku ga bi ne tów od no wy ma pow stać
bo i sko ze sztucz ną na wierz chnią,
przez na czo ne dla mło dzie żo wych dru -
żyn pił kar skich.

Sta dion po prze bu do wie ma być 
za ple czem tre nin go wym dla ka dry
na ro do wej i zes po łów za gra nicz nych.
Pro jek tan ci mu szą po wią zać fun kcjo -
nal nie sta dion z ha lą wi do wi sko wo -
spor to wą, któ ra ma pow stać w są -
siedz twie. Ki bi ce, któ rzy przyj dą na
sta dion bę dą mo gli sko rzy stać z no -
wych obiek tów ga stro no micz nych
i han dlo wych. Do ich dys po zy cji bę -
dzie re sta u ra cja i sklep z pa miąt ka mi.
Do obu tych pun któw bę dzie moż na
do stać się nie tyl ko ze sta dio nu, ale
tak że z zew nątrz obiek tu. Waż ne jest
tak że to, aby kon cep cja prze wi dy wa -
ła od po wied nią licz bę miejsc par kin -
go wych. M.D.

W cią gu czte rech mie się cy od pod pi sa nia umo wy z wy bra ną
w prze tar gu fir mą po win na pow stać kon cep cja mo der ni za cji sta-
dio nu Wi sły Płock przy ul. Łu ka sie wi cza 34. Opra co wa nie bę dzie
za wie rać rów nież wy kaz kosz tów in we sty cji. Wy ko naw cy, któ rzy
chcie li by pod jąć się te go za da nia ma ją czas do 3 paź dzier ni ka na
zło że nie w Urzę dzie Mia sta wszyst kich do ku men tów.

Mię dzy na ro do wy stan dard
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Po mysł zwię ksze nia pręd ko ści wy szedł
od płoc kich po li cjan tów. W lip cu na swo-
jej stro nie in ter ne to wej umie ści li py ta nie:
ja ka po win na być do pusz czal na pręd kość
na al. Pił sud skie go? Do wy bo ru by ły trzy
od po wie dzi: 50, 60 i 70 km/godz. W son -
da żu wzię ło udział pra wie 1800 osób. Aż
75 pro cent opo wie dzia ło się za tym, aby
ogra ni cze nie pręd ko ści zwię kszyć do 70
km/godz., 12 proc. gło su ją cych chcia ło,
aby ogra ni cze nie wynosiło 60 km/godz.,
a 13 proc., aby po Pił sud skie go moż na
by ło jeź dzić z pręd ko ścią 50 km/godz. 

Po li cjan ci prze a na li zo wa li sy tu a cję,
po li czy li wy pad ki, do ja kich do szło na

ul. Wy szo grodz kiej i w al. Pił sud skie -
go, przyj rze li się ich przy czy nom.
I stwier dzi li, że nic nie stoi na przesz -
ko dzie, by ty mi uli ca mi jeź dzić nie co
szyb ciej. Wy sła li więc od po wied nie
pis mo do Miej skie go Za rzą du Dróg. Po
po ro zu mie niu z wła dza mi mia sta, któ re
są od po wie dzial ne za or ga ni za cję ru -
chu w mie ście, MZD wy dał zgo dę na
zwię ksze nie pręd ko ści na od cin ku al.
Pił sud skie go (od skrzy żo wa nia z ul.
Oto liń ską) oraz na ul. Wy szo grodz kiej
(od biu row ca za kła du ener ge tycz ne go
do skrzy żo wa nia przy ul. Ar mii Kra jo -
wej i al. Ja na Pa wła II – wzdłuż Au -
chan i Obi). 

– Je śli po li cja uz na ła, że 70 ki lo me -
trów na go dzi nę jest bez piecz ną pręd ko -
ścią, to nie mie liś my po wo dów, aby się
te mu prze ciw sta wiać – mó wi Da riusz
Za widz ki, za stęp ca pre zy den ta. – Naj -
waż niej sze jest bez pie czeń stwo i do sto -
so wa nie pręd ko ści do moż li wo ści in fra -
struk tu ry i na tę że nia ru chu, a po nie waż
są to dro gi trzy pas mo we, to moż na by ło
so bie poz wo lić na ta kie dzia ła nie. 

Po li cja li czy, że na tych od cin kach
po pra wi się płyn ność ru chu, ale jed no -
cześ nie za po wia da, że bę dzie bacz nie
przy glą dać się kie row com, któ rzy bę dą
prze kra czać doz wo lo ną pręd kość. 

(m.d.)

Uwa ga kie row cy! Na al. Pił sud skie go i od cin ku ul. Wy szo grodz -
kiej możecie jeź dzić tro chę szyb ciej, czy li 70 km/godz. 

Do daj ga zu

Ob cho dy rocz ni co we 
Wrześ nia 1939 ro ku,

czy li jak to ro bią in ni

Wszy scy wie my, że we wrześ niu 1939
ro ku na te re nie Ra dzi wia to czy ły się cięż -
kie wal ki obron ne z agre so rem nie miec -
kim. Na cmen ta rzu ra dziw skim jest du ża
żoł nier ska mo gi ła z pra wie set ką po leg łych
pol skich żoł nie rzy. 

Od daw na in te re so wa ło mnie, jak ob -
cho dzo ne są rocz ni ce Wrześ nia 1939 ro ku
po za Płoc kiem. W 2007 ro ku wzią łem
udział w ta kich ob cho dach w Kut nie. Uro -
czy stość mia ła miej sce w nie dzie lę, 16
wrześ nia, pod go łym nie bem, na te re nie
Mu ze um Bi twy nad Bzu rą i trwa ła ok. 3
go dzin. Roz po czę ła się Mszą św. Zna ko -
mi tą, pa trio tycz ną ho mi lię wyg ło sił ks. Jan
Spo sób z Woź nia ko wa k/Kut na, sa le zja -
nin, żoł nierz AK. Póź niej by ły krót kie wy -
po wie dzi przed sta wi cie li woj ska, władz
pań stwo wych i sa mo rzą do wych, kom ba -
tan tów, po słów. Dłuż szą prze mo wę miał
gen. Sta ni sław Na łęcz -Ko mor nic ki,
uczest nik Pow sta nia War szaw skie go. Ca ły
czas obec na by ła kom pa nia Woj ska Pol-
skie go. Miał miej sce apel po leg łych. Żoł -
nie rze od da li sal wę ho no ro wą. Po uro czy -
sto ści moż na by ło zwie dzić Mu ze um
i zjeść smacz ną woj sko wą gro chów kę.
Uczest ni czy li przed sta wi cie le szkół, służb
mun du ro wych, miesz kań cy Kut na. Fo to -
gra fie z te go wy da rze nia są na www.mu -
ze um kut no.com.

W tym ro ku od wie dzi łem Mła wę, dwu -
krot nie. W pią tek, 29 sier pnia w go dzi nach
po po łud nio wych, uro czy sto ści mia ły miej -
sce w cen trum mia sta, na ryn ku, przy Ra -
tu szu. Na po cząt ku był wy stęp or kie stry
woj sko wej, po tem krót kie wy stą pie nia go -
ści. Da lej apel po leg łych, sal wa ho no ro wa

i de fi la da. De fi lo wa ły zgro ma dzo ne przed
try bu ną współ czes ne po dod dzia ły Woj ska
Pol skie go, zre kon stru o wa ny szwa dron ka -
wa le rii, przed wo jen na pie cho ta, przed wo -
jen na tan kiet ka i współ czes ne ka tiu sze.
Szli też praw dzi wi kom ba tan ci, pocz ty
sztan da ro we mław skich szkół, służb mun -
du ro wych. Już o zmro ku w tym że miej scu
zre kon stru o wa no wy da rze nia z wrześ nia
1939 ro ku. Ta ki ulicz ny te atr z udzia łem
ak to rów, miej sco wych sta ty stów oraz re -
kon struk to rów w sce ne rii przed wo jen nej
Mła wy. Go dzin ny spek takl uka zu ją cy at -
mos fe rę uli cy, na ra sta ją ce na pię cie zbli ża -
ją cą się woj ną, nie miec ki na lot bom bo wy
na Mła wę z ro bią cy mi wra że nie efek ta mi
pi ro tech nicz ny mi. Wi do wi sko ko men to -
wał prze bra ny za przed wo jen ne go po li -
cjan ta re kon struk tor. Na ryn ku zgro ma dzi -
ło się kil ka ty się cy miesz kań ców Mła wy.
Pre zen to wa ny był też sprzęt woj sko wy.
Był też kon cert pio sen ki pa trio tycz nej.

W so bo tę, na stęp ne go dnia, kil ka ki lo -
me trów od Mła wy, na po lach w oko li cy
Uni szek, w sce ne rii au ten tycz nych bun -
krów, mia ła miej sce re kon struk cja walk
wrześ nio wych z udzia łem ok. 300 „żoł nie -
rzy” z licz nym sprzę tem woj sko wym. 
Był też nie miec ki sa mo lot bom bar du ją cy
i ostrze li wu ją cy po zy cje pol skie. Efek ty pi -
ro tech nicz ne by ły po ra ża ją ce – wy sa dzo -
no bun kier. Ład na po go da, wie le sto isk
z mi li ta ria mi, sprzęt woj sko wy i do bra or -
ga ni za cja do peł ni ły resz ty. Or ga ni za to rzy
oce ni li, że by ło kil ka na ście ty się cy wi dzów.
Mó wi ło się o pla nach cen tral nych ob cho -
dów w tym miej scu w 2009 ro ku. 
Fo to gra fie z re kon struk cji na www.bi -
twa1939.mla wa.pl. W przy szłym ro ku bę -
dzie 70. rocz ni ca Wrześ nia.

Bo gu sław Osiec ki (TMR)

z redakcyjnej poczty
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Gim na zjum nr 13 z Od dzia ła mi Dwu ję -
zycz ny mi dzia ła w Płoc ku od 1 wrześ nia.
Uro czy ste otwar cie i ślu bo wa nie pier w-
szo kla si stów zor ga ni zo wa no 12 wrześ nia
w au li III L.O., któ re wspól nie z no wą pla -
ców ką two rzy Zes pół Szkół nr 13. – To
zu peł ny zbieg oko licz no ści, że w tych
trzech naz wach trzy ra zy po ja wia się licz-
ba trzy. Mam na dzie ję, że bę dzie szczę śli -
wa – żar to wa ła Ewa Ada sie wicz, dyr.
Wy dzia łu Edu ka cji UMP. 

– Je stem au ten tycz nie wzru szo na. Pow-
sta nie no we go zes po łu od po wia da ostat-
nim pre fe ren cjom w sy ste mie edu ka cji –
two rze nia zes po łów 3 plus 3, czy li po łą -

cze nia pro gra mów w gim na zjach i li ce -
ach. Dla te go mam na dzie ję, że wła dze
mia sta bę dą dą ży ły do utwo rze nia
w „trze cim” li ce um klas dwu ję zycz nych –
Mó wi ła Ka ta rzy na Gó ral ska – Ma zo wiec -
ki Wi ce ku ra tor Oświa ty – któ ra w cza -
sach, kie dy kie ro wa ła III LO wpa dła na
po mysł utwo rze nia dwu ję zycz nej pla ców -
ki. Ewa Ada sie wicz za pew nia, że ta kie li -
ce um mu si w Płoc ku pow stać: – Nie ma
zna cze nia czy sta nie się to w III LO, Ma -
ła cho wian ce czy Ja giel lon ce. To wy móg
cza sów – do da ła.

W szko le obok sa me go ję zy ka an giel -
skie go, w ję zy ku Szek spi ra na u cza na bę -
dzie rów nież ma te ma ty ka, che mia i in for -
ma ty ka. Na u kę w „trzy nast ce” pod ję ło 23
ucz niów. (rł)

Trzy po trzy

Na te re nie Sta ni cy Har cer skiej
,,Przy stań” w So czew ce, 17-18 wrześ-
nia od był się Bi wak In te gra cyj ny ”Od -
kryw cy Niez na ne go Świa ta” z dzieć mi
nie peł no spraw ny mi ze Spe cjal ne go Oś -
rod ka Szkol no-Wy cho waw cze go nr 1
i nr 2 w Płoc ku. Bi wak zo stał zor ga ni -
zo wa ny przez Har cer ski Krąg Aka de -
mic ki ,,Fe niks”.

Wszy scy uczest ni cy (40 osób) im pre -
zę roz po czę li w śro dę. Po kil ku na stu mi -
nu tach spraw or ga ni za cyj nych dzie ci
roz po czę ły przy go dę z pę -
dzel kiem i far bą. Każ -
dy miał oka zję ma l-
o wać na szkle
spe cja li stycz -
ny mi far ba mi.
N i e k  t ó  r z y
t w o  r z y  l i
p i ę k  n e
obra zy na
a n  t y  r a m  -
k a c h ,
a niek tó rzy
mie li oka zję
d e  k o  r o  w a ć
bu tel ki. Obra -
zy mia ły prze -
róż ną te ma ty kę,
jed nak prze wa żał mo -
tyw przy rod ni czy. Oprócz
ma lo wa nia na szkle dzie ci mia ły
rów nież oka zję spró bo wać swych sił na
du żym płót nie. Wów czas pow stał prze -
pięk ny obraz, gdyż in spi ra cją dla dzie ci

by ła mu zy ka szan to wa. Po za ję ciach
peł nych wra żeń każ dy ocze ki wał ko la -
cji, któ rą oka zał się grill z kieł ba ska mi.
Gdy głód zo stał zas po ko jo ny, uczest ni -
cy resz tki śro do wej ener gii wy ko rzy sta -
li na dy sko te ce. 

Czwar tek roz po czął się po bud ką o go -
dzi nie 8, jed nak naj bar dziej ak tyw ni obu -
dzi li się już o 6 ra no. Po prze pysz nym 
śnia da niu czte ry dzie się cio o so bo we pa tro -
le ru szy ły na tra sę raj du, na któ rym uczest-
ni cy mie li oka zję wy ka zać się cel no ścią,

zręcz no ścią, kre a tyw no ścią
i szyb ko ścią. Oka za ło

się, że 4 km tra sa
wraz z za da nia mi

zo sta ła po ko na -
na w 2 go dzi -
ny. Wszy scy
za do wo le ni
i peł ni wra -
żeń uda li się
na apel pod-
su mo wu ją cy
bi wak, na

któ rym ro z-
da no dy plo my

uczest  n ic  twa
i zna czki pa miąt -

ko we. Bi wak za koń -
czył się obia dem, a uś -

mie chy uczest ni ków da ły
peł ną sa tys fak cję or ga ni za to rom. 

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków
Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go.          pwd. Ma riusz Fa bi szew ski

Od 20 lat L.O. im. Wł. Ja gieł ły pro wa dzi
wy mia nę ucz niów ze szko łą im. Ber tol da
Brech ta w Dar mstadt. Od 3 do 11 wrześ nia
ja giel loń czy cy go ści li u sie bie oś mio ro nie -
miec kich ko le gów z dwo ma na u czy cie la -
mi: Al mut Me zger i Her bstem Jürge nem.

Go ście mie li oka zję poz nać Płock,
a pod czas jed nod nio wych wy cie czek, tak -
że War sza wę i To ruń. Ucz nio wie z Dar m-
stadt no co wa li u swo ich ró wieś ni ków
z L.O. im. Wł. Ja gieł ły. Mło dzi darmsz-
tad czy cy bra li udział w lek cjach, zwie dzi -
li m.in. Wzgó rze Tum skie, Mu ze um Ma -
zo wiec kie, Dom Dar mstadt. 

Na za koń cze nie po by tu go ści li w płoc -
kim ra tu szu, gdzie zo stał roz strzy gnię ty

kon kurs dla ucz niów z Dar mstadt pt.
„Płock – wczo raj i dziś”. Kon kurs wie dzy
o Płoc ku prze pro wa dzi li na u czy cie le ję zy -
ka nie miec kie go z Ja giel lon ki: Ma ria Na -
wor ska i Cze sław Sta szew ski – or ga ni za -
to rzy wy mia ny ze stro ny Płoc ka. W au li
ra tu sza go ści przy wi ta ła Ewa Ada sie wicz
– dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji, a na stęp nie
wrę czy ła na gro dy w kon kur sie oraz upo -
min ki dla wszyst kich uczest ni ków i or ga -
ni za to rów wy mia ny. Go ście obej rze li tak -
że film o Płoc ku oraz wy słu cha li in for ma -
cji nt. 20 lat współ pra cy na szych miast. 

Wi zy ta ucz niów z Dar mstadt by ła re wi -
zy tą po wi zy cie ucz niów Ja giel lon ki
w Dar mstadt wios ną te go ro ku. TM 

Do in for ma cji o wspól nych pa tro lach
po li cjan tów i ucz niów, za miesz cnej
w po przed nim nu me rze SP wkradł się
błąd; po da liś my nie do kład ną naz wę
szko ły, któ rej li ce a li ści uczest ni czą w ak -

cji pn. Bez piecz na dro ga do szko ły. Bez-
pie czeń stwa na przej ściach dla pie szych
w pob li żu szkół pil nu ją ra zem z po li cjan -
ta mi ucz nio wie I LO im. 4. Puł ku Strzel-
ców Kon nych Płoc kie go Uni wer sy te tu
Lu do we go. Za in te re so wa nych prze pra -
sza my. Re dak cja

Wspól ne pa tro le

Go ście z Dar mstadt

Od kry wa li świat...

19-20 wrześ nia w Słup sku od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski MŁO DZI KÓW
w lek kiej at le ty ce, w któ rych wspa nia le
spi sa ła się Mo ni ka Ga jew ska – re pre zen -
tan tka Miej sko -Lu do we go Klu bu Lek ko -
at le tycz ne go Płock, zdo by wa jąc brą zo wy
me dal w sko ku wzwyż z wy ni kiem 155
cm. Mo ni ka jest uczen ni cą Gim na zjum Nr
8 w Płock, a jej tre ne rem jest Sta ni sław
Nisz tor.

W za wo dach star to wał rów nież Krzysz -
tof No wak (MLKL Płock), zaj mu jąc 12.

miej sce w sko ku wzwyż z wy ni kiem 170
cm. W mi strzo stwach wzię li udział rów -
nież re pre zen tan ci MUKS Płock, ale tym
ra zem bez me da lu.

Uzy ska ne wy ni ki: Łu kasz Chmu ra-
skok w dal 6,13 m (9. miej sce), Alek san -
dra Ko za kie wicz – 1000 m – 3:10,39 min
(13. miej sce), Emil Woź niak – rzut osz -
cze pem 38,68 m (14. miej sce), Mo ni ka
Za łę ska – 600 m 1:42,31 min. (17. miej -
sce), Mar ce li na Ka wec ka – 600 m 1:43,20
min. (19. miej sce).

Mło dzi cy w Słup sku

Na to miast ju nio rzy młod si z Miej sko -
Lu do we go Klu bu Lek ko at le tycz ne go re -
pre zen to wa li Płock w mię dzy na ro do -
wych za wo dach w lek kiej at le ty ce, któ re
od by ły się w Ko zie ni cach 21 wrześ nia.

Tre ne rzy: Mi ro sław Nisz tor i Sta ni sław
Nisz tor mo gą być dum ni z po sta wy swo -
ich po do piecz nych, któ rzy zdo by li aż 5
me da li.

An ge li ka Bryl ska za ję ła 1. miej sce
w sko ku wzwyż, po ko nu jąc po prze czkę
na wy so ko ści 155 cm (ZSCE), Re na ta
Ga jew ska by ła dru ga w pchnię ciu ku lą –
11,26 m (ZSCE), Prze my sław Rut kow -

ski rów nież 2. miej sce w pchnię ciu ku lą
z wy ni kiem 14,91 m (ZSCE). An dże li ka

No wic ka ukoń czy ła bieg na 800 m na
trze cim miej scu z cza sem 2:48,56 min.
(ZSCE), Da mian Miel ni kow rów nież był
trze ci w rzu cie osz cze pem – 48,22 m.
(ZSB Nr 1), a Ju li ta Ja siń ska upla so wa ła
się na szó stym miej scu w bie gu na 400 m
z czsem 67,37 s.

W za wo dach star to wa ło dwóch za -
wod ni ków MUKS Płock: Da mian Ro -
gow ski za jął 3. miej sce w bie gu na 100
m z czasem 11,81 s, a Mi chał Flak szó -
ste miej sce w bie gu na 800 m w cza sie
2:10,98 min.

W za wo dach star to wa li re pre zen tan ci
Li twy oraz czo ło we klu by z Ma zo wsza.

M. Nisz tor

Ju nio rzy w Ko zie ni cach
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Po cząt ko wo, wpro wa dzo ny przed kil -
ko ma mie sią ca mi pro gram szcze pień
prze ciw me nin go ko kom, adre so wa ny
był do dzie ci w wie ku do 6 lat. Jed nak
ze wzglę du na du żą liczbę ku pio nych
szcze pio nek za kres wie ko wy zo stał roz -
sze rzo ny do lat 12. Sko rzy stać więc mo -
gą z nie go dzie ci uro dzo ne w la tach
1996-2008. Co waż ne, de cy du je tu nie
da ta, ale rok uro dze nia. Aby dziec ko
mog ło sko rzy stać z bez płat ne go szcze -
pie nia mu si być miesz kań cem Płoc ka.
To dru gi, obok wie ku, i ostat ni wy móg
pro gra mu. 

Szcze pie nia bę dą wy ko ny wa ne do li -
sto pa da 2008 r. (lub do wy czer pa nia pu -
li szcze pio nek).

Me nin go ko ki to bak te rie, któ re mo gą
spo wo do wać za pa le nie opon mó zgo -
wo -rdze nio wych. Mo gą rów nież wy -
wo łać sep sę, czy li uo gól nio ną od po -
wiedź or ga niz mu na za ka że nie, okre -
śla ne wspól nie mia nem in wa zyj nej
cho ro by me nin go ko ko wej. Choć na le -
ży pa mię tać, że u oko ło 20 – 40 proc.
zdro wych lu dzi (no si cie li) me nin go ko -
ki wy stę pu ją w ja mie no so wo -gar dło -
wej, nie po wo du jąc żad nych do le gli -
wo ści ani ob ja wów. We dług Głów ne go
In spek to ra Sa ni tar ne go naj czę ściej na
cho ro bę tę za pa da ją dzie ci w wie ku do
4. ro ku ży cia i mło dzież. Za ka że niu
sprzy ja m.in.: prze by wa nie dłuż szy
czas w zat ło czo nych po miesz cze niach
o du żym na tę że niu ha ła su, w gru pie
w zam knię tych po miesz cze niach. Me -
nin go ko ki są prze no szo ne dro gą kro-

pel ko wą. Naj waż niej szym spo so bem
za bez pie cze nia się przed za cho ro wa -
niem są szcze pie nia och ron ne.

