
15 PAŹDZIERNIKA 2008

Nr 18 (198)

– Kon ty nu u je my dy na micz ny roz wój Płoc -
ka – mó wił Mi ro sław Mi lew ski. – Na od no -
to wa nie nie wąt pli wie za słu gu je fakt, że do -
cho dy do bu dże tu w pier wszym pół ro czu
wpły wa ły ter mi no wo i w wy so ko ściach gwa -
ran tu ją cych re a li za cję rocz ne go pla nu. 

Mi ro sław Mi lew ski po in for mo wał, że po
raz pier wszy nie za leż na agen cja Fitch Ra t-
ings Lon dyn/War sza wa na da ła mia stu mię -
dzy na ro do wą wia ry god ność fi nan so wą.
Okre ślo no ją na po zio mie tyl ko o je den sto -
pień niż szym niż mak sy mal ny. – W Pol sce
wyż sze stop nie przyz na no tyl ko Ka to wi com
i Wro cła wo wi, a ta ki jak nasz po sia da ją je -
dy nie Gdańsk i Szcze cin – mó wił Pre zy dent. 

Mi ro sław Mi lew ski po in for mo wał tak że
o ko lej nym pod wyż sze niu ra tin gu kra jo we go
do po zio mu AA-(pol) z dłu go ter mi no wą per-
spek ty wą sta bil ną. – To naj wyż sza po zy cja
w tej ka te go rii wśród pol skich miast – wy -
jaś niał. – W prak ty ce oz na cza to, że w ra zie
po trze by, bez piecz nie mo że my ko rzy stać
z kre dy tów na in we sty cje miej skie. 

Po raz czwar ty z rzę du, Płock za jął pier-
wsze miej sce w Pol sce, wśród miast na pra -
wach po wia tu, w ran kin gu pro wa dzo nym
przez Uni wer sy tet War szaw ski, pub li ko wa -

nym w piś mie „Wspól no ta”. Ran king przed-
sta wia sa mo rzą dy o naj wyż szych wy dat kach
na in we sty cje w in fra struk tu rę tech nicz ną
w prze li cze niu na jed ne go miesz kań ca. 

– Jest więc ba da niem po ka zu ją cym sa mo -
rzą dy o naj wyż szym wy sił ku in we sty cyj nym
– mó wił Mi ro sław Mi lew ski. – Płock ma
zasz czyt być li de rem w tym gro nie po now nie. 

W pier wszym pół ro czu 2008 ro ku roz po -
czę ła się bu do wa ostat nie go od cin ka dróg do -
ja zdo wych do no we go mo stu. Za koń cze nie
prac pla no wa ne jest na ko niec li sto pa da br.

Dy na micz nie roz wi ja się bu dow nic two
miesz ka nio we. Mia sto od da ło do użyt ku
blok z 13 lo ka la mi przy ul. Pa dlew skie go 6.
Za koń czy ła się mo der ni za cja obiek tu
miesz kal no -u słu go we go przy ul. Grodz kiej
8. Znaj du je się tam dzie więć miesz kań. Na
osie dlu Po dol szy ce Wieś roz po czę ły się
pra ce przy bu do wie pię ciu bu dyn ków,
gdzie bę dzie 127 miesz kań. Uzy ska no tak -
że poz wo le nie na bu do wę Zło te go Ro gu. 

– W czer wcu roz po czę ło się prze ka zy wa -
nie do użyt ku do mów jed no ro dzin nych przy
uli cy Srebr nej – re la cjo no wał Mi ro sław
Mi lew ski. – Trwa bu do wa 64 miesz kań
przy ul. Ar mii Kra jo wej.

Mia sto kon sek wen tnie kon ty nu u je bu do -
wę no wych dróg oraz pro wa dzi re mon ty do -
tych czas użyt ko wa nych, m.in.: ul. Siel skiej,
Pro stej, Ką to wej, Chmiel nej, Orze cho wej
(wraz z ka na li za cją desz czo wą), Stocz nio -
wej, Mo ścic kie go i Kra ków ki. Pow sta ła bra -
ku ją ca in fra struk tu ra, m.in. w ul.: Wid nej,
Ma zo wiec kiej, Ma ło pol skiej, Bia ło wie skiej,
Zgod nej, Ma zur skiej. W pier wszym pół ro -
czu roz po czął się re mont ul. Gał czyń skie go,
Sy na go gal nej, Dę bo wej, Kwia to wej. Trwa
bu do wa oczysz czal ni przy ul. Zgod nej. In -
we sty cja poz wo li na roz bu do wę ka na li za cji
desz czo wej w Bo ro wi czkach. Dzię ki te mu
moż li we bę dzie wy ko na nie utwar dzo nych
na wierz chni wraz z od wod nie niem ulic osie -
dlo wych, po ło żo nych na tym ob sza rze. 

W re a li za cji jest Pa saż Pa de rew skie go
oraz pa saż na Po dol szy cach Pół noc, któ ry
ma po łą czyć Park Pół noc ny z rze ką Ro si cą. 

– Wi docz ne są efek ty re wi ta li za cji Sta -
rów ki – przed sta wiał Mi ro sław Mi lew ski. –
Aby przys pie szyć ten pro ces, mia sto na dal

wspie ra fi nan so wo wła ści cie li przy re mon -
tach za byt ko wych ka mie nic.

Wła dze mia sta in we stu ją tak że w roz wój
dzie ci i mło dzie ży, któ rzy otrzy mu ją sty pen -

dia so cjal ne, a naj lep si w na u ce i spor cie
na gra dza ni są sty pen dia mi mo ty wa cyj ny -
mi. Wie le się dzie je tak że w i przy pla ców -
kach oświa to wych. Ku koń co wi zbli ża się
bu do wa pa wi lo nu dy dak tycz ne go Ja giel -
lon ki. Kil ka szkół ma no we bo i ska i urzą -
dze nia spor to we. Na u czy cie le otrzy mu ją
osiem pro cent do dat ku mo ty wa cyj ne go. 

– Kon ty nu u je my ba da nia pro fi lak tycz ne
dla płoc czan – mó wił Pre zy dent. – No wo -
ścią jest wpro wa dze nie szcze pień dla dzie ci
prze ciw me nin go ko kom, wy wo łu ją cym
m.in. sep sę. 

dokończenie na str. 4

Na wrześ nio wej se sji Ra dy Mia sta Pre zy dent przed sta wił in for ma cję z wy ko na nia bu dże tu mia sta 
za I pół ro cze 2008 ro ku

Sześć mie się cy za na mi

1,5 tys. za wod ni ków w róż nym wie ku
wzię ło – 8 paź dzier ni ka – udział w XVII
Bie gu Tum skim. 

Od by ło się 15 bie gów na róż nych tra sach.
W pier wszych 10 bie gach startowali naj -
młod si (chłop cy i dziew czę ta z rocz ni ków
od 1993 do 1998 i młod si). Mie li oni do po -
ko na nia ok. 1250 me trów na tra sie: Sta ry
Ry nek – Zduń ska – Okrzei – Ka zi mie rza
Wiel kie go – Pie kar ska – Te a tral na – Ma ła -
chow skie go – Sta ry Ry nek. 

Dla dziew cząt z rocz ni ków 1989-1992
przy go to wa no tra sę o dłu go ści ok. 1400 me -
trów, a dla chłop ców z tych sa mych rocz ni -
ków – ok. 2800 me trów. Mło dzież ści ga ła
się uli ca mi: Sta ry Ry nek – Zduń ska – Okrzei
– Ka zi mie rza Wiel kie go – Pie kar ska – Te a -
tral na – Grodz ka – Sta ry Ry nek. W ostat -
nim, pięt na stym bie gu (open) wzię li udział
do ro śli. Męż czyź ni do po ko na nia mie li ok.
5600 me trów, a ko bie ty dy stans o po ło wę
krót szy. Swo ją szan sę mie li rów nież nie peł -
no spraw ni na wóz kach (na dy stan sie 1400

me trów) i in ni nie peł no spraw ni, któ rzy mu -
sie li po ko nać dwu krot nie dłuż szą tra sę.

Wśród naj młod szych na me tę ja ko pier-
wsi przy bie gli: We ro ni ka Ku czyń ska ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 6 i Do rian Brą gal ski
z SP nr 22. Z rocz ni ka 1997 wy gra li: Do mi -
ni ka Or li kow ska z SP nr 6 oraz Kon rad Ka -
miń ski z SP nr 2 z Płoń ska. Wśród za wod ni -
ków o rok od nich star szych pier wsze miej -
sce wy wal czy li: We ro ni ka Po ciech (ŁKS

Błę kit ni) i Bar tosz Fe li bór (SP nr 12).
Z rocz ni ka 1995 wy gra li: An na Chęt ka
(Gim na zjum nr 3) i Mi chał Li ma rek z G nr
1. Wśród 14- i 15-lat ków naj szyb si oka za li
się: Mo ni ka Za łę ska z G nr 1 oraz Ka mil To -
ma szew ski z Gim na zjum nr 5. Ju li ta Dy bi -
kow ska (ŁKS Błę kit ni) i Ma ciej Szpa ler ski
(I LO PUL) trium fo wa li na me cie wśród za -
wod ni ków z rocz ni ków 1992-91. Ja ko pier-
wsi wśród naj star szych ze szkół po nad gim -

na zjal nych do me ty do tar li: Alek san dra Skę-
tow ska z Ma ła cho wian ki i Ma te usz Więc k-
ow ski, re pre zen tu ją cy MUKS. 

W rocz ni kach 1973-88 pier wsze miej sce
zdo by li: Edy ta Le wan dow ska i Ma riusz Gi -
żyń ski, a z rocz ni ków 1958-72: Bo że na Za -
łę ska i Sła wo mir Ką piń ski. Wśród naj star -
szych za wod ni ków, czy li uro dzo nych
w 1957 ro ku i wcześ niej pier wsi na me cie
za mel do wa li się: Da nu ta Koz łow ska i Sta ni -
sław Dy mek.

W ka te go rii open wy gra li: Edy ta Le wan -
dow ska i Ma riusz Gi żyń ski. Wśród nie peł -
no spraw nych na wóz kach trium fo wa li: Be a -
ta Wasz czak i Ste fan Do ba czew ski, a wśród
nie peł no spraw nych: Mo ni ka Tur kow ska
i Mi chał Gięt ka. 

Z każ de go bie gu na gro dzo no sze ściu pier-
wszych za wod ni ków, któ rzy otrzy ma li dy -
plo my, a trzem pier wszym do dat ko wo wrę -
czo no me da le i na gro dy rze czo we. 

Or ga ni za to ra mi XVI Bie gu Tum skie go
by li: Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych,
Wy dział Kul tu ry i Spor tu Urzę du Mia sta
Płoc ka oraz Mię dzysz kol ny Ucz niow ski
Klub Spor to wy Płock. (m.d.)

Płock bie ga

200. ju bi le usz
Za mie siąc tra fi do rąk Czy tel ni ków

dwu set ny nu mer ”Sy gna łów Płoc -
kich”. Je steś my z Pań stwem od li sto -
pa da 1995 ro ku, sta ra jąc się in for mo -
wać o wszyst kim, co waż ne go i cie ka -
we go dzie je się w na szym mie ście.
Ros ną ca ob ję tość i na kład ga ze ty poz -
wa la ją nam mieć na dzie ję, że do brze
wy wią zu je my się z te go za da nia. Chęt-
nie jed nak poz na li byś my Wa sze opi -
nie i su ge stie. Na pisz cie co my śli cie
o ga ze cie, któ rą chce my wspól nie re -
da go wać. Naj cie ka wsze li sty opub li -
ku je my w ju bi le u szo wym nu me rze.
Gra tu la cje i ży cze nia mi le wi dzia ne.

Zes pół re dakcyjny
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* Płoc cy chu li ga ni za trzy ma ni
w Świ no uj ściu po me czu Wi sły
z Flo tą otrzy ma li wy ro ki – 20
dni aresz tu, grzyw ny do 3 tys. zł
i za kaz wstę pu na im pre zy ma -
so we.

* W ko lej nych 10 płoc kich szko -
łach do koń ca ro ku za in sta lo wa -
ny zo sta nie mo ni to ring wew -
nętrz ny.

* Sto wa rzy sze nie Gmin Tu ry stycz -
nych Po je zie rza Go sty niń skie go
za pra sza 25 paź dzier ni ka do Łąc -
ka na III Fe sti wal Fol klo ru i Kul -
tu ry Zie mi Ku jaw skiej i Ma zo -
wiec kiej.

* 30 wrześ nia po ul. Grodz kiej spa ce -
ro wał so bie lis.

* Sa lo wa w szpi ta lu wo je wódz kim
przy szła do pra cy, ma jąc we krwi
1,8 pro mi la al ko ho lu.

* Do PO KiS-u wró ci nie ba wem stu -
dyj ne ki no Char lie.

* Za by tko wy bruk zdję ty w cza sie
re mon tu z ul. Tum skiej po li cjan -
ci zna le źli na 4 dział kach
w Słup nie.

* Ju bi le u szo wy kon cert na 100-le-
t nich or ga nach ka te dral nych za -
grał (5 paź dzier ni ka) nie miec ki or -
ga ni sta Ge org Koch.

* 500-to no wy re ak tor no wej in sta la -
cji hy dro od siar cza nia ole jów
przyp ły nął na po cząt ku paź dzier -
ni ka do Płoc ka. Dal szą dro gę do
Or le nu po ko na na spe cjal nej plat-
for mie.

* Z oka zji Dnia Bu do wla nych MTBS
i jej pre zes uho no ro wa ni zo sta li
sta tu et ką i me da lem Kró la Ka zi -
mie rza Wiel kie go.

* Pra wie 80 tab lic re je stra cyj nych
zna laz ła oso ba zbie ra ją ca grzy by
w Dzie rząz ni.

* 19 paź dzier ni ka w sa li PSM wy stą -
pią: Ry szard Ryn kow ski i Je rzy
Kry szak (bi le ty w ka sie te a tru).

* Ko ło te re no we Pol skie go Związ ku
Głu chych prze pro wa dzi ło się na
ul. 3 Ma ja 16.

* Na no wym mo ście trwa przeg ląd
gwa ran cyj ny, a kon tro la NIK ma
wy jaś nić, czy as falt zo stał po ło żo -
ny pra wi dło wo.

* Wios ną roz pocz nie się bu do wa 2
ulic na osie dlu Wy szo grodz ka:
Stu dzien nej i Agre sto wej.

* 12 paź dzier ni ka roz po czął się
XXIII Ty dzień Kul tu ry Chrze ści -
jań skiej. W pro gra mie m.in. kon-
cert Płoc kiej Or kie stry Sym fo -
nicz nej, se mi na rum fi lo zo ficz ne
w III L.O, sym po zjum nt. mi sty ki
i poe zji Ja na Pa wła II i ks. Ja na
Twar dow skie go w L.O. SOP,
pusz cza nie la taw ców przy ko ście -
le św. Krzy ża na Po dol szy cach.

* Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
zaprasza 23.X. o godz. 17.30 do sali
koncertowej na widowisko słowno-
muzyczne pt. ,,Razem łatwiej”,
wstęp wolny. (j)

Mi nęło pół miesiąca
Lo ka le dla or ga ni za cji

Pre zy dent zgo dził się na prze dłu że nie
na na stęp ne 3 la ta wy naj mu lo ka li
w Miej skim Cen trum Roz wią zay wa nia
Prob le mów Spo łecz nych przy ul. Mi s-
jo nar skiej trzem or ga ni za cjom po za rzą -
do wym. W swo ich do tych cza so wych
sie dzi bach pzo sta ją: Za rząd Re jo no wy
PCK, Płoc kie Sto wa rzy sze nie Klub Ab -
sty en tów i Za rząd Re jo no wy PKPS.

Płock w Du ba ju
Na sze mia sto zo sta ło za pro szo ne do

uczest nic twa w tar gach CI TY SCA PE
do Du ba ju (5 – 11 paź dzier ni ka)
w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich.
Gro ma dzą one czo łów kę świa to we go
biz ne su i są naj bar dziej pre sti żo wy mi
tar gami in we sty cyj ny mi na świe cie.
W tak odleg łym re jo nie mie liś my oka -
zję za pre zen to wać płoc ką ofer tę in we -
sty cyj ną po raz pier wszy.

Dy plom dla Płoc ka
W III edy cji kon kur su ”Dy plom dla

Płoc ka” na naj lep sze pra ce ma gi ster -
skie, in ży nier skie i li cen cjac kie, przy go -
to wa ne w ro ku aka de mic kim 2007/2008
przyz na no na stę pu ją ce na gro dy Pre zy -
den ta: 

– w ka te go rii prac ma gi ster skich na -
gro dę I stop nia otrzy ma ła El żbe ta Wi tu -
ska ze Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod -
ko wi ca, II stop nia – Ja kub Sko niecz ny
z SNTiS Po li tech ni ki War szaw skiej, III
stop nia – Mar cin Kę czkow ski z SW im.
Włod ko wi ca.

– w ka te go rii prac li cen cjac kich na -
gro dę II stop nia otrzy ma ła Ka ta rzy na
Smo liń ska (po li tech ni ka), dwie III stop-
nia: An na Mi cha łow ska (PWSZ) i Jo wi -
ta Mi cha lak (Włod ko wic) oraz wy róż -
nie nie – To masz Raj kow ski (po li tech ni -
ka). Wy róż nio ne pra ce mo gą być wy ko -
rzy sta ne do roz wią zy wa nia róż nych
prob le mów gos po dar czych, tech nicz -
nych i spo łecz nych na sze go mia sta.

Gar de ro ba dla „Wi sły”
Do dys po zy cji Płoc kie go Oś rod ka

Kul tu ry i Sztu ki prze ka za no 5 po miesz -
czeń na III pię trze bu dyn ku przy ul. 3
Ma ja 16 (łącz nie 165 mkw.). Po adap ta -
cji lo ka le zo sta ną za mie nio ne na ma ga -
zyn ko stiu mów i rek wi zy tów sce nicz -
nych, dzia ła ją ce go przy PO KiS, Zes po -
łu Pieś ni i Tań ca ”Wi sła”.

God ni na śla do wa nia
Pre zy dent og ło sił II edy cję kon kur su

dla or ga ni za cji po za rzą do wych pn.
„God ni Na śla do wa nia”. Ce lem kon kur -
su jest uho no ro wa nie naj lep szej or ga ni -
za cji, li de ra i wy róż nia ją ce go się wo lon -
ta riu sza or ga ni za cji po za rzą do wej.
Zgło sze nia osób i or ga ni za cji przyj mo -
wa ne bę dą (na spe cjal nych for mu la -
rzach) do 31 grud nia br. w Cen trum ds.
Współpra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą -
do wy mi przy ul. Mi sjo nar skiej.

Na gro dze ni pe da go dzy
Z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej

(14.X) Pre zy dent przyz nał do rocz ne na -
gro dy pie nięż ne 71 pe da go gom ze
szkół, przed szko li i oś rod ków wy cho -
waw czych. Na gro dę I stop nia otrzy ma -
ła Ol ga Woj gie ni ca z ,,Ma ła cho wian ki”,
po zo sta li na gro dy II stop nia. (j)

Prezydent zarządził
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1 paź dzier ni ka rok aka de mic ki za i na -
u-gu ro wa li stu den ci Pań stwo wej Wyż -
szej Szko ły Za wo do wej. Dwa dni póź -
niej – 3 bm. Ga u de a mus zabrz miał
w au li po li tech ni ki. Pro rek tor Ja cek 
Ki jeń ski, od te go ro ku kie ru ją cy Szko łą
Na uk Tech nicz nych i Spo łecz nych
przed sta wił pla ny roz wo ju uczel ni
m.in. po wo ła nie no we go kie run ku –
in ży nie ria ru chu. Od by ła się im ma try -
ku la cja przed sta wi cie li stu den tów I ro -
ku, wrę czo no na grody au to rom naj lep -
szych prac. Wy kład ina u gu ra cyj ny nt.
,,Ener ge ty ka ją dro wa – szan sa czy za -
gro że nie” wyg ło sił prof. dr hab. Mie -
czy sła w Po niew ski. 

W nie dzie lę, 5 paź dzier ni ka, w uczel -
nia nej ha li zgro ma dzi li się stu den ci, go ś-
cie i wła dze Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca. Sześć osób:. prof. Ali cja
Sos now ska i prof. Pa weł Sa muś, dr
Agniesz ka Wiel gus, dr Ry szard Ku rzyk,
dr Zdzi sław Pie trasz czyk, mgr Ma ria
Ptak, wy róż nio nych zo sta ło Me da la mi Pa -
wła Włod ko wi ca. Na za koń cze nie ina u -
gu ra cji XVII ro ku aka de mic kie go prof. dr
hab. Bro ni sław Misz tal mó wił o ”glo bal -
nych wyz wa niach dla pol skiej po li ty ki
mię dzy na ro do wej”. Na to miast 6 paź -
dzier ni ka roz po czął się 414. rok aka de -
mic ki w Wyż szym Se mi na rium Du chow -
nym. Na u kę roz po czę ło 14 alum nów. (j)

Wró ci li stu den ci

Po raz pier wszy agen cja Fitch Ra ti-
ngs Lon dyn/War sza wa na da ła na sze mu
mia stu mię dzy na ro do wą wia ry god ność
fi nan so wą. 

Ra ting dłu go ter mi no wy w wa lu cie za -
gra nicz nej oraz kra jo wej okre ślo no na po -
zio mie BBB+, czy li o je den sto pień mniej -
szym niż mak sy mal ny moż li wy. W Pol sce
wyż sze stop nie przyz na no tyl ko Ka to wi -
com i Wro cła wo wi. Ta kie jak Płock po sia -
da ją je dy nie Gdańsk i Szcze cin. 

Na to miast ra ting kra jo wy po raz ko -
lej ny pod wyż szo no, tym ra zem do 
po zio mu AA-(pol) z dłu go ter mi no wą
per spek ty wą sta bil ną. To naj wyż sza
po zy cja w tej ka te go rii wśród pol skich
miast. Au to rzy ana li zy pod kre śla ją, 
że „pod nie sie nie ra tin gu odz wier cie -
dla bar dzo do bre wy ni ki ope ra cyj ne
Płoc ka, szyb ko ros ną ce do cho dy po -
dat ko we i bez piecz ne wskaź ni ki za -
dłu że nia”. mk

Płock bez piecz ny fi nan so wo

W nie dzie lę, 26 paź dzier ni ka o godz.
14.30 w ko ście le pod wez wa niem św.
Ja na Chrzci cie la przy ul. ab pa No wo -
wiej skie go 2 bi sku pi ce re mo niarz ks.
Piotr Grzy wa czew ski od pra wi mszę
świę tą w nadz wy czaj nej for mie rzym-
skie go ry tu, po pu lar nie na zy wa ną
„Mszą try den cką”. Opra wę mu zycz ną
li tur gii za pew ni scho la se mi na ryj na,
któ ry wy ko na cho rał gre go riań ski, a ca -
łość uświet ni chór ka te dral ny Pu e ri
Can to res Plo cen ses, któ ry zaś pie wa po -
li fo nię skom po no wa ną przez jed ne go
z naj wy bit niej szych twór ców re ne san -
so wych, Or lan do di Las so.

War to pod kre ślić, iż bę dzie to pier-
wsza – od bli sko czter dzie stu lat – msza
świę ta od pra wio na przez płoc kie go ka-
p ła na w tym uświę co nym wie lo wie ko wą
tra dy cją obrząd ku, któ ry był w po -

wszech nym uży ciu aż do 1969 ro ku
(niek tó rzy mie li oka zję uczest ni czyć
w ina u gu ra cyj nej mszy try den ckiej od -
pra wio nej 1 czer wca br., rów nież u św.
Ja na, przez kap ła na z Ło mia nek – przyp.
red.). Za po cząt ku je ona re gu lar ne, co -
mie sięcz ne od pra wia nie Mszy Wszech -
cza sów w na szym mie ście, co sta no wi
od po wiedź na wo lę Oj ca Świę te go Be ne -
dyk ta XVI wy ra żo ną w li ście pa ster skim
Mo tu Pro prio „Sum mo rum Pon ti fi cum”
z 7 lip ca 2007 ro ku. Uro czy stość ta zna -
ko mi cie wpi su je się w die ce zjal ne ob -
cho dy Ro ku Ju bi le u szo we go bł. ab pa
An to nie go Ju lia na No wo wiej skie go.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat te -
go wy da rze nia moż na uzy skać dzwo -
niąc pod nu mer 0609-972-974 lub pi -
sząc na adres e-ma il plock.tra dy -
cja@gma il.com P. Szczep kowski

Msza Wszech cza sów wra ca do Płoc ka
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– Na czer wco wej se sji Ra dy Mia sta po -
ja wił się prob lem za nie czysz czeń po wie -
trza, spo wo do wa nych przez Or len – mó -
wił Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre zy -
den ta. – Dla te go za pro si liś my przed sta -
wi cie li kon cer nu, aby do kład nie opo wie -
dzie li o sy tu a cji. 

Wal de mar Tu sze wic ki – dy rek tor ds.
och ro ny śro do wi ska w PKN Or len kom-
plek so wo przed sta wił dzia ła nia kon cer nu
zwią za ne z do sto so wa niem ra fi ne rii do
stan dar dów i wy mo gów śro do wi sko -
wych. 

Płoc ka fir ma po sia da poz wo le nie zin-
te gro wa ne, czy li obej mu ją ce wszyst kie
kom po nen ty śro do wi ska, któ re zo sta ło
wy da ne przez Wo je wo dę Ma zo wiec kie -
go. Po nad to mo że się posz czy cić ISO
z za kre su sy ste mów za rzą dza nia śro do -
wi skiem, któ re uzy ska ła w 2000 ro ku,
a ostat nia re cer ty fi ka cja od by ła się
w 2006 ro ku.

– W 2007 ro ku emi sje sub stan cji do po -
wie trza nie prze kra cza ły norm – mó wił
Tu sze wic ki – Od dzie się ciu lat nie ma my
prob le mu z do trzy ma niem stan dar dów
emi syj nych. Sta ra my się, aby emi sja sub-
stan cji do po wie trza z ro ku na rok by ła
co raz mniej sza. I tak się sta ło w 2007 ro -
ku w po rów na niu z ro kiem po przed nim. 

Tu sze wic ki wy jaś nił, że w 2007 ro ku
do ko na no 270 po mia rów na spe cjal nych
emi to rach. Mie rzo no mię dzy in ny mi
emi sję dwut len ku siar ki, dwut len ku azo -
tu czy wę glo wo do rów ali fa tycz nych. 

– Mo ni to ru je my rów nież za nie czysz -
cze nie po wie trza wo kół Or le nu – mó wił
dy rek tor. – Ma my trzy sta cje po mia ro we:
przy Gim na zjum nr 5 na Wiel kiej Pły cie,
w Ma sze wie oraz Trze po wie. Ana li za wy -
ni ków, któ re tam uzy ska liś my po ka zu je,
że do trzy ma ne zo sta ły wszyst kie nor my
śro do wi sko we. Nie od no to wa no żad nych
prze kro czeń.

Tu sze wic ki mó wił tak że o po chod -
niach, któ re roz świet la ją nie bo nad Płoc -
kiem i bu dzą du ży nie po kój miesz kań -
ców, gdyż – we dług nich – za nie czysz -
cza ją po wie trze. – Po chod nie słu żą do
spa la nia ga zów wę glo wo do ro wych, któ -
re pow sta ły w wy ni ku awa rii lub znacz -
nych za kłó ceń na in sta la cjach pro duk -
cyj nych – wy jaś niał. – Dzię ki nim za pew -
nio ne jest bez pie czeń stwo. 

Or len w cią gu dzie się ciu lat na och ro -
nę śro do wi ska wy dał po nad 4 mi liar dy
zło tych. Pie nią dze te po szły m.in. na
uno wo cześ nie nie pro ce sów tech no lo -
gicz nych, dzię ki cze mu do at mos fe ry
prze do sta je się mniej związ ków che -
micz nych. 

Rad ną Wio let tę Kul pę za nie po ko ił jed-
nak za no to wa ny w cią gu dwóch lat na sta -
cji w Trze po wie wzrost emi sji dwut len ków
siar ki i azo tu. – Do pusz czal ne pro gi nie zo -
sta ły prze kro czo ne – us po ka jał Tu sze wic -
ki. – Emi sja wzro sła, bo zwię kszy liś my prz-
e rób ro py naf to wej. Na od no to wa ne wy ni -
ki mog ły wpły nąć tak że wa run ki po go do -
we, na przy kład kie ru nek i si ła wia tru. 

Ma gda le na Le wan dow ska do py ty wa ła,
czy kon cern pro wa dzi ba da nia wpły wu
Or le nu na zdro wie miesz kań ców. Tu sze -
wic ki wy jaś nił, że fir ma zaj mu je się zdro -
wiem pra cow ni ków, a spół ka Or len Me di -
ca prze pro wa dza sy ste ma tycz ne ba da nia
swo jej za ło gi. – Ja kie są jed nak wy ni ki
i czy moż na jed noz nacz nie od po wie dzieć,
ja ki jest wpływ Or le nu na zdro wie płoc -
czan, nie po tra fię od po wie dzieć – przyz -
nał dy rek tor. 

Rad ne go Pio tra No wic kie go nie prze -
ko na ły przed sta wio ne wy ni ki emi sji sub-
stan cji. – To są wy ni ki Or le nu, a my byś -
my chcie li obiek tyw nych ba dań i oce ny –
mó wił. – Czy są in ne au dy ty wy ko na ne

nie na zle ce nie kon cer nu przez fir my zew -
nętrz ne? 

– Nie znam ta kich opra co wań – przyz -
nał Tu sze wic ki. – Au dy ty zew nętrz ne są
wy ko ny wa ne, ale na na sze zle ce nie.
Wiem, że dla miesz kań ców na sza obec-
ność mo że być trud na, ale nas obo wią zu -
je pol skie pra wo i nie mo że my poz wo lić
so bie na prze kro cze nie ja kich kol wiek
norm śro do wi sko wych. 

We dług Sta ni sła wa Kwiat kow skie go
sta cji mo ni to ru ją cych za nie czysz cze nia
po win no być na te re nie Płoc ka wię cej. 
– Na przy kład na Po dol szy cach, gdzie
miesz ka po nad 40 ty się cy osób, czy na Ra -
dzi wiu, Skar pie i Wi nia rach – wy mie niał
no we lo ka li za cje. – Do pie ro wte dy był by
to peł ny i praw dzi wy mo ni to ring mia sta. 

Dy rek tor ds. och ro ny śro do wi ska
przyz nał, że sta cje po mia ro we Or le nu,
któ re znaj du ją się po za za kła dem wy ma -
ga ją uno wo cześ nie nia, po nie waż dzia ła ją
od 14 lat. – Je steś my przed mo der ni za cją
te go sy ste mu – mó wił. – Zle ci liś my już
opra co wa nie kon cep cji no wych lo ka li za -

cji. W przy szłym ro ku po dej mie my kon -
kret ne dzia ła nia. 

W dy sku sji za brał głos tak że An drzej
Ha sa, kie row nik płoc kiej de le ga tu ry Wo -
je wódz kie go In spek to ra tu Och ro ny Śro -
do wi ska w War sza wie. – Wy niki z mo ni -
to rin gu pro wa dzo ne go przez PKN Or len
po kry wają się z na szy mi od no to wa ny mi
np. na sta cji po mia ro wej przy uli cy Re ja –
za pew nił.

Na se sji po wró cił rów nież te mat odo-
rów z Za kła dów Dro biar skich i Or le nu. 
– To bar dzo trud ny prob lem – od po wia -
dał An drzej Ha sa. – Za kła dy prze my sło -
we nie po win ny znaj do wać się w cen trum
mia sta. Dla te go przy opra co wy wa niu za -
gos po da ro wa nia prze strzen ne go, trze ba
dwa ra zy się za sta no wić nad ich lo ka li -
za cją. Sa drob ma poz wo le nia zin te gro -
wa ne, co oz na cza, że dzia ła we dług
wszyst kich za le ca nych norm. Nie ste ty,
nie ma żad nej me to dy na zmie rze nie
uciąż li wych za pa chów. A jak nie ma ta -
kiej moż li wo ści, to nie ma też norm, któ -
re poz wo li ły by po ka zać, że pew ne wskaź -
ni ki są prze kro czo ne i na tej pod sta wie
moż na by ło by uka rać win nych. 

Kie row nik płoc kiej de le ga tu ry WIOŚ
wy jaś nił, że naj wię kszym prob le mem dla
mia sta jest du że stę że nie w po wie trzu py -
łu o ma łych roz mia rach. – Ale nie jest to
zwią za ne z pra cą kon cer nu – wy jaś niał. –
Płock zo stał za li czo ny do pię ciu stref wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go, gdzie prze kro -
czo ne są nor my py ło we. Na ta ki stan rze -
czy wpły wa m.in. du że na tę że nie ru chu
po ja zdów oraz lo kal ne – czę sto nie wiel kie,
przy do mo we – kot łow nie. Mi mo wszyst ko,
stan za nie czysz cze nia po wie trza w Płoc ku
w cią gu dwu dzie stu lat znacz nie się po -
pra wił. Mał go rza ta Da nie luk

Przez po nad dwie go dzi ny rad ni dy sku to wa li na te mat mo ni -
to ro wa nia za nie czysz czeń po wie trza w Płoc ku

Wszyst ko w nor mie

Rad ni pod ję li uch wa łę, któ ra re gu lu je
i po rząd ku je za sa dy po bie ra nia op ła ty

tar go wej we wszyst kich miej scach sprze-
da ży na te re nie Płoc ka. 

Zgod nie z usta wą o po dat kach i op ła tach
lo kal nych, tar go wi ska są to wszel kie miej s-
ca, w któ rych pro wa dzo ny jest han del (z wy -
jąt kiem bu dyn ków). Op ła ta tar go wa po win -
na być więc po bie ra na we wszyst kich miej -
scach, gdzie pro wa dzo na jest sprze daż, czy -
li tak że w miej scach nie przy sto so wa nych do
te go ce lu, np. w bra mach, na pod wór kach,
chod ni kach itp. 

Uch wa ła płoc kiej Ra dy Mia sta z 30
wrześ nia br. wpro wa dza op ła tę tar go wą
w miej scach nie przez na czo nych do han dlu
oraz do kład nie okre śla, gdzie i kie dy po win -
na być ona po bie ra na, wska zu je miej sca,
gdzie nie po bie ra się op ła ty oraz re gu lu je
pra wa i obo wiąz ki in ka sen tów. 

War to do dać, że staw ki op łat tar go wych
w do tych cza so wych miej scach sprze da ży
nie uleg ły zmia nie (obo wią zu ją od 2004
ro ku). Dzien ne ta ry fy przed sta wia ją się na -
stę pu ją co:

I. Gieł da sa mo cho do wa przy ul. Biel-
skiej 56 i 65, Gwar dii Lu do wej (dz.
89/1, 84/3)
1. Przy sprze da ży:

a) sa mo cho du oso bo we go lub cię ża ro -
we go o ła dow no ści do 1,5 t oraz cią -
gni ka – 23 zł

b) sa mo cho du cię ża ro we go o ła dow no -
ści po wy żej 1,5 t – 32 zł

c) sa mo cho du cię ża ro we go o ła dow no -
ści po wy żej 1,5 t z przy cze pą – 36 zł 

d) przy cze py – 11 zł 
e) mo to cy kla, mo to ro we ru – 3 zł
f) ro we ru – 1 zł 

2. Przy sprze da ży po za obrę bem sa -
mo cho du:

a) za za ję cie po wierz chni do 2 mkw. – 3 zł
b) za za ję cie dal szej po wierz chni – za każ -

dy roz po czę ty 1 mkw. - 2 zł
3. Ob woź ne pun kty ga stro no micz ne:

a) sa mo cho dy o ła dow no ści do 1,5 t –
54 zł

b) sa mo cho dy o ła dow no ści po wy żej
1,5 t – 90 zł

c) sa mo cho dy z przy cze pą – dop ła ta za
przy cze pę – 27 zł

4. Po zo sta łe pun kty ga stro no micz ne:
a) za za ję cie po wierz chni do 2 mkw. -

27 zł
b) za za ję cie dal szej po wierz chni – za

każ dy roz po czę ty 1 mkw. (łącz nie
z na mio ta mi i za da sze nia mi) – 2 zł

II. Gieł da to wa ro wa przy ul. Biel skiej
56 i 65
1. Przy sprze da ży z:

a) sa mo cho du oso bo we go, wo zu kon-
ne go - 6 zł

b) sa mo cho du oso bo we go z przy cze pą,
cię ża ro we go z przy cze pą o ła dow no -
ści do 1,5 t, cią gni ka – 12 zł 

c) sa mo cho du cię ża ro we go o ła dow no -
ści po wy żej 1,5 t, au to bu su, cią gni ka
z przy cze pą – 14 zł 

d) sa mo cho du cię ża ro we go o ła dow no -
ści po wy żej 1,5 t z przy cze pą – 17 zł

2. Przy sprze da ży ze sto i ska:
a) za za ję cie po wierz chni do 2 mkw. – 3 zł
b) za za ję cie dal szej po wierz chni – za

każ dy roz po czę ty 1 mkw. – 2 zł
3. Ob woź ne pun kty ga stro no micz ne:

a) sa mo cho dy o ła dow no ści do 1,5 t –
54 zł

b) sa mo cho dy o ła dow no ści po wy żej
1,5 t – 90 zł

c) sa mo cho dy z przy cze pa mi – dop ła ta
za przy cze pę – 27 zł

4. Po zo sta łe pun kty ga stro no micz ne:
a) za za ję cie po wierz chni do 2 mkw. –

27 zł
b) za za ję cie dal szej po wierz chni – za

każ dy roz po czę ty 1 mkw. (łącz nie
z na mio ta mi i za da sze nia mi) – 2 zł

III. Tar go wi ska przy uli cach: Kró le -
wiec kiej 19, Biel skiej 29, 31, 35, 37,
Ostat niej 2 i 2A, Rem bie liń skie go 6B
oraz or ga ni zo wa ne do raź nie kier ma sze
i miej sca sprze da ży oko licz no ścio wej.
1. Przy sprze da ży z:

a) sa mo cho du oso bo we go lub sa mo -
cho du cię ża ro we go o ła dow no ści do
1,5 t – 9 zł

b) sa mo cho du cię ża ro we go o ła dow no -
ści po wy żej 1,5 t i au to bu su – 23 zł

c) sa mo cho du cię ża ro we go o ła dow -
no ści po wy żej 1,5 t z przy cze pą –
45 zł

d) ze sto i ska (sto li ka, ste la ża, ław ki,
skrzyn ki, itp.) za za ję cie po wierz chni
do 2 mkw. – 3 zł

e) ze sto łu bę dą ce go na wy po sa że niu
tar go wi ska – 4 zł 

f) na ręcz nej i ob noś nej (z rę ki, tor by,
pu deł ka, ko sza, wia dra, łu bian ki) – 
1 zł 

g) w przy pad ku, gdy po wierz chnia sto -
i ska han dlo we go prze wyż sza 2 mkw.
– za każ dy roz po czę ty do dat ko wo za -
ję ty 1 mkw. po wierz chni - 2 zł

IV. In ne miej sca sprze da ży, nie wy -
mie nio ne w pkt. I-III – 500 zł

Z op ła ty tar go wej zwol nio ne są:
– miej sca im prez i in nych wy da rzeń or ga -

ni zo wa nych przez Urząd Mia sta i jego
jed nost ki or ga ni za cyj ne

– plac Sta re go Ryn ku i ul. Tum ska (do ty -
czy wy twór ców rę ko dzie ła, ar ty stów
pla sty ków i do ko nu ją cych sprze da ży
oso bi ście wy two rzo nych dzieł oraz
sprze daw ców kwia tów i in nych)

– osie dlo we „mi ni tar go wi ska” przez na -
czo ne dla dział kow ców

– te re ny przy cmen ta rzach i przed skle pa -
mi (po uisz cze niu op ła ty za za ję cie pa -
sa dro go we go i uzy ska niu zez wo le nia
od za rząd cy te re nu). (m.d.)

Zmia ny, ale nie cen
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1. UCH WA ŁA NR 383/XXVII/08
w spra wie na da nia imie nia Har cer -
skie mu Zes po ło wi Pieś ni i Tań ca
„Dzie ci Płoc ka”.

2. UCH WA ŁA NR 384/XXVII/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2008 rok.

3. UCH WA ŁA NR 385/XXVII/08
w spra wie za cią gnię cia kre dy tu dłu -
go ter mi no we go na fi nan so wa nie pla -
no wa ne go de fi cy tu bu dże tu mia sta
Płoc ka na 2008 rok.

4. UCH WA ŁA NR 386/XXVII/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za -
war cie umów na okres prze kra cza ją -
cy rok bu dże to wy.

5. UCH WA ŁA NR 387/XXVII/08
w spra wie uchy le nia uch wa ły nr
296/XXI/08 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 26 lu te go 2008 ro ku w spra -
wie usta le nia za sad ko rzy sta nia ze
sto łó wek zor ga ni zo wa nychw przed -
szko lach i szko łach Mia sta Płoc ka
oraz zmia ny uch wa ły nr 147/X/07
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 26 czer-
wca 2007 r. oraz zmia ny uch wa ły nr
147/X/07 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 26 czer wca 2007 ro ku
w spra wie op łat za świad cze nia

przed szko li pro wa dzo nych przez
Mia sto Płock.

6. UCH WA ŁA NR 388/XXVII/08
w spra wie op ła ty tar go wej na te re nie
mia sta Płoc ka.

7. UCH WA ŁA NR 389/XXVII/08
w spra wie za ło żeń do pla nu za o pa trze -
nia w ciep ło, ener gię elek trycz ną i pa li -
wa ga zo we dla Gmi ny – Mia sto Płock.

8. UCH WA ŁA NR 390/XXVII/08
w spra wie uchy le nia Uch wał Ra dy
Mia sta Płoc ka: Nr 370/XVI/99 Ra dy

Mia sta Płoc ka z dnia 7 wrześ nia
1999 ro ku, Nr 1042/L/02 Ra dy Mia -
sta Płoc ka z dnia 26 lu te go 2002 ro -
ku, Nr 1043/L/02 Ra dy Mia sta Płoc -
ka z dnia 26 lu te go 2002 ro ku, Nr

1160/LVI/02 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 24 wrześ nia 2002 ro ku, Nr
46/V/02 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
30 grud nia 2002 ro ku oraz Nr
578/XXX/04 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 28 wrześ nia 2004 ro ku.

9. UCH WA ŁA NR 391/XXVII/08
w spra wie „Miej sco we go pla nu za gos -
po da ro wa nia prze strzen ne go osie dla
Po dol szy ce Po łud nie w Płoc ku”.

10. UCH WA ŁA NR 392/XXVII/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na

sprze daż w dro dze prze tar gu ust-
ne go nie o gra ni czo ne go nie ru cho -
mo ści za bu do wa nej po ło żo nej
w Płoc ku przy ul. Ki liń skie go,
Obręb 9.

11. UCH WA ŁA NR 393/XXVII/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na sprze-
daż w dro dze prze tar gu ust ne go nie -
o gra ni czo ne go nie ru cho mo ści za bu -
do wa nej po ło żo nej w Płoc ku przy ul.
Tar go wej, Obręb 6.

12. UCH WA ŁA NR 394/XXVII/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za -
mia nę nie ru cho mo ści ozn. nr ewid.
520/1, 526/4 oraz czę ści nie ru cho -
mo ści ozn. nr ewid. 526/3 po ło żo -
nych w Płoc ku przy ul. Me dycz nej,
nie ru cho mo ści ozn. nr ewid. 27/2,
27/3 po ło żo nej w Płoc ku przy ul.
Biel skiej, nie ru cho mo ści ozn. nr
ewid. 262/3 po ło żo nej w Płoc ku przy
ul. No wy Ry nek, sta no wią cych włas -
ność Gmi ny Płock, na nie ru cho mość
ozn. nr ewid. 239/1 po ło żo ną w Płoc -
ku przy Pla cu Ce le bry Pa pie skiej,
sta no wią cą włas ność Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go.

13. UCH WA ŁA NR 395/XXVII/08
w spra wie skar gi p. J. M. zam.
w Płoc ku na dzia ła nia Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka.

14. UCH WA ŁA NR 396/XXVII/08
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
375/XXVI/08 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 26 sier pnia 2008r. w spra wie
udzie le nia po mo cy fi nan so wej dla Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wie-
c kie go na za kup apa ra tu USG do pra-
cow ni ul tra so no gra fii w Wo je wó-
dz kim Szpi ta lu Zes po lo nym w Płoc ku.

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXVII 
se sji w dniu 30 września 2008 roku:

dokończenie ze str. 1
Du żym za in te re so wa niem miesz kań ców

cie szą się tak że tzw. bia łe so bo ty. Co raz
wy żej oce nia ne są (np. przez ty god nik
„Wprost”) usłu gi Szpi ta la św. Trój cy.

Wciąż pro wa dzo ne są dzia ła nia zwią za -
ne z bez pie czeń stwem. Na po cząt ku ro ku
pra cę roz po czął po ste ru nek po li cji na Po -
dol szy cach. Od kwiet nia na płoc kich uli-
cach przy by ło też sied miu no wych straż ni -
ków miej skich. 

– Cie szy nas, że dzia ła ją cy od po cząt ku
2008 ro ku Miej ski Urząd Pra cy, no tu je spa -
dek bez ro bo cia w Płoc ku – re la cjo no wał Mi -
ro sław Mi lew ski. – W cią gu pier wsze go pół -
ro cza licz ba osób bez pra cy zmniej szy ła się
z 9169 w stycz niu do 7077 w lip cu.