Szcze pie nia nie są obo wiąz ko we, de -
cy zję o je go wy ko na niu po dej mu ją ro -
dzi ce.

Wię cej na te mat pro gra mów zdro -
wot nych fi nan so wa nych z bu dże tu mia -
sta Płoc ka zna leźć moż na na stro nie:
www.plock.eu/ba da nia (rł)

Już nie tyl ko ma lu chy i przed szko la ki, ale rów nież dzie ci do 12.
ro ku ży cia bę dą mog ły sko rzy stać z bez płat nych szcze pień prze-
ciw ko me nin go ko kom 

Stop me nin go ko kom! 
To le ran cja dla osób cho rych psy-

chicz nie i nie peł no spraw nych in te lek -
tu al nie to głów ny po stu lat Dnia So li -
dar no ści z Oso ba mi Cho ry mi na Schi -
zof re nię. Co ro ku w wie lu mia stach
Pol ski or ga ni zu je się sym bo licz ne
przej ście przez „Otwar te drzwi” to le -
ran cji. Tak też sta ło się w Płoc ku, 14
wrześ nia na te re nie ogród ka Miej skie -
go Zes po łu Obiek tów Spor to wych
w Płoc ku przy Pla cu Dą brow skie go 1.
Im pre zie to wa rzy szy ła tzw. se sja in te -
rak tyw na, do ty czą ca wpły wu śro do wi -
ska na roz wój i prze bieg cho ro by.
W dal szej ko lej no ści na stą pi ło roz -
strzy gnię cie og ło szo ne go w sier pniu
kon kur su pla stycz ne go na pla kat pod
naz wą „Ro dzi na par tne rem w le cze niu”
(to ha sło te go rocz ne go Dnia So li dar no -

ści z Oso ba mi Cho ry mi na Schi zof re -
nię) wraz z wrę cze niem na gród. Z uwa -
gi na fakt, iż do or ga ni za to rów wpły nę -
ły je dy nie 3 pra ce (z DPS „Przy jaz nych
Serc”, Świet li cy Śro do wi sko wej nr 13
oraz Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po -
mo cy nr 1) każ da z nich otrzy ma ła wy -
róż nie nie. 

Po uro czy stym wrę cze niu na gród
uczest ni cy spot ka nia – ŚDS nr 1, miesz -
kań cy miesz kań chro nio nych te ra pe u -
tycz nych i DPS „Przy jaz nych Serc”, ich
ro dzi ny i przy ja cie le – wzię li udział
w za ba wie ta necz nej oraz w gril lo wa -
niu. Or ga ni za to ra mi im pre zy by li pra-
cow ni cy MOPS, ŚDS nr 1 i płoc kie go
DPS-u, Fun da cji Pa na ce um oraz Zes po -
łu Te ra pe u tycz ne go Psy chia trycz no –
Pe da go gicz ne go. (MOPS)

Drzwi to le ran cji

Pod ta kim ty tu łem Bib lio te ka dla
Dzie ci im. Wan dy Cho tom skiej og ła sza
kon kurs pla stycz ny re a li zo wa ny w ra -
mach pro gra mu pro fi lak ty ki uza leż nień.
Pro po zy cja adre so wa na jest do mło dzie -
ży ze szkół gim na zjal nych. Ce lem kon -
kur su jest ana li za war to ści ży cia. For-
mat pra cy jest do wol ny, tech ni ki wy ko -
na nia rów nież (mo że to być pla kat, ko -
miks, książ ka, al bum itp.). Każ da pra ca
po win na za wie rać na stę pu ją ce in for ma -
cje: imię i naz wi sko uczest ni ka, kla sę

i nu mer szko ły. Ter min skła da nia prac
w sie dzi bie bib lio te ki przy ul. Sien kie -
wi cza 2 up ły wa 20 li sto pa da br. 

Oce ny prac do ko na po wo ła na przez
or ga ni za to rów ko mi sja. Or ga ni za to rzy
za strze ga ją so bie pra wo do za trzy ma nia
i upo wszech nia nia otrzy ma nych prac.
O wy ni ku kon kur su uczest ni cy zo sta ną
po in for mo wa ni do 30 li sto pa da. Na
zwy cięz ców cze ka ją atrak cyj ne na gro -
dy. Szcze gó ło we in for ma cje moż na
uzy skać pod nr tel. 024 262 27 69. (rł)

Dro gow ska zy ży cio we

Zwy kle słu żą do re ha bi li ta cji lub do
re lak su, a ko bie tom w cią ży po ma ga ją
w wy bo rze ak tyw nych po zy cji po ro do -
wych. Mo gą być rów nież miej scem
wspa nia łych za baw. Sie dzi ska al bo pu fy
re ha bi li ta cyj ne – czy li wy ko na ne z ma -
te ria łu skó ro po dob ne go i wy peł nio ne
gra nu la tem sty ro pia no wym wor ki, ła -
two do pa so wu ją ce się do kształ tu cia ła
bę dą te raz słu żyć naj młod szym miesz -
kań com Płoc ka. Od dział Za rzą dza nia
Kry zy so we go, Och ro ny Lud no ści
i Spraw Obron nych prze ka zał do trzech,
dzia ła ją cych w na szym mie ście, żłob -
ków po pięć sztuk puf. Jak pod kre ślał
Jan Sio dłak, kie row nik od dzia łu, to naj -
czę ściej prze ka zy wa ne i naj bar dziej ulu-
bio ne pre zen ty dla wszel kich in sty tu cji
w Płoc ku, po czą wszy od sto wa rzy szeń,
po przez do my po mo cy spo łecz nej, war -

szta ty te ra pii za ję cio wej czy świet li ce.
Do sie dzisk Od dział do łą czył do dat ko -
wy pre zent, czy li sło dy cze. (rł)

Pu fy i ma lu chy

Kra jo we Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc
dzie ciom” re a li zu je po dob ne ce le jak
To wa rzy stwo Przy ja ciól Dzie ci. Nic
więc dziw ne go, że obie or ga ni za cje
współ pra cu ją ze so bą, tym bar dziej, że
jesz cze do nie daw na łą czy ła je oso ba
pre ze sa Sta ni sła wa Le wan dow skie go.
Za rząd Miej sko -Po wia to wy TPD zwró-
cił się do nie go o po moc w uzy ska niu
nie wiel kie go te re nu, gdzie la tem moż -
na pro wa dzić za ję cia dla dzie ci na po -

wie trzu. Wy sto so wa no proś bę – za py -
ta nie o uży cze nie opusz czo nej dział ki
do Ma zo wiec kie go Związ ku Dział kow -
ców i na odzew nie cze ka no zbyt dłu -
go. 11 wrześ nia we wła da nie po do -
piecz nych TPD prze ka za no je den
z ogród ków przy ul. Por to wej. Dzie ci
zaj mą się je go upo rząd ko wa niem,
a wios ną być mo że bę dą w nim spraw -
dzać swe ogrod ni cze umie jęt no ści. Na
ra zie był pik nik wśród zie le ni i snu cie
pla nów na przy szłość. (j)

Po ży tecz na współ pra ca

IX spot ka nie in te gra cyj ne dla płoc kie -
go śro do wi ska osób nie peł no spraw nych
or ga ni zu ją 12 paź dzier ni ka Sto wa rzy -
sze nie „Ko lo ry Ży cia” i Pa ra fia Św. Ja -
ku ba Apo sto ła w Imiel ni cy.

O godz. 13 roz pocz nie się w ko ście le
w Imiel ni cy uro czy sta msza świę ta,
pod czas któ rej – jak co ro ku – zo sta ną
wrę czo ne sta tu et ki „Je steś przy ja cie -
lem”. Dwie go dzi ny póź niej or ga ni za to -

rzy za pra sza ją do ha li spor to wej w Bo -
ro wi czkach (SP nr 20, ul. Kor cza ka 10)
na pik nik.

Obok za ba wy mu zycz nej, za pla no wa -
no kier masz i lo te rię fan to wą, z któ rych
do chód prze ka za ny zo sta nie Mar cie
z nie peł no spraw no ścią wzro ku i ru chu
na za kup spe cja li stycz ne go sprzę tu. Dla
zmarz nię tych i głod nych bę dzie bi gos,
kieł ba ski i sło dy cze. (rł)

Ra zem mo że my wię cej

Szcze pie nia wy ko nu ją 
na stę pu ją ce przy chod nie: 

1. POZ Wo je wódz ki Szpi tal Zes po -
lo ny, ul. Me dycz na 19, tel. 024 364-
63-00 (01)
2. NZOZ Cen trum Me dycz ne „Ome -
ga”, ul. Jas na 13, tel. 024 268-71-98
3. NZOZ „SA BA – MED”, al. Ko -
by liń skie go 14, tel. 024 263-23-79
4. NZOZ „IN TER MED”, ul. Ko le -
gial na 47, tel. 024 262-44-48
5. NZOZ „NO WA – MED”, 
ul. Dwor co wa 2, 024 262-06-98
6. NZOZ „Na sza Przy chod nia”, 
ul. Czwar ta ków 4, tel. 024 266-81-59
7. NZOZ „Bo ro wi czki”, ul. Bo ro -
wic ka 3, tel. 024 264-83-64
8. NZOZ „Przy chod nia Ra dzi wie”,
ul. Pop ła ciń ska 42, tel. 024 268-50-83
9. NZOZ Cen trum Me dycz ne 
„Pe tro Lek”, ul. Oto liń ska 8, tel. 024
366-91-05 (06).
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

– Bo ha ter tej hi sto rii ma 18 lat, miesz ka
na sta łe w powiecie sier pec kim, a pra cu je
w War sza wie. W sto li cy na wią zał kon takt
z męż czyz ną, w wie ku 40-45 lat, któ ry
obie cał po móc zdać te niesz częs ne te sty
i obie cy wał stu pro cen to wą sku tecz ność –
opo wia da asp. sztab. An drzej Ga wlik
z sek cji do cho dze nio wo -śled czej KMP
Płock. Przed eg za mi nem kan dy dat na kie -
row cę spot kał się przed Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego z owym
męż czyz ną, bę dą cym w to wa rzy stwie ko -
bie ty. W sa mo cho dzie dwój ka ta „uz bro i -
ła” chło pa ka jak szpie ga: da li mu ze ga rek
z ka me rą, słu chaw ki bez prze wo do we, na -
daj nik – wszyst ko po łą czo ne ka bel ka mi
i dru ci ka mi scho wa ny mi pod ubra niem.

Tak wy po sa żo ny Bond pew nie wszedł
na sa lę eg za mi na cyj ną i za siadł przed

kom pu te rem. Ma leń kie oko ka me ry kie -
ro wał na mo ni tor z py ta nia mi, obraz
szedł do war sza wia ków, któ rzy bły ska -
wicz nie do uz bro jo ne go w słu chaw kę
ucha po da wa li taj ny ko mu ni kat: wy bierz
B, zaz nacz C…

– Chło pak skoń czył test przed cza sem
i zgło sił to eg za mi na to ro wi, któ ry za -
twier dził wszyst kie od po wie dzi, re we la -
cyj nie traf ne – kon ty nu u je An drzej Ga -
wlik. – Ale in struk tor coś po dej rze wał.
Zła pał na gle chło pa ka za rę kę, na któ rej
był ze ga rek, i py ta: „A co to jest!?”
Spod rę ka wa wy su nę ły się ja kieś dru ci -
ki… Zo sta ła po wia do mio na dy rek cja
WORD i za raz wez wa no po li cję.

W ko men dzie 18-la tek za pre zen to wał
swój ryn sztu nek. Kie dy zdjął blu zę, oka -
za ło się, że ka bel ka mi jest oplą ta ny jak
mu cha, któ ra wpa dła do pa ję czej sie ci.
Mi mo pod ję tych od ra zu po szu ki wań
po li cjan ci nie od na le źli sa mo cho du z pa -
rą z War sza wy, któ ra po ma ga ła w tak
szcze gól ny spo sób zdać eg za min. Za -
pew ne dzię ki za mo co wa ne mu na zda ją -
cym na daj ni ko wi usły sze li, że zo stał
zde kon spi ro wa ny i szyb ko ucie kli.

– Sam 18-la tek usły szał już za rzut –
mó wi An drzej Ga wlik. – Za pod stęp ne
wpro wa dze nie w błąd fun kcjo na riu sza
pub licz ne go i usi ło wa nie wy łu dze nia po -
świad cze nia nie praw dy gro zi mu do 3 lat
poz ba wie nia wol no ści. To na po czą tek,
bo je śli spe cja li ści orzek ną, że na zna le -
zio ny przy nim sprzęt wy ma ga ne jest zez-
wo le nie, od po wie też za użyt ko wa nie
nie le gal nych urzą dzeń na daw czo -od -
bior czych. (a)

Je den z kur san tów do eg za mi nu na pra wo ja zdy 10 wrześ nia w oś rod ku przy 
ul. Oto liń skiej pod cho dził już po raz pią ty. Za li czył te sty re we la cyj nie. Ale…
zdra dził go ze ga rek i wy sta ją cy z rę ka wa dru cik

Bon d popełnił błąd Wpaść moż na wszę dzie, bo po li cja
w ca łym kra ju ma do stęp do ba zy da nych
osób po szu ki wa nych. Doty czy to nie tyl ko
po waż nych prze stępstw, ale rów nież
drob nych wy kro czeń, za któ re za padł pra-
wo moc ny wy rok w po sta ci grzyw ny. Ta -
ką ka rę moż na za mie nić na areszt; sąd
usta la „staw kę dzien ną”, np. 50 zł za je den
dzień. Czy li za miast pła cić 500 zł grzyw -
ny moż na prze sie dzieć 10 dni w wię zie -
niu. Sęk w tym, że wie le osób ska za nych
nie za mie rza ani pła cić, ani sie dzieć.
Ukry wa ją się przed wy mia rem spra wie -
dli wo ści, li cząc że się im upie cze. 

– Po szu ki wa nia osób ukry wa ją cych się
i ta kich, za któ ry mi ro ze sła no li sty goń cze,
to na sze sta łe za ję cie – mó wi na czel nik
sek cji kry mi nal nej po dinsp. Ja ro sław Dą -
brow ski. – W tym ro ku ma my do od na le -
zie nia 1100 osób, łącz nie z ty mi, któ rych
nie uda ło się „na mie rzyć” w ubieg łym ro -
ku. Ale 570 z nich już za trzy ma liś my, 
z te go aż 460 po szu ki wa nych, któ rzy nie
sta wi li się w za kła dach kar nych w ce lu od -
by cia ka ry.

Po szu ki wa nia mi zaj mu ją się kry mi nal -
ni, w sek cji jest spe cjal ny zes pół, któ ry
od naj du je ukry wa ją cych się przed wy mia -
rem spra wie dli wo ści. Dla za in te re so wa -
nych i ich ro dzin waż na in for ma cja: od
wrześ nia zmie ni ły się prze pi sy, do ty czą ce
osób któ re nie zre a li zo wa ły wy ro ku są du.

– Do tej po ry by ło tak, że je śli od szu ka -
liś my oso bę, któ ra nie sta wi ła się w za kła -
dzie kar nym (do ty czy wy łącz nie za mia ny
grzyw ny na areszt!), to ta ka oso ba tra fia -
ła do po li cyj ne go aresz tu – tłu ma czy na -
czel nik Dą brow ski. – Za nim ten ktoś zo -
stał osa dzo ny w wię zie niu, ro dzi na mia ła
czas wpła cić za wy ro ko wa ną przez sąd
grzyw nę i „ura to wa ny” krew ny wy cho dził
na wol ność. Te raz to nie przej dzie. Je śli
zła pie my ko goś ta kie go, od ra zu od sta wia -
my do za kła du kar ne go: męż czyzn do
płoc kie go, ko bie ty – do Ło dzi. 

No we prze pi sy da ją moż li wość do -
bro wol ne go wpła ce nia za daw nio nej ka -
ry, bez żad nych od se tek. Za raz po tym,
jak pie nią dze znaj dą się na kon cie, z ba -
zy da nych znik nie kla u zu la „po szu ki wa -
ny/a”. Co rów nie waż ne – ka rę grzyw ny
mo że ure gu lo wać ktoś z ro dzi ny
w imie niu ska za ne go i w ten spo sób
uwol nić go od sta tu su oso by po szu ki wa -
nej. Dla tych, któ rzy ma ją nie u re gu lo -
wa ne grzyw ny po da je my nr te le fo nu do
zes po łu po szu ki wa czy w sek cji kry mi -
nal nej KMP 024/ 266 15 66. Tu w go -
dzi nach od 7 do 15 moż na do wie dzieć
się, jak za leg ły dług ure gu lo wać. Te le -
fo nicz nie po li cjan ci po in stru u ją, jak za -
ła twić spra wę daw ne go wy ro ku, po da -
dzą nu mer kon ta, na ja kie na le ży wpła -
cić za leg łą grzyw nę itp. (j)

Do od siad ki za krat ki

Pa trol pre wen cji za trzy mał For da
Mon deo pół go dzi ny po pół no cy, 16
wrześ nia na ul. Łu ka sie wi cza. W środ -
ku sie dzie li czte rej mło dzi męż czyź ni.
Wy le gi ty mo wa li wszyst kich – trzech
20-lat ków to miesz kań cy Płoc ka, je den
z War sza wy. Ba da nie trzeź wo ści kie -
row cy – wy nik 0,0. Po li cjant i po li -
cjan tka coś jed nak prze czu wa li i po sta -
no wi li pre wen cyj nie prze szu kać au to,
czy nie ma w nim przed mio tów po cho -
dzą cych z prze stęp stwa lub słu żą cych
do je go po peł nie nia. I zna le źli… ma ły
ar se nał! Miecz ty pu sa mu raj skie go,
nóż mo ty lek i bar dzo groź ną w ra zie
uży cia te le sko po wą pał kę z me ta lu.
By ła też faj ka ty pu nar gi la. 

Po kon sul ta cji z dy żur nym KMP
wszyst kie przed mio ty zo sta ły za rek wi -
ro wa ne. Chło pak, któ ry kie ro wał For-
dem, tłu ma czył, że miecz przy wiózł ja -
ko pa miąt kę z Włoch i tak so bie wo ził
w ba gaż ni ku, bo nie wie dział, że to jest
za bro nio ne. In ne przed mio ty na le żą do
ko le gów i on nie ma po ję cia, do cze go
są im po trzeb ne.

– Pro wa dzi my czyn no ści wy jaś nia ją ce
w tej spra wie – mó wi nad kom. Ja ro sław
Ma rzec z sek cji pre wen cji KMP Płock.
W świet le Usta wy o bro ni i amu ni cji za
po sia da nie nie bez piecz nych przed mio -
tów – ta kich jak bia ła broń zna le zio na
w mon deo – gro zi grzyw na do 5 tys. zło -
tych i prze pa dek tych rze czy. (a)
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Kie dy w sy pial niach na pię trze ro dzi -
na za pa dła w naj moc niej szy sen, do ak -
cji wkro czy li wła my wa cze. Po ci chu
i spraw nie splą dro wa li miesz ka nie i za -
bra li to, po co przysz li – sa mo chód. Ra -
no na ul. Żu ra wiej po ja wi ła się eki pa po -
li cyj na z ko mi sa ria tu na Po dol szy cach.

– To by ło ty po we wła ma nie me to dą na
„śpio cha” – mó wi ko men dant ko mi sa -
ria tu nad ko mi sarz Ma rek Ma jew ski. –
Kie dy do mow ni cy śpią na gór nej kon dy -
gna cji, zło dzie je na do le ro bią, co chcą.

Tym ra zem wy ję li wkład ki w zam -
kach i do sta li się do środ ka. Szu ka li za -
pew ne klu czy sa mo cho do wych, ale nie
po gar dzi li też sprzę tem fo to gra ficz nym,
kom pu te ro wym, ze gar kiem, por tfe la mi
z pie niędz mi, do ku men ta mi i in ny mi
cen ny mi przed mio ta mi. Klu czyk do
Opla Cor sy też zna le źli i ca ły łup wy -
wie źli tym au tem. 

– Prze stęp cy wie dzą, kie dy wejść, że -
by nikt im nie przesz ko dził – wzdy cha
nad kom. Ma jew ski. – Pier wszy sen jest
głę bo ki, tu na wet nie obu dził się ma ły
psiak, któ ry w cha rak te rze ha ła śli we go
stró ża za pre zen to wał się do pie ro ra no
na wi dok… po li cjan tów. Ko men dant ra -
dzi, by w do mach jed no ro dzin nych cen -
ne przed mio ty, ale tak że klu cze i do ku -
men ty, trzy mać w po miesz cze niach na
pię trze.

Od mo men tu, kie dy pow stał ko mi sa -
riat na Po dol szy cach, czy li od 20 stycz -
nia, na po dleg łym mu te re nie skra dzio no
26 sa mo cho dów (w po zo sta łej czę ści

Płoc ka – 15), a 16 zo sta ło usz ko dzo nych
– wan da le po ry so wa li la kier, pot łu kli lu -
ster ka itp. Naj bar dziej za gro żo ne dla aut
uli ce to na Po dol szy cach Po łud nio wych:
Ja na Pa wła II, Czwar ta ków i par king
pod Au chan, a na Po dol szy cach Pół noc -
nych: Si kor skie go, Ar mii Kra jo wej, Su -
char skie go, Wa lecz nych, Sza rych Sze re -
gów, An der sa. To bar dzo du ży te ren,
cias no za bu do wa ny, jest bar dzo du żo sa -
mo cho dów, a zło dziej skie mu pro ce de ro -
wi sprzy ja bli skość tra sy wy lo to wej na
War sza wę. Krad ną głów nie w no cy,
a lu dzie do pie ro ra no orien tu ją się, że ich
au to wy pa ro wa ło. Wte dy zło dziej jest
już da le ko…

Bo wszyst ko wska zu je na to, że krad -
ną prze stęp cy wca le nie z Płoc ka i… nie
dla Płoc ka. Sa mo cho dy są wy wo żo ne
w odleg łe stro ny i ślad po nich gi nie.