W stycz niu mia sto prze ję ło od Or le nu klub
spor to wy Wi sła – Nie ukry wam, że przys po -
rzy ło to wie lu prob le mów – mó wił Pre zy dent.
– Do brze, że uda ło się po zy skać spon so ra dla
klu bu – Vec trę z kon sor cjum Pol -A qua. 

Mi ro sław Mi lew ski mó wił tak że o pro -
mo cji mia sta. Kil ka te go rocz nych im prez
i wy da rzeń m.in. te, któ re od by ły się w no -
wo o twar tym am fi te a trze tran smi to wa ły na
ży wo ogól no pol skie sta cje te le wi zyj ne. 

Dy sku sja

Nie wszy scy rad ni zga dza ją się z po li ty ką
władz mia sta w I pół ro czu br. Rad na El żbie -
ta Ga piń ska mia ła za strze że nia do pra cy
straż ni ków miej skich. – Nie ro zu miem ich
dzia ła nia – mó wi ła. – Tyl ko przez sześć mie -
się cy wy sta wi li oni man da ty i grzyw ny na po -
nad 205 ty się cy zło tych, co sta no wi 137 pro-
cent w po rów na niu z ubieg łym ro kiem. Po -

win ni za jąć się za pew nie niem bez pie czeń -
stwa, a nie man da ta mi. 

– Nie zga dzam się ze stwier dze niem, że
straż ni cy źle pra cu ją – od po wia dał Pre zy -
dent. – Mu szą oni dbać o bez pie czeń stwo,
rów nież to zwią za ne z ru chem dro go wym,
a – nie ste ty – jest co raz wię cej wy kro czeń
z nim zwią za nych. 

Wzrost licz by man da tów Mi ro sław Mi -
lew ski tłu ma czył m.in. tym, że Straż Miej s-
ka po sia da dwa fo to ra da ry oraz że w Stra ży
pra cu je co raz wię cej osób. 

El żbie ta Ga piń ska mia ła tak że za strze że -
nia do pla no wa nych in we sty cji. – Co z bu -
do wą li nii tram wa jo wej, lot ni ska czy prze bu-
do wą bu dyn ku przy ul. Jas nej? – py ta ła. –
In te re su je nas tak że to, na ja kim eta pie jest

pow sta nie Ma zo wiec kiej Plat for my In for -
ma tycz nej, sto ku nar ciar skie go, re mont ba -
se nu na Po dol szy cach oraz co dzie je się
z bu do wą ob wod nic. 

– Do bie ga ją koń ca pra ce przy two rze niu
kon cep cji li nii tram wa jo wej – opo wia dał
Pre zy dent. – Bę dzie ona za wie ra ła m.in.
ana li zę fi nan so wą oraz wy ni ki op ła cal no ści
jej bu do wy. Nie dłu go kom plet ny ma te riał
zo sta nie przed sta wio ny rad nym oraz mie-
sz kań com i każ dy bę dzie mógł się wy po wie -
dzieć na ten te mat.

Mi ro sław Mi lew ski wy jaś nił, że pro-
jekt Ma zo wiec kiej Plat for my In for ma -
tycz nej zo stał sko ry go wa ny tak, aby w jej
skład – oprócz Urzę du Mia sta – we szły
tak że jed nost ki po dleg łe. Za pew nił, 
że mia sto bę dzie ubie gać się o środ ki 
unij ne na sfi nan so wa nie przed sięw zię cia,
ale na ra zie jest to nie moż li we, gdyż na

Ma zo wszu nie zo stał jesz cze roz pi sa ny
kon kurs. 

Na py ta nia o stok nar ciar ski od po wia dał
To masz Kol czyń ski, za stęp ca pre zy den ta. –
Jest to skom pli ko wa na in we sty cja i być mo -
że dla te go nie by ło chęt nych na wy ko na nie
pro jek tu – mó wił. – Chce my zle cić to za da -
nie z tzw. wol nej rę ki. 

Po dob nie jest z re mon tem i prze bu do wą
sta dio nu Stocz niow ca. An drzej Łach mań ski
chciał wie dzieć czy mia sto zło ży ło wnio ski
do pro gra mu Or lik 2012, bo wte dy mog ło by
po zy skać na wet 60 proc. po trzeb nych fun-
du szy. – Or lik to szan sa dla gmin, któ re chcą
zbu do wać ma łe bo i ska przy szko łach, a my
chce my, aby na Stocz niow cu pow sta ło pe-
ł no wy mia ro we bo i sko oraz no wo czes ne za -
ple cze – tłu ma czył To masz Kol czyń ski. 

Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre zy den ta
wy jaś nił, że dział ka przy ul. Jas nej, na któ rej
znaj du je się bu dy nek przy chod ni, zo sta nie
prze ka za na Miej skie mu To wa rzy stwu Bu -
dow nic twa Spo łecz ne go. – Wte dy pow sta nie
tam no wy bu dy nek usłu go wo -miesz kal ny,
a na jed nym z pię ter bę dą mia ły sie dzi bę or -
ga ni za cje po żyt ku pub licz ne go – mó wił. –
Je śli cho dzi o Po do lan kę, to dwa prze tar gi

(błę dy kosz to ry so we i zbyt wy so kie ce ny
w po rów na niu z pro po no wa ny mi przez mia -
sto) nie wy ło ni ły wy ko naw cy. Dla te go
spraw dzi liś my na sze kosz to ry sy i og ło si liś my
trze ci prze targ. Wy ko naw ca bę dzie miał
osiem mie się cy na re mont ba se nu. 

Rad na Bo że na Mu siał do py ty wa ła o do -
cho dy mia sta. – W bu dże cie za pi sa nych jest
30 mi lio nów, któ re mia ły po cho dzić z pry -
wa ty za cji – mó wi ła. – Czy bę dzie to zre a li -
zo wa ne?

– Pry wa ty za cja Za kła du Uty li za cji Od pa -
dów Ko mu nal nych w Ko bier ni kach prze dłu -

ża się – wy jaś niał Pre zy dent. – Po dzię ko wa -
liś my fir mie, któ ra za pro po no wa ła bar dzo
ko rzyst ną ce nę, ale nie chcia ła dać nam za -
pew nie nia, że bę dzie przyj mo wa ła śmie ci
z Płoc ka. Na ta kie roz wią za nie nie mo gliś my
się zgo dzić. Roz po czę liś my więc roz mo wy
z dru gą fir mą, któ ra zło ży ła swo ją ofer tę. 

Rad ny To masz Ma li szew ski chciał wie -
dzieć, na ja kim eta pie są pra ce przy bu do wie
ha li wi do wi sko wo -spor to wej. – Dwa la ta te -
mu mia sto pod pi sa ło z Or le nem list in ten cyj -
ny w spra wie współ fi nan so wa nia bu do wy
ha li – mó wił Mi ro sław Mi lew ski. – Kon cern
miał dać 12,5 mi lio na zło tych. Nie wiem dla -
cze go Or len wstrzy mu je się z pod pi sa niem
umo wy, mi mo że wszyst ko jest do pię te na
ostat ni gu zik. Mam na dzie ję, ze no wy pre zes
fir my po dej mie de cy zję. 

To masz Kol czyń ski do dał, że zło żo ny jest
już wnio sek o poz wo le nie na bu do wę. Gdy
zo sta nie on wy da ny, to na tych miast zo sta nie
og ło szo ny prze targ, w któ rym zo sta nie wy ło -
nio ny wy ko naw ca in we sty cji.

Mi ro sław Mi lew ski wy jaś nił, że trwa ją
pra ce nad do ku men ta cją ob wod ni cy pół no-
c no -za chod niej, któ re po win ny za koń czyć się
w przy szłym ro ku. Wte dy też po win no zo stać
wy da ne poz wo le nie na bu do wę. – Je śli cho -
dzi o ob wod ni cę pół noc ną mia sta, to nic nie
po su nę ło się do przo du – przyz nał. – My śli my
o tym, aby mia sto sta ło się głów nym in we sto -
rem, a Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad par ty cy po wa ła w kosz tach. Ale
z ta kim roz wią za niem chce my jesz cze tro chę
po cze kać, bo być mo że w koń cu pra ce ru szą.

Po wy słu cha niu wy jaś nień, za przy ję ciem
in for ma cji z wy ko na nia bu dże tu za I pół ro -
cze 2008 ro ku by ło 14 rad nych, je den był
prze ciw, a sied miu wstrzy ma ło się od gło su. 

Mał go rza ta Da nie luk

Sześć mie się cy za na mi
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Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat inter pe la cji: 
1/ W ja ki spo sób są za pew nio ne wa run ki
bez piecz ne go uczest nic twa osób nie peł -
no spraw nych w im pre zach spor to wych?
2/ Po now nie pro szę o pod ję cie dzia łań
w ce lu ure gu lo wa nia sta nu włas no ści ko -
lek to rów ka na li za cyj nych po ło żo nych na
osie dlu Gó ry.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat inter pe la cji: 
1/ Pro szę o po da nie kwo ty, ja ką Urząd
Mia sta Płoc ka zap ła cił fir mie ZEP In -
pro za opra co wa nie „Za ło że nia do pla -
nu za o pa trze nia w ciep ło, ener gię elek-
trycz ną i pa li wa ga zo we dla mia sta
Płock”. 2/ Do ty czy złe go sta nu na-
wierz chni łącz ni ka mię dzy Tum ską,
Kró le wiec ką i Sien kie wi cza (ja ki jest
je go stan włas no ścio wy?).

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat inter pe la cji: 
1/ Pro szę o wy cię cie su chych drzew na
osie dlu Ra dzi wie (od wia duk tu ko le jo -
we go) i na pla cu za baw przy ul. Mię to -
wej na osie dlu Cie cho mi ce. 2/ Pro szę
o za la nie wyr wy na ul. Przysz kol nej oraz
upo rząd ko wa nie po bo czy na uli cach:
Gó ry, Cie cho mic kiej i Łąc kiej. 3/ Po -
now nie pro szę o pod nie sie nie pły ty w za -
tocz ce au to bu so wej przy wia duk cie
w Ra dzi wiu.

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat inter pe la cji: 
1/ Wnio sku ję o roz wa że nie moż li wo ści
wpro wa dze nia tu ry stycz nych kart ra ba to -
wych, umoż li wia ją cych ko rzy sta nie ze
zni żek w obiek tach tu ry stycz nych miast
par tner skich. 2/ Zwra cam się o roz wa że -
nie za stą pie nia li nii tram wa jo wej no wo -
czes ną li nią bły ska wicz ne go tran spor tu
au to bu so we go (po ru sza się wyz na czo ny -
mi pa sa mi, ogra ni czy to kosz ty bu do wy
in fra struk tu ry tram wa jo wej). 3/ Do ty czy
po pra wy bez pie czeń stwa i och ro ny mie -
nia płoc kich dział kow ców. 4/ Do ty czy

za re zer wo wa nia środ ków na re mont
i roz bu do wę sa li gim na stycz nej wraz
z za ple czem spor to wym oraz mo der ni za -
cji bo isk w SP nr 11.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat inter pe la cji: 
1/ Pro szę o za kup ma szyn do czysz cze -
nia tar ta nu na po trze by SP 20 i SP 21. 2/
Pro szę o na pra wę zde wa sto wa nych la tar -
ni ko ło Gim na zjum nr 8 oraz za in sta lo -
wa nie ka mer w tym re jo nie. 3/ Do ty czy
opóź nień w wy ko na niu dre na żu w SP nr
23. 4/ Do ty czy za in sta lo wa nia tzw. „ko -
cich oczek” na ul. Wy szo grodz kiej (od
Za kła du Ener ge tycz ne go do Zie lo ne go
Ja ru) oraz na ul. Ar mii Kra jo wej. 5/ Do -
ty czy na pra wy i oświet le nia tzw. wy se -
pek na ul. Ar mii Kra jo wej. 6/ Pro szę
o roz wa że nie moż li wo ści mo ni to ro wa nia
przy stan ków KM, po sia da ją cych wia ty.
7/ Do ty czy za mon to wa nia ekra nu dźwię -
kosz czel ne go na wy so ko ści wie żow ca
przy ul. Wy szo grodz kiej 161 (miesz kań -
cy skar żą się na ha łas i spa li ny). 8/ Prze-
nie sie nie czę ści lo do wi ska ze sta dio nu
miej skie go w pob li że bu do wa nych ga le -
rii na Po dol szy cach. 9/ Dla cze go pra-
cow ni cy Przy chod ni Re ha bi li ta cyj nej
przy ul. Ty siąc le cia nie otrzy ma li od
kwiet nia pod wy żek? 10/ Zor ga ni zo wa nie
par kin gu strze żo ne go przy ul. Zduń skiej.
11/ Zaj mo wa nie miejsc par kin go wych
dla nie peł no spraw nych przy cmen ta rzu
w al. Ko by liń skie go (szcze gól nie w dni
świą tecz ne).

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat inter pe la cji: 
1/ Pro szę o ak tu al ną in for ma cję na te mat
pro jek tu tech nicz ne go sal dy dak tycz nych
i wej ścia do III L.O. 2/ Czy pla no wa ne są
ogra ni cze nia w za trud nie niu pie lę gnia rek
w pla ców kach oświa to wych?

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat inter pe la cji: 
1/ Wno szę o mon taż sy ste mu mo ni to rin -
gu na osie dlu Po dol szy ce Pół noc i Po łud -
nie (wzdłuż pa sa żu Pa de rew skie go). 

Ja cek Ja sion

Przed miot, te mat inter pe la cji: 
1/ Pro szę o in for ma cję w spra wie za ło że -
nia sy gna li za cji świet lnej na przej ściu dla
pie szych w al. Ko by liń skie go (mię dzy
SDK a Ale ją Spa ce ro wą). opr. (j)

Spra wo zda nie obej mo wa ło da ne z I
pół ro cza 2008 ro ku. Przy pom nij my, że
od po cząt ku ro ku dzia ła Miej ski Urząd
Pra cy. Na ko niec czer wca za re je stro wa -
nych by ło 8 tys. 677 bez ro bot nych. Po -
nad 62 proc. z tej licz by sta no wi ły ko bi-
e ty. Cie szy fakt, że w czer wcu za re je -
stro wa nych by ło o po nad 4 proc. mniej
osób bez pra cy niż w ma ju br. W po rów -
na niu ze stycz niem licz ba bez ro bot nych
spa dła na to miast o 5,37 proc, czy li
o 492 oso by. 

Sto pa bez ro bo cia w Płoc ku na ko -
niec czer wca wy nio sła 13,3 proc.
W cią gu pier wsze go pół ro cza za re je -
stro wa nych zo sta ło 4 tys. 868 osób, zaś
z ewi den cji wy kre ślo no 4 tys. 592 oso -
by. Tyl ko w czer wcu przy by ło 758
osób bez pra cy (w tym 423 ko bie ty),
ale jed no cześ nie wy re je stro wa no 1144
oso by (w tym 596 ko biet). Z tych osób
460 pod ję ło pra cę, a 269 nie ma już sta-
tu su bez ro bot ne go z po wo du nie po -
twier dze nia go to wo ści do pod ję cia pra -
cy. Ana li zu jąc czer wiec 2008 r. oka za -
ło się, że 27 proc. osób re je stro wa ło się
w MUP po raz pier wszy, zaś 73 proc.
po raz ko lej ny (od 1990 ro ku). 128
osób na dal po zo sta ło bez za trud nie nia
mi mo, że za koń czy ły one udział w pro -
gra mie ak ty wi za cji za wo do wej; 43
oso by po od by tym sta żu, 37 – po za -
koń cze niu szko le nia, 35 – po od by tych
pra cach spo łecz nie uży tecz nych i 13 –
po za koń cze niu przy go to wa nia za wo -

do we go w miej scu pra cy. 
W ewi den cji MUP na ko niec czer wca

pra wo do za sił ku wśród za re je stro wa -
nych bez ro bot nych mia ło 1128 osób. 

Pod ko niec pier wsze go pół ro cza br.
licz ba bez ro bot nych w wie ku do 25 lat
wy nio sła 1203 oso by, w tym 752 ko bie -
ty. Dla po rów na nia, na ko niec ma ja br.
za re je stro wa nych by ło 1387 mło dych
osób, w tym 843 ko bie ty. Oz na cza to, że
w cią gu mie sią ca licz ba ta spa dła o 13,3
proc. Rok wcześ niej na ko niec czer wca
do MUP przy szły 1493 oso by mło de.

Na ko niec czer wca br. w urzę dzie za -
re je stro wa nych by ło 2 tys. 108 osób
w wie ku po wy żej 50 lat (w tym 1196
ko biet), czy li o 72 oso by mniej niż rok
wcześ niej. 

Licz ba dłu go trwa le bez ro bot nych, tj.
osób po zo sta ją cych w re je strze MUP
przez po nad 12 mie się cy w okre sie
ostat nich dwóch lat, wy nio sła na ko niec
okre su spra wo zdaw cze go 5 tys. 647
osób, z cze go po nad 67 proc. sta no wi ły
ko bie ty.

W I pół ro czu br. pra cow ni cy Dzia łu
Poś red nic twa Pra cy Miej skie go Urzę du
Pra cy po dej mo wa li dzia ła nia w za kre sie
udzie la nia po mo cy oso bom bez ro bot -
nym i po szu ku ją cym pra cy w uzy ska niu
od po wied nie go za trud nie nia. W ten

spo sób pra cę zna laz ło pra wie 4 tys.
osób. Z po mo cy ko rzy sta li też pra co -
daw cy, któ rzy szu ka li osób o kon kret -
nych kwa li fi ka cjach. Naj wię cej ofert
pra cy po ja wi ło w mar cu (837) i czer wcu
(938). W su mie poś red ni cy od stycz nia
do czer wca przed sta wi li 4174 pro po zy -
cje pra cy, sta żu (sko rzy sta ło z nich 226
osób), przy go to wa nia za wo do we go
(117 osób) i prac spo łecz nie uży tecz -
nych (422 oso by). 

W I pół ro czu w szko le niach or ga ni zo -
wa nych przez MUP wzię ły udział 193
oso by, w tym 66 w try bie in dy wi du al -
nym. Naj wię kszą po pu lar no ścią cie szy -
ły się kur sy na: pra wo ja zdy kat. C, E
i D, stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, spa wa czy, pra cow ni ków och ro -
ny oraz kur sy ję zy ka an giel skie go
i doksz tał ca ją ce kie row ców, wy ko nu ją -
cych tran sport dro go wy w za kre sie
prze wo zu rze czy i osób. Na szko le nia
MUP w I pół ro czu przez na czył pra wie
170 tys. zło tych, na za trud nie nie osób
przy pra cach in ter wen cyj nych pra wie
100 tys. zł, a przy pra cach spo łecz nie
uży tecz nych – 123 tys. zł. Po nad 1,3
mln zł kosz to wa ły sta że u pra co daw -
ców, 256,5 tys. zł – przy go to wa nie za -
wo do we, a 483 tys. zł otrzy ma ły oso by,
któ re roz po czę ły dzia łal ność gos po dar -
czą. W su mie wy da no 2 mln 452 tys. zł. 

Oprócz Miej skie go Urzę du Pra cy
dzia ła nia na rzecz zmniej sze nia bez ro -
bo cia w Płoc ku po dej mu ją też in ne in -
sty tu cje. Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo -
łecz nej przez sześć mie się cy 2008 ro ku
wy dał 54 kar ty, któ re upraw nia ją oso by
bez ro bot ne do bez płat nych prze ja zdów
au to bu sa mi Ko mu ni ka cji Miej skiej
w ce lu po szu ki wa nia za trud nie nia. 

W Urzę dzie Mia sta 85 osób zo sta ło
przy ję tych na staż. Rów nież w spół -
kach miej skich bez ro bot ni od by wa li
sta że, a niek tó rym uda ło się zna leźć
za trud nie nie na czas okre ślo ny, bądź
nie o kre ślo ny. 

W two rze niu no wych miejsc pra cy
waż na jest rów nież pro mo cja Płoc ka,
któ ra ma na ce lu za in te re so wa nie po ten -
cjal nych in we sto rów lo ko wa niem swo -
ich sie dzib w mie ście. W Urzę dzie Mia -
sta zaj mu je się tym Od dział Roz wo ju
Gos po dar cze go. Ofer ta Płoc ka by ła
przed sta wia na na pol skich i za gra nicz -
nych tar gach, a in for ma cje i re kla my
gos po dar cze za miesz cza ne by ły w pra -
sie i te le wi zji. Zo sta ła utwo rzo na tak że
stro na in ter ne to wa www.stre fa in we sto -
ra.plock.eu, ma ją ca na ce lu wspie ra nie
ma łej przed się bior czo ści. Mo gą z niej
ko rzy stać oso by za in te re so wa ne po ten -
cja łem gos po dar czym mia sta, pla nu ją ce
roz po czę cie dzia łal no ści gos po dar czej
na te re nie Płoc ka oraz in we sto rzy. 

Mał go rza ta Da nie luk

Na wrześ nio wej se sji rad ni za poz na li się z in for ma cją na te -
mat re a li za cji uch wa ły Ra dy Mia sta w spra wie ła go dze nia
skut ków bez ro bo cia w Płoc ku

Szko le nia, sta że, 
kur sy i pro mo cja

Har cer ski Zes pół Pieś ni i Tań ca „Dzie -
ci Płoc ka” bę dzie no sić imię dru ha Wa -
cła wa Mil ke – tak zde cy do wa li rad ni. 

Z proś bą do rad nych o na da nie te go
imie nia wy stą pił – w imie niu ca łej spo -
łecz no ści pla ców ki (ra dy pe da go gicz -
nej, ra dy ro dzi ców i człon ków zes po łu)
– dy rek tor HZPiT.

W uza sad nie niu do wnio sku czy ta my:
wy bór dru ha Wa cła wa Mil ke na pa tro na
po dyk to wa ny jest prze de wszyst kim tym,
że by ła to po stać wy jąt ko wa. Na le żał do
naj wy bit niej szych i naj bar dziej za słu żo -
nych przed sta wi cie li płoc kie go ży cia
kul tu ral ne go. Druh Wa cław Mil ke jest

twór cą i naj bar dziej za słu żo ną oso bą dla
zes po łu. Po cho dził z Wy szo gro du.
W 1927 ro ku zło żył przy rze cze nie har -
cer skie i od tej po ry był zwią za ny z
harcerstwem. Za pro wa dzo ną dzia łal ność
wy cho waw czą i pa trio tycz ną z mło dzie -
żą w 1940 ro ku zo stał wy wie zio ny do
obo zu kon cen tra cyj ne go Ma u tha u sen -
Gu sen. Po wyz wo le niu obo zu tra fił do
Fran cji, gdzie pra cował dla Po lo nii. 
Od 1946 miesz kał w Płoc ku, gdzie stwo -
rzył Har cer ską Dru ży nę Ar ty stycz ną,
z któ rej wy wo dzi się HZPiT „Dzie ci
Płoc ka”. Dziś jest to naj star szy dzie cię cy
zes pół fol klo ry stycz ny w Pol sce. Na
prze strze ni lat tań czy ło i śpie wa ło w nim
po nad 6 tys. dzie ci i mło dzie ży. Druh
Wa cław Mil ke zmarł w ma ju br. (m.d.)

Pa tron Dzie ci

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi i pod czas 
XXVII se sji Ra dy Mia sta Płocka
w dniu 30 września 2008 ro ku:

*XXVII SESJA RADY MIASTA*XXVII SESJA RADY MIASTA*XXVII SESJA RADY MIASTA*XXVII SESJA RADY MIASTA*
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Z per spek ty wy koń skie go grzbie tu świat wy glą da ina czej 

to naz wa pro gra mu re kre a cyj no -te ra -
pe u tycz nej ja zdy kon nej, któ ry był re a li -
zo wa ny od mar ca do wrześ nia br. przez
Pa ra fial ny Klub Spor to wy „Be ne dykt”,
przy wspar ciu Fun da cji „Fun dusz Gran -
to wy dla Płoc ka. W nie dzie lę, 28 wrześ-
nia, pod czas zor ga ni zo wa ne go fe sty nu
pn. „Po że gna nie la ta” na te re nie przy ko -
ściel nym w Ra dzi wiu, na stą pi ło pod su -
mo wa nie i za koń cze nie pro gra mu.
Wśród za pro szo nych go ści by li: pre zes
Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka” Iwo na Tan dec ka, za stęp ca peł no -
moc ni ka Pre zy den ta ds. or ga ni za cji po -
za rzą do wych An drzej Czap ski, prze-
wod ni czą ca Ra dy Osie dla Ra dzi wie Ur -
szu la Ma le sa. Pro gram był adre so wa ny
głów nie do dzie ci ze Świet li cy Miej -
skiej nr 2, miesz czą cej się przy pa ra fii
św. Be ne dyk ta oraz osób nie peł no -
spraw nych z Płoc ka. Ce lem pro jek tu by -
ło za chę ce nie do zdro we go, ak tyw ne go,
spę dza nia wol ne go cza su, za przy jaź nie -
nie się z ko niem, któ ry jest do brym to -
wa rzy szem czło wie ka, na u ka ja zdy
w sio dle, a tak że umoż li wi wie nie oso -
bom nie peł no spraw nym uczest nic twa
w za ję ciach pro fi lak tycz no -te ra pe u tycz -

nych w po sta ci hi po te ra pii. Dzie ci ze
świet li cy za pre zen to wa ły zdo by te umie -
jęt no ści ja zdy w sio dle na lon ży, w stę -
pie i kłu sie. Oso by nie peł no spraw ne
w oto cze niu bli skich osób i wo lon ta riu -
szy z ra do ścią udo wad nia ły, że po tra fią
utrzy mać się na ko niu -te ra pe u cie. Na u -
ka ja zdy kon nej i hip no te ra pia by ły pro -
wa dzo ne przez in struk tor kę i te ra pe ut kę
Mał go rza tę Szpo tań ską. 

Pro gram „W sio dle zdro wiej” oka zał
się „strza łem w dzie siąt kę” dla mło -
dzie ży pra gną cej na u czyć się ja zdy
kon nej jak i dla osób nie peł no spraw -
nych. W re a li za cję pro gra mu za an ga -
żo wa ło się spo re gro no osób: in struk tor
ja zdy kon nej, wo lon ta riu sze, ro dzi ce
osób nie peł no spraw nych. Za ję cia
uwiecz nio ne zo sta ły na zdję ciach, któ -
re zo ba czyć moż na na wy sta wie
w kościele pa ra fial nym w Ra dzi wiu. 

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” na re a li za cję pro gra mu przez-
na czy ła 8 tys. zł. Or ga ni za to rzy i uczest -
ni cy za jęć dzię ku ją wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do po wo dze nia hi po te ra -
pe u tycz ne go przed sięw zię cia.

E. Ma jew ska

W sio dle zdro wiej

Unia Eu ro pej ska obec nie li czy 27
państw. Jest to bli sko 497 mi lio nów
lu dzi, za miesz ku ją cych po wierz chnię
4,3 mi lio na km kw. W po rów na niu do
Chin (1360 mln) czy In dii (1150 mln)
nie jest to du żo, ale że by kon ku ro wać
z ta ki mi po tę ga mi gos po dar czy mi nie
wy star czy kil ka państw Sta re go Kon-
ty nen tu. Dla te go też w po ło wie ubieg -
łe go wie ku, w ce lu po ko jo wej in te gra -
cji gos po dar czej, 6 państw Eu ro py
Za chod niej za war ło pier wszy Trak tat.
By ły to: Fran cja, Niem cy, Wło chy,
Ho lan dia, Bel gia i Luk sem burg. To
właś nie te pań stwa za czę ły współ pra -
cę w dzie dzi nie wę gla i sta li, któ re
w tam tych cza sach by ły pod sta wo wy -
mi su row ca mi prze my słu zbro je nio -
we go. Za fun kcjo no wa nie Wspól not
od po wie dzial ne by ły ich or ga ny, któ -
re w 1965 ro ku na mo cy trak ta tu
o utwo rze niu wspól nych or ga nów za -
rzą dza ją cych trzech Wspól not, zo sta -
ły po łą czo ne. Mia ło to uspraw nić pra -
cę Wspól not i skró cić czas po dej mo -
wa nia de cy zji. Waż ną da tą jest rów -
nież rok 1968, kie dy to utwo rzo no
unię cel ną i wpro wa dzo no tzw. wew -
nętrz ną ta ry fę cel ną. Mia ło to głów nie
na ce lu uła twie nie han dlu po mię dzy
pań stwa mi człon kow ski mi i zwię -
ksza nie roz wo ju gos po dar cze go.
W la tach 70. chęć przy stą pie nia do
Wspól not wy ra zi ły Wiel ka Bry ta nia,
Ir lan dia oraz Da nia, któ re ofi cjal nie
sta ły się człon ka mi w 1973 ro ku. Ak -
ce sja ta by ła zna kiem dla in nych
państw eu ro pej skich, że Wspól no ty
nie są zam knię te, a wręcz prze ciw nie,
są otwar te na no we pań stwa, speł nia -
ją ce od po wied nie kry te ria.

Ko lej nym no wym pań stwem, by ła
Gre cja, któ ra zo sta ła przy ję ta w 1981
ro ku. Gre cja jest przy kła dem pań stwa,
któ re wy ka zy wa ło trud no ści z wy ko -
rzy sty wa niem unij nej po mo cy, gdyż
sku pio no się tam na re a li za cji po trzeb
do raź nych. Do pie ro na po cząt ku lat
90. za czę to re for mo wać fi nan se pub-
licz ne i pry wa ty zo wać gos po dar kę, co
ura to wa ło Gre cję od pog łę bia nia kry -
zy su. Pań stwo po ło żo ne na krań cu
Pół wys pu Bał kań skie go jest naj lep -
szym do wo dem na to, że sa mo przy -
stą pie nie do Wspól no ty nie przy nie sie
suk ce su. Na le ży jesz cze wy ka zać
włas ną ini cja ty wę, aby suk ces gos po -
dar czy mógł stać się fak tem. 

Na stęp nie gro no państw człon kow -
skich zo sta ło po wię kszo ne w 1995 ro -
ku. Do Unii Eu ro pej skiej, pow sta łej
po ra ty fi ka cji Trak ta tu z Ma a stricht
w 1993 ro ku, do łą czy ły: Au stria,
Szwe cja i Fin lan dia. Nie do łą czy ła na -
to miast Nor we gia, któ ra w re fe ren dum
opo wie dzia ła się prze ciw in te gra cji.

W po ło wie lat 90. swo je kan dy da tu -
ry skła da ły rów nież in ne pań stwa eu -
ro pej skie: Pol ska, Wę gry, Cze chy,

Sło wa cja, Sło we nia, Mal ta, Cypr, czy
Li twa, Ło twa i Esto nia. Ale dro ga do
ak ce sji tych państw by ła du żo dłuż sza.
Pań stwa tzw. blo ku wschod nie go, po
upad ku ZSRR, zwra ca ły się bar dziej
ku za cho do wi i to tam wi dzia ły moż li -
wo ści roz wo ju. Lecz stan gos po da rek
tych państw oraz sto pa wzro stu gos po -
dar cze go zna czą co od sta wa ły od czę ś-
ci Eu ro py Za chod niej. UE uru cho mi ła
dla państw sto wa rzy szo nych fun du sze
po mo co we (PHA RE, SA PARD oraz
IS PA), ma ją ce na ce lu przyś pie sze nie
roz wo ju gos po dar cze go i pod wyż sze -
nie stan dar du ży cia. Osta tecz nie
w 2000 ro ku, w Ni cei pod pi sa no trak-
tat o przy ję ciu no wych państw człon -
kow skich. Ak ce sja na stą pi ła 1 ma ja
2004. By ło to naj wię ksze po sze rze nie
UE, któ re go też naj bar dziej się oba-
wia no. Lecz, jak czas po ka zu je, zu peł -
nie nie po trzeb nie. We wszyst kich tych
pań stwach za u wa żo no spa dek bez ro -
bo cia, wię kszy wzrost gos po dar czy
oraz wię kszą przy chyl ność spo łe czeń -
stwa wo bec UE. Ko lej nym i – jak na
ra zie – ostat nim po sze rze niem by ło
wstą pie nie do Wspól no ty Ru mu nii
i Buł ga rii w 2007 ro ku.

Obec nie kra ja mi kan dy du ją cy mi do
Wspól no ty są: Chor wa cja i Tur cja. I z
tym pla no wa nym roz sze rze niem wią -
że się wie le py tań i prob le mów. O ile
Chor wa cję wszy scy uz na je my za pań -
stwo ty po wo eu ro pej skie to z Tur cją
już tak nie jest. Po ja wia ją się po stu la -
ty, że Tur cja tyl ko 4% swej po wierz -
chni ma w Eu ro pie, że jest kra jem mu -
zuł mań skim i zacz nie róż nią cym się
kul tu ro wo oraz że jest pań stwem
bied nym i za co fa nym. Czy tak jest na -
praw dę, czy są to tyl ko pu ste slo ga ny
po li tycz ne? Wię kszość po wierz chni
te go kra ju le ży w Azji, ale czy nie po -
win niś my właś nie dla te go po sze rzać
na szej Wspól no ty na no we te ry to ria,
zwię ksza jąc po ten cjał gos po dar czy?
Tur cja jest jed ną z dwu dzie stu naj -
wię kszych gos po da rek świa ta i znaj -
du je się w fa zie wy jąt ko wo dy na micz -
ne go wzro stu gos po dar cze go. Naj wię -
kszy mi ga łę zia mi gos po dar ki jest tu -
ry sty ka, prze mysł i rol nic two. Wy da -
je się, że dla UE jak i dla sa mej Tur cji
przy stą pie nie bę dzie ko rzyst ne. Bę dą
no we, bar dzo chłon ne ryn ki zby tu,
swo bo da po dró żo wa nia bez ko niecz -
no ści ku po wa nia wiz oraz moż li wość
poz na nia no wej kul tu ry.

Po Chor wa cji i Tur cji, po ja wią się
ko lej ne py ta nia do ty czą ce człon ko -
stwa na stęp nych państw, któ re już te -
raz sta ra ją się o sta tus pań stwa kan dy -
du ją ce go. Są to: Ukra i na i Gru zja.
Moż na więc stwier dzić, że roz sze rza -
nie UE jest pro ce sem dy na micz nym,
po wią za nym z pro ce sa mi za cho dzą cy -
mi w ska li Eu ro py, jak rów nież ca łe go
świa ta. To masz Szczęs ny

Unij ne dy le ma ty(2)

Czy po sze rze nia Unii Eu ro pej skiej o ko lej ne pań stwa by ły i są na dal po trzeb -
ne? Na to czę sto za da wa ne py ta nie po sta ram się od po wie dzieć przed sta wia -
jąc za rys hi sto rycz ny ak ce sji państw oraz per spek ty wę przy ję cia no wych kra-
jów do Wspól no ty.

Wię ksza Wspól no ta

Targi pracy 2008
XIII Płockie Targi Pracy, które miały miejsce 8 października w Szkole
Wyższej im. Pawła Włodkowica, cieszyły się wyjątkowym powodzeniem,
zarówno u pracodawców (zorganizowano 70 stoisk), jak i osób (w różnym
wieku) poszukujących pracy. Targom towarzyszyła konferencja nt. zależnoś-
ci między kwalifikacjami a rynkiem pracy. (j)
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W ubieg łym ro ku szkol nym od by wa ły
się w Zes po le Szkół Bu do wla nych nr 1
za ję cia ma ją ce na ce lu pro pa go wa nie po -
zy tyw nych po staw oraz zdro we go sty lu
ży cia. W za kre sie pro fi lak ty ki no wo two -
rów pier si prze pro wa dzo na zo sta ła prak-
tycz na lek cja w Cen trum Me dycz nym
,,Ome ga”. Mło dzież spot ka ła się rów nież
z prze wod ni czą cą płoc kie go Klu bu zrze -
szo ne go w Fe de ra cji Sto wa rzy sze nia
,,Ama zon ki”.

Ini cja tor ka mi za jęć by ły na u czy ciel ki
świet li cy szkol nej: Iwo na Agniesz ka
Kuch ta i El żbie ta Do ma ga ła. W tym ro ku
obie pa nie po sta no wi ły kon ty nu o wać tę
te ma ty kę. Na u czy ciel ki zwró ci ły się
z proś bą do Urzę du Mia sta o po moc
w zor ga ni zo wa niu spot ka nia ze spe cja li -
stą z za kre su cho rób no wo two ro wych.
Dzię ki przy chyl no ści dy rek tor Wy dzia łu
Zdro wia i Spraw Spo łecz nych – Ka ta rzy -
ny Mi chal skiej oraz du żej po mo cy or ga -
ni za cyj nej Ni ny Ja wor skiej -Jan kow skiej,
6 paź dzier ni ka w au li Urzę du Mia sta,
ucz nio wie z klas: I Tś, II Tś, II Tg, III Tg
i II Lp wy słu cha li wy kła du spe cja li sty
chi rur gii on ko lo gicz nej dr Je rze go Grze-
go rzew skie go.

Uświa do mił on mło dzie ży wa gę prob-
le mu (w Pol sce na no wo two ry cho ru je
po nad 140 tys. osób – naj wię cej na no -
wo two ry płuc). Czyn ni kiem zwię ksza ją -
cym ry zy ko ich wy stą pie nia jest w tym
przy pad ku pa le nie ty to niu. Na to miast
naj wię ksza za cho ro wal ność na ra ka pier-

si wy stę pu je u ko biet mię dzy 45. a 65. ro -
kiem ży cia. Szan są na ra tu nek jest pro fi -
lak ty ka.

Wy kła dow ca zwró cił uwa gę, że obec-
nie pra wie wszyst kie no wo two ry są wy -
le czal ne. Wy ją tek sta no wią no wo two ry
za nied ba ne. Dla te go też waż na jest
u każ de go z nas ob ser wa cja włas ne go or -
ga niz mu, nie lek ce wa że nie nie po ko ją -
cych ob ja wów, nie od kła da nie wi zy ty
u le ka rza. W pol skich wa run kach bar dzo
du żo osób zgła sza się do ga bi ne tów zbyt
póź no. Le piej trak tu je my rze czy ma te -
rial ne (czę ściej cho dzi my na prze gląd
z sa mo cho dem niż na ba da nie kon trol ne),
a póź niej po no si my kon sek wen cje złe go
po stę po wa nia. A prze cież zdro wie nie
jest czę ścią „wy mien ną”.

Niez wy kle waż nym ele men tem w pro -
ce sie wczes ne go wy kry wa nia ra ka pier si,
czy li wy kry wa nia cho ro by wte dy, kie dy
jej stan za a wan so wa nia stwa rza szan sę
wy le cze nia, jest sa mo ba da nie pier si.
Tym cza sem czę sto ko bie ty wię cej cza su
po świę ca ją na zro bie nie ma ki ja żu niż na
sa mo kon tro lę pier si. 

Obec na na spot ka niu He le na Pa sarz
z Cen trum Me dycz ne go ,,Ome ga’ zwró-
ci ła się z ape lem, aby ucz nio wie po in for -
mo wa li i za chę ci li zna jo me ko bie ty do
ba dań pro fi lak tycz nych. Za de mon stro -
wa ła tech ni kę sa mo kon tro li pier si, a za -
in te re so wa ne oso by mia ły moż li wość
prze pro wa dze nia ba da nia na fan to mie.

IK

Zdro wie nie jest czę ścią wy mien ną

We wrześ niu, tra dy cyj nie, pier wszo -
kla si ści z Zes po łu Szkół Bu do wla nych 
nr 1 wy jeż dża ją na bi wak pro fi lak tycz no
– in te gra cyj ny do Ko sze lów ki. Uświa do -
mie nie za gro żeń oraz wska za nie na moc -
ne stro ny ucz nia, wza jem ne poz na nie się,
za war cie no wych zna jo mo ści, a z cza sem
przy jaź ni, to głów ne ce le wy ja zdów or -
ga ni zo wa nych już od wie lu lat przez pe -
da go gów szkol nych: El żbie tę Ku nysz
i Li dię Człap ską oraz opie ku na Sa mo rzą -
du Ucz niow skie go – Mał go rza tę Strze-
gow ską.

Czas spę dzo ny na bi wa ku był przez-
na czo ny na za ję cia pro fi lak tycz ne na
ło nie przy ro dy, gdzie bar dziej prze ko -
ny wu ją co brzmia ły ostrze że nia o szko -
dli wo ści pa le nia, pi cia al ko ho lu i ule -

ga niu na ło gom. W trak cie bi wa ku mło -
dzież zna laz ła czas na ogni sko, dy sko -
te ki, zbie ra nie grzy bów, pod cho dy i ro -
zgryw ki spor to we. Star si ucz nio wie
sko rzy sta li z oka zji i przy go to wa li
otrzę si ny, w cza sie któ rych „pier wsza -
ki” mog ły wy ka zać się wie lo ma ukry-
ty mi ta len ta mi. Ry so wa nie, śpiew, ta -
niec – to zde cy do wa nie moc ne stro ny
ucz niów Bu do wlan ki.

Bi wak jest co rocz nie or ga ni zo wa ny
dzię ki do fi nan so wa niu Wy dzia łu Zdro -
wia i Spraw Spo łecz nych Urzę du Mia -
sta Płoc ka oraz życz li wo ści dy rek cji
ZSB nr 1. W tym ro ku w or ga ni za cji
po mo gli tak że: SA DROB S.A. Płock,
Pie kar nia Słom kow scy oraz Ca ri tas
Die ce zji Płoc kiej. (mas)

Aka de mia Zdro wia i Uro dy za pra sza
pa nie, któ re skoń czy ły 45 lat, po szu ku ją
pra cy lub oba wia ją się, że ją stra cą oraz
chcą być wciąż atrak cyj ne i pew ne sie bie,
na We e ken do wy Uni wer sy tet Zdro wia. 

Za ję cia od bę dą się 18-19 paź dzier ni -
ka w Cen trum Fi nan so wym Pu ław ska
w War sza wie. Szko le nia są bez płat ne;
or ga ni za tor po kry wa kosz ty do ja zdu,
wy ży wie nia i (dla osób spo za War sza -
wy) tak że noc le gu. Chęt ne pa nie po wi -
ny zgło sić chęć uczest nic twa do 16 paź -
dzier ni ka pod tel: (022) 521 42 24, 
e-ma il: aziu @aka de mia zdro wia.org

Adres or ga ni za to ra: Aka de mia Zdro -
wia i Uro dy, ul. Pu ław ska 15 (CFP), 02-
515 War sza wa.

Za ję cia po pro wa dzą wy bit ni ek sper -
ci i le ka rze – spe cja li ści z róż nych

dzie dzin me dy cy ny. Po wie dzą, jak ra -
dzić so bie ze stre sem wie ku doj rza łe -
go, prze ciw dzia łać cho ro bom i do le gli -
wo ściom (me no pa u za) po ja wia ją cym
się w tym okre sie ży cia, jak sku tecz nie
re du ko wać ma sę cia ła, do brze wy glą -
dać, a tak że jak przy go to wać się do
roz mo wy z pra co daw cą (umie jęt ność
au to pre zen ta cji). Po nad to wszyst kie
uczest ni czki za jęć mo gą sko rzy stać
z ba dań skry nin go wych w kie run ku
m.in: oty ło ści (BMI), cu krzy cy, ciś nie -
nia tęt ni cze go i cho le ste ro lu i trój gli -
ce ry dów.

Szko le nie jest współ fi nan so wa ne ze
środ ków otrzy ma nych z Mi ni ster stwa
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w ra mach
Rzą do we go Pro gra mu – Fun dusz Ini -
cja tyw Oby wa tel skich. (j)

We e ken do wy Uni wer sy tet Zdro wia

Pro fi lak tycz na „Bu do wlan ka”

Wy szu ki wa nie zdol nych ucz niów, or -
ga ni zo wa nie wspar cia me ry to rycz ne go
i psy cho lo gicz ne go, roz wi ja nie zdol no ści
kie run ko wych oraz pro mo wa nie osią -
gnięć – to głów ne ce le, re a li zo wa ne go już
czwar ty rok, pro jek tu edu ka cyj ne go DEL -
TA KLUB.

IV edy cja pro jek tu zo sta ła za i na u gu ro -
wa na – w au li ra tu sza – wy kła dem dr Bar-
ba ry Sa gnow skiej, wie lo let nie go pra cow -
ni ka Za kła du Dy dak ty ki Fi zy ki Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go, au tor ki po dręcz ni -
ków. No wi Del ta klu bo wi cze otrzy ma li li -
sty gra tu la cyj ne z rąk Ewy Ada sie wicz,
dy rek to ra Wy dzia łu Edu ka cji UM, Ta de -
u sza Rut kow skie go, pre ze sa To wa rzy stwa
Wspie ra nia Szkol nic twa Wyż sze go
i Oświa ty i Ja ro sła wa Za ro nia, dy rek to ra
płoc kie go wy dzia łu Ma zo wiec kie go Sa -
mo rzą do we go Cen trum Do sko na le nia
Na u czy cie li. Wy róż nie ni dy plo ma mi i na -
gro da mi rze czo wy mi zo sta li naj bar dziej
ak tyw ni uczest ni cy: Krzysz tof Opol ski,
Ar ka diusz Da la nek i Piotr Gar lej.

W pro jekt za an ga żo wa nych jest 134
ucz niów (w tym 52 no wych). W tym ro ku
szkol nym po raz pier wszy po wo ła no gru -
pę ucz niów VI klas szkół pod sta wo wych.
Za ję cia od by wa ją się od wrześ nia w 3 gru-
pach ma te ma tycz nych, 3 fi zycz nych i 3
che micz nych. Dla chęt nych od by ła się
wy cie czka na u ko wa na Fe sti wal Na u ki
w War sza wie. W naj bliż szym cza sie roz -
pocz ną się rów nież za ję cia in for ma tycz ne. 