– Je den sa mo chód zna lazł się w Pol -
sce w ja kiejś dziu pli, wła ści wie już nie
au to, a sa me czę ści – mó wi nad kom.
Ma jew ski. – In ny zna le źliś my w słu pień -
skich la sach, był spa lo ny.

Czy moż na ustrzec się sa mo cho do we -
go zło dzie ja? Ko men dant twier dzi, że
nie ma ide al nej me to dy, a naj go rzej oce-
nia sku tecz ność wszel kich wy ją cych
alar mów, bo prze stęp cy świet nie po tra -
fią je unie ru cho mić. Bar dziej po le ca
wszel kie me cha nicz ne za bez pie cze nia
i blo ka dy, z so lid ne go, twar de go ma te -
ria łu, tak by ra bu sio wi nie chcia ło się
tra cić cza su na pi ło wa nie i prze ci na nie.

(a)

Dro gi sen



dokończenie ze str. 1
Au to ra mi no wych baś ni i le gend

o Płoc ku są: Wio let ta Dy mek, Mar ty na
Ko ło dziej ska, Ma ja Woj na row ska,
Agniesz ka Ja ku bow ska, Gra ży na Ry -
bic ka, Ja cek Gut, Zbi gniew Jan Żół ciń -
ski, Alek san dra Kry siak, Do ro ta Sa la -
wa, Mar ta Sien kie wicz, An drzej Mu -
szal ski, Jo an na Stań da, Bro ni sław
Krzysz tof Ja ku bow ski, Da riusz Jó zef
No wac ki, An drzej Mu szal ski, An na Pi l-
i szew ska, Je rzy Roś i Krzysz tof J. Ba -
rań ski.

Bo ga to ilu stro wa ny al bum (miej sca mi
mo że na wet za bar dzo, bo utrud nia czy ta -
nie frag men tów tek stu) za wie ra sze reg
przy pi sów, poz wa la ją cych osa dzić opi sy -
wa ne wy da rze nia w hi sto rii, przyb li żyć
po ję cia daw no za pom nia ne, co sta no wi
do dat ko wy wa lor tej książ ki. Gru be, kar -
to no we stro ny za pew nia ją dłu gi ży wot
„Gwia zdom w Wi śle”, a ce na – jak na tak
bo ga tą wy daw ni czo po zy cję – nie wy gó ro -
wa na, bo 60 zł z pły tą i pa miąt ko wą mo -
ne tą (55 zło tych sa ma książ ka). Po zy cja,
wy dru ko wa na sta ran nie przez Stu dio Je -

den s.c., jest do na by cia w Płoc kiej Ga le -
rii Sztu ki przy ul. Sien kie wi cza 36. Na -
kład 1000 eg zem pla rzy. Spon so ra mi wy -
da nia są: Ga le ria Wi sła i Re sta u ra cja Bro -
war Tum ski.

– Za wsze tęsk ni liś my za dzie łem li te rac -
kim, któ re zro dzo ne z ser ca i mi ło ści do
pięk ne go Płoc ka, wy ra ża ło by bo gac two
je go dzie jów. Książ ka „Gwia zdy w Wi śle”
wy peł nia tę lu kę. Płoc ka Ga le ria Sztu ki
czu je się zasz czy co na moż li wo ścią przed-
sta wie nia płoc kiej pub licz no ści po zy cji,
któ ra tak wy dat nie wzbo ga ca do ro bek kul-
tu ral ny na sze go mia sta – zach wa la swo je
dzie ło Je rzy Ma zuś.

Do tych czas le gend o Płoc ku by ło nie -
wie le; dwie z nich: „Ma de jo we ło że” Wa -
le re go Przy bo row skie go i „Niez wy kłą hi s-
to rię o Bia łym Ry ce rzu” W. Nie wiń skiej
opub li ko wa liś my na ła mach Sy gna łów
Płoc kich, od po wied nio w lip cu 2000
i grud niu 2001 ro ku. Płoc kie po da nia
zbie ra ła też Ma ria Ma cie szy na. Cie szy, że
obec nie przy by ło aż ty le hi sto rii, zwią za -
nych z naj bar dziej roz poz na wal ny mi
miej sca mi w na szym gro dzie.E. Ja sińska
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Edu ka cja mu zycz na dzie ci i mło dzie ży
to je den z pod sta wo wych ele men tów
dzia łal no ści Płoc kiej Or kie stry Sym fo -
nicz nej. Pod czas spe cjal nych kon cer tów
mu zy cy od sła nia ją przed naj młod szy mi
słu cha cza mi mu zycz ne ta jem ni ce. W ko -
lej nym 32. se zo nie ar ty stycz nym or kie stra
przy go to wa ła na stę pu ją ce pro po zy cje:

9 paź dzier ni ka 2008, godz. 9 i 11 
MO ZART JEST CO OL
Wy ko naw cy: Ma ciej Go łę biow ski –

klar net, klar net ba se to wy, for te pian mo -
zar tow ski, wo kal, pro wa dze nie, Jo lan ta
Sos now ska – skrzyp ce, wo kal, pro wa -
dze nie,An drzej Kloś – jazz pia no, for te -
pian kla sycz ny, Piotr „Dzi ki” Chrzą stek
– DJ, tek sty, skre czo wa nie

W pro gra mie: Mul ti me dial ny spek takl
o ży ciu pew ne go ge niu sza …

21 li sto pa da 2008, godz. 10 
PA SJA TAN GA
Wy ko naw cy: Kla u diusz Ba ran – akor -

de on, ban do ne on, Płoc ka Or kie stra Sym-
fo nicz na, Krzysz tof Ur bań ski – dy ry gent

W pro gra mie: A. Piaz zo la – Li ber tan -
go, A. Piaz zo la – Con cer to pa ra ban do -

ne ón (Acon ca gua), A. Dvořák – V Sym-
fo nia F-dur, op. 76

5 grud nia 2008, godz. 10 
MU ZY KA FIL MO WA
Wy ko naw cy: Płoc ka Or kie stra Sym fo -

nicz na, Ta de usz Wi che rek – dy ry gent
W pro gra mie: prze bo je mu zy ki fil mo -

wej m.in. J. Wil liam sa i H. Zim me ra
12 grud nia 2008, godz. 9 i 10.30 
KON CERT KO LĘD Z KA TA -

RZY NĄ SKRZY NEC KĄ 
Wy ko naw cy: Ka ta rzy na Skrzy nec ka –

wo kal, Ma ciej Mu rasz ko – drums, Krzysz -
tof Sa me la – bass, Pa weł Peł czyń ski – sax,
Grze gorz Ko pa la – gi ta ra, Ja cek Pi skorz
– pia no, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Mi chał Ko cim ski – dy ry gent

W pro gra mie: naj pięk niej sze ko lę dy
i pa sto rał ki

Wszyst kie im pre zy od bę dą się w sa li
kon cer to wej PSM przy ul. Ko le gial nej 23.
Bi let wstę pu na wszyst kie kon cer ty dla
grup zor ga ni zo wa nych z opie ku nem (szko -
ły pod sta wo we i po nad pod sta wo we) kosz-
tu je 6 zł. Re zer wa cja w ka sie POS przy ul.
Biel skiej 9/11, tel. 024/364 10 85/86. (j)

Straż Miej ska za chę ca do za poz na nia się ze swo i mi straż ni ka mi re jo no wy mi i od wie dza -
nia swo jej stro ny in ter nto wej www.straz miej ska.plock.eu Czę sto jesz cze upraw nie nia i za -
kres dzia ła nia straż ni ków my lo ny jest z kom pe ten cja mi po li cjan tów. Dla te go war to przy-
pom nieć pod sta wo we za da nia tej for ma cji.

Do za dań straż ni ków re jo no wych Stra ży Miej skiej na le ży:
1. kon tro la czy sto ści i po rząd ku na te re nie mia sta w sto sun ku do ad mi ni stra cji osie dli, wła -

ści cie li nie ru cho mo ści, wła ści cie li puk tów han dlo wych, kie row ni ków bu dów, przed się -
bior ców, za rząd ców dróg, za rząd ców ogro dów dział ko wych

2. kon tro la miejsc za gro żo nych za kłó ce niem ła du i po rząd ku pub licz ne go oraz bez pie -
czeń stwa (re jo ny pla có wek oświa to wo -wy cho waw czych, osie dli, cmen ta rzy, skle pów
z al ko ho lem, lo ka li ga stro no micz nych)

3. kon tro la pun któw sprze da ży i po da wa nia al ko ho lu
4. mo ni to ro wa nie nie u żyt ków i ob sza rów leś nych pod ką tem two rze nia dzi kich wy sy pisk

śmie ci
5. eg zek wo wa nie od wła ści cie li zwie rząt obo wiąz ków, ma ją cych na ce lu och ro nę przed za -

gro że niem i za nie czysz cza niem te re nów przez na czo nych do wspól ne go użyt ku
6. kon tro la prze strze ga nia prze pi sów dro go wych (kon tro la pręd ko ści fo to ra da rem, usu wa -

nie wra ków po ja zdów, pra wi dło we par ko wa nie)
7. zbie ra nie in for ma cji o be zdom nych, ce lem udzie le nia im niez będ nej po mo cy
8. kon tro la tar go wisk pod ką tem nie le gal ne go han dlu
9. współ pra ca z ra da mi osie dli, miesz kań ca mi (wspól ne kon tro le) i za rząd ca mi dróg (stan

dróg i ich oz na ko wa nie)
10. kon tro le pun któw sku pu zło mu me ta li ko lo ro wych (obo wią zek usta la nia toż sa mo ści

osób do star cza ją cych złom oraz pro wa dze nie przez wła ści cie li re je stru je go ro dza ju, ilo -
ści i asor ty men tu). (j)

Do cze go jest straż nik?

Or kie stra dzie ciom

Gwiazdy w Wiśle
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Wie sław Rudz ki (rocz nik 1947) ak -
tor, re ży ser i pe da gog z te a trem im.
Sza niaw skie go zwią za ny jest od kil ku
mie się cy, któ re po świę cił na ob ser wa -
cję i czy nie nie pla nów. Zgod nie z za po -
wie dzia mi na po cząt ku wrześ nia przed-
sta wił pla ny i stra te gię na no wy se zon. 

Trzy gro sze o ope rze

– Je dy ny te atr w mie ście mu si być
wie lo fun kcyj ny. Oczy wi ście chce my,
aby był w jak naj lep szej li dze, ist niał na
ma pie polskich te a trów. Ma my prze cież
do dys po zy cji jed ną z naj no wo cześ niej -
szych scen. Na tu ral nie cią gnie mnie,
że by bu do wać tu re per tu ar mu zycz ny –
tłu ma czył. – W tym ty god niu roz po czy -
nam prze słu cha nia mu zycz ne, na któ re
za pro si łem ca ły zes pół. Prze wi du ję mo -
ją pre mie rę pod ko niec li sto pa da. Ma -
rzy mi się „Ope ra że bra cza”. Od wy ni -
ków tych prze słu chań za le ży, czy adap-
ta cja XVII I -wiecz nej an ty o pe ry, dzie ła
du e tu John Gay i Jo hann Ch. Pe pusch,
któ re mia ło istot ny wpływ na pow sta nie
ga tun ku mu si ca lo we go – zo sta nie
w Płoc ku zre a li zo wa na. Je śli ak to rzy
nie spro sta ją wo kal nie te mu wyz wa niu,
Rudz ki nie bę dzie za ła my wał rąk. Wte -
dy w za mian zro bią „Ope rę za trzy gro -
sze” Kur ta We i la i Ber tol ta Brech ta, bę -
dą cą adap ta cją XVII I -wiecz ne go dzie ła
Joh ny’ego Gaya. 

Mu zycz nie za po wia da się też pla no -
wa na przed świę ta mi pre mie ra adap ta -
cji baś ni Wil lia ma M. Thac ke ray’a –
„Pier ścień i Ró ża”. Hi sto ria Lu lej ki

i Bul by bę dzie pro po zy cją za rów no
dla mło de go jak i do ro słe go wi dza, po -
dob nie jak zre a li zo wa na z suk ce sem
w se zo nie 2004/2005 „Opo wieść wi gi -
lij na”.

No wi ak to rzy

Tym cza sem trwa ją już przy go to wa -
nia do no wej pre mie ry. 11 paź dzier ni ka
nad sce ną ka me ral ną bę dzie się za pew -
ne uno sić woń świe żo pa rzo nej ka wy
i cap puc ci no. Wszyst ko za spra wą
spek ta klu „Je t’a i me”, adap ta cji po wie -
ści „Cap puc ci no” Mie rel li Rig hi ni –
opo wia da ją cej hi sto rię czte rech pa ry ża -
nek w kwie cie wie ku, któ re co ty dzień
spo ty ka ją się w ka wiar ni, by po dzie lić
się tym, co przy niósł ko lej ny ty dzień.
Dra ma tycz ny nie tyl ko otwie ra nią no -
wy se zon pre mier na ka me ral nej. Bę -
dzie to też oka zja do za pre zen to wa nia
czwór ki z piąt ki no wych ak to rów
w zes po le. W se zo nie 2008/2009 na de -
skach te a tru zo ba czy my po raz pier-
wszy m.in.: płoc czan kę Han nę Choj -
nac ką-Go ści niak, któ ra by ła ak tor ką
Te a tru Ram pa i No we go w War sza wie.
Wy dział Ak tor ski PWSFTviT w Ło dzi
ukoń czy ła w 1987 ro ku. Przez la ta gra -
ła w „Dzien ni ku” (TVP1) Jac ka Fe de -
ro wi cza. Gry wa też w fil mach („Ogród
Lu i zy”) i se ria lach („M jak mi łość”),

z po wo dze niem dub bin gu je („Mu lan”,
„Har ry Pot ter”). 

Bo ga tym do rob kiem ar ty stycz nym
mo że się rów nież poch wa lić ko lej ny
„no wy ak tor” – Krzysz tof Bień. Pol-
skim wi dzom zna ny jest głów nie z se -
ria li te le wi zyj nych; Czas ho no ru
(2008), Kry mi nal ni (TVN 2007), M jak
mi łość (TVP, od 2006), Ma gda M.
(TVN, od 2005), Pier wsza mi łość (Pol-
sat, od 2004) i Ple ba nia (TVP, od
2002). Za grał tak że w Te a trze Te le wi zji
w „Śmier ci rot mi strza Pi lec kie go” Ry -
szar da Bu gaj skie go, w re ży se rii au to ra,
me ce na sa Le cha Busz kow skie go
(2006). Brał udział w fil mie Mar ka
Kon dra ta „Pra wo oj ca”, ja ko in spek tor
Hof fman (1999). Ostat nio, eta to wo był
zwią za ny z Te a trem Pol skim w Byd -
gosz czy (2004-2007).

Po zo sta ła trój ka to świe żo upie cze ni
lub mło dzi ak to rzy; Ka ta rzy na An zor ge
(PWSFTviT w Ło dzi, 2008), Jan Ko ło -
dziej (Stu dium Wo kal no – Ak tor skie
w Gdy ni, 2008) i An drzej J. Ha us ner
(PWST w War sza wie, 2004). Ten ostat-
ni ma już dość spo ry do ro bek fil mo wy.
W 2008 ro ku za grał straż ni ka w dru giej
se rii se ria lu „Twa rzą w twarz” (TVN)
i Nor ber ta Grud nia w „Gli nie” (TVP).
Wcześ niej po ja wiał się w ob sa dzie ak -
tor skiej „Ple ba ni”, „Eki py” czy „M jak
mi łość”. Sły chać go (dub bing) też
w „Mów mi Da ve” (2008), „Fan ta stycz -
nej czwór ce” (2005) czy „Po wer Ran -
gers” (2004, 2003). Jest człon kiem fik-
cyj ne go zes po łu „The Cza so u mi la cze”
wy stę pu ją ce go w po pu lar nych re kla -
mach sie ci ko mór ko wej. 

Po wro ty i zwro ty

Do Płoc ka wra ca Gra ży na Zie liń ska.
Dy rek tor Rudz ki za pew nia, że znów
„bę dzie jej peł no”. Na pew no zo ba czy -
my ją w du e cie z An drze jem Pre cig sem
w dra ma cie re ży se ro wa nym przez Wal -
de ma ra Ma tu szew skie go. 

Wszy scy, któ rzy pa mię ta ją wspa nia łą
in sce ni za cję „Ślu bu” Gom bro wi cza,
któ ra z niez ro zu mia łych dla mnie
wzglę dów nie mog ła zdo być pub licz no -
ści, ucie szą się z „po wro tu” Krzysz to fa
Pru sa. „Po wra ca” też Piotr Bo gu sław
Ję drzej czak, któ ry w 2006 ro ku wy sta -
wił „Ak to ra Re ak to ra” – mo no dram Ar -
tu ra Ba lin ga z cie ka wą grą Ma riu sza Po -
go now skie go. Ję drzej czak ma dla płoc -
czan wspa nia łą pro po zy cję, rzecz ab so -
lut nie do zo ba cze nia dla wszyst kich
świa do mych miej sca, w któ rym ży ją i z
któ re go wy ra sta ją. Łódz ki re ży ser za -
mie rza adap to wać na po trze by te a tru
„Wy kład Pro fe so ra Mmaa” Ste fa na
The mer so na. Już dziś moż na po wie -
dzieć, że bę dzie to wiel kie wy da rze nie
te a tral ne. Spek takl do tek stu – uro dzo -
ne go w Płoc ku ar ty sty, pi sa rza, fi lo zo fa,
fil mow ca i kom po zy to ra – wystawiony
będzie w 20. rocz ni cę je go śmier ci. 

Cie ka wie za po wia da się też pre mie ra
Wo y zec ka – naj słyn niej sze go, niedo -
koń czo ne go dra ma tu Ge or ga Buch ne ra,
któ ry do cze kał się nie tyl ko licz nych in -
sce ni za cji te a tral nych (w Pol sce m.in.
Swi nar skie go i Ha nusz kie wi cza), lecz
tak że adap ta cji ope ro wych i fil mo wych
(głoś na ekra ni za cja Wer ne ra He rzo ga).
Pra ce nad prze nie sie niem hi sto rii mor -
der stwa w Lip sku na de ski Sza niaw -
skie go roz pocz nie w tym se zo nie Da-
riusz Ski biń ski z Te a tru Ci ne ma, au tor
i re a li za tor pro jek tu edu ka cji te a tral nej
dla mło dzie ży pt. „Ka ra wan Sztu ki”
w Płoc ku. 

– Na ma wiam rów nież i my ślę, że na -
mó wię, dy rek to ra Mo kro wiec kie go do
re a li za cji naj no wszej sztu ki V. Hav la –
do da je Rudz ki.

Dwa fe sti wa le

Ge ne ral nie du ża sce na to du że spek-
ta kle i wy da rze nia – nie tyl ko te a tral -
ne, np. pla no wa ne są dwa fe sti wa le.
Pier wszy pod naz wą „Toż sa mość” to
pro po zy cja, o któ rej SP już pi sa ły, do -
ty czą ca prze glą du spek ta kli zes po łów
z tzw. gru py wy szeh radz kiej. – Chce-
my to jed nak nie co roz sze rzyć. Już je -
steś my po roz mo wach z te a tra mi cze -
ski mi, a tak że sło wac kim, wę gier skim,
fran cu skim i pol skim. Fe sti wal zor ga -
ni zu je my w paź dzier ni ku przy szłe go
ro ku. Po ka że my oko ło 12 spek ta kli.
Ma my na dzie ję, że im pre zą to wa rzy -
szą cą bę dzie pre zen ta cja sce ny off
i mło dzie żo wej – tłu ma czy dy rek tor. 

Jest też szan sa na Fe sti wal Pio sen ki
Li te rac kiej i Ar ty stycz nej, któ re go or -
ga ni za cję za pro po no wał poe ta – od kil -
ku lat miesz ka ją cy w Płoc ku – Ce za ry
Busz man.

Ka me ral na sce na to miej sce do ek -
spe ry men tów i po szu ki wań te a tral -
nych, nie na sta wio nych na efekt ko -
mer cyj ny, np. wspom nia ny The mer -
son. Pie kieł ko z klu bo wą at mos fe rą
w sam raz na da je się na wie czor ne
spot ka nie przy lam pce wi na. 27 wrześ-
nia ru szy ła tam Aka de mia Szcze gól nej
Wraż li wo ści – cykl spot kań z ludź mi
te a tru, kul tu ry i sztu ki. Do Pie kieł ka
przy pi sa na zo sta ła rów nież Sce na Ini -
cja tyw, nie tyl ko Ak tor skich. – Każ dy
kto bę dzie miał cie ka wy po mysł bę dzie
mógł się na niej po ja wić. Ma być to po
pro stu miej sce prób i szla chet nych błę -
dów – do da je Wie sław Rudz ki. W Pie -
kieł ku bę dą też kon ty nu o wa ne spot ka -
nia przy czy ta niu współ czes nych
sztuk. 

Ostat nia cie ka wa wia do mość to pod-
pi sa na współ pra ca z rek to rem war sza-
w skiej aka de mii te a tral nej, któ rej efek-
tem bę dzie po kaz wszyst kich dy plo -
mów tam tej sze go wy dzia łu ak tor skie -
go na płoc kiej sce nie. Za tem: kur-
tyna w gó rę!

Ra do sław Ła ba rzew ski

Wię cej spek ta kli mu zycz nych, The mer son na ma łej sce nie, dwa du że fe sti wa le i piąt ka no wych ak to -
rów w zes po le – no wy dy rek tor ar ty stycz ny płoc kie go te a tru od kry wa kar ty

Obie cu ją cy se zon te a tral ny

Katarzyna Anzorge

Krzysztof Bień

Andrzej Hausner

Hanna Chojnacka-Gościniak

Jan Kołodziej
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3 i 4 paź dzier ni ka Te atr Dra ma tycz ny
bę dzie go ścił ro syj skich ar ty stów z No -
giń ska. To pier wszy wy stęp te a tru z ob -
wo du mo skiew skie go na płoc kiej sce nie.
– Je dy na oka zja do obej rze nia zna ko mi -
tych ro syj skich ar ty stów i za poz na nia się
z ro syj ską sztu ką te a tral ną, któ ra bu dzi
po dziw na ca łym świe cie – za pew nia dyr.
Wie sław Rudz ki. 