Pro gram pro jek tu obej mu je udział mło -
dzie ży w wy kła dach in ter dy scy pli nar -
nych, przed mio to wych, ćwi cze niach gru -

po wych, la bo ra to ryj nych i kon sul ta cjach.
W pra cy z mło dzie żą zwra ca się uwa gę na
roz wi ja nie umie jęt no ści ko mu ni ka cyj -
nych i współ pra cy w gru pie. 

Re a li zu jąc pro jekt ko rzy sta my z go -
ścin no ści i przy chyl no ści władz Po li tech -
ni ki War szaw skiej, dy rek cji Zes po łu
Szkół Cen trum Edu ka cji, Zes po łu Szkół
nr 1, Li ce um Ogól noksz tał cą ce go im. Wł.
Ja gieł ły i Ma zo wiec kie go Sa mo rzą do we -
go Cen trum Do sko na le nia Na u czy cie li
Wy dział w Płoc ku. 

W na szym pro jek cie nie za po mi na my
też o na u czy cie lach pra cu ją cych z ucz nia -
mi uzdol nio ny mi. Dla nich or ga ni zo wa ne
są róż no rod ne for my do sko na le nia za wo -
do we go (kon fe ren cje, spot ka nia me to -
dycz ne, war szta ty). 

Au to ra mi te go rocz ne go pro jek tu Del -
ta klub są: Kry sty na Ba ra now ska – na u -
czy ciel w Szko le Pod sta wo wej nr 11, do -
rad ca me to dycz ny, Ire na Brzo zow ska –
na u czy ciel z III Li ce um Ogól noksz tał cą -

ce go, Ewa Ka szu ba – na u czy ciel Zes po łu
Szkół nr 1, do rad ca me to dycz ny, Bar ba ra
Ko ze ra – na u czy ciel Zes po łu Szkól Cen-
trum Edu ka cji, To masz Wiś niew ski – na -
u czy ciel aka de mic ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej, na u czy ciel Zes po łu Szkół
Cen trum Edu ka cji, Ma rzen na Kuć i Jo an -
na Po ca łuń – na u czy cie le kon sul tan ci
w MSCDN Wy dział w Płoc ku, ko or dy -
na to rzy pro jek tu.

Za ję cia pro wa dzą au to rzy pro jek tu oraz
na u czy cie le aka de mic cy, na u czy cie le
płoc kich szkół do świad cze ni w pra cy
z ucz nia mi uzdol nio ny mi.

Za pra sza my do prze glą da nia stro ny
DEL TA KLU BU www.ta len ty.plock.edu.pl.

Jo an na Po ca łuń

Klub dla zdol nych
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Woj ciech Wy soc ki – ak tor te a tral ny
i fil mo wy – na le ży do czo łów ki pol s-
kich ak to rów śred nie go po ko le nia. Za -
grał w wie lu fil mach, w tym mię dzy in -
ny mi: „Wszy scy je steś my Chry stu sa -
mi”, „De ja Vu”, „Ran czo Wil ko wy je”
oraz w se ria lach „Klan” i „Na Wspól-
nej”. By wa też ju ro rem i wy kła dow cą
cy klicz nych poe tyc kich war szta tów
oraz spot kań (np. Her ber tia dy). Za mi-
strzow skie, peł ne pa sji in ter pre ta cje
w ubieg łym ro ku ak tor otrzy mał La ur
Wiel kie go Splen do ra – Na gro dę Te a tru
Pol skie go Ra dia.

„Ży cio rys” to je go w peł ni au tor ski
pro gram, pow sta ły na pod sta wie 26
wier szy Zbi gnie wa Her ber ta. Sta ran nie
wy bra ne i po łą czo ne w sce nicz ną ca -
łość utwo ry poe ty, prze su wa ją się po
ko lej nych eta pach ży cia czło wie ka. Ca -
łość roz po czy na „Ży cio rys”, po tem jest
„Mój oj ciec”, „Ma ma”, „Pan od przy-
ro dy”, „Ku ra”, „Ra port z ob lę żo ne go
mia sta”, „Ka len da rze Pa na Co gi to”,
a ca łość koń czy „Bre wiarz”. Sam Wy -
soc ki w wy wia dzie dla „No win” (nr
81/2008) po wie dział: To jest poe ta,

pod któ rym móg łbym się pod pi sać. 
Mó wiąc je go poe zję, mó wię sie bie. Je -
stem w je go wier szach. Wy ra żam się
Her ber tem. 

To nie jest Her bert her me tycz ny, an -
tycz ny, ale Her bert bar dzo ludz ki, Her-
bert, któ ry ma prze mó wić do mło de go
wi dza, bez ko niecz no ści tłu ma cze nia
przy pi sów. Jak że od mien ny od Her ber -
ta Zbi gnie wa Za pa sie wi cza, któ ry
„Księ cia Poe tów” przed sta wiał w Płoc -
ku dwu krot nie, ale jak że cie ka wy.
Zresz tą za mysł „os wo je nia” i „od de -
mo ni zo wa nia” Her ber ta, zwłasz cza
w kon tek ście mło dych czy tel ni ków,
mia ła też Emi lia Go win–Pa cu ła – au -
tor ka fo to gra mów, któ re przy je cha ły
do Płoc ka wraz z mo no dra mem Woj-
cie cha Wy soc kie go. 

– Ro bi my wszyst ko, że by w Pol sce
kul tu ra nie by ła tyl ko czymś do da nym.
Chce my tra fić do mło dych lu dzi, do
szkół, gdzie czę sto za bi ja się poe tę, do -
ra bia mu się gę bę lub mó wi o „trud nych
poe tach”. A prze cież nie ma poe tów
trud nych, są je dy nie niez ro zu mia ni, nie -
pro mo wa ni, nieod kry ci – tłu ma czy Ma -

ciej Pa cu ła, mąż i pro mo tor au tor ki
zdjęć. Pa cu ła pod kre ślał, że ży jąc
w epo ce mu si my się do niej przy sto so -
wać, nie obra żać się, tyl ko wy ko rzy stać
ele men ty kul tu ry ma so wej do po ka za nia
zja wisk war to ścio wych np. poe zji Her-
ber ta. Stąd po mysł po łą cze nia sło wa
z obra zem. Obra zy są tu jak cy ta ty. Każ -
de ze zdjęć utrzy ma ne jest w in nym kli-
ma cie. Prze two rzo ne kom pu te ro wo,
uzu peł nio ne tek stem, któ ry au tor ka
rów nież sta ra się jak naj le piej umie ścić
w struk tu rze obra zu. Wię kszość fo to gra -
fii pow sta ła w no wym bu dyn ku Bib lio -
te ki Na ro do wej w War sza wie lub
w ogro dzie umiesz czo nym na jej da chu.
Na wię kszo ści prac po ja wia się Wo-
j ciech Wy soc ki; a to ja ko „Jack Ni col -
son” w wier szu „Wilk i owie czka”, a to
ja ko „Szem kel – siód my anioł” lub
„Księ życ”.

Trze ba przyz nać, że pró ba „obra zo -
wa nia” poe zji w ogó le, a Her ber ta
w szcze gól no ści, to rzecz ra czej trud na,
ale za pew ne spra wia ją ca du żo ra do ści.
Tę ra dość wi dać w pra cach Go win–Pa -
cu ły. Wy sta wa jest cie ka wa. Sa me fo to -

gra fie po praw nie wy ko na ne, choć cza-
sa mi ra żą do słow no ścią lub „kom pu te -
ro wym bru dem”. Czy ar tyst ce uda ło się
przez obraz przyb li żyć Her ber ta tak jak
uczy nił to „ży wym sło wem” Woj ciech
Wy soc ki? Nie wiem. Tym, któ rzy chcą
się nad tym za sta no wić, a nie uda ło się
im zo ba czyć wy sta wy w sa li ko lum no -
wej Książ ni cy Płoc kiej po le cam stro nę
ar tyst ki, gdzie moż na obej rzeć wszyst -
kie jej fo to gra my – go win.pl. 

O ko lej nych od sło nach „Ro ku 
Her ber tow skie go w Książ ni cy Płoc -
kiej” czy taj na: www.bibl.plock.pl
i www.ump.pl. (rł)

Mo no dra mem „Ży cio rys” Woj cie cha Wy soc kie go Książ ni ca Płoc ka roz po czę ła 6 paź dzier ni ka bo -
ga ty cykl im prez zwią za nych z ob cho da mi Ro ku Her ber tow skie go w Płoc ku

Her bert co dzien ny

Dzień po ka zu przed pre mie ro we go
„Dro gi ży cia” trzy ma ny był w ta jem ni cy
do ostat nich go dzin. Na wet ci, któ rzy na
nie go przysz li nic o tym nie wie dzie li.
Pier wszy po kaz za pla no wa no bo wiem na
14 paź dzier ni ka w sa li kon cer to wej Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej. Te go dnia,
w tym miej scu, każ de go ro ku spo ty ka ją
się pra cow ni cy płoc kiej oświa ty, aby
świę to wać Dzień Na u czy cie la. To oni zo -
sta li wy bra ni na pier wszych wi dzów. 

Ale wszyst ko na do bre za czę ło się
w kwiet niu, kie dy od by ły się ca stin gi.
Pow sta ły dwa oś mio o so bo we zes po ły so -
li stów i tan ce rzy. Przez kil ka mie się cy
część się wy kru szy ła. – Dziś mło dzież na -
sta wio na jest na krót ko trwa łe ak cje, nie
wy trzy mu ją pra cy nad roz pi sa nym na
wie le mie się cy pro jek tem – tłu ma czy Ro -
man Ku sy – dy rek tor MDK, po my sło -
daw ca i je den ze współ re a li za to rów pro-
jek tu. Wia do mo, pra ca z ama to ra mi jest
cięż ka, ale nikt nie na rze ka. Wszy scy
wie rzy li, że pow sta je coś wy jąt ko we go,
włas ne go. – No si łem się z tym po my słem
wie le lat. Chcia łem z jed nej stro ny wy ko -
rzy stać po ten cjał lu dzi zwią za nych
z MDK, a z dru giej udo wod nić, że w tym
mie ście jest du żo mło dych, am bit nych
i zdol nych lu dzi, któ rzy po tra fią cięż ko
pra co wać – do da je dy rek tor Ku sy. Do
współ pra cy za pro sił m. in. Gra ży nę Tor-
bic ką – po lo nist kę z III LO, któ ra na pi sa -
ła li bret to oraz pe da go ga Bo gda na Mar ci -
nia ka, pro wa dzą ce go Zes pół Wo kal ny

Can ti ca i człon ka zes po łu Bez Koń ca,
któ ry na pi sał mu zy kę. Za pro sze nie przy -
ję li rów nież: Mar ta Gło wac ka (ANA -
MOR, Jazz Ca pe), któ ra pra cu je nad stro -
ną wo kal ną oraz Ka ta rzy na Syl we strzak
(Im pre sja), któ ra stwo rzy ła cho re o gra fię
do mu si ca lu. Re ży se rią za jął się ak tor
Ma riusz Po go now ski. Wśród mu zy ków,
obok Krzysz to fa Mi sia ka, Da riu sza Pe te -
ra i Do ro ty Szu nie wicz, na ba sie za grał
sam Ro man Ku sy, któ ry za pew nia: Mo że
na sza pro duk cja nie jest jesz cze do sko na -
ła, ale włas na, a cel pe da go gicz ny już zo -
stał osią gnię ty. 

Spek takl opo wia da o gru pie na sto lat -
ków, ich mło dzień czych prob le mach i za -

gro że niach, ja kie sta wia na ich dro dze ży -
cie. Po pre mie rze spek takl ma być po ka -
zy wa ny ucz niom szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych, nie tyl ko z Płoc ka.
– Czy ni my sta ra nia, aby w przy szłym ro -
ku po ka zy od by wały się w te a trze, w sa li
ka me ral nej, przy naj mniej raz na kwar tał
– mó wi dy rek tor. 

MDK chce rów nież wy dać książ kę, do -
ku men tu ją cą ca ły pro jekt wraz z pły tą CD
z pio sen ka mi i li nia mi me lo dycz ny mi.
Ofi cjal na pre mie ra 9 li sto pa da o godz. 19
w Te a trze Dra ma tycz nym. Pa tro nat ho -
no ro wy nad mu si ca lem ob ję li: Mar sza łek
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go i Pre zy -
dent Płoc ka. (rł)

W Płoc ku pow stał mu si cal o mło dych i dla mło dych. Ak to rzy to zu peł ni na tur szczy cy, choć nad ich
suk ce sem pra cu je ca ły sztab pro fe sjo na li stów zwią za nych z Mło dzie żo wym Do mem Kul tu ry.

Dro gi ży cia – pier wszy płoc ki mu si cal Ju ry XX edy cji Ogól no pol skie go Kon -
kur su Poe tyc kie go im. Wł. Bro niew skie go
„O Liść Dę bu” po za poz na niu się z 335
ze sta wa mi wier szy, po sta no wi ło przyz nać
na stę pu ją ce na gro dy i wy róż nie nia za ca łe
ze sta wy i wy bra ne wier sze:

I na gro da – „Liść dę bu” zo sta ła przyz-
na na Bo gu mi ło wi Stasz ko wi z Wiz nej. II
na gro da tra fi do Do ro ty Ryst z War sza -
wy, a III na gro dę otrzy ma Prze my sław
Ow cza rek z Ło dzi.

Tra dy cyj nie wy bra no tak że naj pięk niej -
szy wiersz mi łos ny, bę dą cy wy róż nie niem
dy rek to ra Książ ni cy Płoc kiej – w tym ro -
ku za ta ki uz na no wiersz *** (Je steś dla
mnie za sta ra...) Ma riu sza Ce za re go Kos-
ma li z Le gio no wa.

Wy róż nie nie za wiersz o te ma ty ce płoc -
kiej otrzy ma Ja ni na No żow nik z Piotr ko -
wa Try bu nal skie go za utwór „kie dyś”. Po -
nad to ju ry po sta no wi ło wyróż nić dwa
wier sze: Pio tra Ma cie rzyń skie go z Ło dzi
za wiersz *** (w szko le od py ty wa no nas
z an ty ku ła ci ny...) i Mi le ny Ry te lew skiej
„Tre ny dla K.”

Do dru ku zak wa li fi ko wa no wier sze na -
stę pu ją cych au to rów: Ja ro sła wa Bor sze wi -
cza, Ka ro la Gra czy ka, Ja nu sza Ko ry la,
Ali cji Ma zan -Ma zur kie wicz, Ro ber ta Mi -
nia ka, Del fi ny Pie kar skiej, Ry szar da Sko -
wroń skie go, Wan dy Spa liń skiej, Bo gu mi -
ła Stasz ka. 

Uro czy ste pod su mo wa nie XX edy cji kon -
kur su poe tyc kie go „O liść dę bu” oraz wrę -
cze nie na gród la u re a tom od bę dzie się 21 li -
sto pa da o godz. 17 w Pa ła cu Ślu bów. Go ś-
ciem uro czy sto ści bę dzie Ewa Dał kow ska
z re ci ta lem ”Ćwi cze nia z Pa nem Co gi to”.(j)

Dę bo wi la u re a ci
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Mu ze um Ma zo wiec kie w Płoc ku za pra -
sza na otwar cie wy sta wy ze zbio rów Ja na
H. Wa lu sia za ty tu ło wa nej Hi sto ria nie po -
dleg ło ści za pi sa na w pol skich środ kach
płat ni czych. Otwar cie ek spo zy cji od bę -
dzie się 16 paź dzier ni ka (czwar tek)
o godz. 17 w Spich le rzu przy ul. Ka zi mie -
rza Wiel kie go 11b. 

Jest to pier wsza, jak do tąd w Płoc ku, oka -
zja peł ne go za pre zen to wa nia środ ków płat -
ni czych, wią żą cych się z hi sto rią nie po dleg -
ło ści Pol ski. Wy sta wa pre zen tu je bo ga ty
zbiór, li czą cy oko ło 2 ty się cy obiek tów. Na
ek spo zy cji moż na bę dzie obej rzeć środ ki
płat ni cze z okre su I woj ny świa to wej, cza-
sów mię dzy wo jen nych, pie niądz kur su ją cy
na zie miach oku po wa nych przez Zwią zek
Ra dziec ki, pie niądz uży wa ny na te re nie get -
ta łódz kie go oraz ban kno ty i bo ny pa trio -
tycz ne. Nie za brak nie też współ czes nych

środ ków płat ni czych zwią za nych z te ma tem
wy sta wy. Pod czas otwar cia Jan Wa luś opo -
wie o hi sto rii ban ko wo ści pol skiej.

Wy sta wa zor ga ni zo wa na zo sta ła z oka -
zji przy pa da ją cej w tym ro ku 90. rocz ni cy
odzy ska nia przez Pol skę nie po dleg ło ści
i za i na u gu ru je cykl im prez oko licz no ścio -
wych przy go to wa nych z tej oka zji przez
Mu ze um Ma zo wiec kie. Bę dzie czyn na do
po ło wy li sto pa da. 

Na to miast do ka mie ni cy przy ul. Tum skiej
8 mu ze um za pra sza 10 li sto pa da o godz. 17
na kon cert Pio tra Pa lecz ne go (for te pian)
z to wa rzy sze niem Kwar te tu Pri ma Vi sta
i Hen ry ka Bo u ko łow skie go (re cy ta cja) oraz
13 li sto pa da, rów nież o godz. 17, na spot ka -
nie z cy klu Kon fron ta cje Hi sto rycz ne z udzia -
łem m.in. prof. An drze ja Choj now skie go i dr.
Sła wo mi ra So wiń skie go. Te ma tem spot ka nia
bę dzie ,,Nie po dleg ła, czy li ja ka?”. Ko lej na
im pre za na Tum skiej (17 listopada) to wy -
kład oraz pre zen ta cja re prin tu książ ki R.
Dmow skie go Po li ty ka pol ska i od bu do wa
pań stwa. Udział w spot ka niu za ty tu ło wa nym
,,Dro ga Ro ma na Dmow skie go do nie po dleg -
ło ści” wez mą: An drzej Sta warz i Jan En gel -
gard z Mu ze um Nie po dleg ło ści w War sza wie.

Po nad to mu ze al ny ”ty dzień z nie po dleg -
ło ścią” wy peł nią im pre zy dla dzie ci i mło -
dzie ży płoc kich szkół pod wspól nym ty tu -
łem Jak że cie bie przy wi tać ra dos na swo-
bo do i czym ucz cić naj pięk niej? (j)

Nie po dleg łość w mu ze um

Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
za pra sza fo to gra fów ama to rów do udzia łu
w trze ciej edy cji kon kur su fo to gra ficz ne go
„Ma zo wsze bli skie ser cu”. Na zwy cięz ców
cze ka atrak cyj ny sprzęt fo to gra ficz ny. Kon -
kurs trwa od 13 paź dzier ni ka do 13 li sto pa -
da br. i jest adre so wa ny do wszyst kich któ -
rzy lu bią fo to gra fo wać, miesz ka ją lub uczą
się na Ma zo wszu, zna ją lu dzi i miej sca, któ -
re war to po ka zać in nym – i co waż ne, po tra -
fią to zro bić za poś red nic twem fo to gra fii. 

W tym ro ku zdjęcia moż na nad sy łać
w dwóch ka te go riach: kra jo braz i ar chi -
tek tu ra. Każ dy uczest nik mo że na de słać
po 3 prace w for ma cie 13x18 cm. 

Fotografie w for mie od bi tek oraz za pi -
su na pły cie CD moż na przy no sić bez poś -
red nio do Kan ce la rii Ogól nej Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go w War sza wie, ul. Ja giel loń ska 26
w War sza wie lub wy sy łać pocz tą na adres:
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go, Biu ro Pra so we, ul. Ja giel loń -
ska 26, 03-719 War sza wa z do pi skiem:
Kon kurs „Ma zo wsze bli skie ser cu”.

Re gu la min kon kur su do stęp ny jest na
stro nie in ter ne to wej www.ma zo via.pl. mm

Kon kurs fo to gra ficz ny

Mazo wsze 
bliskie sercu

Mu ze um Ma zo wiec kie za pra sza 17 paź -
dzier ni ka (pią tek) o godz. 17 do ka mie ni -
cy przy ul. Tum skiej 8 na wer ni saż wy sta wy
Alek sy Ki riu szyn 1886-1972. Ar ty sta płoc -
ki. To trze cia pre zen ta cja prac te go zna ko -
mi te go ma la rza w płoc kiej pla ców ce (po -
przed nie od by ły się w 1964 i 1976 ro ku).

Na wy sta wie za pre zen to wa nych zo sta nie
oko ło 100 prac. Wszyst kie po cho dzą ze
zbio rów Mu ze um Ma zo wiec kie go w Płoc -
ku, któ re przez kil ka dzie siąt lat zgro ma dzi ło

po kaź ny zbiór twór czo ści Ki riu szy na. Skła -
da ją się na nie go: ry sun ki, ry sun ki piór kiem,
szki ce ak wa re lo we, ak wa re le, obra zy olej ne,
a tak że pro jek ty kart pocz to wych, pro jek ty
pom ni ka – ma u zo le um, pro jek ty wi zy tó -
wek, kart do gry, szki cow nik. Do naj waż -
niej szych na le żą pra ce ma lo wa ne w kon -
wen cji re a li stycz nej, głów nie w tech ni ce ak -
wa re li na ta nich pa pie rach i kar to nach. Obe-
j mu ją one kil ka grup te ma tycz nych. 

W na stro jo wych, no stal gicz nych i sen ty -
men tal nych pej za żach Ki riu szyn jest ro -
man ty kiem, w sce nach ilu stru ją cych po byt

w woj sku i na fron cie – po waż nym ob ser -
wa to rem i kro ni ka rzem, zaś w sce nach ro -
dza jo wych, opo wia da ją cych o ży ciu co -
dzie-n nym w ro dzin nym mie ście – bacz -
nym kry ty kiem rze czy wi sto ści. Wszyst kie
pra ce ma lo wa ne są lek ko i de li kat nie
w zmien nych, zim nych i ciep łych, to na -
cjach, z grą świat ła i do brym wy czu ciem
prze strze ni.

Oprócz pej za ży in te re su ją ce są też ak wa -
re le przed sta wia ją ce tzw. sce ny ukra iń skie.
Po ka zu ją one bo ga ty, bar wny i wi tal ny fol k-
lor i oby cza jo wość wschod nią. In ny cykl ak -
wa rel Ki riu szy na sta no wią pra ce zwią za ne
z przed sta wie nia mi ko ni i żoł nie rzy. Ten te -
mat zo bra zo wał rów nież w licz nych ry sun -
kach wy ko na nych piór kiem.

Naj licz niej szą gru pę te ma tycz ną sta no -
wią peł ne re a liz mu sce ny oby cza jo we, wni -
kli wie ilu stru ją ce ży cie co dzien ne mia sta
i bę dą ce cie ka wym za pi sem so cjo lo gicz -
nym i iko no gra ficz nym Płoc ka. 

Wy sta wę Alek sy Ki riu szyn 1886-1972.
Ar ty sta płoc ki moż na bę dzie oglą dać w Mu -
ze um Ma zo wiec kim do 30 li sto pa da. Pod-
czas trwa nia wy sta wy do stęp ny bę dzie
w sprze da ży ka len darz na rok 2009 Płoc kie
uli ce i pod wór ka w zwier cia dle Alek se go Ki -
riu szy na. Do chód z je go sprze da ży we sprze
re sta u ra cję gro bu ar ty sty na cmen ta rzu przy
ul. Nor ber tań skiej w Płoc ku. MW

Ar ty sta Płoc ki

„Ży je my w te a trze wspom nień. Wszyst -
ko prze mi ja. (...) W pa mię ci po zo sta ją ja -
kieś frag men ty, strzę py ga zet, li sty, po żół -
kłe fo to gra fie. Zbyt ła two za po mi na my” –
pi sze w swej naj no wszej książ ce Mi ro sław
Ła kom ski, któ ry już po raz trze ci pró bu je
oca lić wspom nie nia lat mi nio nych. Wkrót -
ce uka że się ostat nia część je go tryp ty ku
o sta rym Płoc ku. Po „W 80 stron do o ko ła
Płoc ka”, „Płoc kim De ja Vu”, au tor pre zen -
tu je „Al bum Tum ski”. Pier wsza część do -
ty czy ła sta rych wspom nień, świa ta dzie -
cin nych za baw i mło do ści au to ra. W dru -
giej sku pił się na ar chi tek tu rze mia sta, za -
rów no sta rej jak i no wej. W trze ciej po wra -
ca do lu dzi. – To zbiór bar wnych opo wie ści
o lu dziach miesz ka ją cych tu w mi nio nym
wie ku, tro chę plo tek i po kaź ny zbiór fo to -

gra fii, po cho dzą cych z pry wat nych al bu -
mów – czę sto otwie ra nych do pie ro te raz,
po dłu gich la tach za pom nie nia – do da je au -

tor. – Chciał bym, aby głów nym bo ha te rem
tej książ ki by ła TA JEM NI CA. Roz szyf ro wa -
nie jej po zo sta wiam czy tel ni kom. (rł)

Ta jem ni ca al bu mu

Alek sy Ki riu szyn uro dził się w 1886 r.
w Płoc ku w ro syj skiej ro dzi nie pra wo sław nej.
Ukoń czył Gim na zjum Pań stwo we w Płoc ku i w
1905 r. zdał eg za min na na u czy cie la po wia to -
we go. Na stęp nie uczęsz czał do szko ły ma lar -
skiej przy To wa rzy stwie Za chę ty Sztuk Pięk -
nych w War sza wie, gdzie ukoń czył trzy kur sy.
Po od by ciu służ by woj sko wej wró cił do Płoc ka
w 1911 r. i przez kil ka lat uczył ka li gra fii, ry sun -
ków i kre śle nia w Pań stwo wym Gim na zjum
Mę skim. W cza sie I woj ny świa to wej słu żył
w ar mii ro syj skiej. Po krót kim po by cie na Ukra -
i nie w 1922 r. wró cił do ro dzin ne go Płoc ka.
Przez oko ło 10 lat pra co wał w Za rzą dzie Dróg
Wod nych. W okre sie oku pa cji nie miec kiej pod -
jął pra cę w Wy dzia le Tech nicz no -Bu do wla nym
Za rzą du Miej skie go, a w 1943 r. od de le go wa ny
zo stał do Biu ra Elek trow ni Miej skiej, ce lem
spo rzą dza nia po mia rów i pla nów elek trow ni
w Ra dzi wiu. Po woj nie, w 1947 r. prze nie sio ny
zo stał do Za kła du Sie ci Elek trycz nych na sta no -
wi sko star sze go kre śla rza, z cza sem zo stał kie -
row ni kiem kre ślar ni. W 1958 r. prze szedł na
eme ry tu rę. Od te go cza su w za ci szu skrom ne -
go miesz ka nia przy uli cy Kwiat ka od da wał się
już tyl ko swo jej pa sji – ma lo wa niu. Alek sy Ki r-
iu szyn zmarł w 1972 r. Po cho wa ny zo stał
w gro bie ro dzin nym na cmen ta rzu pra wo sław -
nym w Płoc ku.

W ka pli cy pra wo sław nej za cho wa ły się
iko ny, któ re Ki riu szyn wy ko nał praw do po -
dob nie na po cząt ku lat 30. XX w. By ło to je -
go pier wsze po waż ne za mó wie nie o ran dze
ar ty stycz nej. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza 21 paź dzier ni ka do Do mu Dar m-
stadt na kon cert zes po łu Max Klez mer
Band. Gru pę two rzą: Max Ko wal ski –
kon tra bas, Mi cha el Jo nes – skrzyp ce,

Piotr Skup nie wicz – klar net, Ja cek Ho -
łu bow ski – akor de on, Adam Leś niak –
per ku sja i An drzej ”Czo per” Czop – in -
ży nier dźwię ku. Po czą tek kon cer tu
o godz. 18. Bi le ty w ce nie 20 zł do na -
by cia w Do mu Dar mstadt. (j)
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Bar dzo ner wo we chwi le prze ży li (29
wrześ nia) po li cjan ci i pra cow ni cy po go -
to wia ra tun ko we go po tym, jak do dy -
żur nej po go to wia za te le fo no wał męż -
czyz na i sła bym gło sem po in for mo wał,
że le ży ran ny pod ba rem piw nym
w Wy my ślu Pol skim. Ktoś pchnął go
no żem. A ra tow ni cy i po li cjan ci nie mo -
gli ofia ry roz bo ju zlo ka li zo wać.
– In for ma cję z po go to wia do sta łem
przed godz. 15 – mó wi dy żur ny KMP
w Płoc ku kom. Ro bert Ko per. – I za raz
ini cja ty wę prze ka za łem ko le gom z Gą bi -
na, bo to ich ob szar dzia ła nia.
– Raz jesz cze skon tak to wa liś my się z dy -
żur ną po go to wia – opo wia da da lej dy -
żur ny gą biń skie go ko mi sa ria tu asp.
sztab. Ro bert Wiś niew ski. – Z jej re la cji
do wie dzie liś my się, że ten ran ny męż -
czyz na mó wił rwą cym się, beł kot li wym
gło sem, wy py ty wa ny przez nią po dał
naz wi sko i kon takt się ur wał. Do sta liś -
my nu mer je go te le fo nu ko mór ko we go,
dzwo ni liś my, ale nikt nie od po wia dał. 

Pa trol po li cji i ka ret ka ra tun ko wa
dłuż szy czas szu ka li w Wy my ślu Pol-
skim ofia ry roz bo ju. Nie zna le źli żad ne -
go ba ru ani ran ne go. Roz py ty wa nia
miesz kań ców też nie przy nio sły re zul ta -

tu. Je den z po li cjan tów, któ ry do brze
zna i oko li ce i lu dzi, ru szył więc pro sto
do do mu męż czyz ny.

– I za mu ro wa ło go, bo na pod wór ku
do stoj nie, acz chwiej nie po ru szał się rze -
ko my cięż ko ran ny – mó wi dy żur ny Wiś -
niew ski. – Żad nych śla dów no ża, krwi,
na wet ska le cze nia! A chwiej ność wy ni ka -
ła z wy raź nie wy czu wal nej nie trzeź wo ści.
Kie dy po li cjant za py tał, o co w tym
wszyst kim cho dzi, 49-la tek od parł z roz -
bra ja ją cą szcze ro ścią, że po kłó cił się
z żo ną i chciał jej „wy ciąć nu mer”, pew -
nie my ślał, że się ko bie ta prze stra szy, jak
ją po go to wie al bo po li cja za wia do mi
o je go cięż kim sta nie.

Ten ek stra or dy na ryj ny żart w ogó le
nie przy padł do gu stu stró żom pra wa,
któ rzy zde cy do wa li się skie ro wać do są -
du wnio sek o uka ra nie „dow cip ne go
mał żon ka” za bez za sad ne wez wa nie.

– Oczy wi ście na tych miast o od na le zie -
niu „ran ne go” po in for mo wa liś my po go -
to wie, któ re mo że do cho dzić od te go męż -
czyz ny zwro tu kosz tów po nie sio nych na
je go „ra to wa nie” – in for mu je Ro bert
Wiś niew ski. – Przez je go głu pi żart ra tu -
nek mógł nie do trzeć na czas do ko goś,
kto by go na praw dę po trze bo wał. (a)

Bar dzo głu pi żart

Kie row ca po lo ne za, pi ja ny tak, że nie
mógł utrzy mać się na no gach, ucie kał
przed po li cją w Płoc ku po chod ni kach,
w po przek jezd ni, zde rzył się z in nym au -
tem, a pie si ma ło nóg nie po ła ma li, ucie -
ka jąc przed pi ja kiem za kie row ni cą.
Wszyst ko to wy da rzy ło się w po nie dzia -
łek, 29 wrześ nia, tuż przed po łud niem.

– Po lo nez, któ ry je chał od stro ny Ma -
sze wa do cen trum Płoc ka, wy dał się po li -
cjan tom z pa tro lu bar dzo po dej rza ny –
opo wia da dy żur ny KMP kom. Ro bert
Ko per. – Kie dy jed nak pró bo wa li go za -
trzy mać, nie re a go wał na po le ce nia i za -
czął ucie kać.

Na ron dzie na ul. Do brzyń skiej sta nął
szybko in ny ra dio wóz, ale na wi dok tej
blo ka dy kie row ca po lo ne za ru szył ostro
pod prąd, zje chał na le wy pas i zde rzył
się z wjeż dża ją cym w ul. Do brzyń ską
Volkswa ge nem Gol fem.

– To go też nie za trzy ma ło – mó wi da lej
kom. Ko per. – Od bił w le wo i wpadł na
chod nik, prze je chał przez dwa pa sy ul.
Gał czyń skie go i znów wy lą do wał na chod-

ni ku, ko lej nych prze chod niów zmu sza jąc
do sprin tu. W koń cu ude rzył w ogro dze nie,
od bił się od nie go i z po wro tem wy lą do wał
na jezd ni ul. Gał czyń skie go.

Pew nie pró bo wał by da lej szar żo wać,
ale tu taj po kie re szo wa ne au to od mó wi ło
po słu szeń stwa. Po li cjan ci si łą wy cią gnę -
li go z sa mo cho du i… pod trzy my wa li, bo
o włas nych si łach nie mógł stać. Tak bar -
dzo „pach niał” al ko ho lem, że przy czy na
je go nie dys po zy cji by ła jas na. 

Na tym jed nak nie skoń czy ły się pe ry -
pe tie, bo męż czyz na na brał ta kie go wi go -
ru, że je go agre sja wy mu si ła wsa dze nie
go do ka ret ki po go to wia w to wa rzy stwie
po li cjan ta, a za ka ret ką po je cha li in ni
fun kcjo na riu sze.

Agre syw ny kie ru ją cy miał roz bi tą gło -
wę, po po bra niu krwi i opa trze niu ran,
prze tran spor to wa ny zo stał do po li cyj ne go
aresz tu. Na ra zie usta lo no ty le, że obo -
wią zu je go bez względ ny są do wy za kaz
pro wa dze nia po ja zdów do ro ku 2010.

– Cud, że nikt nie zgi nął – ko men tu je to
wy da rze nie dy żur ny Ro bert Ko per. (a)

Cud, że nikt nie zgi nął

Płoc ka po li cja po szu ku je osób, któ re
by ły świad ka mi zda rze nia, do któ re go
do szło 8 paź dzier ni ka ok. godz. 20.
Wte dy dy żur ny do stał zgło sze nie, że
na par kin gu przy skle pie na ro gu ul.
Oto liń skiej i Szo pe na le ży ran ny męż -
czyz na.

– Le karz z po go to wia ra tun ko we go
pod jął re a ni ma cję jesz cze na miej scu,
ale licz ne ra ny kłu te i cię te, zwłasz cza
w oko li cy ple ców i nóg, spo wo do wa ły
krwo tok, na sku tek któ re go ran ny zmarł
– mó wi nad kom. Piotr Ja siń ski z sek cji
do cho dze nio wo -śled czej KMP. – Usta -
li liś my, że do męż czyz ny po de szły ja kieś
oso by i za czę ły go bić. W ruch po szły ki -

je bej sbo lo we i no że. Spraw cy odesz li
w kie run ku blo ków przy ul. Oto liń skiej. 

34-let nia ofia ra zna na jest nie tyl ko
płoc kiej po li cji. Wie lo krot nie wcho dził
w kon flikt z pra wem, miał na kon cie
m.in. roz bo je, groź by, fał szer stwa do ku -
men tów, usz ko dze nia mie nia. I licz ne
po wią za nia ze świa tem prze stęp czym.
Dla te go jed ną z hi po tez przy ję tych
w śledz twie są po ra chun ki w pół świat ku.

Wszyst kie oso by, któ re dys po nu ją in -
for ma cja mi na te mat te go zda rze nia, by -
ły je go świad ka mi, w tym cza sie prze-
by wa ły w oko li cy – pro szo ne są o kon -
takt z po li cją; nr alar mo wy 997. Ano ni -
mo wość gwa ran to wa na. (m.d.)

Kto kol wiek wi dział

Ko le dzy z jed nej kla sy płoc kie go li -
ce um, 18-lat ko wie. Ze spusz czo ny mi
gło wa mi słu cha li w ko mi sa ria cie na
Po dol szy cach, co gro zi im za zde mo lo -
wa nie dwóch sty li zo wa nych słu pów
oświet le nio wych. A gro zi m.in. na pra -
wie nie wy rzą dzo nej szko dy. Do pie ro
kie dy do tar ło do nich, że cho dzi aż o 6
tys. zł, oży wi li się i za czę li go rą co za -
prze czać: To nie my! Ale do wo dy
świad czą prze ciw nim.

No wa ul. Ku trze by na du żym płoc -
kim osie dlu Po dol szy ce Pół noc ne cał -
kiem nie daw no zy ska ła sty li zo wa ne,
ład ne oświet le nie. Me ta lo we słu py
osa dzo ne zo sta ły w so lid nych, be to no -
wych fun da men tach. Za każ dy mia sto
zap ła ci ło kil ka ty się cy zło tych. A jed -
nak zna le źli się ta cy, któ rym lam py
przesz ka dza ły. Dwie pier wsze zna le -
zio no 31 sier pnia wyr wa ne z be to nu,
po wa lo ne na zie mię, pot łu czo ne.

– Przed sta wi ciel Urzę du Mia sta zło -
żył u nas za wia do mie nie o tym fak cie
wraz z wnio skiem o ści ga nie i uka ra nie
spraw ców – mó wi nad ko mi sarz Ma rek
Ma jew ski, ko men dant po dol szyc kie go
po ste run ku. – Wszczę liś my do cho dze -
nie i zna le źliś my świad ków, dzię ki któ -
rym uda ło nam się usta lić wan da li. To
dwaj 18-lat ko wie, ucz nio wie tej sa mej
trze ciej kla sy w jed nym z płoc kich 
li ce ów ogól noksz tał cą cych. Je den
miesz ka na Po dol szy cach Płn., dru gi
na Wiel kiej Pły cie.

Obaj do sta li wez wa nia do sta wie nia
się w ko mi sa ria cie; przysz li ra zem. Mi -
ny mie li nie tę gie, po kor nie wy słu cha li,
ja kie za rzu ty im gro żą i ja ką ka rę mo gą
po nieść. Art. 288 par.1 KK za usz ko -

dze nie cu dze go mie nia prze wi du je od 3
mie się cy do 5 lat poz ba wie nia wol no -
ści, grzyw nę i obo wią zek na pra wie nia
szko dy. Po li cjan ci po in for mo wa li chło -
pa ków, że ra tusz wy ce nił swo je stra ty
na 6 tys. zł.

– Co???? Aż ty le?! Za dwie lam py?
– 18-lat ko wie ma ło się nie zach łys nę li
ta ką wi ado mo ścią. 

– I w jed nym mo men cie ule cia ła
gdzieś ich po tul ność, za czę li na gle go -
rą co za prze czać, że ma ją co kol wiek
wspól ne go z nisz cze niem lamp – mó wi
ko men dant Ma jew ski. – Ale do wo dy
świad czą prze ciw nim. Mie li by moż li -
wość do bro wol ne go pod da nia się ka -
rze, jed nak w tej sy tu a cji spo rzą dzo ny
zo sta nie akt oskar że nia i sta ną przed
są dem. 

Ale to nie ko niec kło po tów z lam pot -
łu ka mi gra su ją cy mi na ul. Ku trze by.
W po ło wie wrześ nia w ko mi sa ria cie
po ja wił się ten sam przed sta wi ciel
Urzę du Mia sta i zgło sił iden tycz ną de -
wa sta cję czte rech ko lej nych lamp. Ktoś
po wy ry wał je i pot łukł w okre sie od 3
do 10 wrześ nia.

– Wszczę te jest do cho dze nie w tej
spra wie, szu ka my spraw ców, spraw -
dza my róż ne tro py – za pew nia ko -
men dant Ma rek Ma jew ski. I na rze ka
na brak mo ni to rin gu w tej czę ści mia -
sta. – O ileż mie li byś my uła twio ne za -
da nie, gdy by do dat ko wo moż na by ło
ob ser wo wać to, co się tu taj, naj czę -
ściej pod osło ną no cy, dzie je. Na gra -
nie z mo ni to rin gu po mog ło by w szyb -
kim usta le niu spraw ców i by ło by do -
sko na łym do wo dem w wie lu spra -
wach. (a)

Lam pot łu ki

Ok. godz. 8.30, 7 paź dzier ni ka straż -
ni cy miej scy za u wa ży li męż czyz nę, któ -
ry stał w fon tan nie na Sta rym Ryn ku
i wy bie rał le żą ce w niej mo ne ty. 

– 52-let ni be zdom ny był w ubra niu,
ale bez bu tów – opo wia da Jo lan ta Gło -
wac ka, rzecz nik pra so wy Stra ży Miej -
skiej. – Gdy po desz li do nie go fun kcjo -

na riu sze był zdzi wio ny, że kto kol wiek in -
te re su je się tym, co ro bi.

Męż czyz na miał ze bra nych oko ło 2
zło tych w mo ne tach po 2, 5 i 10 gro szy.
Nie chciał po wie dzieć na co chciał je
przez na czyć. Pie nią dze zo sta ły po now -
nie wrzu co ne do Af ro dy ty. Be zdom ny
od mó wił prze wie zie nia do schro ni ska,
gdzie móg łby wy su szyć się i otrzy mać
no we, czy ste ubra nie. (m.d.)

Ła twy za ro bek
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– Roz bi ja łem szy by skle pów, bo by łem
głod ny – tak tłu ma czył swo je po stę po wa -
nie 54-let ni płoc cza nin, któ ry o tym fak-
cie po in for mo wał straż ni ków miej skich. 

Do zda rze nia do szło na po cząt ku paź -
dzier ni ka. W no cy – jak się póź niej oka za ło
– be zdom ny męż czyz na pró bo wał wła mać
się do skle pu przy ul. Łu ka sie wi cza, ale
spło szył go prze jeż dża ją cy sa mo chód. Kil -
ka mi nut póź niej rzu cił ka mie niem w szy bę
skle pu przy ul. Ty siąc le cia, ale włą czył się
alarm. Na miej sce pod je cha li straż ni cy. –
Płoc cza nin pod szedł do pa tro lu i po wie -

dział, że to on rzu cał ka mie nia mi w szy by –
opo wia da dy żur ny po li cji asp. sztab. Sła -

wo mir Szczy pec ki. – Po li cjan ci spraw dzi li,
że szy by są fak tycz nie po wy bi ja ne i męż czyz -
na tra fił do po li cyj ne go aresz tu. 

Oka za ło się, że płoc cza nin wła my wał
się do skle pów, bo był głod ny. Nad ko mi -
sarz Jan Łu niew ski z sek cji do cho dze nio -
wo -śled czej płoc kiej po li cji nie ma złu -
dzeń, że 54-let ni be zdom ny sam zgo to wał
so bie ta ki los. 

– Kie dyś sie dział w wię zie niu za kra -
dzie że i roz bo je, ale od wie lu lat w po waż -
ny kon flikt z pra wem nie wszedł – opo -
wia da Łu niew ski. – Żo na go po rzu ci ła,
bo przy kład nym mę żem, mó wiąc de li kat -
nie, to on nie był. Ma sze ścio ro dzie ci
z róż nych związ ków, a żad ne nie chce go
przy gar nąć, po dać ta le rza go rą cej zu py;
cóż, bez po wo du tak się nie dzie je.

– Jem su chy chleb, któ rzy lu dzie wy rzu -
ca ją – opo wia dał po li cjan tom drżą cym
gło sem be zdom ny. – Czy pi ję? No… nie
ma za co, ale jak ko le ga czy zna jo my po sta -
wi, to się na pi ję. Ja kie mam miej sce po by -
tu? Żad ne, cho dzę po uli cach, par kach ca -
łe dnie i no ce. Do wię zie nia to chciał bym
iść, że by mieć gdzie spać i coś do je dze nia. 

Za wy bi te szy by męż czyz na ma po sta -
no wio ny za rzut usi ło wa nia wła ma nia. Gro -
zi mu za to ka ra do 10 lat poz ba wie nia wol-
no ści. – Za wsze jed nak bie rze my pod uwa -
gę wie le czyn ni ków – mó wi nad ko mi sarz. –
W po ro zu mie niu z pro ku ra tu rą za pro po no -
wa liś my mu do bro wol ne pod da nie się ka -
rze i wy ra ził na nią zgo dę. To rok poz ba -
wie nia wol no ści w za wie sze niu na dwa la -
ta i do zór ku ra to ra. Oczy wi ście w tej spra -
wie mu si wy po wie dzieć się jesz cze sąd.

Be zdom ny 54-la tek móg łby być już
zwol nio ny z po li cyj ne go aresz tu i wró cił -
by na uli cę. Ale czy jak zgłod nie je, znów
nie bę dzie wła my wał się do skle pów? Dla -
te go pra cow ni cy sek cji pre wen cji skon tak -
to wa li się z Miej skim Oś rod kiem Po mo cy
Spo łecz nej. Tam zna ją te go be zdom ne go
bar dzo do brze. Pła ci li za miej sce dla nie go
w noc le gow ni, ale – nie ste ty – kie dy by ły
ciep łe dni, nie za bar dzo uś mie cha ło mu
się ta kie „miesz ka nie”. No i in nych kło po -
tów też tro chę spra wiał. Ale za pew nio no,
że czło wie ka na uli cy nie zo sta wią. Zaj mie
się nim pra cow nik so cjal ny. (m.d.)