3 paź dzier ni ka (pią tek) bę dzie moż na
zo ba czyć „In trat ną po sa dę” Alek san dra
Ostrow skie go, w re ży se rii Sier gie ja Ku ta -
so wa i Ja ni ny Tul czyń skoj. Ostrow ski
jest za li cza ny do gro na kla sy ków ro syj -
skie go dra ma tu oby cza jo we go. Ko me dia
„In trat na po sa da”, zna na rów nież pod ty -
tu łem „Ła pow ni cy”, to opo wieść o tym,
jak mło dy, wyksz tał co ny ide a li sta sta ra

się, w zet knię ciu z sa lo no wy mi ro zgryw -
ka mi i in try ga mi świa ta po li ty ki i wiel ko -
miej skiej fi nan sje ry, obro nić wia rę w mi -
łość, szcze re in ten cje i bez kom pro mi so -
wość ży cio wych wy bo rów. 

„Bar dzo pro stą hi sto rię” Ma rii Ła do,
w re ży se rii Ju ri ja Czer ny sze wa i Ja ni ny
Tul czyń skoj bę dzie moż na zo ba czyć na
de skach Sza niaw skie go 4 paź dzier ni ka
(so bo ta). Ła do to pse u do nim Ma rii Alek-
sie jew ny Mi szu rin. Au tor ka uro dzi ła się
w Ki jo wie, w ro dzi nie fil mow ców. Ukoń -
czy ła wy dział ak tor ski In sty tu tu Te a tral -
ne go im. Kar pen ki -Ka re go w Ki jo wie.
W Stu diu Te a tral nym im. Dow żen ki pra-
co wa ła przez dwa la ta, za gra ła w 10 fil-
mach. Ukoń czy ła rów nież stu dia na wy -
dzia le pi sa nia sce na riu szy In sty tu tu Ki ne -

ma to gra fii. „Bar dzo pro sta hi sto ria” to –
jak ją okre śla sa ma au tor ka – baj ka dla do -
ro słych. Ła do opi su je zam knię te wiej skie
śro do wi sko, któ re zma ga się z co dzien no -
ścią. Pe ry pe tiom lu dzi przy glą da ją się do -
mo we zwie rzę ta – ema nu ją ca sto ic kim
spo ko jem Kro wa, Świ nia ma rzy ciel ka,
zmę czo na ży ciem Ko by ła, wier ny, wbrew
zdro we mu roz sąd ko wi, Pies oraz za ro zu -
mia ły Ko gut o wiel kich as pi ra cjach. Świat
zwie rząt jest kon tra pun ktem dla świa ta lu -
dzi, co na da je sztu ce rys lu do wej przy po -
wie ści – śmiech mie sza się ze wzru sze -
niem, za ba wa z za du mą. 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce bi -
le tów moż na uzy skać w Biu rze Ob słu gi
Wi dza pod nr. tel./faks 024 262 48 40.

opr. (rł)

Ro syj skie dra ma ty w Dra ma tycz nym

Po wo jen na hi sto ria przed sta wień
ope ro wych w Płoc ku za czy na się, we -
dle pa mię ci au to ra tych słów, od spek-
ta kli ope ry ob ja zdo wej w la tach sześ ć-
dzie sią tych mi nio ne go stu le cia, od by -
wa ją cych się, z nie u bła ga nej ko niecz -
no ści, w wie lo fun kcyj nej sa li daw ne -
go ki no te a tru „Przed wioś nie” (vi de
We so łe ku mosz ki z Win dso ru nie -
miec kie go ro man ty ka Ot to na Ni co la -
ia, os nu ta na kan wie zna nej ko me dii
Szek spi ra). Nie co wyż szy po ziom –
ty le że do pie ro dwie de ka dy póź niej –
pre zen to wa ły spek ta kle Ope ry Byd go -
skiej, zor ga ni zo wa ne w pier wot nej sa -
li Te a tru Płoc kie go, sta ra niem nie o -
dża ło wa ne go Mar ci na Ka miń skie go,
nie wąt pli wie naj wy bit niej sze go ani-
ma to ra ży cia mu zycz ne go w mie ście
na Wzgó rzu Tum skim po 1945 ro ku
(obok ba le tu Pan Twar dow ski Lu do -
mi ra Ró życ kie go, Mo niusz kow ska
Hal ka). 

Przez ko lej ne po nad dwa dzie ścia lat
zno wu nie dzia ło się nic – trud no bo -
wiem za przy kła dy in sce ni za cji ope ro -
wych uz nać Ba ro na cy gań skie go,
Skrzyp ka na da chu czy Ama de u sza,
przed sta wio ne na tej że sce nie na po -
cząt ku obec ne go ty siąc le cia pod ba tu tą
po przed nie go sze fa Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej, Jac ka Bo niec kie go.
Stąd też Hra bi na, in ne zna ne dzie ło
oj ca ope ry na ro do wej, po ka za ne w no -
wej sa li lo kal ne go przy byt ku Mel po -
me ny 13 wrześ nia 2008 ro ku w re ży se -
rii Ka zi mie rza Ko wal skie go, wy ko na -
niu zes po łu Pol skiej Ope ry Ka me ral nej
i pod dy rek cją Ka zi mie rza Wien cka na -
le ży uz nać za wy da rze nie istot ne
w mu zycz no -te a tral nej hi sto rii Płoc ka.
Do dat ko we go splen do ru na dał mu pa -
tro nat Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Ada ma Stru zi ka. 

Po dob nie jak wcześ niej sza Hal ka do
li bret ta Wło dzi mie rza Wol skie go – cel-
nie por tre tu ją cej an ta go ni stycz ne war -
stwy spo łecz ne Pol ski z okre su Księ st-
wa War szaw skie go: sfran cu zia łą ary s-
to kra tycz ną eli tę (bo ha ter ka ty tu ło wa

i by wal cy jej sa lo nu) oraz wier ne ro dz-
i mym tra dy cjom śro do wi sko szla chec -
kie (mię dzy in ny mi Pod cho rą ży, je go
wnu czka Bro nia i, osta tecz nie, Ka zi -
mierz, nie for tun ny wiel bi ciel Hra bi ny)
w „Hra bi nie” Mo niusz ko wy ko rzy stał
nad spo dzie wa nie sze ro ką ga mę sty lów
i środ ków cha rak te ry sty ki mu zycz nej:
od pol skich śpie wów na ro do wych (Po -
je dzie my na łów) po ko lo ra tu rę w sty -
lu wło skim (aria Pan ny Ewy na ba lu
u Hra bi ny). Mi mo bła ho ści ko me dio -
wej w su mie in try gi – we dle okre śle nia
zna ne go kry ty ka dzie więt na sto wiecz -
ne go, Jó ze fa Si kor skie go, „tra ge dii ro -
zdar tej spód ni cy”, mo men tem zwrot-
nym jest tu bo wiem nie u myśl ne znisz -
cze nie to a le ty ba lo wej głów nej bo ha -
ter ki przez Ka zi mie rza, w efek cie po -
pa da ją ce go w nie ła skę – po stać Hra bi -
ny ma po nad to nie ja ką głę bię psy cho -
lo gicz ną: próż na gwia zda sto łecz nej
so cje ty zmie nia się pod ko niec w ko -
bie tę zdol ną do ce nić praw dzi we uczu-
cia, by, jak na iro nię, zo stać od trą co ną

przez daw ne go ado ra to ra, któ ry za rę -
cza się z Bro nią.

Ile z owe go bo gac twa ucho wa ło się
w in sce ni za cji Ka zi mie rza Ko wal skie -
go, wy stę pu ją ce go tu do dat ko wo ja ko
gos po darz wie czo ru i od twór ca ba so -
wej par tii Pod cho rą że go? Prze de
wszyst kim trud no zro zu mieć eli mi na -
cję pysz nej uwer tu ry, świet nie una ocz -
nia ją cej wspom nia ne wy żej kon tra sty
oby cza jo wo -spo łecz ne, sek wen cji ba -
le to wej pod czas ba lu, naj le piej świad-
czą cej o ro zez na niu kom po zy to ra
w ów czes nych wło sko -fran cu skich
mo dach ope ro wych, oraz ele gij ne go
po lo ne za, zna ko mi cie wpro wa dza ją ce -
go w przy tul ną, sar mac ką at mos fe rę fi -
na ło we go ak tu trze cie go. Nie spo sób
też po jąć, dla cze go dwa po przed nie za -
in sce ni zo wa no w tych sa mych de ko ra -
cjach, ty leż ubo gich, co tan det nych –
jak kol wiek bo wiem ca ły czas je steś my
tu na sa lo nach głów nej bo ha ter ki.

W ak cie dru gim uczest ni czy my
w ba lu, we dle li te ry li bret ta bar dzo wy -
staw nym i uświet nio nym przy by ciem
przy ja ciół ki Księ cia Pe pi, mar ki zy de
Va u ban, któ ra w płoc kim przed sta wie -
niu... w ogó le się nie po ja wi ła. Niez byt
jas ne jest wresz cie, z ja kiej ra cji przed-
sta wi cie le świa ta szla chec kie go wy stą -
pi li na ba lu w sto sow nych stro jach
z epo ki, a człon ko wie sfran cu zia łej eli -
ty – w naj zu peł niej dzi siej szych smo -
kin gach i fra kach; nie wspo mi na jąc już,
że w ak cie trze cim Hra bi na i jej daw ny
ado ra tor na wet nie pod cho dzą do sie bie
– pod czas gdy, we dle ele men tar nej,
okre ślo nej li bret tem lo gi ki dra ma tur -
gicz nej, ewi den tnie po win ni... 

Czy mie liś my tu za tem do czy nie nia
z ja kąś in sce ni za cyj ną an ty kon cep cją
(bez żad nych dam sko -mę skich dwuz-
nacz no ści)? Po dob ne wra że nie de fi ni -
tyw nie do o kre ślił fi nał, gdzie chó ral ny
zaś piew Pij my zdro wie gos po da rza
(współ cześ nie zna ny nie po rów na nie
le piej ja ko „Niech im gwiazd ka po -
myśl no ści ni gdy nie za gaś nie”) zo stał
prze dzie lo ny... „Ma zu rem” z Hal ki,

ode gra nym i od tań czo nym w spo sób
po ra ża ją co nie u dol ny.

„Atrak cją” zu peł nie osob ną oka za ło
się po prze dze nie obu od słon (dwa
pier wsze ak ty wy ko na no bez przer wy)
pre lek cja mi re dak to ra Pro gra mu I PR,
Eu ge niu sza Ra taj czy ka, w du żej mie -
rze spro wa dza ją cy mi się do stresz cze -
nia ak cji. Po mysł to, naj ła god niej mó -
wiąc, osob li wy – w sy tu a cji gdy dzie -
ło, wy ko na ne zo sta ło po pol sku – przy
oka zji in sce ni za cji ope ro wych z praw -
dzi we go zda rze nia nie prak ty ko wa ny.
Chy ba, że cho dzi ło tu o ja kiś sub sty tut
dru ko wa ne go pro gra mu przed sta wie -
nia, a w szer szym sen sie – nie ty le
o in sce ni za cję ope ro wą z praw dzi we -
go zda rze nia, ile o coś na kształt lek cji
po glą do wej na te mat twór czo ści mi s-
trza Sta ni sła wa w ogó le. Nie o Hra bi -
nę Mo niusz ki, lecz o ja ko wąś hy bry -
dycz ną „Hra bi nę de Bryk”...

Mi mo wszyst ko jed nak licz na pub-
licz ność na gro dzi ła wy ko naw ców,
głównie śpiewaków, owa cją na sto ją co
– bo też ci za pre zen to wa li się al bo co
naj mniej po praw nie (An drzej Jur kie -
wicz ja ko Ka zi mierz, płoc cza nin
Krzysz tof Dyt tus ja ko Dzi dzi, naj wy -
trwal szy ado ra tor Hra bi ny), al bo
wręcz bły skot li wie (Do ro ta Wój cik jak
Pan na Ewa, Mał go rza ta Ku liń ska
w par tii ty tu ło wej). Nie wy klu czo ne
bo wiem, że – na wet w opi sa nej wy żej,
„an ty kon cep cyj nej” for mu le – by ło to
przed sta wie nie po trzeb ne: przy naj -
mniej w Płoc ku, przez mu zę ope ro wą
do tej po ry od czu wal nie za nied by wa -
nym. To też mar szał ko wi Stru zi ko wi,
uho no ro wa ne mu na sam ko niec wie c-
zo ru wy ko na niem... słyn ne go chó ru
nie wol ni ków z Ver diow skie go Na buc -
ca, wy pa da ło by ży czyć, aby w przy -
szło ści sta rał się fir mo wać swym naz -
wi skiem i urzę dem przed sięw zię cia
mniej kon tro wer syj ne ar ty stycz nie –
po zo sta jąc z na leż nym uz na niem dla
je go do tych cza so wych ini cja tyw,
w jak że niew dzięcz nej sfe rze me ce na -
tu kul tu ral ne go. A.Do ro bek

AN TY KON CEP CJA HRA BI NY DE BRYK

Kazimierz Kowalski
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– Gdy by nie mój przy ja ciel Ku ba Ja niak
i je go pro po zy cja wy ja zdu ni gdy nie po je -
chał bym do Ko so wa – opo wia da To masz
Me nel. Kie dy po wie dzia łem przy ja cio łom
i ro dzi nie, że chcę je chać do Ko so wa,
wszy scy się py ta li: „po co? dla cze go?
prze cież tam jest woj na!”. Mu sia łem im
przyz nać ra cję; są żoł nie rze, na uli cach
wszę dzie peł no po li cjan tów i woj sko wych
sa mo cho dów, a w wie lu miej scach mo gliś -
my za u wa żyć śla dy daw nych walk ale….

Czy na praw dę jest nie bez piecz nie, czy tam
trwa ja kaś woj na, czy coś mi gro zi? Na te
py ta nia nie zna łem od po wie dzi. Zna łem
na to miast od po wiedź na py ta nie „po co
i dla cze go chcę tam je chać?”. Dla te go, że
w tej czę ści Eu ro py właś nie dzie je się hi s-
to ria. Pow sta je cał kiem no we pań stwo,
a mo że pow sta je właś nie no wy na ród.
Chcie liś my zo ba czyć na włas ne oczy, co
się dzie je w tej ma łej czę ści świa ta. Chcia -
łem zo ba czyć i zro zu mieć, dla cze go mój
przy ja ciel z dzie ciń stwa, uro dzo ny w Płoc -
ku pół Serb, tak bar dzo jest prze ciw ny
oder wa niu się Ko so wa od Ser bii, a jed no -

cześ nie dla cze go wszyst kie me dia oraz
wię kszość rzą dów eu ro pej skich uz na ją
nie po dleg łość no we go kra ju – Ko so wa.

Nie mie liś my zbyt wie le cza su na przy-
go to wa nia, je dy nie szyb ka lek tu ra pub li -
ka cji i co dzien ne spraw dza nie in for ma cji
o bie żą cej sy tu a cji w Ko so wie, bi let ko le -
jo wy w dłoń i w dro gę. Do Ko so wa je cha -
liś my dwa dni przez Cze chy, Sło wa cję,
Wę gry, Chor wa cję, Boś nię i Her ce go wi -
nę, aż do Ser bii. 

Po prze kro cze niu gra ni cy z Ser bią by ła
już tyl ko wiel ka nie wia do ma, nie wie dzie -
liś my, jak do stać się do Ko so wa, czy jest
ja kieś przej ście gra nicz ne, czy są kon tro le
lub czy nas po pro stu nie za wró cą. Wsie -
dliś my do au to bu su i jak zwy czaj ni po -
dróż ni obra liś my kie ru nek – Ko so wo. Po
kil ku go dzi nach i kil ku zmia nach au to bu -
sów do tar liś my do po ste run ku woj sko we -
go, gdzie stał bia ły wóz pan cer ny i dwóch
czar no skó rych żoł nie rzy w błę kit nych
cheł mach, a sto me trów da lej wor ki z pia -
skiem i ko lej ny po ste ru nek – to już by ła
gra ni ca. Ser bo wie nie uz na wa li nie po -
dleg ło ści Ko so wa, za tem i gra ni ca by ła
tyl ko umow ną li nią na ma pie. Nikt nie
spraw dzał pasz por tów ani ba ga ży, po
pro stu prze je cha liś my pod czuj nym okiem
żoł nie rzy ONZ. Da lej już by ło Ko so wo. 

W Ko so wie wi dzie liś my smu tek i żal
Ser bów miesz ka ją cych w en kla wach. Wi -
dzie liś my też ra dość i en tu zjazm ko sow -
skich Al bań czy ków, cie szą cych się ze

swo je go no we go pań stwa, a tak że wie le
prob le mów, ja kie sto ją przed no wym pań -
stwem oraz ogrom pra cy ja ki wło ży ło
ONZ w sta bi li za cję re gio nu. 

Po wy jeź dzie, ani ja, ani Ku ba, na dal nie
zna my od po wie dzi na wie le py tań, na dal
nie wie my, czy je po win no być Ko so wo i kto
ma ra cję. Je dy nie o czym mo że my opo wia -
dać to o no wym pań stwie, sta rych waś ni-
ach, pięk nych gó rach i da le kiej dro dze na
Bał ka ny...

Na ta ką właś nie opo wieść o kra ju re la -
tyw nie niez byt odleg łym, ale jed nak ob cym
i bu dzą cym nie po ko je, za pra sza Dom Dar -
mstadt 6 października. Po dróż do „bał kań -
skie go kot ła” ilu stro wa na bę dzie slaj da mi.
Po czą tek o godz. 18, wstęp wol ny. opr.(j)

Klub ,,Podróże”im. Tony’ego Halika

Ko so wo 2008

Re no wa cją sta ro dru ków za ję ła się Ma -
ria Mał go rza ta Czo pe la z to ruń skiej

pra cow ni kon ser wa tor skiej, z któ rą To wa -
rzy stwo Na u ko we Płoc kie współ pra cu je
od lat. Na każ dą książ kę przy padł mie siąc
jej pra cy. – Je dy nym kry te rium wy bo ru
ksiąg do re no wa cji był sto pień ich znisz -
cze nia – tłu ma czy Gra ży na Szum nic ka -
Rych lik – dy rek tor bib lio te ki. Dla te go
wy bra no moc no nad gry zio ne zę bem cza -
su: „Lut nię wdzięcz no brzmią cą” ks. An -
drze ja Kar pia z 1646 r., „Mi stycz ne mia s-
to Bo skie” ks. Ste fa na od s. Wo y cie cha
z 1730 r. oraz „The sa u rus Po lo no -la ti no -
gra e ca” Cna piu sa z 1643 r. Te raz ma ją no -
we okład ki, wzmoc nio ne ką pie la mi kar t-
ki, a miej sca ubyt ków wy peł nio ne spe cjal -
ną ja poń ską bi buł ką.

– „Te sa u rus” Grze go rza Cna piu sa to
naj waż niej sze dzie ło w ję zy ku pol skim,
któ re na le ża ło do pod sta wo wych po mo cy
na u ko wych w szkol nic twie do XVIII w.
Au tor jest twór cą wie lu ów czes nych ne o -
lo giz mów, któ re przy ję ły się w ję zy ku i są

uży wa ne do dziś, tj. no so ro żec ży wo rod ny,
sy pial nia czy skar bnik – opo wia da Gra ży -
na Szum nic ka -Rych lik.

Środ ki na ra tu nek cen nych ksiąg po zy -
ska ła, z „Fun du szu Gran to we go dla Płoc -
ka”, Fun da cja Od no wy Za byt ków Płoc ka
im. Bo le sła wa Krzy wo u ste go, po wo łana
przed 2 la ty przez TNP. Kwo ta gran tu
w wy so ko ści 4,4 tys. zł przez na czo na by -
ła na re no wa cję dwóch ksiąg. Trze cią ze
wzglę du na wie lo let nią współ pra cę TNP
z pra cow nią to ruń ską kon ser wa tor wy ko -
na ła nie od płat nie. 

To wa rzy stwo co ro ku sta ra się ta kiej
ku ra cji pod dać oko ło 40 ksią żek. Głów ne
wspar cie fi nan so we ofe ru je Mi ni ster stwo
Na u ki i Szkol nic twa Wyż sze go. 

– Czę sto pod czas prac kon ser wa tor -
skich zda rza ją się nies po dzian ki ukry te
w okład kach lub grzbie tach ksią żek – do -
da je dy rek tor ka Bib lio te ki im. Zie liń skich.
– Na przy kład w jed nej zna le zio na zo sta ła
kar ta rę ko piś mien na z IX wie ku z bib lij nej
Księ gi Mą dro ści. Dziś naj star szy nasz za -
by tek. W okład ce in nej kon ser wa to rzy zna -
le źli frag ment cze skie go ka len da rza, bar d-
zo uni ka to we go. Póź niej Bib lio te ka Na ro -
do wa w Pra dze zwra ca ła się do nas
z proś bą o prze sła nie je go ko pii.

Ale re no wa cja to je den z ele men tów
opie ki nad cen ny mi zbio ra mi, obok za bez -
pie czeń prze ciw po ża ro wych i an ty wła ma -
nio wych, czy utrzy my wa nia od po wied niej
wil got no ści i tem pe ra tu ry w po miesz cze -

niach. Rów nie waż nym jest di gi ta li za cja
zbio rów i udo stęp nia nie ich na pły tach CD,
DVD czy w wer sji elek tro nicz nej. W ta kiej
po sta ci jest już 10 in ku na bu łów, ca ła ko -
lek cja płoc kich cy me liów, pra sa przed wo -
jen na, pla ka ty hi sto rycz ne czy pra sa dru -
gie go obie gu. Wszyst kie moż na przej rzeć
w bib lio tecz nej czy tel ni. Na krąż kach zna -
lazł się też m.in. Ziel nik Ma rii Ma cie szy ny
– żo ny Alek san dra Ma cie szy, któ ry zaj mu -
je 6 po kaź nych pu deł. Do dat ko wo na pły -
cie DVD znaj du je się wy szu ki war ka nazw
pol skich i ła ciń skich. – Kon ser wa cja i di gi -
ta li za cja to na sze dwa prio ry te ty – za pew -
nia dy rek tor ka Bib lio te ki im. Zie liń skich.

W su mie pla ców ka ma po nad 13360
sta ro dru ków i 93 in ku na bu łów. (rł)

Za bie gi trwa ły trzy mie sią ce. By ły roz szy wa ne, ką pa ne, su szo ne i pra so wa ne. Bar dzo cen ne XVI-
i XVII -wiecz ne sta ro dru ki wró ci ły po re no wa cji do Bib lio te ki im. Zie liń skich.

Skar by kry ją skar by 

Przed... ...i po renowacji
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Pięć pier wszych drze wek po sa dzo no 16
czer wca na dzie dziń cu Ma ła cho wian ki.
Kla sa IIc z wy cho waw czy nią Ewą Hle bo -
wicz włą czy ła się w ten spo sób do ogól no -
pol skie go pro gra mu edu ka cyj ne go, po le ga -
ją ce go na po sa dze niu do 2010 ro ku 21.473
„Dę bów Pa mię ci”, po świę co nych ofia rom
zbrod ni ka tyń skiej. Każ de drzew ko sym bo -
li zu je jed ne go pol skie go ofi ce ra, za mor do -
wa ne go w 1940 ro ku w miej scach kaź ni na
Wscho dzie. Pa tro nat nad pro gra mem spra -
wu ją: pre zy dent Lech Ka czyń ski i abp Le -
szek Sła woj -Głódź.

Do drze wek mjr. Wa cła wa Ła skie go,
kpt. Wło dzi mie rza Eh ren kre ut za, por.
Alek san dra Wy czał kow skie go, por. Je rze -
go Paś niew skie go i asp. Ste fa na Lip skie go
14 wrześ nia do łą czy ły 4 dę by po sa dzo ne
przy „Sta ni sła wów ce” dla ucz cze nia pa -
mię ci mjr. Pio tra Du ni na -Bor kow skie go,
mjr. Hen ry ka Bren de la, por. Ja na Bej gie -
ra, por. Cze sła wa Zap ła ty. Sa dze nie drze -
wek po prze dzi ła uro czy sta msza św. w in -
ten cji po mor do wa nych, któ rzy – jak mó wił
ks.Wa le rian Ja strzę biec -Świę cic ki – 53 la ta
mu sie li cze kać, że by so bie o nich przy pom -
nia no, by na ich mo gi łach zo stał po sta wio -
ny krzyż. Czło wiek nie mo że poz wo lić, by
praw da by ła wy dar ta pod po zo rem wol no -
ści – prze strze gał Jan Pa weł II. Dla te go
prze kaz po ko le nio wy jest tak waż ny dla
kształ to wa nia po czu cia przy na leż no ści do
na ro du i pań stwa. W uro czy sto ści, któ re
roz po czę ła pieśń Oj czyz no ma, ty le ra zy we
krwi ską pa na, uczest ni czy ły ro dzi ny ka tyń -
skich ofiar, przed sta wi cie le władz, kom ba -
tan ci, har ce rze i mło dzież płoc kich szkół
z 17 pocz ta mi sztan da ro wy mi.

Czte ry drzew ka przed ko ścio łem przy po -
mi nać bę dą o:

– ma jo rze Du nin -Bor kow skim, uro dzo -
nym w 1898 ro ku na te re nie obec nej Ukra i-

ny, któ ry wal czył w woj nie bol sze wic kiej
w obro nie Grod na, Lwo wa i War sza wy,
adiu tan cie mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go,
odz na czo nym Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri
i trzy krot nie Krzy żem Wa lecz nych, prze -
trzy my wa nym w obo zie w Ko ziel sku, za -
mor do wa nym w Ka ty niu.

– ma jo rze Hen ry ku Bren de lu, uro dzo ne -
mu w 1885 ro ku, le ka rzu w szpi ta lach
w Su wał kach i w Płoc ku, rów nież osa dzo -
nym w Ko ziel sku i za bi tym w Ka ty niu.

– po rucz ni ku Ja nie Bej gie rze, uro dzo ne -
mu na zie mi kut now skiej w 1898 ro ku, na -
u czy cie lo wi szkół po wszech nych w po wie -
cie go sty niń skim i w Płoc ku, za strze lo ne -
mu w Ka ty niu.

– po rucz ni ku Cze sła wie Zap ła cie, uro -
dzo ne mu w 1908 ro ku, z wyksz tał ce nia
tech ni ku rol ni ku, mę żu płoc kiej na u czy -
ciel ki Alek san dry, któ ra uczy ła rów nież
w Dro bi nie i Bo ro wi czkach, a mąż słu żył
w puł ku w Kut nie, prze szedł obóz w Ko -
ziel sku, stra co ny w Ka ty niu.

Cześć ich pa mię ci! E.J.

Tam na nie ludz kiej zie mi, za bi to wia rę, na dzie ję, mi łość – jed -
nym strza łem w tył gło wy

Zie lo ne pom ni ki pa mię ci
– prze ko ny wał licz nie zgro ma dzo nych stra -
ża ków – ochot ni ków prof. ks. Mi chał Grzy-
bow ski, je den z ju ro rów kon kur su. – Naj -
waż niej sze, by by ło rze tel ne – mó wił. By za -
pi sy wać nie tyl ko suk ce sy i ra do ści, ale też
smut ki i nie po wo dze nia. W tych kro ni kach,
bę dą cych skar bni cą wie dzy dla lo kal nych
spo łecz no ści, to wszyst ko jest – osią gnię cia,
du ma, ale tak że strach, pot i łzy.

I rze czy wi ście; opa słe to mi ska kro nik za -
wie ra ją bo ga tą wie dzę o tym, co wy da rzy ło
się w da nej miej sco wo ści i po wie cie, nie
tyl ko w stra żac kim świat ku. Dru ho wie –
kro ni ka rze, bar dziej lub mniej sta ran nie,
przez la ta ka li gra fo wa li hi sto rie swo ich jed-
no stek i oto cze nia w któ rym dzia ła li. Zaj -
rzyj my do kil ku z nich.

Wy róż nio nej pier wszym miej scem kro ni -
ce OSP w Ben do rzy nie (pow. sier pec ki) pa -
tro nu je św. Flo rian. Są w niej opi sa ne uro -
czy sto ści ko ściel ne, wrę cze nie sztan da ru,
jest skład oso bo wy, re la cje z za wo dów po -
żar ni czych. Są zdję cia i wy cin ki z ga zet
o wię kszych po ża rach. W kro ni ce OSP Bo -
że wo, pro wa dzo nej od 1914 ro ku przez tę
sa mą oso bę (je den cha rak ter pis ma), spo ro

miej sca po świę co no or kie strze, bę dą cej za -
pew ne chlu bą tej miej sco wo ści. Z ko lei
z kro ni ki OSP przy ZOZ w Go sty ni nie -
Kru ku, pro wa dzo nej od 1947 ro ku, mo że -
my do wie dzieć się o ob cho dach 1-ma jo -
wych świąt, Dnia Stra ża ka i zo ba czyć war tę
wy sta wio ną przez go sty niń skich dru hów
przy wiel ka noc nym Gro bie Je zu sa.

Na wy sta wie wzrok przy cią ga ła kro ni ka
OSP w Ho łub li (pow. sie dlec ki), nie tyl ko
dla te go, że naj wię ksza roz mia rem. Pier-
wsze za pi sy umiesz czo no w niej w 1922
ro ku, a oprócz ty po wo stra żac kich wia do -
mo ści za wie ra tak że sze reg in for ma cji, da -
ją cych wy o bra że nie o ży ciu ca łej spo łecz -
no ści. Do kro ni ki wkle jo no m.in. w 1924
ro ku ob li ga cję za 10 zło tych, szcze gó ło wo
wy mie nio no na gro dy, ja kie stra ża cy do sta -
li w 1923 ro ku z po wia tu za zwy cię stwo
w za wo dach po żar ni czych; jed nost ka
wzbo ga ci ła się wów czas o na stę pu ją cy
sprzęt gaś ni czy: 2 wę że tłocz ne, dra bi nę, 12
to por ków, 2 ło pa ty, wi dły, 3 wia dra, 12 heł -
mów i trąb kę alar mo wą. Dość szcze gó ło wo
opi sa no rów nież po żar, ja ki wy buchł 12
czer wca 1926 ro ku o godz. 20 u miej sco -
we go rol ni ka. A w 1928 ro ku zor ga ni zo wa -
no or kie strę  dę tą, do któ rej do bro wol nie
zgło si ło się 15 osób. Od no to wa no rów nież,

kto pro wa dził na u kę gry na in stru men tach
i kto za to pła cił. Na po żół kłych zdję ciach
mo że my zo ba czyć jak miej sco wa lud ność
(wraz ze stra ża ka mi) bu du je lo kal ną dro gę,
wkle jo no świa dec twa z ukoń cze nia kur sów
po żar ni czych, z sa tys fak cją od no to wa no, że
na za wo dach po żar ni czych dru ho wie z Ho -
łub li za ję li pier wsze miej sce i zdo by li pier-
wszą na gro dę, któ rą był srebr ny ze ga rek
z wi ze run kim mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie -
go. Jest też in for ma cja o tym, że w 1934 ro -
ku pow stał w tej miej sco wo ści od dział
Związ ku Strze lec kie go, a wklejono na wet
ka len darz na 1938 rok i pla kat wzy wa ją cy
Po la ków „Do bro ni”. A po tem już Ken nkar -
te, na leż ny wy miar kon tyn gen tu żyw ca itd.

Czte ro to mo wa kro ni ka OSP przy cu -
krow ni w Ma łej Wsi ek spo nu je m.in. wi zy -
tę mar szał ka Ed war da Ry dza-Śmig łe go,
a na Kar cie Pa mię ci wy pi sa no naz wi ska
dru hów, któ rzy zgi nę li w obo zach kon cen -
tra cyj nych w la tach 1939-1945. Z kro nik
do wie dzieć się moż na m.in. że w 1977 ro -
ku otwar to w Bia łej Sta rej Dom Stra ża ka,
a w Sien ni cy w 1970 ro ku ro ze gra no pa -
mięt ny mecz pił ki noż nej.

Kro ni ki by ły bar dzo róż ne, da ją ce też
wie le in for ma cji o pro wa dzą cych je kro ni -
ka rzach (kto na co naj bar dziej zwra cał
uwa gę). Pię cio o so bo we ju ry pod prze wod -
nic twem dr Je rze go Peł ki – dy rek to ra Mu -
ze um Szlach ty Ma zo wiec kiej w Cie cha no -
wie – do ko na ło oce ny 22 zgło szo nych na
kon kurs kro nik, bio rąc pod uwa gę nie tyl ko
ogól ną kon cep cję i cza so kres pro wa dze nia
kro ni ki, ale tak że wa lo ry do ku men tal ne,
po ziom este tycz ny, traf ność odz wier cie dle -
nia rze czy wi sto ści. Po sta no wo no wy róż nić
6 kro nik: OSP w Ben do rzy nie (pow. sier-
pec ki), OSP w Ho łub li (pow. sie dlec ki),
OSP w Nie po ka la no wie (pow. so cha czew -
ski), Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej
OSP w Sien ni cy (pow. miń ski), OSP w Sta -
rej Bia łej (pow. płoc ki) i Od dzia łu Gmin ne -
go OSP w Wo dy niach (pow. sie dlec ki). Ty -
tuł „Kro ni ka rza 2008 ro ku Ochot ni czych
Stra zy Po żar nych Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go” przyz na no dru ho wi Ste fa no wi
Cho dow co wi z OSP w Ho łub li. Wy róż nio -
ne kro ni ki wraz ze swy mi kro ni ka rza mi
spot ka li się po now nie w koń cu wrześ nia
w To ma szo wie Ma zo wiec kim na pod su -
mo wa niu XV Ogól no pol skie go Kon kur su
Kro nik, Pa mięt ni ków, Wspom nień, Re la cji
i Opra co wań „Z dzie jów OSP”. E.J.

W sie dzi bie To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kiegp, 13 wrześ nia,
roz strzy gnię to wo je wódz ki etap Ogól no pol skie go Kon kur su Kro-
nik „Z dzie jów Ochot niczch Stra ży Po żar nych”

Sło wo za pi sa ne trwa

W ra mach ob cho dów 75 lat zor ga ni -
zo wa nej tu ry sty ki w Płoc ku, w To wa -
rzy stwie Na u ko wym Płoc kim 18 wrześ-
nia otwar to wy sta wę odz nak i stem pli
raj dowch i tu ry stycz nych, obra zu ją cych
bo ga tą dzia łal ność od dzia łu miej skie go
PTTK. Wy sta wę nie przy pad ko wo zor-
ga ni zo wa no w TNP, bo wiem je go pre -
zes – Alek san der Ma cie sza wal nie
(w 1933 ro ku) przy czy nił się do zor ga -
ni zo wa nia i po pu la ry za cji tu ry sty ki
w na szym mie ście.

Na wy sta wie zgro ma dzo no licz ne 
odz na ki, stem ple, pro por czy ki i in ne pa -
miąt ki z im prez or ga ni zo wa nych na prze -
strze ni lat; Raj dów do Miejsc Pa mię ci
Na ro do wej, Uś mie chu Sto krot ki, Pie czo -
ne go Ziem nia ka, Zlo tów po Zie mi Ma zo -
wiec kiej, Zi my, Po wi ta nia wios ny. Pod-
czas otwar cia opo wia da ła o nich wi ce pre -
zes od dzia łu Jad wi ga Ka miń ska. W płoc -
kich raj dach tu ry stycz nych uczest ni czy
rocz nie oko ło 10 ty się cy osób, głów nie
mło dzież z licz nych szkol nych kół PTTK.

Wy sta wa bę dzie czyn na do 17 paź -
dzier ni ka. (j)

Tu ry stycz ny bi lans
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*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*

Wo je wo da Ma zo wiec ki Ja cek Koz -
łow ski, Ma zo wiec ki Wo je wódz ki In -
spek tor Tran spor tu Dro go we go An -
drzej Łu czyc ki oraz Ma zo wiec ki Oś ro -
dek Ru chu Dro go we go og ło si li kon kurs
„Ma zo wiec ki Kie row ca Ro ku”. Ini cja -
ty wa ma na ce lu po pra wę bez pie czeń -
stwa na dro gach Ma zo wsza, pro mo wa -
nie bez piecz nej i kul tu ral nej ja zdy, pod-
no sze nie wie dzy i umie jęt no ści kie row -
ców za wo do wych oraz pod no sze nie
pre sti żu za wo du.

Kon kurs adre so wa ny jest do kie row -
ców za wo do wych, za mel do wa nych na
te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go.
Prze pro wa dzo ny zo sta nie w dwóch ka te-
go riach – dla kie row cy au to bu su i dla
kie row cy sa mo cho du cię ża ro we go. 

Har mo no gram kon kur su przed sta wia
się na stę pu ją co: do koń ca wrześ nia
2008 ro ku po wo ła no Ko mi tet Kon kur -
su, skła da ją cy się z przed sta wi cie li Wo -
je wo dy Ma zo wiec kie go, Mar szał ka
Wo je wódz twa, po li cji, Wo je wódz kiej
Ra dy Bez pie czeń stwa Dro go we go, dy -
rek to rów WORD -ów w wo je wódz twie
ma zo wiec kim. Do stycz nia 2009 ro ku
przyj mo wa ne bę dą zgło sze nia kie row -
ców, a do 15 kwiet nia 2009 ro ku prze -
pro wa dzo ne zo sta ną eli mi na cje okrę go -
we. W ma ju od bę dzie się fi nał kon kur -
su, a zwy cięz cy posz cze gól nych ka te go -
rii otrzy ma ją bar dzo atrak cyj ne na gro dy
– SA MO CHO DY OSO BO WE! 

Kto mo że wziąć udział w kon kur sie?
Przyj mo wa ne bę dą wnio ski od osób,
któ re:

1) po sia da ją pra wo ja zdy ka te go rii
C+E i D, wy ko nu ją za wód kie row cy i są
za mel do wa ne na Ma zo wszu przed 1 sty-
cz nia 2008, po sia da ją ze ro wy stan pun -
któw kar nych w 2008 ro ku.

2) w kon kur sie nie mo gą brać udzia łu
oso by za wo do wo upra wia ją ce spor ty
mo to ro we, czyn nie wy ko nu ją ce fun kcje
in struk to rów do sko na le nia tech ni ki ja -
zdy sa mo cho da mi cię ża ro wy mi, bądź
au to bu sa mi.

Zgło sze nia do kon kur su mo gą wpły -
wać od osób in dy wi du al nych, od pod-
mio tów pro wa dzą cych dzia łal ność tran -
spor to wą, bądź przez or ga ni za cję tran s-
por tow ców.

W cza sie kon kur su spraw dza na bę dzie
mię dzy in ny mi zna jo mość: prze pi sów
ru chu dro go we go, za sad bez piecz ne go
roz miesz cze nia ła dun ku, cza su pra cy
kie row cy, prze wo że nia ma te ria łów nie -
bez piecz nych, udzie la nia pier wszej po -
mo cy, wła ści we go re a go wa nia na za gro -
że nia, wy ni ka ją ce ze zmien nych za sad
bez piecz ne go po ru sza nia się po dro dze
oraz in nych za sad waż nych w pra cy kie -
row cy, po pra wia ją cych bez pie czeń stwo
na dro dze. W cza sie kon kur su prze pro -
wa dzo ne zo sta ną ja zdy spraw no ścio we,
spraw dza ją ce prak tycz ne umie jęt no ści
kie ro wa nia po ja zdem. M.P.

Kie row ca ro ku

W przed wo jen nych pla nach Na czel ne -
go Do wódz twa Woj ska Pol skie go Płock
znaj do wał się w pa sie dzia łań Ar mii „Mo -
dlin”, bro nią cej naj bar dziej za gro żo ne go
kie run ku – z Prus Wschod nich na War -
sza wę. Prze wi dy wa no tu ko niecz ność
stwo rze nia sil ne go przed mo ścia, z któ re -
go si ły pol skie bę dą mia ły moż li wość
prze pro wa dze nia ata ku na skrzy dło wojsk
nie miec kich, na cie ra ją cych na sto li cę. 

Prze bieg dzia łań wo jen nych po krzy żo -
wał pla ny pol skie go do wódz twa. Mi mo
upor czy wej, trzyd nio wej obro ny li nii
umoc nień pod Mła wą (m. in. przez jed-
nost ki przed wo jen ne go płoc kie go gar ni -
zo nu tj. 8. pułk ar ty le rii lek kiej i 4. pułk
strzel ców kon nych), nie przy ja ciel wy mu -
sił od wrót za gro żo nej okrą że niem Ar mii
„Mo dlin”. Od dzia ły wy co fu ją cej się spod
Dział do wa i Mła wy przez Płock, No wo -
gródz kiej Bry ga dy Ka wa le rii gen. Wła -
dy sła wa An der sa wy sa dzi ły oba mo sty
i wy co fa ły się 8 wrześ nia (wraz z płoc kim
ba ta lio nem Obro ny Na ro do wej) na
wschód. Na stęp ne go dnia Niem cy za ję li
nie bro nio ną, pra wo brzeż ną część mia sta.

W tym cza sie, na po łud niu, Ar mie
„Poz nań” i „Po mo rze” szy ko wa ły się do
zwro tu za czep ne go nad Bzu rą, a Wi sła
sta no wi ła za bez pie cze nie ty łów wojsk
pol skich przed ewen tu al nym ata kiem ar -
mii nie miec kiej. Za da nie utrzy ma nia li -
nii rze ki pod Płoc kiem otrzy mał 19. pułk
pie cho ty im. Od sie czy Lwo wa, wy dzie -
lo ny ze skła du 5. Lwow skiej Dy wi zji
Pie cho ty. 

W no cy z 12 na 13 wrześ nia na stą pił
nie miec ki atak. Mi mo kil ka krot nie prze -

pro wa dza nych kon tra ta ków, od dzia łom
19. puł ku nie uda ło się zlik wi do wać nie -
miec kie go przy czół ka pod To ka ra mi. Do -
dat ko wo, 13 wrześ nia Niem cy prze pro -
wa dzi li ko lej ny de sant w re jo nie Pop ła ci -
na i w cią gu dnia po łą czy li oba przy czół -
ki. Wy two rzy ło to za gro że nie dla ar mii
pol skich, pró bu ją cych nad Bzu rą uto ro -
wać so bie dro gę do War sza wy, po nie waż
ewen tu al ny atak wojsk nie miec kich spod
Płoc ka gro ził po dzia łem sił pol skich na
odi zo lo wa ne czę ści. Dla te go też, na roz -
kaz ge ne ra ła Ku trze by, od dzia ły 27. i 15.
dy wi zji pie cho ty, sta no wią ce gru pę
gen.To ka rzew skie go, (wzmoc nio ne m.in.
19. puł kiem) kil ka krot nie pró bo wa ły wy -
rzu cić Niem ców z Ra dzi wia na dru gą
stro nę Wi sły. Nie ste ty, ko lej ne ata ki,
z któ rych naj sil niej szy zo stał prze pro wa -
dzo ny 15 wrześ nia, nie do pro wa dzi ły do
zlik wi do wa nia nie miec kie go przy czół ka.
Pod ko niec dnia osła bio ne dy wi zje ode -
szły na wschód, aby wziąć udział w ostat -
nich pró bach prze bi cia się do sto li cy.

Pro wa dzo ne w cią gu kil ku wrześ nio -
wych dni wal ki w re jo nie Płoc ka trak to -
wa ne są przez hi sto ry ków woj sko wo ści,
ja ko część naj wię kszej bi twy Woj ny
Obron nej 1939 – bi twy nad Bzu rą.