Chcę do wię zie nia

22 dru ży ny z płoc kich szkół wzię ły
udział w tur nie ju pił ki siat ko wej, zor ga -
ni zo wa nym – 1 i 3 paź dzier ni ka – w ra -
mach ogól no pol skiej kam pa nii Za cho -
waj Trzeź wy Umysł. W za wo dach bra ły
udział tyl ko dziew czę ta ze szkół pod sta -
wo wych, gim na zjal nych i – po raz pier-
wszy – szkół śred nich. 

Wśród pod sta wó wek pier wsze miej sce
za ję ły za wod ni czki z SP nr 23. Tuż za ni -
mi by ły: SP nr 22 i SP nr 17. Naj lep sze
wśród gim na zjów oka za ły się uczen ni ce
z Gim na zjum nr 8, dru gie miej sce przy-
pa dło za wod ni czkom z G nr 5, a na naj -
niż szym stop niu po dium sta nę ły re pre -
zen tan tki Gim na zjum nr 3. Ry wa li za cję
szkół po nad gim na zjal nych wy gra ła dru -
ży na z III LO. Dru gie miej sce za ję ły
dziew czy ny z IV LO, a trze cie – z Zes po -
łu Szkół Usług i Przed się bior czo ści. 

Na zwy cięz ców cze ka ły me da le, pu -
cha ry oraz ple ca ki fun do wa ne przez
Wy dział Zdro wia i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Mia sta. Po nad to wszyst kie
uczest ni czki otrzy ma ły upo min ki od
Co ca -Co li. 

W przer wach mię dzy me cza mi za -
wod ni czki mog ły zo ba czyć jak al ko -
hol wpły wa na rze czy wi stość, jak ob -
ni ża spraw ność ru cho wą i osła bia or -
ga nizm. Moż li we to by ło dzię ki spe c-
jal nym al ko go glom, któ re sy mu lo wa ły
za bu rze nia wi dze nia i zdol no ści ru -
cho we.

Or ga ni za to rem tur nie ju był Wy dział
Zdro wia i Spraw Spo łecz nych Urzę du
Mia sta, a wspó łor ga ni za to ra mi: SP nr 3,
SP nr 23, Gim na zjum nr 8 oraz Mię -
dzysz kol ny Ucz niow ski Klub Spor to wy
Vol ley Płock. (m.d.)

Pił ka i al ko go gle

Zwycięska drużyna z Gimnazjum nr 8

– Te raz z fa so nem przy je dzie my na
kon tro lę – śmiał się za stęp ca ko men dan -
ta miej skie go PSP w Płoc ku An drzej
Smo leń ski, od bie ra jąc z rąk pre ze sa Or -
len Gaz klu czy ki do Skody Fa bii.

Z proś bą o wspar cie zwró ci ła się do
Or len Gaz Sp. z o.o. Ko men da Miej ska
PSP w Płoc ku. Wśród swo ich po trzeb
wy mie ni ła m.in. sa mo chód oso bo wy,
któ ry był by przez na czo ny do za dań
kon trol nych, re a li zo wa nych przez wy -
dział kon trol no -roz poz naw czy Ko men -
dy Miej skiej PSP.

Or len Gaz re gu lar nie wspie ra ini cja ty -
wy słu żą ce och ro nie ży cia i zdro wia, do
kwe stii bez pie czeń stwa przy wią zu jąc

ogrom ną wa gę. Za rząd spół ki za pro po -
no wał Ko men dzie Miej skiej PSP je den
z sa mo cho dów, słu żą cych w fir mo wej
flo cie.

Uroczy stość prze ka za nia au ta od by ła
się 2 paź dzier ni ka w sie dzi bie spół ki.
Umo wę spon sor ską sy gno wa li: za stęp ca
ko men dan ta miej skie go PSP – An drzej
Smo leń ski, pre zes za rzą du Or len Gaz –
Ber nard Ci choc ki oraz czło nek za rzą du

ds. fi nan so wych spół ki – Woj ciech
Jusz czyk. W po dzię ko wa niu za po moc
pre ze si otrzy ma li od Ko men dan ta sym-
pa tycz ne plu szo we pie ski w stra żac kich
mun du rach – je den z nich po zo wał do
zdjęć na ma sce sa mo cho du. A.W.

Or len Gaz stra ża kom

Dla po tom stwa
Ta sa mi ca to ko lej ny krok w kie run ku

utwo rze nia gru py ho do wla nej te go ga tun -
ku w Płoc ku. Ten, je dy ny już, ży ją cy
przo dek osła do mo we go jest rów nież jed-
nym z naj rzad szych ga tun ków zwie rząt
na świe cie. Na wol no ści ży je nie wie le po -
nad 100 sztuk na Pół wys pie So ma lij skim
i na pu sty ni Da na kil w Etio pii, w ogro -
dach kil ka dzie siąt. I tam właś nie po dej -
mu je się pró bę ho do wli osła so ma lij skie -
go. Płock też bę dzie pró bo wał. Od 2005
ro ku miesz ka u nas pa ra osłów, jed nak ze
wzglę du na nie -doj rza łość pier wszej sa m-
i cy nie po dej mo wa no pró by kon tak tu.

– Choć sa miec był już go to wy. Kie dy
pier wszy raz po ka za liś my mu je go par t-
ner kę sfor so wał płot, ła miąc gru be, po -

przecz ne bel ki. Mu sie liś my się moc no na -
gim na sty ko wać, aby go ode gnać – tłu ma -
czy dyr. Alek san der Ni we liń ski. Te raz też
mu si po cze kać... do wios ny. Przed przy-
ja zdem dru giej sa mi cy prze bu do wa no
część wy bie gu po sze rza jąc go o „sy pial -
nie” i „ba wial nie” dla mło dych. (rł)

To bar dzo pięk ne zwie rzę. Ma jas no po pie la te ubar wie nie sier ści, spód cia ła bia -
ła wy, a no gi ozdo bio ne czar ny mi po przecz ny mi prę ga mi. Płoc kie zoo ma ko lej -
ne go osła so ma lij skie go.

*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*
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Oso by, któ re w ce lach miesz ka nio -
wych za bu do wa ły na swój koszt nieswo-
je dział ki bu do wla ne (grun ty), mo gą na -
być na włas ność do tych czas użyt ko wa -
ne (wie czy ście) nie ru cho mo ści za bu do -
wa ne, czy li dział ki bu do wla ne, na któ -
rych po sa do wio ne są bu dyn ki wy bu do -
wa ne za pie nią dze tych osób. W spół -
dziel niach miesz ka nio wych bu du je się
za pie nią dze człon ków, stąd człon ko wie
spół dziel ni mo gą na by wać grun ty na
włas ność na wa run kach pre fe ren cyj -
nych (z bo ni fi ka tą) – do koń ca 2010 r. 

Ma to miej sce w pro ce sie usta na wia nia
włas no ści odręb nej (pry wat nej) na rzecz
spół dziel ców w opar ciu o włas ność rze czo -
wą w grun cie. Pra wo żą da nia na włas ność
grun tu w ce lu uwłasz cze nia użyt kow ni ka
zbio ro we go jest wa run ko wa ne je go za bu -
do wą miesz ka nio wą, co jest też pod sta wą
wa run ków pre fe ren cyj nych dop łat za war -
tość pra wa włas no ści grun tu. W spół dziel -
ni (zrze sze niu osób) w myśl Pra wa spół -
dziel cze go ma ją tek jest pry wat ną włas no -
ścią człon ków, bo człon ko wie (nie oso ba
praw na) po no si li pry wat ne na kła dy na bu -
do wę i użyt ko wa nie grun tów. Spół dziel nia
ma obo wią zek za ku pić grunt w imie niu
człon ków (dla osób fi zycz nych), ale sa ma
(oso ba praw na), nie po sia da ją ca włas ne go
ma jąt ku – nie ma pra wa do za ku pu grun tu
(dla sie bie). Niek tó rym trud no to zro zu -
mieć, twier dzą bo wiem, że „ma jąt kiem
spół dziel ni mo że roz po rzą dzać tyl ko spół -
dziel nia ja ko oso ba praw na …”. Jas ne są
po ję cia: „za rzą dza nie (włas no ścią czy jąś)”
i „dys po no wa nie (włas no ścią swo ją)”,
więc „roz po rzą dza nie” zna czy mo że: wła -
da nie rze czą pry wat ną oso by praw nej.

De cy zję o przeksz tał ce niu pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tu w pra -
wo włas no ści nie ru cho mo ści wy da je (od -
po wied nio do przy pad ku po sia da nia włas -
no ści): wójt lub bur mistrz, pre zy dent
mia sta, za rząd po wia tu al bo za rząd wo -
je wódz twa. Wy da na de cy zja sta no wi pod-
sta wę wpi su do księ gi wie czy stej. Wy so -
kość udzie lo nej bo ni fi ka ty od op ła ty przy
za ku pie grun tu uch wa la wła ści wa ra da lub
sej mik wo je wódz twa.

Za rząd spół dziel ni wy stę pu je ze sto sow -
nym wnio skiem do wła ści we go Urzę du –
zgod nie z prze pi sa mi art. 35 (i art. 40, 41)

Usta wy z dnia 14.06.2007 r. o spół dziel -
niach miesz ka nio wych [usm] w ce lu prze-
nie sie nia odręb nej włas no ści na rzecz
upraw nio nych miesz kań ców da nej nie ru -
cho mo ści (art. 42), bę dą cych oso ba mi fi zy-
cz ny mi, co zo sta ło okre ślo ne w art. 1 ust. 1
i 2 oraz art. 2 usta wy z dnia 7 wrześ nia
2007 r. o przeksz tał ce niu pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go w pra wo włas no ści
nie ru cho mo ści [upuw], dla uwłasz cze nia
któ rych po dej mo wa ne są przed mio to we
de cy zje. Ce nę sprze da wa nej nie ru cho mo -
ści grun to wej wg art. 67 usta wy z dnia 21
sier pnia 1997 r. o gos po dar ce nie ru cho -
mo ścia mi [ugn] pom niej sza się, jak w art.
69, o war tość wnie sio nych (przez człon -
ków) op łat za użyt ko wa nie wie czy ste
grun tu, zaś dla dop ła ty róż ni cy (mię dzy ce -
ną ryn ko wą a war to ścią użyt ko wa nia wie -
czy ste go) sto su je się usta lo ną bo ni fi ka tę –
w myśl art. 68 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3.

I. W przy pad ku grun tów sta no wią -
cych włas ność gmi ny – wnio sek spół -

dziel ni o wy kup grun tu z bo ni fi ka tą dla
człon ków re a li zo wa ny jest w da nym Urzę -
dzie [gmi ny]. Pre zy dent [Mia sta] po dej -
mu je de cy zję o sprze da ży w opar ciu o uch -
wa lo ną bo ni fi ka tę przez Ra dę [Mia sta]
zgod nie z ww. prze pi sa mi (np. w Płoc ku
wy no si ona 99%). 

II. W przy pad ku grun tów bę dą cych
włas no ścią Skar bu Pań stwa – sto sow ny
wnio sek spół dziel ni o wy kup użyt ko wa -
ne go grun tu z bo ni fi ka tą skła da się do
Wo je wo dy, któ re go de cy zja (w od nie sie -
niu do dzia łek grun tu za bu do wa nych lub
przez na czo nych na ce le bu dow nic twa
miesz ka nio we go) opie ra się na sto sow nej
uch wa le sej mi ku wo je wódz twa, gwa ran -
tu ją od po wied nio te sa me prze pi sy ustaw:
usm, ugn i upuw. 

Wo bec zda rzeń za nie cha nia przez spół -
dziel nie w wie lu mia stach za ku pu użyt ko -
wa nych grun tów (nie słusz nie) z po wo du
bra ku uch wał rad gmin/miast o udzie la niu
bo ni fi ka ty, al bo od mo wy ze stro ny urzę du
wo je wo dy sto so wa nia bo ni fi ka ty od op łat,
zgod nie z okre ślo ną uch wa łą sej mi ku dla
spół dziel ni miesz ka nio wych, wy jaś nię
prob lem bli żej.

W re a li za cji wnio sku spół dziel ni o za kup
na wa run kach bo ni fi ka ty grun tów Skar bu
Pań stwa [Gmi ny] w myśl art. 35 usm –

pod sta wą wy da nia de cy zji Wo je wo dy
[Pre zy den ta, Bur mi strza, Sta ro sty, Wój ta]
z udzie le niem bo ni fi ka ty od op ła ty uch wa -
lo nej przez sej mik [ra dę] przy sprze da ży
grun tów na rzecz upraw nio nych – jest
w obyd wu przy pad kach art. 68 usta wy
z dnia 21 sier pnia 1997r. ugn. Wg niej bo -
ni fi ka ta jest moż li wa m.in. dla wła ści cie li
lo ka li miesz kal nych (art. 68 ust. 1 pkt 7),
zaś dla spół dziel ni miesz ka nio wych – w
związ ku z usta no wie niem włas no ści odręb-
nej (art. 68 ust. 1 pkt 9 – do ty czy zda rze nia
uwłasz cze nia człon ków). Jed no cześ nie od
1 stycz nia 2008 r. wg zno we li zo wa nej usta -
wy z dnia 7.09.2007 r. o zmia nie usta wy
o przeksz tał ce niu pra wa użyt ko wa nia wie -
czy ste go w pra wo włas no ści nie ru cho mo -
ści [upuw] oraz niek tó rych in nych ustaw,
w art. 4 okre ślo ne są wa run ki udzie la nia
dla osób fi zycz nych bo ni fi ka ty 90%, gdy
mie sięcz ny do chód na jed ne go człon ka ro -
dzi ny w gos po dar stwie do mo wym nie
prze kra cza prze cięt ne go mie sięcz ne go wy -
na gro dze nia w gos po dar ce na ro do wej …
(ak tu al nie ca. 2700, – zł. – moż na okre ślić
swe szan se z do cho dem ro dzi ny sta no wią -
cym od po wied nio wie lo krot ność kwo ty
2700 zł.). Są kry te ria dla bo ni fi kat ko rzyst -
niej szych.

Za tem wo bec art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9 ugn
(zgod nie z art. 4 ust. 2 i 8 i z od nie sie niem
ust. 11 upuw) wła ści wy or gan, w tym Wo -
je wo da, jest zo bo wią za ny udzie lić bo ni fi -
ka ty od op ła ty przy przeksz tał ce niu użyt ko -
wa ne go wie czy ście grun tu za bu do wa ne go
we włas ność spół dziel ców z okre śle niem
jej wy so ko ści nie niż szej niż 90% (w przy-
pad ku dom ków ma za sto so wa nie art. 4 ust.
9, tu bo ni fi ka ta mo że wy no sić 50%, jak
w ust. 10 lub zbież nie z art. 68 ust. 3 ugn).

Wo bec udzie la nia bo ni fi ka ty przez ra dę
lub sej mik (w myśl art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9
ugn na ogół co naj mniej 90%) od op łat za
przeksz tał ce nie grun tów, wy stę pu je też po -
trze ba za pew nie nia kon sty tu cyj nych rów -
nych praw spół dziel ców w usta no wie niu

włas no ści odręb nej lo ka li tak na użyt ko wa -
nych grun tach Gmi ny, jak i po są siedz ku –
na grun tach Skar bu Pań stwa, stąd or gan

wy ko naw czy wo je wo dy jest zob li go wa ny
do udzie le nia uch wa lo nej przez sej mik bo -
ni fi ka ty rów nież nie mniej, niż 90%, bo
w prze ciw nym przy pad ku – zo sta ły by na -
ru szo ne kon sty tu cyj ne pra wa czę ści użyt -
kow ni ków tej sa mej gru py spo łecz nej. 

W ra zie od mo wy udzie le nia bo ni fi ka ty
przy sprze da ży grun tu przez wo je wo dę,
spół dziel nia ma pra wo od wo łać się do Sa -
mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go
wsku tek na ru sze nia wy żej cy to wa nych
prze pi sów ustaw – w efek cie poz ba wie nia
człon ków spół dziel ni bo ni fi ka ty (przy słu -
gu ją cej im, ja ko oso bom fi zycz nym)
w nie ru cho mo ściach za bu do wa nych bu -
dyn ka mi miesz kal ny mi. Do daj my, że
urząd wo je wódz ki chce re a li zo wać
„sprze daż” na wa run kach wol no -ryn ko -
wych wbrew prze pi som pra wa, w szcze -
gól no ści – prze pi sów usm.

Na du ży cia ad mi ni stra cyj ne w za ku -
pie grun tu

Spo ty ka ne są przy pad ki za ku pu pre fe ren -
cyj ne go użyt ko wa ne go grun tu z wy ko rzy -
sta niem prze pi sów nie a dek wat nie do sy tu a -
cji, sto su jąc art. 86 ust. 1 pkt 7 ugn. Za rzą dy
wie lu spół dziel ni, wy ko rzy stu jąc sta tus oso -
by praw nej lub ogól ną nie wie dzę w urzę -
dach, na du ży wa ją swych praw, wnio sku jąc
o za kup grun tu na rzecz osób fi zycz nych
i na koszt spół dziel ców, w de cy zji uzy sku ją
bo ni fi ka tę, a na stęp nie za trzy mu ją część tak
zdo by te go pra wa włas no ści grun tu na rzecz
spół dziel ni (oso by praw nej), tłu ma cząc to
nie peł ną tre ścią art. 40 usm.

W przy pad ku uwłasz cze nia człon ków lo -
ka la mi miesz kal ny mi – ta kie pra wo nie ist-
nie je (bu dy nek to nie pry wat ny lo kal oso by
praw nej, nie przy słu gi wa ła by bo ni fi ka ta
ani spół dziel nia nie ma pra wa do uwłasz -
cze nia ‘sie bie’). Przy ta kim na du ży ciu za -
kup grun tu był by bez praw ny i dział ka mu -
sia ła by być zwró co na pier wot ne mu wła ści -
cie lo wi, a wte dy z bra ku „chę ci” by cia wła -
ści cie la mi przez człon ków – wła ści ciel
móg łby sprze dać grunt na wol nym ryn ku.

Waż ne jest wszak wie dzieć, że be ne fi -
cjen ta mi usta wy w spół dziel ni są oso by fi -
zycz ne (człon ko wie), a nie oso ba praw na
(spół dziel nia jest wła ści cie lem tyl ko
w zna cze niu po tocz nym). Spół dziel nia jest
zrze sze niem pry wat nych wła ści cie li
i owszem, po sia da oso bo wość praw ną, ale
pro wa dzi dzia łal ność gos po dar czą w opar -
ciu o pry wat ny pod miot włas no ści, więc
ja ko oso ba praw na nie mo że w żad nym
przy pad ku na być na wa run kach bo ni fi ka ty
nie ru cho mo ści grun to wych. Zgod nie z cyt.
obo wią zu ją cą upuw od 1 stycz nia 2008 r. –
bo ni fi ka ta przy słu gu je tyl ko oso bom 
fi zycz nym. 

Płoc kie SOS wy stę pu je do władz pub-
licz nych za rów no w obro nie praw użyt -
kow ni ków przed ty mi po dob ny mi prak ty -
ka mi ryn ko wy mi (dzia łal ność pro wa dzo -
na z udzia łem kon su men tów w ce lu sfi-
nan so wa nia kosz tów w sy ste mie kon sor -
cyj nym jest w Pol sce za bro nio na), jak i w
ce lu moż li wo ści uzy ska nia bo ni fi ka ty na
grun ty Skar bu Pań stwa.

Ta de usz Bo ro wic ki
(Płoc kie SOS ‘Nasz Dom’, www.sos -

plock.pl, oraz czwar tki – godz. 17)

Płoc kie SOS „Nasz Dom”

Grun ty w spół dziel niach miesz ka nio wych
Na czel nik Urzę du Skar bo we go w Płoc -

ku przy po mi na, iż 1 lip ca we szło w ży cie
no we roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi nan sów
z dnia 27 czer wca 2008 r. w spra wie kas
re je stru ją cych. Roz po rzą dze nie to zo sta ło
opub li ko wa ne w Dzien ni ku Ustaw z dnia
30 czer wca, nr 113, poz. 720.

Zgod nie z no wym Roz po rzą dze niem
od 1 li sto pa da 2008 r. obo wią zek ewi -
den cjo no wa nia obro tów za po mo cą kas fi -
skal nych bę dzie do ty czył bez wzglę du na
obrót sprze daw ców wy ro bów ty to nio -
wych i sprze daw ców al ko ho lu. W sy tu a -
cji gdy nie są wy sta wia ne fak tu ry VAT,
obo wią zek ewi den cjo no wa nia obro tów za
po mo cą kas fi skal nych bę dzie wa run ko -
wo od no sił się do pod mio tów gos po dar -
czych świad czą cych na stę pu ją ce usłu gi:
– krót ko trwa łe go zak wa te ro wa nia,
– prze cho wy wa nia i do zo ru mie nia,
– wy naj mo wa nia nie ru cho mo ści na włas -
ny ra chu nek,
– ob słu gi nie ru cho mo ści na zle ce nie (np.
za rząd cy nie ru cho mo ści),
– rze czoz naw stwa w ra mach usług ar chi -
tek to nicz nych i in ży nier skich,
– re kru ta cji i po zy ski wa nia per so ne lu,
– de tek ty wi stycz ne i och ro niar skie,
– ko mer cyj ne po zo sta łe, gdzie in dziej
niesk la sy fi ko wa ne (nie do ty czy tar gów
i wy staw, gdzie mu szą być sto so wa ne ka -
sy fi skal ne). Ra fał M. Ja nowski

(p.o. na czel ni ka 
Urzę du Skar bo we go w Płoc ku)

KO MU NI KAT 
Urzę du Skar bo we go 

Przed się bior cy, gmi ny, or ga ni za cje po -
za rzą do we oraz oso by in dy wi du al ne mo gą
wziąć udział w kon kur sie „Kra jo wi Li de -
rzy In no wa cji 2008”, or ga ni zo wa nym
przez Fun da cję In no wa cji i Roz wo ju.
Zgło sze nia na le ży prze sy łać do 24 paź -
dzier ni ka br. Pa tro nat nad kon kur sem ob -
jął Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go – Adam Stru zik. 

Kon kurs ma na ce lu pro mo wa nie przed-
sięw zięć i ini cja tyw, w któ rych istot nym
ele men tem jest cha rak ter in no wa cyj ny pro-
jek tu, och ro na włas no ści in te lek tu al nej,
och ro na śro do wi ska oraz wy ko rzy sta nie
od na wial nych źró deł ener gii. Kon kurs jest
przed sięw zię ciem o za się gu ogól no kra jo -
wym i ma cha rak ter otwar ty.

Ty tu ły zo sta ną przyz na ne w sze ściu ka -
te go riach: In no wa cyj na fir ma, In no wa cyj -
ny pro dukt, In no wa cyj na usłu ga, In no wa -
cyj na gmi na, In no wa cyj na or ga ni za cja oraz
In no wa cyj ny pro jekt. 