Sła wo mir Fi jał kow ski (l. 36)
(For tum Płock,

To wa rzy stwo Mi łoś ni ków Ra dzi wia)

Bib lio gra fia: 1. Tru bas M., Zie mia
Płoc ka w woj nach XIX i XX wie ku, War -
sza wa 2006, 2. Za lew ski W., Bzu ra 1939,
War sza wa 2005, 3. Ak sa mi tow ski A., Za -
lew ski W., Mła wa 1939, War sza wa 2008

Płock w Woj nie Obron nej 1939 (krót ki szkic)

13-15 wrześ nia go ści ła w Płoc ku eki -
pa te le wi zyj na TVP Po lo nia, re a li zu ją ca
je den z od cin ków pro gra mu pt. „Pol ska
na we e kend”. 5-oso bo wy zes pół re a li za -
to rów krę cił ma te riał m.in. w płoc kim
zoo, Mu ze um Ma zo wiec kim, ka te drze
i San ktu a rium Bo że go Mi ło sier dzia. Za -
wi tał też na plan zdję cio wy fil mu „Fe -
no men”. W pro gra mie przed sta wio ne
były as pek ty do ty czą ce hi sto rii, ar chi -
tek tu ry, kul tu ry mia sta. W efek cie pow-
stał 25-mi nu to wy od ci nek, pre zen tu ją cy
wa lo ry Płoc ka oraz je go oko li cy. Pro-
gram emi to wa ny był 26 wrześ nia na ka -
na le TVP Po lo nia. 

Pro gram „Pol ska na we e kend” to je -
dy ny w swo im ro dza ju prze wod nik po
Pol sce, któ ry ma kon wen cję tu ry stycz -
nej wę drów ki. Ka me ra to wa rzy szy pro -
wa dzą cej pro gram, Mał go rza cie Sa d-
ow skiej, któ ra od wie dza aglo me ra cje,
mia sta i ma łe miej sco wo ści z cie ka wą

hi sto rią i współ czes nym cha rak te rem.
Tro pi i poz na je ich ta jem ni ce. W każ -
dym od cin ku wcie la się w ro lę ak tyw -
ne go tu ry sty, któ ry w cią gu dwóch dni
chce jak naj wię cej zo ba czyć i jak naj -
wię cej prze żyć. TM

Pol ska na we e kend 

Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej
jest w trak cie re a li za cji tzw. kon trak tów
so cjal nych.

Kie ro wa ny do sta łych klien tów po -
mo cy spo łecz nej – za gro żo nych tzw.
wy klu cze niem spo łecz nym – pro jekt
„Dro ga do ak tyw no ści” za kła da zwię k-
sze nie ich ak tyw no ści prze de wszyst kim
na ryn ku pra cy. Cho dzi też o zwię ksze -
nie mo ty wa cji do dzia ła nia, wia ry we

włas ne si ły i moż li wo ści oraz pod nie sie -
nie kom pe ten cji i umie jęt no ści in ter per -
so nal nych, po ma ga ją cych w fun kcjo no -
wa niu w spo łe czeń stwie. MOPS za kła -
dał, że gru pą do ce lo wą pro jek tu jest 100
osób bez ro bot nych ko rzy sta ją cych ze
świad czeń MOPS Płock, któ re nie pra -
cu ją i są w wie ku ak tyw no ści za wo do -
wej. Ta ką gru pę już uda ło się ze brać.
Pro jekt, któ ry roz po czął się w czer wcu
po trwa do koń ca grud nia 2008 r. Współ -
fi nan su je go Unia Eu ro pej ska. opr. (rł)

So cjal ne kon trak ty

Po li cyj ny pik nik 
Przy mierz bo jo wy mun dur po li cjan ta, wdrap się na pan cer ny wóz lub mo to cykl

i zrób so bie od ci ski pal ców – za chę ca li młod szych i star szych po li cjan ci oraz po li cjan -
tki pod czas pik ni ku „Trzeź wi na Dro dze”, któ ry od by wał się na Sta rym Ryn ku 14
wrześ nia. W po li cyj nym na mio cie, do któ re go za pra szał Ja siek – ma ne kin w po li cyj -
nym ryn sztun ku – moż na by ło m.in. oz na ko wać ro we ry i do wie dzieć się, jak do stać
pra cę w po li cji. Na Ryn ku sta nął sy mu la tor ude rzeń pod czas wy pad ków, czy li spe cjal -
ny fo te lik z uprzę żą. Du żym za in te re so wa niem – zwłasz cza wśród do ro słych – cie szy -
ły się ro zda wa ne nie od płat nie al ko te sty. Naj wię kszy po dziw wzbu dzi ły jed nak po ka zy
umie jęt no ści psów po li cyj nych. 

Pik nik to część ogól no pol skiej kam pa nii pro mu ją cej trzeź wość na dro dze. Skie ro wa -
na jest nie tyl ko do po sia da czy pra wa ja zdy, lecz tak że do pa sa że rów i wszyst kich
współ bie siad ni ków, któ rzy go dzą się na to, że by kie row ca po wy pi ciu al ko ho lu pro wa -
dził sa mo chód, ro wer, cią gnik, czy na wet wóz. Pik nik zor ga ni zo wa ła Ko men da Wo je -
wódz ka Po li cji w Ra do miu i Ko men da Miej ska Po li cji w Płoc ku oraz dzien nik „Pol ska”.

(r.ł.) 
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Od 10 paź dzier ni ka . przez dwa ty -
god nie w Do mu Dar mstadt bę dzie
otwar ta wy sta wa sto sun ko wo no wych
obra zów Ry szar da Ko ska, bo ma lo -
wa nych w ostat nich la tach. Or ga ni za -
to rzy za ty tu ło wa li ją Nie do koń czo ny,
jas ny por tret twój, co mo że ro dzić
pew ne do my sły na te mat ich tre ści,
cho ciaż nie wy klu cza ją za war tej
w ty tu le prze wrot no ści. Ko sek od
uro dze nia, tj. od 51 lat, miesz ka w
Płoc ku. Tań czył i śpie wał z Dzieć mi
Płoc ka, tu skoń czył szko łę mu zycz ną
i krót ko na u czał mu zy ki, grał w zes -
po le Loft. Po waż nie za czął ma lo wać
w wie ku 30 lat, kie dy zam knął się
w do mu i bar dzo ogra ni czył kon tak ty
ze świa tem

W 1994 r. miał pier wszą in dy wi du al -
ną wy sta wę w Mu ze um Ma zo wiec kim
w Płoc ku. Wy wo ła ła ogrom ne za in te re -
so wa nie je go twór czo ścią, co za o wo co -
wa ło licz ny mi wy sta wa mi w kra ju i za
gra ni cą (m.in. Bruk se la 1995, 1996;
Byd goszcz 1996, 2000; Ro u en 1996;
Bor de a ux 1996; Lub lin 1998, 2004;
War sza wa 1999, 2005; Gdańsk i So pot
2000, 2001; Ra dom 2005 i in ne).
W 2006 i 2007 ro ku przez kil ka ga le rii
w kra ju prze bieg ły Obra zy pier wsze Ry -
szar da Ko ska, ma lo wa ne jesz cze przed
je go de biu tan cką wy sta wą. 

Twór czość ta do cze ka ła się wie lu
omó wień i wy po wie dzi. Au to rzy pod-
kre śla ją jej świe żość, któ rej źró dłem
jest wy o braź nia nie ska żo na ob cy mi
wpły wa mi i ży wa dy na micz na ek spre -
sja. Ma larz dwu krot nie zo stał na gro -
dzo ny w Ogól no pol skim Kon kur sie
Ma lar skim im. Te o fi la Ociep ki.

Wer ni saż wy sta wy 9 paź dzier ni ka
o godz. 18, wstęp wol ny.

Zo fia Łoś

Ko ska ma lar stwo ostat nie

Płoc kie Dusz pa ster stwo Aka de mic kie
„Pe tro kle zja” 10 wrześ nia za po cząt ko -
wa ło cykl spot kań za ty tu ło wa nych „Po -
mysł na co dzien ność”. Jest to ini cja ty wa
skie ro wa na do mło dzie ży, bę dą ca od po -
wie dzią na jej ros ną ce po trze by. Ma for -
mę otwar tych na dia log spot kań z nie tu -
zin ko wy mi oso ba mi. „Po mysł na co dzie-
n ność” jest skie ro wa ny do wszyst kich
mło dych osób, któ re po szu ku ją, py ta ją,
ma ją wąt pli wo ści, czu ją się za gu bio ne
w dzi siej szym, ko lo ro wym i cie ka wym
świe cie, ofe ru ją cym wie le atrak cji. Ini -
cja to rzy „Po my słu” nie kry ją na dziei, że
no wy pro jekt w du żym stop niu zas po koi
ocze ki wa nia mło dych lu dzi, a tak że za -
chę ci do szer sze go i bar dziej kry tycz ne -
go spoj rze nia na rze czy wi stość. 

Pier wsze spot ka nie po świę co ne by ło
ma ni pu la cji w mu zy ce tech no. Po pro -
wa dził je Le szek Do ko wicz – ope ra tor
ka mer i pro du cent fil mów do ku men tal -
nych, przez wie le lat miesz ka ją cy
w Niem czech. To właś nie tam stał się
człon kiem sub kul tu ry tech no. Po przez
tę fa scy na cję poz nał twór ców naj wię k-
szych na świe cie im prez -tech no. Szcze -
gól nie bli ska współ pra ca i oso bi sta więź
z jed nym z nich Pe te rem – wy kła dow cą
No wo jor skiej Aka de mii Fil mo wej –
poz wo li ła mu w pew nym mo men cie na

od kry cie praw dzi wych mo ty wów tych
im prez. Oka za ło się, że wszyst kie ele-
men ty ta kich mul ti me dial nych spek ta kli
są ni czym mi ster na nić, któ ra w nie wi -
dzial ny spo sób, ma opla tać pod świa do -
mość jej uczest ni ków. Praw dzi we tre ści
zwią za ne są z kul tem sza ta na. Or ga ni za -
to rzy kry ją je w niez ro zu mia łej dla prze-
cięt ne go od bior cy sym bo li ce sce no gra -
fii, w zwie lo krot nio nym tem pie mu zy ki
lub zmo dy fi ko wa nych obra zach. Za -
mie rzo ny efekt? Ca łe rze sze oma mio nej
mło dzie ży, któ ra po pew nym cza sie ule -
ga ogól ne mu znie chę ce niu, apa tii, nie u -
za sad nio nym lę kom czy my ślom sa mo -
bój czym.

Le szek Do ko wicz cał ko wi cie odi zo -
lo wał się od te go śro do wi ska. Wie lo let -
ni kon takt z sa ta ni sta mi wpły nął rów -
nież na je go ży cie oso bi ste. Uzdro wie -
nia po trze bo wał on sam, jak i naj bliż sze
mu oso by. Si łę do roz po czę cia „no we -
go” ży cia od na lazł w wie rze ka to lic kiej,
utra co nej w wie ku 14 lat.

Ko lej ne spot ka nie w ra mach „Po my -
słu na co dzien ność” do ty czyć bę dzie za -
gro żeń w me diach. Od bę dzie się 22
paź dzier ni ka w płoc kiej Sta ni sła wów -
ce. Po pro wa dzi je Jan Pos pie szal ski.
Wię cej http://www.co dzien nosc.pe tro -
kle zja.pl ks. To masz

Autoportret

Po mysł na co dzien ność 
dla mło dych płoc czan

2 paź dzier ni ka o godz. 10 i 17
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do Do mu Dar mstadt na po kaz
fil mu pt. „Lew bez ko ro ny”, w ra -
mach cy klu „Ki no do ku men tu nie -
miec kie go” Po kaz od bę dzie się w ra -
mach ob cho dów 20-le cia współ pra cy
miast par tner skich Płoc ka i Dar -
mstadt. Wstęp wol ny.

Ak cja fil mu ro zgry wa się na sty ku
gra nic: cze skiej, pol skiej i nie miec kiej
Kra i nę dzie li hi sto ria, ale łą czą gó ry

i ży ją cy tu lu dzie. Tuż przy cze skiej
gra ni cy Niem cy po sta wi li pom ni ki na
pa miąt kę wy pę dzo nych pół wie ku te -
mu Niem ców Su dec kich. Kar ko no sze
od daw na by ły te re nem tu ry stycz nym,
a dziś sta ły się te re nem kon ku ren cji.
Każ dy z trzech kra jów pró bu je na swo -
ją stro nę prze cią gnąć tu ry stów. Co
zmie ni się w Kar ko no szach dla lu dzi
miesz ka ją cych i dla tu ry stów, kie dy
Pol ska i Cze chy wstą pią do Unii Eu ro -
pej skiej? (j)

Ki no w Do mu Dar mstadt

Nie miec ki do ku ment

Te atr Per Se za pra sza 3 paź dzier ni -
ka, o godz. 21.30 na trze ci spek takl pre-
mie ro wy, tym ra zem na „sce nie off off”
przy ul. 3 Ma ja 18 (piw ni ca). Spek takl
za wie ra po dob no au ten tycz ne zda rze nia
i opo wie ści, jed nak nie jest hi sto rią jed-
ne go czło wie ka, ale pró bą zro zu mie nia
prob le mu au to a gre sji.

Ma riusz Po go now ski i Prze mek Pa -
wlic ki gra ją dwóch kum pli, któ rzy wy -
my śla ją prze róż ne za ba wy dla za bi cia
cza su. Nie są one jed nak ani bez tro skie,
ani bez piecz ne, bo szyb ko oka zu je się, że

staw ką w nich jest tak na praw dę utrzy ma -
nie wła dzy nad dru gim gra ją cym. Za ba wa
prze sta je być za ba wą, a za czy na być psy-
cho lo gicz nym po je dyn kiem.

Spek takl zo stał po ka za ny pod czas III
Pra skie go Prze glą du Te a tral ne go „Haj d-
park”. Te raz zo ba czyć moż na go
w Płoc ku. Po pre mie rze rów nież 4 i 5
paź dzier ni ka o godz. 21.30. Bi le ty –
w ce nie 15 zł nor mal ny i 10 zł ul go wy –
do na by cia na 30 mi nut przed przed sta -

wie niem. Sce na off off li czy 70 miejsc
sie dzą cych. (rł)

Dwóch fa ce tów ba wi się wła ści wie bez przer wy. Za sa dy są pro -
ste: wa run ki gry dyk tu je ten, któ ry za pa la lam pkę. On też – po -
przez jej wy łą cze nie – mo że ją przer wać. 

Chłop cy z Pla cu Bro ni

Leszek Dokowicz w ,,Stanisławówce”
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Są sta ran nie i szcze gó ło wo opi sa ne. Po -
da na jest licz ba i po wierz chnia lo ka li, usy-
tu o wa nie okien i kla tek scho do wych oraz
naz wi ska wła ści cie li, lo ka to rów i pla n sy -
tu a cyj ny po se sji. W su mie za cho wa ło się
1829 fo to gra fii oraz 393 pla ny sy tu a cyj ne
obiek tów bu do wla nych, usy tu o wa nych na
45 uli cach i 493 po se sjach.

Ar chi wum Pań stwo we w Płoc ku odzy s-
ka ło je po po nad 50 la tach z Ar chi wum
Pań stwo we go m.st. War sza wy i udo stęp ni -
ło płoc cza nom. Sta no wią one część zes po -
łu Stad tver wal tung Schrötter sburg (Za rząd
Mia sta Płoc ka) z lat 1939 – 1944, a kon -
kret nie część po świę co ną Za rzą do wi Po -
dat ka mi i Fi nan sa mi. – Po dej rze wa my, że
ta szcze gó ło wa in wen ta ry za cja obiek tów
bu do wla nych mia ła słu żyć na li cza niu po -
dat ków od nie ru cho mo ści – mó wił pod czas
otwar cia wy sta wy ZA BU DO WA PŁOC -
KA W FO TO GRA FII NIE MIEC KIEJ
W OKRE SIE II WOJ NY ŚWIA TO WEJ
Lech Fran cisz kie wicz – dy rek tor AP
w Płoc ku.

Wy sta wę moż na oglą dać w spich le rzu
przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 9b do koń ca
paź dzier ni ka. Jest też do stęp na w in ter ne cie
na www.ar chi wum.plock.com, gdzie
umiesz czo nych zo sta ło du żo wię cej, bo
1570 fo to gra fii (1 – 9 szt. z da nej po se sji)
oraz wszyst kie za cho wa ne pla ny. – Po za
drew nia ną za bu do wą, wię kszość z tych bu -
dyn ków ist nie je. Cza sa mi w nie mal niez -
mie nio nej po sta ci – do da je Fran cisz kiewcz.
– O ile w sto sun ku do wię kszo ści bu dyn ków
mu ro wa nych nie mie liś my wąt pli wo ści co
do za sad no ści ich ulo ko wa nia, to już
w przy pad ku obiek tów drew nia nych tych

wąt pli wo ści by ło sto sun ko wo du żo. Wy ni ka
to z te go, że te czki opi sy wa ne by ły w War -
sza wie, przez oso by spo za Płoc ka. Błę dy
po ja wią ją się za rów no w na zew nic twie
ulic, jak też lo ka li za cji obiek tów. Sta ra liś my
się je wszyst kie usu nąć, ale je steś my otwar-
ci na su ge stie miesz kań ców Płoc ka.

Wie lu zdjęć bu dyn ków bra ku je, np. nie
za cho wa ły się fo to gra fie ul. Biel skiej (po -
za jed ną) czy Ko ściel nej. Na sto sun ko wo
nie wie lu fo to gra fiach utrwa lo no po sta cie
czy zwie rzę ta do mo we. Obie wy sta wy
ma ją po pu la ry za tor ski cha rak ter. Ze
wzglę du na och ro nę da nych oso bo wych
po mi nię to w nich naz wi ska wła ści cie li
oraz lo ka to rów po se sji. 

War to do dać, że od kil ku lat płoc kie Ar -
chi wum w do sko na ły spo sób łą czy tra dy -
cyj ny spo sób pre zen ta cji zbio rów z wir tu -
al nym. Za czę ło się od współ pra cy z por ta -
lem Pol ska.pl, gdzie od dwóch lat w ser -
wi sie „Mia sta w do ku men cie ar chi wal -
nym” pre zen to wa ne są ska ny kil ku dzie -
się ciu do ku men tów, ma ją ce nie ba ga tel ny
wpływ na roz wój mia sta i Pol ski, np. akt
lo ka cyj ny mia sta Płoc ka z 1237 ro ku czy
pis mo z 1353 ro ku, w któ rym Ka zi mierz
król Pol ski wyz na cza fun dusz na bu do wę
mu rów miej skich Płoc ka. Rok te mu AP
umie ści ło, już na swo jej stro nie, oko ło 3
tys. zdjęć z zes po łu ar chi wal ne go Ko mi te -
tu Wo je wódz kie go PZPR w Płoc ku, któ re
po lik wi da cji KW tra fi ły do zbio rów płoc -
kie go Ar chi wum. Pod stro na www zo sta ła
tak zbu do wa na, że ko men ta rze moż na by -
ło umiesz czać bez poś red nio pod zdję-
ciem. Dzię ki te mu wie le zdjęć uda ło się
roz szyf ro wać. (rł) 

Fo to gra fie za bu do wy Płoc ka z okre su II woj ny świa to wej i oku pa cji to chy ba
naj cie ka wsza pro po zy cja te go rocz nych ob cho dów Eu ro pej skich Dni Dzie dzi-
c twa w Płoc ku 

Fo to gra fia oku pa cyj na

13 paź dzier ni ka o godz. 10 i 17 Płoc ki
Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki or ga ni zu je
w Do mu Dar mstadt po kaz fil mu w ra -
mach cy klu „Ki no nie miec kie w Do mu
Dar mstadt” Tym ra zem bę dzie to obraz
w reż. F. Akin pt. „Ke bab Con nec tion”.
Film za pre zen to wa ny zo sta nie w ory gi -
nal nej wer sji ję zy ko wej. Po kaz od bę dzie
się w ra mach ob cho dów 20-le cia współ -
pra cy miast par tner skich Płoc ka i Dar -
mstadt. Wstęp wol ny.

„Ke bab Con nec tion” to współ czes na
wa ria cja na te mat Ro mea i Ju lii. Za ka za -

na mi łość Tur ka i Niem ki, tu rec ko -grec ki
kon flikt na tle ga stro no micz nym i kung -
fu w tle. Tu rek Ibo jest mło dym hip -ho -
pow cem i fa nem Bru ce’a Lee, chcą cym
na krę cić pier wszy nie miec ki film kung -
fu. Jed nak wu jek Ah med, wła ści ciel ke -
ba bow ni, zle ca bra tan ko wi na krę ce nie re -
kla mów ki swo jej re sta u ra cji, aby po ko -
nać kon ku ren cję z grec kiej ta wer ny po
dru giej stro nie uli cy. Re kla ma sta je się
kul to wa i wszyst ko jest do brze do cza su,
gdy Ibo do wia du je się, że je go dziew czy -
na Niem ka Tit zi jest w cią ży. (j)

W Do mu Dar mstadt

Mi łość, film i kung -fu

Mu ze um Ma zo wiec kie oraz Płoc kie
To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne im.

Al. Ma cie szy za pra sza ją do udzia łu
w trze ciej już edy cji ogól no pol skie go
kon kur su fo to gra ficz ne go. Kon kurs od -
by wa się w ra mach co rocz ne go cy klu
„Por tre ty” – wy da rze nia, ma ją ce go na
ce lu pro pa go wa nie twór czo ści wy bra ne -
go ar ty sty. Do tych cza so we edy cje po -

świę co ne by ły twór czo ści Rem bran dta
(2006 r.) i St. Wys piań skie go (2007 r.). 

Po przez te go rocz ną edy cję Mu ze um
chce ucz cić 170. rocz ni cę uro dzin wspa -
nia łe go pol skie go ma la rza. Kon kurs za -
koń czy wy sta wa za a ran żo wa na na mu ze -
al nym pa tio, pod czas któ rej po ka za ne zo -

sta ną naj lep sze z na de sła nych prac. Ce -
lem kon kur su jest pró ba od nie sie nia twór-
czo ści Ma tej ki do współ czes no ści, pro pa -
go wa nie fo to gra fii ja ko for my wy ra zu ar -
ty stycz ne go i wraż li wo ści este tycz nej, in -
spi ro wa nie twór czych po szu ki wań. Pra ce
fo to gra ficz ne ba zu ją ce na twór czo ści Ja -

na Ma tej ki na le ży nad sy łać na adres Mu -
ze um Ma zo wiec kie go w Płoc ku do 31
paź dzier ni ka. 

Roz strzy gnię cie kon kur su oraz otwar-
cie wy sta wy na stą pi 14 li sto pa da. Szcze -
gó ło we in for ma cje do ty czą ce kon kur su
(re gu la min oraz kar tę zgło sze nia) zna leźć
moż na na stro nach www.mu ze um -
plock.art.pl ; www.ptf.ploc man.pl (rł)

Kon kurs Fo to gra ficz ny „Ma tej ko”

Roz ra sta się za po wia da na sze ro ko
ofer ta Książ ni cy Płoc kiej zwią za na z ob -
cho da mi Ro ku Zbi gnie wa Her ber ta. Do
dwóch anon so wa nych już ek spo zy cji,
po świę co nych Księ ciu Poe tów do cho dzi
trze cia nie szab lo no wa wy sta wa, do stęp -
na przy uli cy Ko ściusz ki 6 od 13 do 29
paź dzier ni ka w go dzi nach pra cy bib lio -
te ki. Two ja i mo ja ka te dra to po nad trzy-
dzie ści du żych fo to gra mów au tor stwa
Iwo ny Grab skiej i Jó ze fa Ma rii Ru sza ra
w gra ficz nej opra wie Mar ka Gór ne go
i Pa wła Gór ne go.

Zbi gniew Her bert na pi sał wie le wier-
szy, któ rych in spi ra cją by ły kon kret ne
dzie ła sztu ki. Jest tak że au to rem ese jów
o sztu ce Fran cji i Włoch, któ re zo sta ły
ze bra ne w to mie „Bar ba rzyń ca w ogro -
dzie”. Tam właś nie znaj dzie my opi sy
najwspa nial szych ka tedr fran cu skich
i wło skich. Au to rzy wy sta wy przed sta -
wia ją wiel ko for ma to we zdję cia opi sy wa -
nych przez poe tę ka tedr i od po wia da ją ce
im frag men ty ese jów. Osob ne miej sce

zaj mu je wiersz Wa wel, w któ rym mo wa
jest tak że o ka te drze kra kow skiej. 

Wy sta wa, któ rą fir mu je Na ro do wy
Bank Pol ski, by ła już pre zen to wa na
w Szcze ci nie, War sza wie, To ru niu
i Kra ko wie. Do Płoc ka przy je dzie
wprost z Lub li na, a w ko lej ce nie cier pli -
wie cze ka ją ko lej ne mia sta. 

Wer ni saż za po wie dzia no na godz. 12,
w po nie dzia łek 13 paź dzier ni ka. Go ś-
ciem ho no ro wym bę dzie Jó zef Ma ria
Ru szar, a do dat ko wym atu tem otwar cia
ek spo zy cji wy kład wspó ła u to ra wy sta wy
oraz pre zen ta cja wy daw nictw z se rii Bi-
b lio te ka Pa na Co gi to, któ rej Jó zef Ru szar
jest spraw cą i re dak to rem.

War to jesz cze przy pom nieć, że ca ły dwu-
mie sięcz ny cykl her ber tow skich przed sięw -
zięć or ga ni zo wa nych przez Książ ni cę Płoc -
ką i Płoc kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Książ ki i Bib lio tek od by wa się pod wspól-
nym ty tu łem Z bar ba rzyń cą w ogro dach....,
a współ fi nan su je go Mia sto Płock i Sa mo -
rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. el.mat

Two ja i mo ja ka te dra

Pl. Obrońców Warszawy, w czasie okupacji Collegien Platz
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Mi sja edu ka cyj na te a tru to brzmi zło -
wiesz czo i zwy kle koń czy się na te a trze
lek tur szkol nych. Bo te atr to nie szko ła,
sce na to nie kla sa – jak po wie dział Ste fan
Fried man, re ży se ru ją cy w Płoc ku „Dzi kie
żą dze”. Czy pro po zy cja płoc kie go te a tru
ma sens? 

– Kul tu ra sta ła się to wa rem, co raz bar -
dziej luk su so wym. Chce my po móc tym,
któ rych na nie go nie stać – tłu ma czy Wie -
sław Rudz ki – pe da gog, wy kła dow ca Wy -
dzia łu Pe da go gi ki Uni wer sy te tu Kar dy na -
ła Ste fa na Wy szyń skie go. – Ro bi my to
tro chę z ego iz mu, z dba ło ści o peł ną wi do-
w nię w przy szło ści. 

W ogól nym za ry sie dy rek tor za mie rza
or ga ni zo wać cy klicz ne war szta ty dla na u -
czy cie li i in struk to rów te a tral nych, chce
wpro wa dzić za ję cia te a tral ne w szko łach,
re a li zo wać spek ta kle edu ka cyj ne. Ma rzy
mu się po wo ła nie w Płoc ku klu bu in struk -
to rów te a tral nych.

– Ten sy stem nie jest na sta wio ny na dzia -
ła nie bły ska wicz ne – ostrze ga. – Pier wszych
efek tów spo dzie wam się za 3, 4 la ta. 

W cią gu naj bliż szych mie się cy ma
pow stać zes pół ko or dy nu ją cy dzia ła nia

z par tne ra mi, tj. Za rzą dem Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go, Ku ra to rium Oświa ty,
Ma zo wiec kim Cen trum Kul tu ry i Sztu ki,
Związ kiem Ar ty stów Scen Pol skich.
Przy go to wa ny zo sta nie szcze gó ło wy pro-
gram, któ ry na stęp nie zo sta nie przed sta -
wio ny gmi nom, lo kal nym oś rod kom kul-
tu ry i wy dzia łom oświa ty. Bo ce lem po -
my sło daw ców jest ob ję cie tą edu ka cją jak
naj wię kszej licz by szkół Ma zo wsza. Cho -
dzi o ucz niów trzech ostat nich klas szkół
pod sta wo wych i gim na zjów. Za ję cia ma ją
od by wać się w ra mach go dzin lek cyj nych
wg tzw. kon cep cji gdań skiej, wy pra co wa -
nej przez prof. Jó ze fę Sła wuc ką, któ ra na
pier wszy plan wy su wa ła ce le poz naw cze,
sprzy ja ją ce „na by wa niu przez ucz nia
kom pe ten cji świat łe go, se lek tyw ne go
i kry tycz ne go od bior cy przed sta wień”. To
kon cep cja tzw. per ma nen tnej edu ka cji;
dłu go fa lo we przy go to wy wa nie, nie tyl ko
od bior cy dzie ła sce nicz ne go, ale prze de
wszyst kim wy cho wa nie ak tyw ne go
uczest ni ka kul tu ry.

Dla na u czy cie li war szta ty po pro wa dzą
spe cja li ści. Rudz ki my śli o ta kich naz wi -
skach jak: Woj ciech Sta ro stec ki czy An -
drze ja Chy ra. Ale głów nym za mie rze -
niem jest po wo ła nie Po dy plo mo we go
Stu dium Edu ka cji Te a tral nej przy UKSW
(któ re ma ru szyć w lu tym al bo w czer wcu
2009 r.).

Ko or dy na to rem dzia łań bę dzie płoc ki
te atr. Nad ca ło ścią czu wać bę dzie Ra da
Pro gra mo wa, w któ rej za sią dzie m.in.
wspom nia na Jó ze fa Sła wuc ka. – To, że ko -
or dy na to rem dzia łań jest nasz te atr, znaj -
du ją cy się po za War sza wą, to krok prze-
my śla ny – tłu ma czy Rudz ki. – Do tych -
czas wszel kie szko le nia, czy war szta ty od -
by wa ły się w sto li cy. My chce my, że by one
od by wa ły się w Go sty ni nie, Sier pcu, Gą -
bi nie, że by to in struk to rzy przy jeż dża li do
za in te re so wa nych, a nie od wrot nie. Tak
jest ta niej i ła twiej.

Rudz ki nie za po mi na o Płoc ku. Chce
współ pra co wać z PO Ki Sem i Mło dzie żo -
wym Do mem Kul tu ry. Jest otwar ty na 
in ne pro po zy cje. (rł) 

Wie sław Rudz ki – dy rek tor ar ty stycz ny płoc kie go te a tru za mie rza stwo rzyć
kom plek so wy pro gram edu ka cji kul tu ral nej na Ma zo wszu. Po co? – Z ego iz mu
– jak sam mó wi 

Te atr przy tab li cy

Mi mo chło du, prze lot ne go desz czu by -
ło na praw dę go rą co. Sep tet z Płoc ka plus
trzy o so bo wa sek cja dę ta gru py „Ko chan -
ko wie Gwiezd nych Prze strze ni” i do dat -
ko wy wo kal z zes po łu Frut ti di Ma re
(któ re go człon kiem jest kla wi szo wiec
zes po łu Lao Che) – w su mie je de na ście
osób na sce nie w ogród ku MZOS da ło
kon cert niez wy kły, moc ny i ma gicz ny.
Zor ga ni zo wa ny przez Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki wy stęp Lao Che to for ma
po dzię ko wa nia zes po łu dla płoc czan, dla
wier nych fa nów z ich ro dzin ne go mia sta.
Ukłon w stro nę tych naj wier niej szych,
naj star szych i tych, któ rych przy cią gnął
do pie ro ma gne tyzm pły ty „Gos pel”. 

„Chło pa cy” rów no ob dzie la li utwo -
ra mi z wszyst kich trzech płyt, wspa -
nia le mie sza jąc emo cje i sty le mu zy-
cz ne; od moc ne go punck roc ka, 
po przez ska (tu bar dzo do brym po my -
słem był im port „den cia ków” z
„Ko chan ków”), reg gae, a na wet ocie r-
a jąc się o new jazz, zwłasz cza w utwo -
rach z pier wszej pły ty, któ re – mo im
zda niem -wy pa dły na kon cer cie naj le -
piej. Nie za bra kło – ostat nio rzad ko
gra ne go „Le lum Po le lum”, czy przej -
mu ją cej „Wiedź my”. Obok „Zrzu -
tów”, „Prze bi cia do śród mie ścia”,
„Czer nia ko wa” by ły oczy wi ście
„Czar ne kow bo je”, „Hy dro pie kło-

w stą pie nie”, „mpa KOm pa BIEm pa -
TA” i bar dzo do bry, ale rzad ko gra ny
„Zba wi ciel Die sel”.

Zes pół za grał po nad pół to ra go dzin ny
kon cert, na któ rym ba wi ło się po nad 600
osób. Im pre za by ła bi le to wa na. (rł)

Lao Che dla Płoc ka
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„Książ ka po kro jo ne go cza su” to sło ik
(wek) ze „ścin ka mi” za dru ko wa nych kar -
tek. Tak „Czas” – te mat 8. edy cji Mię dzy-
na ro do we go Fe sti wa lu Sztu ki Książ ki –
wi dzi ar ty sta An drzej Du dek – Dűrer.
Piotr Bies „Księ gę Sło wian” spi su je na 8
wy pa la nych de skach umiesz czo nych
w spe cjal nej skrzyn ce. A zwi sa ją ce luź no
pla sti ko we to reb ki z su per mar ke tu z na -
dru ko wa ny mi ry sun ka mi i tek sta mi ar ty-
st ki He lia ny Gru dzień to jej luź na in ter -
pre ta cja te ma tu „Cza s za ku pów on -li ne
(spę dzo nych w do mu)”. 

Te prze dziw ne „obiek ty książ ko we”
po ka zu je Płoc ka Ga le ria Sztu ki w ra -
mach wy sta wy po kon kur so wej Fe sti wa -
lu „Sztu ki Książ ki”, któ ra w tym ro ku
za wi ta ła do na sze go mia sta.

Fe sti wal to cy klicz ny, od by wa ją cy się
od 1994 r., pro jekt pro mu ją cy wszel ką
dzia łal ność w za kre sie książ ki nie kon -
wen cjo nal nej: od in sta la cji i obiek tów
książ ko wych, przez uni ka ty, książ ki au -
tor skie i ar ty stycz ne i wy daw nic twa ek -
spe ry men tal ne. Bar dziej niż treść li czy
się tu for ma i po my sło wość ar ty stów
w uję ciu – wy da wa ło by się – tak kon wen -
cjo nal ne go przed mio tu. To za rów no kon -
kurs jak i cykl wy staw, od by wa ją cych się
w ga le riach w Pol sce i za gra ni cą. 

Pier wsze wy sta wy no si ły ty tuł
Współ czes na Pol ska Sztu ka Książ ki,
póź niej tyl ko Sztu ka Książ ki. Od siód-

mej edy cji przeksz tał ci ła się w Mię dzy -
na ro do wy Fe sti wal Sztu ki Książ ki. 

Uzu peł nie niem wy sta wy jest pre zen -
ta cja (na an tre so li) prac ju ro rów wy sta -
wy: Mar ka Ga jew skie go i Ra do sła wa
No wa kow skie go. 

Ga le ria pre zen tu je pra ce kil ku dzie się -
ciu ar ty stów z 20 kra jów. Do dat ko wą
atrak cją jest moż li wość – po wło że niu
spe cjal nych rę ka wic – prze glą da nia
i do ty ka nia obiek tów. Or ga ni za to ra mi
wy sta wy są: PGS i Mu ze um Książ ki Ar -
ty stycz nej w Ło dzi. Wy sta wa czyn na do
26 paź dzier ni ka. Wię cej na www.bo o -
kart.pl. (rł)

Książ ka ja ko jaj ko, po dusz ka, przez ro czy sta płyt ka plek sy lub za dru ko wa na ma -
ku la tu ra. Płoc ka Ga le ria Sztu ki za pra sza na wy sta wę po świę co ną książ ce, a ra -
czej for mom, ja kie mo że dziś przy brać

Książ ka za krę co na jak sło ik
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„Teatr i ja“ – projekt edukacyjny Sto-
warzyszenia Teatr Per Se dla uczniów
szkół średnich. Rudzki chce edukować
również uczniów podstawówek i gim-
nazjów.
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dokończenie ze str. 1
Płoc czan naj wię ksze emo cje spot ka ły

pod czas 3 OS ro zgry wa ne go na uli cy Mo -
sto wej. Li czą cy 1,71 km OS na tra sie o nie
naj trud niej szym, ale bar dzo wi do wi sko -
wym pro fi lu, zgro ma dził wie lu ki bi ców.
W tej pró bie bez kon ku ren cyj ny był
Krzysz tof Ho łow czyc, któ ry wy prze dził
Mi cha ła So ło wo wa o 0,9 s. Nie dziel ny etap
raj du, skła da ją cy się z 6 OS, roz po czął się
po myśl nie dla Or len Te am. Na pier wszym
ro zgry wa nym te go dnia OS, li de ru ją ca eki -
pa za ję ła dru gie miej sce, ustę pu jąc je dy nie
Ka je ta no wi Ka je ta no wi czo wi z pi lo tem
Ma cie jem Wi sław skim (Ma pa map STP
Ral ly Te am), ale zy ska ła prze wa gę nad za -
rów no So ło wo wem, jak i Bo uf fie rem. Do
te go wy padł z tra sy Le szek Ku zaj, więc
by ło nie mal pew ne, że miej sca na po dium
ro zda dzą mię dzy sie bie: Ho łow czyc, So ło -
wow i Bo uf fier. Ko lej ne OS to spo koj na
ja zda Or len Te am, któ ry kon tro lo wał prze-
bieg za wo dów i nie poz wa lał kon ku ren tom

na zbyt wy so kie odra bia nie strat. Wpraw -
dzie na OS 8 Ho łow czyc po peł nił błąd,
któ ry kosz to wał go 10 se kund (ta ka właś -
nie ka ra zo sta ła na nie go na ło żo na za zbyt
wczes ny start), ale i tak prze wa ga z pier -
wsze go dnia wy star czy ła, aby trium fo wać
w ca łym raj dzie. War to w tym miej scu do -
dać, że Rajd OR LEN był ós mą run dą Raj-
do wych Sa mo cho do wych Mi strzostw Pol-
ski, a tak że run dą Raj do we go Pu cha ru Eu -
ro py Stre fy Cen tral nej. Bry an Bo uf fier,
dzię ki dru giej po zy cji za ję tej w Płoc ku, za -
pew nił so bie już ty tuł Mi strza Pol ski.
W ostat niej run dzie RSMP to czy ła się już
bę dzie za tem tyl ko ry wa li za cja o dru gie
miej sce w koń co wej kla sy fi ka cji. PN

Fa wo ry ci 
nie za wie dli
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Piłkarze ręczni płoc kiej Wi sły kro czą
od zwy cię stwa do zwy cię stwa, choć styl
w ja kim to czy nią, nie za wsze na pa wa op -
ty miz mem, szcze gól nie w per spek ty wie
zbli ża ją cych się spot kań w eu ro pej skiej
Li dze Mi strzów. Po ma łym fal star cie
w Go rzo wie Wiel ko pol skim (ja kim
z pew no ścią był re mis z tam tej szym KS
AZS AWF), ki bi ce do cze ka li się ina u gu -
ra cji se zo nu w po pu lar nym „Bla szak Are -
na”, czy li w ha li płoc kie go Che mi ka. Ry -
wa lem płoc czan w tym me czu by ła eki pa
Vi ve Kiel ce, któ rej ni ko mu przed sta wiać
nie trze ba. Po je dyn ki obu zes po łów od lat
do star cza ją ki bi com wie lu emo cji. W tym
se zo nie kiel cza nie mie rzą bar dzo wy so ko,
gdyż prze bu do wa skła du zes po łu, jak
i szta bu szko le nio we go, ma zag wa ran to -
wać im me dal Mi strzostw Pol ski. Wi sła
przy stą pi ła do te go spot ka nia bar dzo
skon cen tro wa na i dość szyb ko na rzu ci ła
ry wa lo wi swój styl gry. 

Po do piecz ni tre ne ra Bo gda na Ko wal -
czy ka w trak cie ca łe go spot ka nia tyl ko raz
poz wo li li kiel cza nom wyjść na pro wa dze -
nie (43 min. 20:19). Przez po zo sta łą część
za wo dów trzy krot nie uzy ski wa li prze wa -
gę kil ku bra mek, z cze go dwu krot nie Vi ve
odra bia ło stra ty. Prze ło mo wa dla ca łe go
spot ka nia oka za ła się właś nie 43. mi nu ta.
Pro wa dze nie kiel czan po dzia ła ło na wi śla -
ków jak przy sło wio wa „płach ta na by ka”.
Dość szyb ko odro bi li stra ty i wysz li na
pro wa dze nie róż ni cą 3 bra mek, któ re go
nie od da li do koń ca spot ka nia za koń czo -
ne go osta tecz nie wy ni kiem 26:23 (14:13).
War to w tym miej scu do dać, że zna ko mi -
cie spi sa li się te go dnia płoc cy olim pij czy -
cy: Mar cin Wi cha ry i zdo byw ca 5 go li Ra -
fał Kup tel, któ ry kie ro wał grą swo ich ko -
le gów, udo wad nia jąc tym sa mym se le-
k cjo ne ro wi re pre zen ta cji Pol ski Bo gda no -
wi Wen cie, że nie zre zy gno wał z wal ki
o miej sce w pod sta wo wym skła dzie ka dry
na ro do wej. 

Ko lej nym ry wa lem płoc czan w wy ja -
zdo wym po je dyn ku by ła dru ży na MMTS
Kwi dzyń. Jak nie ob li czal ny jest to zes -
pół, moż na by ło prze ko nać się w za koń -
czo nych nie daw no ro zgryw kach play -
off. Am bi cją i wo lą wal ki po tra fi li na pę -

dzić stra chu wie lu uty tu ło wa nym eki -
pom, w tym tak że Wi śle. Pier wsza po ło -
wa te go spot ka nia po twier dzi ła przed me -
czo we oba wy. Płoc cza nie by li spię ci
i po peł nia li wie le błę dów, co za o wo co -
wa ło pro wa dze niem do przer wy miej sco -
wej eki py 11:9. Ca łe szczę ście, że po
zmia nie stron i re pry men dzie tre ne ra Ko -
wal czy ka, Wi sła po tra fi ła na rzu cić ry wa -
lo wi swój styl gry. Prze ło ży ło to się
oczy wi ście na wy nik ca łe go spot ka nia,
któ re naf cia rze wy gra li 28:22, ale ta kie
prze sto je jak ten z pier wszej po ło wy
w me czach z eu ro pej skim ry wa la mi mo -
gą oka zać się nie do odro bie nia. 

Dru gą eki pą, któ ra za wi ta ła do Płoc -
ka, aby wal czyć o li go we pun kty był
Tra ve land Spo łem Ol sztyn. Spot ka nie
mia ło być z za ło że nia for mal no ścią,
gdyż go ście przy naj mniej „na pa pie rze”
nie po win ni mieć w tym me czu nic do
po wie dze nia. Pier wsza po ło wa po twier -
dza ła te przy pusz cze nia i wy nik do prz-
er wy 15:13 dla Wi sły nie zwia sto wał ja -
kich kol wiek sen sa cji. Po przer wie ki bi -
ce zgro ma dze ni w ha li Che mi ka prze -
cie ra li oczy ze zdu mie nia. Ich pu pi le
pro wa dząc 18:15 jak by zas nę li na par -
kie cie. Kil ka mi nut póź niej przy jezd ni
cie szy li się już z wy ni ku 18:21. Od te go
mo men tu za czął się po ścig płoc czan za
wy ni kiem. Nie by ło to ła twe, bo naf cia -
rzom nie spraw dza ły się ko lej ne wa rian -
ty usta wie nia ro ze gra nia. Jed nak jak na
Mi strza Pol ski przy sta ło wi śla cy zdo ła li
wyjść z tej opre sji obron ną rę ką i wy gra -
li 29:28 z zes po łem, któ ry nie daw no
bro nił się prze cież przed spad kiem z ek -
stra kla sy. PN

Szczę śli we zma ga nia 
szczy pior ni stów

Wy stę pu ją cy w II li dze bad min to na za -
wod ni cy KS Ma so via Płock od nie śli w dru -
giej run dzie tych ro zgry wek (21 wrześ nia)
wy ja zdo we zwy cię stwo w Ol szty nie z tam -
tej szym AZS UWM 4:1. W grze po je dyn -
czej męż czyzn Adam Kosz po ko nał Pio tra
Ko we nic kie go 2:1 (21/12, 22/24, 21/16).
Nie po wio dło się na to miast w grze po je dyn -
czej ko biet Aga cie Do rosz kie wicz, któ ra
mu sia ła uz nać wyż szość Kla u dii Ro gal skiej
w dwóch se tach (13/21, 16/21). Ko lej ne po -
je dyn ki w grach deb lo wych za rów no ko biet
(Mo ni ka Bień kow ska – Aga ta Do rosz kie -
wicz), jak i męż czyzn (Adam Kosz -A dam
Za łę ski) płoc cza nie gład ko roz strzy ga li
w dwóch se tach na swo ją ko rzyść. Rów nież

w grze mie sza nej płoc ki mikst Za łę ski –
Bień kow ska nie dał szans ol szty nia nom
(Ka mil Rasz kie wicz – Ma gda le na Ja wo rek)
i pew nie trium fo wał 2:0 (21/7 21/11), usta-
la jąc koń co wy stan ry wa li za cji na 4:1. 

Rów no le gle do ro zgry wek li go wych
płoc cy za wod ni cy bio rą udział w kra jo wym
Tur nie ju Wil son To ur, za li cza nym do ran -
kin gu Pol skie go Związ ku Bad min to na.
W dru giej edy cji te go rocz nych za wo dów,
ro zgry wa nych 20 wrześ nia w War sza wie,
zna ko mi cie spi sa ła się Mo ni ka Bień kow ska.
Płoc czan ka wraz z An ge li ką Wę grzyn (LKS
Tech nik Głub czy ce) trium fo wa ła w deb lu
ko biet oraz z Ja nem Ru dziń skim (UKS Hu -
bal Bia ły stok) w grze mie sza nej. pn

II-li go we ro zgryw ki bad min to na

Nie uda ło się, nie ste ty, pił ka rzom noż -
nym płoc kiej Wi sły awan so wać do 1/8
Re mes Pu cha ru Pol ski. W 1/16 ro zgry -
wek los przy dzie lił płoc cza nom za po rę –
jak się oka za ło nie do przej ścia – Le gię
War sza wa. Róż ni cę klas obu zes po łów
moż na by ło za u wa żyć nie mal w każ dym
ele men cie pił kar skie go rze mio sła już od
pier wszych mi nut spot ka nia. Wi sła przy -
stą pi ła do te go po je dyn ku ogrom nie
skon cen tro wa na; am bi cji oraz wo li wal ki
nikt pił ka rzom nie mógł od mó wić. Mi mo
te go, że le gio ni ści gra ją cy na co dzień
w ek stra kla sie roz po czę li za wo dy od szy-
b kich ata ków na bram kę Ar tu ra Me lo na,
to właś nie wi śla cy pier wsi cie szy li się
z pro wa dze nia 1:0. W 22. mi nu cie szyb -
ki kon tra tak Łu ka sza Grzesz czy ka, któ ry
po pę dził pra wą stro ną na bram kę Le gii,
wy koń czył Bar tosz Wiś niew ski cel nym
strza łem, obok roz pacz li wie in ter we niu -
ją ce go Woj cie cha Ska by. W dal szej czę -
ści spot ka nia wszyst ko wró ci ło do nor -
my, czy li Le gia ro zgry wa ła pił kę na po -
ło wie prze ciw ni ka, two rząc co raz wię k-
sze za gro że nia bram ki Me lo na, a płoc -
cza nie roz bi ja li te ata ki tra cąc si ły z każ -
dą ko lej ną mi nu tą. 

Szczę ście nie opusz cza ło naf cia rzy, aż
do 80. mi nu ty tych za wo dów. Wte dy to
sę dzia głów ny spot ka nia Piotr Wa si lew ski

z Ka li sza do pa trzył się za gra nia rę ką przez
jed ne go z za wod ni ków Wi sły i po dyk to -
wał rzut wol ny z oko ło 30 me trów od
płoc kiej bram ki. Do pił ki pod szedł Ma ciej
Iwań ski i sil nym strza łem nad płoc kim
mu rem wy rów nał stan ry wa li za cji na 1:1.
Ta ki re zul tat po koń co wym gwizd ku sę -
dzie go w 90. mi nu cie spot ka nia oz na czał
jed no – do gryw ka 2x15min. 

Mi mo, że ser cem płoc cy ki bi ce by li
z Wi słą to roz są dek pod po wia dał, że rzu -
tów kar nych nie do cze ka my, po nie waż
zmę cze nie wi śla ków by ło co raz bar dziej
wi docz ne. Jak na iro nię na past ni cy Le gii
nie po tra fi li za koń czyć żad nej ze swych
ak cji sku tecz nym strza łem do bram ki,
do brze te go dnia dys po no wa ne go Ar tu ra
Me lo na. Z po mo cą pił ka rzom ze sto li cy
przy szedł ar bi ter głów ny te go spot ka nia,
któ ry do ce nił ak tor ski ta lent Mi ke la Ar -
ru a bar re ny. Gracz Le gii w te a tral ny spo -
sób prze wró cił się w po lu kar nym Wi sły
i sę dzia po dyk to wał rzut kar ny, któ ry na
zwy cię ską bram kę za mie nił znów Ma ciej
Iwań ski. Po raż ka po do gryw ce 1:2 z kan -
dy da tem do ty tu łu Mi strza Pol ski z pew -
no ścią uj my nie przy no si, a wa lecz na po -
sta wa płoc czan i lek cja od tak uty tu ło wa -
nej dru ży ny, na pew no za pro cen tu je
w ko lej nych me czach o pun kty na „za -
ple czu” ek stra kla sy. Now

Pu char Pol ski nie dla Wi sły

W związ ku z ros ną cym za in te re so wa -
niem spor ta mi wal ki i licz ny mi za py ta nia -
mi ze stro ny ro dzi ców o za ję cia dla dzie ci
Miej ski Mło dzie żo wy Klub Spor to wy
”Ju trzen ka” in for mu je, że pro wa dzi za ję -
cia re kre a cyj no – spor to we j u d o dla
dziew cząt i chłop ców uro dzo nych w la -
tach 2001 – 2003. Za ję cia od by wa ją się

w każ dy po nie dzia łek i śro dę w sa li spor -
tów wal ki Cen trum Spor to wo-Re kre -
acyj ne go Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca w Płoc ku ul. Ki liń skie go 12
w godz.17.30-19.

Za in te re so wa nych ro dzi ców wraz
z dzieć mi w stro ju spor to wym ser decz nie
za pra sza my w po nie dział ki i śro dy od go -
dzi ny 17.30.

Do dat ko we in for ma cje pod te le fo nem
24/266 42 36. (j)

Zo stań ju do ką
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Po ja wie nie się zło tych me da li stów
z Pe ki nu: Fa bia na Can cel la ry (ja zda
in dy wi du al na na czas) oraz Sa mu e la
San che za (wy ścig ze star tu wspól ne -
go), wzbu dzi ło naj wię ksze emo cje
wśród ki bi ców ko lar stwa zgro ma dzo -
nych na Sta rym Ryn ku (15 wrześ-
nia). Po za mi strza mi olim pij ski mi fa -
ni zo ba czy li ści słą czo łów kę świa to -
wą m.in.: bra ci Schleck z Luk sem -
bur ga, Ca de la Evan sa z No wej Ze -
lan dii, czy Ro sja ni na Alek san dra Bo -
cza ro wa. War to do dać, że w to u rze
ści ga ją się tak że naj bar dziej uty tu ło -
wa ni pol scy ko la rze: Da riusz Ba ra -
now ski oraz Adam Wa dec ki z re pe re -
zen ta cji Pol ski, czy Syl we ster Szmyd
z wło skiej eki py Lam pre. 

Po mi mo prze ni kli we go chło du, na
start II eta pu naj wię ksze go wy ści gu
ko lar skie go w Pol sce przy by ło kil ku -
set fa nów. Po pre zen ta cji ekip i pod -
pi sa niu li sty star to wej za wod ni cy
przy go to wa li się do star tu. Ki bi ce
mie li oka zję z bli ska obej rzeć pro fe -
sjo nal ną ro zgrzew kę, ser wis ro we ro -

wy oraz od pra wę tech nicz ną ekip.
O godz.10.34 na stą pił start ho no ro -
wy. Ze Sta re go Ryn ku ko la rze prze-
je cha li uli ca mi: Ka zi mie rza Wiel kie -
go, Okrzei i ab pa No wo wiej skie go,
aby ul. Biel ską skie ro wać się do gra -
nic mia sta. Start ostry na stą pił
o godz. 10.50 w Trze po wie. 

Dru gi etap wy ści gu – z Płoc ka do
Ol szty na – li czył 233,6 km. Po dro -
dze ko la rze mie li 6 pre mii: 3 lot ne –
na 30,7, 100,2 i 122,5 ki lo me trze
(Sierpc, mię dzy Mła wą i Iło wem,
Dział do wo) oraz w Ni dzi cy spe cjal ną
(na 145,6 km) o Pu char Sta ro sty Ni -
dzic kie go i gór ską w Ol szty nie, 27
km przed me tą. Etap wy grał Au stra -
lij czyk Al lan Da vis. Pol skim bo ha te -
rem dnia był Łu kasz Bod nar, któ ry
z dwo ma in ny mi ko la rza mi (Hisz pa -
nem An do ni La fu en te i Wło chem Ro -
ber tem Lon go) pro wa dził wy ścig
przez po nad 200 km i był li de rem kla -
sy fi ka cji gór skiej. Pe len ton do go nił
trój kę ucie ki nie rów przed wja zdem
do mia sta. seb

Ak tu al ni mi strzo wie olim pij scy, Fa bian Can cel la ra i Sa mu el
San chez, by li naj wię kszy mi gwia zda mi na star cie II eta pu 65. To -
ur de Po lo gne w Płoc ku

Fa ni dwóch kó łek

Bie ga cze z płoc kie go klu bu spor to -
we go TKKF za ję li I miej sce w szta fe -
cie ma ra toń skiej pod czas 1. Ma ra to nu
Darmsztadz kie go, or ga ni zo wa ne go
w na szym nie miec kim mieście par tner -
skim. Płoc ka dru ży na w skła dzie: Syl-
we ster Dą brow ski, Ma riusz Czaj kow ski,
Mar cin Dud kow ski, Ewa Czaj kow ska
z cza sem 3 godz. 8 min. i 52 se kun dy
przy bieg ła pier wsza na me tę, po ko nu jąc
25 ekip bie ga czy. Ko lej na szta fe ta przy-
bieg ła na me tę 15 mi nut póź niej. 

Pier wszy Ma ra ton Darmsztadz ki był
zor ga ni zo wa ny i wspie ra ny przez Ka sę
Osz częd no ścio wą Spar kas se Dar m-
stadt, któ rej za ło ży cie la mi są Mia sto
Dar mstadt i po wiat ziem ski Dar mstadt.
Pa tro nem ho no ro wym im pre zy by ła
Mi ni ster Spra wie dli wo ści Nie miec –
Bri git te Zy pries, któ ra miesz ka 
w Dar mstadt. Za wo dy od by wa ły się
w na stę pu ją cych kon ku ren cjach: pół -
ma ra ton, ma ra ton, szta fe ta ma ra toń -
ska. TM

Ma ra ton Darmsztadz ki

Szwedz kie zło to
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Na prze ło mie sier pnia i wrześ nia
w szwedz kim Malmö od by ły się Eu -
ro pej skie Igrzy ska We te ra nów, w któ -
rych star to wa ło pra wie 10 ty się cy za -
wod ni ków z ca łe go świa ta. Pol skę re -
pre zen to wał m.in. płoc cza nin Da riusz
Bed nar ski, któ ry w swo jej ko ron nej
kon ku ren cji – sko ku wzwyż – zmie -
rzył się z 10 ry wa la mi ze Szwe cji,
Fin lan dii, Włoch, Ro sji i Ukra i ny.
Tym ra zem nie dał ni ko mu z nich
szan sy – po prze czkę na wy so ko ści
178 cm po ko nał tyl ko on (w pier wszej
pró bie), zdo by wa jąc mi strzow ski ty -
tuł i zło ty me dal.

Wy jazd we te ra na na igrzy ska
wsparł Urząd Mia sta. (j)

20 – 21 wrześ nia w Poz na niu, od by ła
się fi na ło wa run da Wy ści go we go Mo -
to cy klo we go Pu cha ru Eu ro py. Po raz
ko lej ny na naj wyż szym stop niu po dium
sta nął Pa weł Szko pek z OKI SZKO -
PEK TE AM z Do brzy ko wa. Młod szy
z bra ci, Ma rek ukoń czył wy ścig na dru -
giej po zy cji, za pew nia jąc so bie tym sa -
mym II miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej se ria lu. 

Wy ścig w Poz na niu po twier dził
świet ną for mę Pa wła Szkop ka, któ ry już
pod czas po przed niej run dy za pew nił so -
bie zwy cię stwo w Pu cha rze Eu ro py
w kla sie Stocksport 1000. W so bot nich
kwa li fi ka cjach Pa weł osią gnął naj lep szy
czas okrą że nia (1:34.294), dzię ki cze mu
w wy ści gu wy star to wał z po le po si tion.
Pod czas nie dziel ne go wy ści gu Pa weł
zma gał się z mo to cy klem. Przez pier-
wsze okrą że nia wal ka o pro wa dze nie to -
czy ła się po mię dzy Pa włem i Mar kiem
Szkop kiem, Ada mem Ba dzia kiem oraz
Ma gnu sem Sol lim. Na czwar tym okrą -
że niu pro wa dze nie ob jął Ma rek Szko -
pek, któ ry od dał je bra tu do pie ro na
trzy na stym ,,kół ku”. Ze wzglę du na po -
gar sza ją ce się wa run ki at mos fe rycz ne,
sę dzio wie za de cy do wa li o przer wa niu
ry wa li za cji po czter na stym okrą że niu.
W kla sy fi ka cji wy ści gu za Pa włem
Szkop kiem upla so wa li się ko lej no: Ma -
rek Szko pek, Ma gnus Sol li, Mar cin
Wal ko wiak oraz Adam Ba dziak. 

W Poz na niu moż na by ło po dzi wać ry -
wa li za cję czo ło wych, eu ro pej skich za -
wod ni ków mo to cy klo wych. W fi na ło wej
run dzie Pu cha ru wy star to wa ło po nad sie -
dem dzi się ciu za wod ni ków z 19 kra jów. 

Poz nań ska im pre za by ła czwar tą
w tym se zo nie run dą mo to cy klo we go
Pu cha ru Eu ro py. Wcześ niej sze wy ści gi

od by wa ły się w ko lej no: w Hisz pa nii,
Chor wa cji i Szwe cji. Wszyst kie za wo dy
bra cia Szko pek koń czy li w czo łów ce.
Pod czas pier wszej run dy Pu cha ru Eu ro -
py, ro ze gra nej w hisz pań skiej Kar ta ge -
nie, Pa weł wy wal czył dru gie miej sce.
Dru ga run da Pu cha ru, któ ra od by ła się
w czer wcu w Ri je ce przy nio sła za wod -
ni ko wi pier wsze w je go ka rie rze zwy -
cię stwo w eu ro pej skim se ria lu. Świet ną
for mę Pa weł po twier dził w lip cu, zwy -
cię ża jąc w Kar lsko dze. Dzię ki te mu Pa -
weł Szko pek na run dę przed za koń cze -
niem se zo nu zag wa ran to wał so bie zwy -
cię stwo w ca łym se ria lu.

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

Bra cia Szko pek na po dium Pu cha ru Eu ro py
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Naj lep szym do wo dem 
na ist nie nie po za ziem skiej 
in te li gen cji jest to, 
że nie na wią zu je 
z na mi kon tak tu.

(po wie dze nie przy pi sy wa ne 
Al ber to wi Ein ste i no wi)

W Szko le Pod sta wo wej Nr 18, jak co ro -
ku prze pro wa dzo no ak cję „Sprzą ta nie
świa ta”. Po prze dzi ły ją po ga dan ki zwią za ne
z obo wią zu ją cym w re gio nie ma zo wiec kim
ha słem „Zie mia w two ich rę kach – wy graj
z az be stem”, któ re od by ły się na lek cjach
przy ro dy. Dzie ci uzy ska ły in for ma cje na te -
mat wy ro bów az be sto wych, gdzie są wy ko -
rzy sty wa ne, jak bar dzo mo gą być nie bez -
piecz ne i o przy ję tym w 2002 ro ku Kra jo -
wym Pro gra mie Usu wa nia Az be stu.

20 wrześ nia w dniu prze pro wa dze nia ak -
cji od by ły się za ję cia, do ty czą ce bu do wa nia
świa do mo ści eko lo gicz nej. Ucz nio wie kla -
sy VB pod kie run kiem Ewy Gło dow skiej
przy go to wa li przed sta wie nie „Se gre guj

z na mi”. Mło dzi ak to rzy po przez dra mę
uczy li swo ich ró wieś ni ków se gre go wa nia
od pa dów i od po wie dzial no ści za lo sy na -
sze go śro do wi ska na tu ral ne go, a tym sa -
mym ca łej pla ne ty. W sa lach lek cyj nych
pod opie ką na u czy cie li ucz nio wie przy go -
to wa li pla ka ty, ha sła, stro je eko lo gicz ne
oraz pra ce pla stycz no -tech nicz ne z wy ko -
rzy sta niem su row ców wtór nych. Ha sła wy -
my ślo ne przez mło dych lu dzi brzmia ły
m.in.: „Wszyst kie śmie ci na sze są”, „Je śli
chcesz czy stą Pol skę mieć wrzuć do ko sza
każ dy śmieć”, „Zbie ra jąc śmie ci je sie nią,
w zi mie, w le cie, chce my po móc na szej
pla ne cie”. W ra mach dzia łań na rzecz śro -
do wi ska lo kal ne go ucz nio wie wraz z wy -
cho waw ca mi sprzą ta li te ren wo kół szko ły
i osie dle Skar pa. I.J.

Sprzą ta nie Skar py

I miejsce

To już ostat ni kon kurs, któ ry wspól nie
z Miej skim Ogro dem Zo o lo gicz nym or -
ga ni zo wa ły „Sy gna ły Płoc kie” i Ga ze ta
Wy bor cza Płock. Za my ka on cykl czte -
rech pór ro ku w zoo. Za koń czy go wy sta -
wa re tros pek tyw na z wszyst kich czte rech
edy cji.

Na tę ostat nią nap ły nę ło po nad 40 fo to -
gra fii. Obra dy ju ry by ły burz li we; zwłasz -
cza w chwi lach, gdy po mysł na zdję cie
wy da wał się cie ka wy, ale szwan ko wa ła
tech ni ka. Osta tecz nie ju ry zde cy do wa ło
przym knąć oko na bra ki war szta to we,
gdy sa ma hi sto ria opo wie dzia na na zdję-
ciu by ła in te re su ją ca. Tak by ło z pra cą
Ame lii Ma łec kiej, zdo byw czy nią II na -
gro dy, któ ra sfo to gra fo wa ła wy po czy wa -
ją ce go nad wo dą ma ka ka. Trze cie miej sce
zdo był Mar cin Sta wic ki za le ni wie li żą ce
się lwi ce. 

Co do pier wsze go miej sca z roz cią gnię tą
na brzu chu, od po czy wa ją cą w cie niu su ry -
kat ką ju ry nie mia ło cie nia wąt pli wo ści, że
jest kwin te sen cją let niej sje sty w upal ny
dzień. I by ło nie mal jed nog łoś ne w przyz -
na niu pier wszej na gro dy. Ju ry przyz na ło
rów nież trzy rów no rzęd ne wy róż nie nia dla:
Alek san dry Ku cic kiej („Za cza ro wa ne
zwier cia dło”), Pa wła Ei ma na (lam part)
i wspom nia nej już Ame lii Ma łec kiej (wy -
po czy wa ją ce owie czki). Zwy cięz cy otrzy-
ma li kar ty wstę pu do zoo (waż ne przez rok),
zo o lo gicz ne nies po dzian ki, a tak że ga dże ty
i al bu my od wspó łor ga ni za to rów, któ ry mi –
obok już wspom nia nych – by ły: Ży cie Płoc -
ka, Ra dio Eska i Ra dio dla Cie bie.

Uro czy ste og ło sze nie wy ni ków i wrę -
cze nie na gród od by ło się 24 wrześ nia
w pa wi lo nie dy dak tycz nym w płoc kim
zoo. (rł)

Zwy cięz cą czwar tej edy cji kon kur su fo to gra ficz ne go płoc kie go zoo zo stał Piotr
Zwa rycz z Płoc ka za zdję cie pt. „O pla ży się ma rzy” z le żą cą na pniu su ry kat ką

La to w zoo. Fi nał

* Naj wyż szym wznie sie niem na na szej
pla ne cie jest Mo unt Eve rest (8.848 m
npm) w łań cu chu Hi ma la jów. Je go szczyt
pier wszy czło wiek zo ba czył z po wie trza
w 1933 ro ku. Zdo by ty zo stał w 1953 ro ku
przez Szer pa Ten zin ga i An gli ka Hil la re go.
* Naj wię k szą de pre sją na ku li ziem skiej

jest Mo rze Mar twe (Pa le sty na), któ re go
lu stro wo dy znaj du je się 392 m po ni żej
po zio mu mo rza. Trzy dal sze miej sca zaj-
mu ją: Pu sty nia Li bij ska (133 m ppm,
Mar twa Do li na w Ka li for nii (45 m) i Mo -
rze Kas pij skie (28 m).
* Naj wyż szym czyn nym wul ka nem jest

Co to pa xi w Ek wa do rze (5.896 m). Dru gi
jest Po po ca te petl w Mek sy ku (5.452 m),
trze ci San gay w Ek wa do rze (5.230 m).
* Naj wię kszą głę bią mor ską jest Rów

Ma riań ski na Pa cy fi ku (11.022 m). (j)

wiecie, że...Czy
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