Pod mio ty chcą ce wziąć udział w kon kur -
sie po win ny wy peł nić an kie tę i prze słać ją
do 24 paź dzier ni ka 2008 r. na adres: Urząd
Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go, De par ta ment Stra te gii i Roz wo ju Re -
gio nal ne go, ul. Kło po tow skie go 5, 03-718
War sza wa oraz w wer sji elek tro nicz nej na
adres e-ma il: m.go ras@ma zo via.pl. 

An kie ta oraz re gu la min kon kur su
umiesz czo ne są na stro nie in ter ne to wej
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go: www.ma zo via.pl oraz na
stro nie Fun da cji: www.li de rzy in no wa -
cji.pl. (j)

ZO STAŃ LI DE REM
IN NO WA CJI 
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„Czar je sien nych kra jo bra zów”, ty tuł
pier wsze go w bie żą cym se zo nie kon cer -
tu sym fo nicz ne go płoc kiej or kie stry (26
wrześ nia, sa la PSM), su ge ro wał by, że
w pro gra mie po win ny zna leźć się dzie ła
zwią za ne te ma tycz nie z tą po rą ro ku: na
przy kład trze ci kon cert ze słyn ne go ba -
ro ko we go cy klu Le qu a tro stag gio ni
An to nio Vi val die go, trze cia część ora to -
rium Po ry ro ku Jo sep ha Hayd na, naj s-
tar sze go z kla sy ków wie deń skich, al bo
pięk na uwer tu ra W je sie ni nor we skie go
ne o ro man ty ka Ed war da Grie ga. Ja kie
zaś je sien ne sko ja rze nia mog ły na su wać
Wa ria cje i fu ga na te mat Pur cel la op.
34 sław ne go an giel skie go twór cy Ben-
ja mi na Brit te na, skom po no wa ne w 1945
ro ku, ja ko ilu stra cja do fil mu In stru -
men ty or kie stry oraz poz ba wio ne ja -
kich kol wiek tre ści pro gra mo wych Kon-
cert skrzyp co wy D-dur op. 35 Pio tra
Czaj kow skie go i III Sym fo nia F-dur
op. 90 Jo han ne sa Brah msa (okre śla na
cza sem mia nem „He ro icz nej”, mi mo że
kom po zy tor kon sek wen tnie wy strze gał
się in ter pre to wa nia swej twór czo ści
w ka te go riach od nie sień po za mu zycz -
nych)...

Za ra zem jed nak trud no nie przyz nać,
że ów pro gram – mi mo nie a dek wat ne go
ty tu łu – był, sam w so bie, do praw dy
atrak cyj ny i lo gicz nie skom po no wa ny.
Cał kiem har mo nij nie po łą czo no tu ar -

cha i zu ją ce wąt ki mu zy ki XX wie ku
(utwór Brit te na, os nu ty na te ma cie The
Mo or’s Re ven ge Hen ry’ego Pur cel la,
naj wy bit niej sze go kom po zy to ra an giel -
skie go ba ro ku) oraz kla sy cy zu ją cy,
kon ser wa tyw ny nurt re per tu a ru ne o ro -
man tycz ne go (re pre zen to wa ny przez
Brah msa i, po nie kąd, przez Czaj kow -
skie go). Co wię cej zaś, za miesz czo ne
w pro gra mie dzie ła da wa ły wy jąt ko wo
wdzięcz ne po le do po pi su za rów no or -
kie strze, jak i wy ko naw czy ni par tii so -
lo wej Kon cer tu Ma rii Włosz czow skiej,
za led wie sie dem na sto let niej, a już uty -
tu ło wa nej wio li nist ce (la u ry na III Mię -
dzy na ro do wym Kon kur sie Skrzyp co -
wym im. Ge or ga Phi lip pa Te le man na,
czy na 12. In ter na tio na len Wet tbe werb
für Vio li ne, wy stę py w Pol sce, Niem-
czech, Fin lan dii, Fran cji, Nor we gii
i Szwaj ca rii).

Kom po zy cja Brit te na, mi mo swe go
dy dak tycz ne go cha rak te ru (z pod ty tu łu
wy ni ka, że ma to być „Wpro wa dze nie
mło dych osób w or kie strę”), na le ży do
naj bar dziej lu bia nych i naj czę ściej wy -
ko ny wa nych po zy cji re per tu a ru w sze -
ro kim sen sie współ czes ne go – lu bia -
nych, do daj my tu ko niecz nie, tak że
przez wy ko naw ców. Po ek spo zy cji te -
ma tu przez or kie strę w peł nej ob sa dzie
ko lej ne wa ria cje au tor po wie rzył bo -
wiem posz cze gól nym gru pom in stru -
men tów (mię dzy in ny mi fle tom, obo-
jom, klar ne tom i roz bu do wa nej sek cji
per ku syj nej), da jąc tym sa mym człon -
kom owych grup, na ogół wto pio nych
w brzmie nie ca łe go zes po łu, rzad ką
spo sob ność in dy wi du al nej pre zen ta cji
swych umie jęt no ści. Spo sob ność tę mu -
zy cy płoc kiej or kie stry wy ko rzy sta li
do praw dy umie jęt nie – za rów no w „so -
li stycz nych” wa ria cjach, jak i w fi na ło -
wej fu dze, gdzie po li fo nicz ne sub tel no -
ści i stop nio we za gęsz cza nie fak tu ry so -
no ry stycz nej po ka za no czy tel nie i prze -
ko nu ją co. Rów nie prze ko nu ją co zabrz -
mia ła te go wie czo ru Trze cia Brah msa,
gdzie uda ło się osią gnąć cha rak te ry -
stycz ne dla te go twór cy ciep łe, na sy co -
ne brzmie nie drze wa i smy czków, a na -
de wszyst ko su ge styw nie wy ek spo no -
wać kon trast mię dzy be e tho ve now -
skim, istot nie „he ro icz nym” kli ma tem

czę ści skraj nych, a sub tel nym, ma rzy -
ciel skim li ryz mem obu ogniw środ ko -
wych. W tym nie wąt pli wym suk ce sie
ar ty stycz nym znacz ny udział miał osia -
dły w Au strii buł gar ski ka pel mistrz
Vla di mir Ki ra di jev, od kil ku se zo nów
do syć re gu lar nie – i chy ba z co raz lep-
szym skut kiem – współ pra cu ją cy
z płoc ką or kie strą. 

Na tym god nym po zio mie do brze od -
na laz ła się mło do cia na skrzy pa czka –
tak da le ce, że na ży cze nie ro zo cho co nej
pub licz no ści wy ko na ła do dat ko wo Ka -
prys pol ski Gra ży ny Ba ce wicz – pa -
mię tać zaś trze ba, że wy mo gom par tii
so lo wej Kon cer tu, ty leż bo ga te go i po -
to czy ste go me lo dycz nie, co nie pos po li -
cie trud ne go tech nicz nie, nie spro stał
on giś wy bit ny skrzy pek ro syj ski Le o -
pold Au er, któ re mu Czaj kow ski utwór
ten za de dy ko wał. Ży je my bo wiem
w cza sach, gdy wir tu o ze ria w sfe rze
wy ko naw stwa „po waż ne go” osią ga wy -
miar bez ma ła ma so wy, a pu łap wie ku
ob ni ża się tu w spo sób iście za wrot ny –
że przy pom ni my tyl ko re ci tal Ja pon ki
Ra chel Na o mi Ku do na za koń cze nie
szó stej edy cji Ogól no pol skie go Kon -
kur su Pia ni stycz ne go im. Prof. Lud wi -
ka Ste fań skie go w stycz niu 2001 ro ku
w płoc kim Do mu Dar mstadt, kie dy to
czter na sto let nia pia nist ka w kar ko łom -
nym pro gra mie cho pi now sko -lisz tow -
skim do słow nie rzu ci ła na ko la na pub-
licz ność, skła da ją cą się w du żej czę ści
z pe da go gów for te pia nu. Czte ry la ta
póź niej, re pre zen tu jąc swój kraj na XV
Kon kur sie Cho pi now skim, prze pa dła
jed nak poś ród jesz cze bar dziej [sic!]
uzdol nio nych ró wieś ni ków – co miej -
my na dzie ję, nie bę dzie udzia łem sym-
pa tycz nej (i naj wi docz niej prze ję tej wy -
stę pem w Płoc ku) Włosz czow skiej.

Je śli zaś cho dzi o or kie strę, chcia ło -
by się wie rzyć, że po dob nie po my śla ne
kon cer ty sta ną się kie dyś w jej re per tu -
a rze czymś zgo ła od mien nym niż oka -
zjo nal ny sma ko łyk – zgod nie zresz tą
z naz wą i oso bą pa tro na. W imie niu
praw dzi wych płoc kich me lo ma nów
chcia ło by się za krzyk nąć: „Chle ba na -
sze go po wszed nie go daj nam, Pa nie”
wię cej – choć by w dal szej czę ści do -
pie ro co roz po czę te go se zo nu. AD

„CHLE BA NA SZE GO PO WSZED NIE GO”...

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza 23 paź dzier ni ka do Do mu
Dar mstadt na wie czór słow no – mu zy-
cz ny pt. „Gdy bym mog ła so bie cze goś
za ży czyć” w wy ko na niu go ścia z Nie -
miec – Jo han ny Bron kal la (Fran kfurt
nad Me nem). Po czą tek o godz. 18,
wstęp wol ny.

Jo han na Bron kal la uro dzi ła się
w 1974 ro ku w Za brzu. Od 1988
miesz ka we Fran kfur cie nad Me nem,
w la tach 1997 – 2000 uczęsz cza ła do
szko ły ak tor skiej w Mo gun cji. Wy stę -
po wa ła m.in. w Te a trze Pań stwo wym
w Mo gun cji, na Fe sti wa lu w Op pen -
he i mie, w Scha us piel Fran kfurt w re -
ży se rii Pe te ra Gre e na waya oraz w Te -
a trze im. Hof fman na w Bam ber gu. Od
2006 r. pra cu je ja ko wy kła dow czy ni
w szko le ar ty stycz nej dla dzie ci (Sta -
ge co ach) we Fran kfur cie nad Me nem.
Do jej naj no wszych re a li za cji sce nicz -
nych na le żą m.in. po stać Sa ry w sztu -
ce Ha rol da Pin te ra „Der Lieb ha ber”
(Ko cha nek) w Te a trze Wal lgra ben we
Fre i bur gu oraz po stać Mi cha li ny Hof -
fmann w pra pre mie rze ope ry E.T.A.
Hof fman na pt. „Au ro ra” w Te a trze
Wiel kim w Poz na niu.

Ak tor ka za pro si słu cha czy do
opusz czo ne go no cą ba ru, gdzieś
w Ber li nie, gdzie sa mot na ko bie ta,
swa wol na, nie co zas mu co na, ma rzy
o mi ło ści, na mięt no ści i szczę ściu. Jo -
han na Bron kal la za bie rze pub licz ność
w po dróż w świat nie miec kiej li te ra tu -
ry i pio se nek z dwu dzie stych oraz
trzy dzie stych lat. Wi dzo wie znaj dą się
w okre sie ka ba re tu ber liń skie go; usły -
szą pio sen ki Fre de ric ka Hol le an der’a,
któ re go Char lie Cha plin kie dyś
z zach wy tem naz wał „Wiel kim Fry de -
ry kiem Ma łym”. Je go pio sen ki w sty -
lu chan son, in ter pre to wa ła mię dzy in -
ny mi Mar le na Die trich. Nie za brak nie
rów nież wier szy Ber tol ta Brech ta, Jo -
a chi ma Rin gel nat za, jak i Ma szy Ka -
le ko (w wer sji pol sko ję zycz nej). (j)

Sło wo 
i mu zy ka

Pró ba pró by te a tral nej pod por tre tem
dy rek to ra Mo kro wiec kie go – obiek tu
lę ków, ma rzeń i west chnień, pio sen ki
z re per tu a ru Ka ba re tu Star szych Pa -
nów i mu si ca lu Je sus Christ Su per star
oraz wier sze: Tu wi ma, Her ber ta – to
wszyst ko zło ży ło się na pier wszy wie -
czór Aka de mii Szcze gól nej Wraż li wo -
ści. Dy rek tor ar ty stycz ny Te a tru Dra-
ma tycz ne go w Płoc ku Wie sław Rudz ki
za i na u gu ro wał 26 wrześ nia Aka de mię
Szcze gól nej Wraż li wo ści. To pro po zy -
cja spot kań, bliż sze go i ka me ral ne go
kon tak tu z te a trem; ak to rem, sło wem,

pio sen ką i opo wie ścia mi zza ku lis.
Pier wsze spot ka nie na la ża ło do no -
wych ak to rów: Ka ta rzy na An zor ge
i An drzej Ha us ner ba wi li pub licz ność
frag men ta mi „Mi mi ki” W. Bo gu sław -
skie go – XIX -wiecz ne go po dręcz ni ka
dla adep tów sztu ki ak tor skiej, prze ry -
wa ny mi pio sen ka mi w wy ko na niu
Han ny Choj nac kiej -Go ści niak i Ja na
Ko ło dzie ja oraz wier sza mi w in ter pre -
ta cji Krzysz to fa Bie nia.

Ko lej ne spot ka nie w Aka de mii 25
i 26 paź dzier ni ka, jak za wsze, o godz.
22. (rł)

Mim ka, li ry ka, dra mat

Jo han na Bron kal la

Ka ta rzy na An zor ge

Maria Włoszczowska
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Tu po trze ba za ba wy jest przy mu sem.
Po trzeb ne są no we po my sły, no we bodź -
ce, któ ry mi kar mią się lę ki głów ne go bo -
ha te ra. Szyb ko oka zu je się jed nak, że
zas po ko je nie jest nie moż li we, gdyż u ich
pod staw le ży nie zas po ko jo na po trze ba
bez pie czeń stwa. Brzmi to jak cy tat 
z „Ne u ro tycz nej oso bo wości na szych
cza sów” Ke ren Hor ney i trze ba przyz nać,
że fak tycz nie „Fa lling” to odro bio na lek -
cja z psy cho lo gii. Przez ca ły spek takl to -
wa rzy szy nam po czu cie wy i zo lo wa nia,
bez rad no ści, stra chu, wro go ści. 

To bar dzo cie ka wy psy cho lo gicz ny
po je dy nek mię dzy zmie rza ją cym do au -
to de struk cji ego cen trycz nym, „ide al -
nym” ja (naz wij my je X, w tej ro li M. Po -
go now ski), a ja rze czy wi stym, sła bym
i uleg łym (Y – P. Pa wlic ki). Im wię kszy
lęk dru gie go ja – Y, tym wię ksza wła dza
ja pier wsze go – X, a jed no cześ nie tym
głęb sza prze paść mię dzy fik cją a rze czy -
wi sto ścią. 

Zna mien na jest jed na z pier wszych
scen, kie dy Y po szu ku je no ży czek do
wy ci na nia szab lo nów. 

– Je śli ich nie znaj dę, nie bę dzie mnie
wi dać – tłu ma czy i jesz cze wal czy, ale
wal czy też X. Ofe ru je Y klucz Men tal
Lock i mó wi: – Je że li ci uwie rzę, po mo gę
ci otwo rzyć drzwi. Po mo gę ci, bo je steś
ta ki nie wi docz ny. To przej mu ją ca sce na

po cząt ku ucie czki od rze czy wi sto ści, za -
pa da nia się w fik cję, pier wszy krok do sa -
mo zag ła dy, kie dy Y za czy na wie rzyć, że
X jest „ja ide al nym”. Zresz tą to właś nie
X chce na pi sać do sie bie list, któ ry od czy-
ta za 10 lat i poz na wte dy, ja kim był czło -
wie kiem. – Chce coś po so bie po zo sta wić
– mó wi. Y się na to nie go dzi, bo mu siał -
by przyz nać, że go nie ma. 

W koń cu pa da ją sło wa, wy po wie dzia -
ne przez X: – Chciał bym zro bić coś nie -
od wra cal ne go. To wstęp do dra ma tycz -
ne go fi na łu. 

Wszel kie ek spe ry men ty – ten z mu chą
w roz pę dzo nym re so ra ku, czy mu chą wi -
szą cą na nit ce pod su fi tem, al bo z wy sy -
cha ją cą wo dą w ak wa rium – to ek spe ry -
ment z cza sem, pró ba zba da nia i zro zu -
mie nia je go struk tu ry przez tych, któ rzy
ży ją chwi lą. „W ży ciu waż ne są tyl ko
chwi le” brzmi tu zło wro go, bo su ma
chwil nie ma kon ti nu um, nie ma pun któw
ko twicz nych, jest bez zna cze nia, nie wi -
docz na tak jak bo ha ter sztu ki „Fa lling”,
nie od wra cal nie zmie rza ją cy do upad ku. 

Trze cia pre mie ra Te a tru Pe Se, mi mo
re per tu a ro wej zmia ny (wcześ niej ko me -
dia i ka ba ret), nie roz cza ro wu je. Wręcz
prze ciw nie, pow sta ła rzecz przej mu ją ca
i waż na. Po je dy nek Po go now ski – Pa -
wlic ki, choć od po cząt ku z wy raź ną prze -
wa gą te go pier wsze go (ale ta ka jest kon-
cep cja dra ma tu), trzy ma w na pię ciu, szar -
pie emo cje, nie po zo sta wia obo jęt nym.
Ca ło ści do peł nia wspa nia ła mu zy ka (z
tro chę mniej wspa nia łym śpie wem jed ne -
go z ak to rów, ale to szcze gół) i re ży se ria
dźwię ku. Po lu bi łem też prze strzeń, w któ -
rej przy szło mi dzie ło oglą dać. Do sce ny
off off pro wa dzi piw nicz ny tu nel z czer -
wo ny mi ża rów ka mi, któ ry jest pre lu dium
do „wy pa tro szo nych be be chów wie lo ry -
ba”, czy li sce ny off off te a tru Per Se peł -
nej rur, zwi sa ją cych kab li i spe cy ficz ne go
za pa chu sta rych płyt paź dzie rzo wych. Nie
wiem, kie dy Te atr Per Se pla nu je ko lej ne
spek ta kle, ale wiem, że war to szu kać na to
py ta nie od po wie dzi. Go rą co po le cam.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Fal ling to bar dzo smut ny za pis au to de struk cji, schi zof re nicz ny cras, test jed nost ki
za gu bio nej i sa mot nej. A do dat ko wo bar dzo do bry spek takl Te a tru Per Se.

Dro ga do za tra ce nia Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do udzia łu w V Ma zo wiec kim
Bien na le Gra fi ki Dzie ci i Mło dzie ży
CIR CUS 2008, or ga ni zo wa nym co dwa
la ta, w ce lu przyb li że nia dzie ciom
i mło dzie ży gra fi ki ja ko dzia łu sztuk
pla stycz nych. 

Gra fi ka ko ja rzy się wię kszo ści z nas
z mo zol ną pra cą dłu tem. Ale gra fi ka to
o wie le wię cej. To za ba wa two rze nia za
po mo cą pro stych tech nik, ta kich jak
mo no ty pia jed no- i wie lo bar wna, po zy -
ty wo wa, ne ga ty wo wa, ko lo gra fia czy
gip so ryt. Tech ni ki te z po wo dze niem
moż na sto so wać w pra cy z dzieć mi
i mło dzie żą. 

An na Liś kie wicz, in struk tor Płoc kie -
go Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki i or ga ni za -
tor kon kur su pra gnie prze ła mać pa nu ją -
cy ste re o typ, ja ko by gra fi ka by ła dzie -
dzi ną sztu ki ma ło in te re su ją cą, pra coch -
łon ną, ko ja rzo ną naj czę ściej z bie lą
i czer nią. Pod po wia da, że nie mu si my
ogra ni czać ak tyw nej twór czo ści mło -
dych ar ty stów tyl ko do dwóch ko lo rów,
bo świat dziec ka po wi nien być niez wy -
kle ko lo ro wy. Na le ży jed nak za wsze pa -
mię tać, że koń co wym efek tem pra cy
w gra fi ce jest od bit ka. 

Ha sło kon kur su to „Cyrk świa ta – świat
cyr ku”. Mo ty wem prze wod nim jest cyrk,
ale te mat na le ży po trak to wać sze rzej uz -
na jąc, że na sze ży cie to tak że sy tu acje 

za baw ne, wy jąt ko we, ta kie, któ re mo gą
się nam przy da rzyć każ de go dnia. 

Pra ce moż na nad sy łać do 17 paź -
dzier ni ka br. do Płoc kie go Oś rod ka
Kul tu ry i Sztu ki, ul. Tum ska 9, tel. 367
19 20. Gra fi ki bę dą oce nia ne w ka te go -
riach: przed szko la, kla sy I-III, kla sy IV
– VI, gim na zjum, szko ły po nad gim na -
zjal ne. 30 paź dzier ni ka br. w Do mu
Dar mstadt o godz. 12 od bę dzie się uro -
czy ste ro zda nie na gród la u re a tom kon -
kur su, po łą czo ne z otwar ciem wy sta wy
po kon kur so wej, któ ra czyn na bę dzie do
16 li sto pa da. Wstęp wol ny. (j)

Bien na le gra fi ki

16 paź dzier ni ka o godz. 18 w Do mu Dar mstadt przy Sta rym Ryn ku roz pocz -
nie się wie czór poe zji za ty tu ło wa ny „Szept w lu strze wo dy”. Wez mą w nim
udział: Ur su la Te i cher – Ma ier (Dar mstadt) i Mał go rza ta Pło szew ska (Re ut lin -
gen). Mu zycz nie wie czór opra wi wio lon cze list ka Gu nil da Wörner. Go ścin nie wy -
stą pi w Płoc ku tak że gdań ski poe ta Piotr Szcze pań ski. Wie czór poe zji zor ga ni zo -
wa no w ra mach ob cho dów 20-le cia współ pra cy miast par tner skich Płoc ka i Dar -
mstadt. Wstęp wol ny. (j)

Poe zja w Dar mstadt

Ma ło kto wie, że wię kszość oko licz no -
ścio wych me da li, tab lic pa miąt ko wych
w na szym mie ście, jest w wię kszym lub
mniej szym stop niu dzie łem Jó ze fa Gu -
tow skie go. Sier pcza nin z uro dze nia,
płoc cza nin z wy bo ru, spo łecz nik z po wo -
ła nia, ar ty sta z po trze by
ser ca. Wie le lat, dzia ła -
jąc w Pol skim Czer wo -
nym Krzy żu, pro pa go -
wał idee ho no ro we go
krwio daw stwa. Dla
krwio daw ców właś nie
za pro jek to wał pier wsze
sztan da ry (dla 7 klu bów
HDK) i oko licz no ścio we
me da le, bę dą ce po dzię -
ko wa niem dla naj bar -
dziej ofiar nych. W po ro -
zu mieniu z wła dza mi
Płoc ka za pro jek to wał
am bu lans do po bie ra nia
krwi, prze ro bio ny ze sta -
re go au to bu su. Przez
dwie ka den cje był rad-
nym Ra dy Mia sta Płoc ka
(1990-1998), ak tyw nie
uczest ni czył w pra cach
Spo łecz ne go Ko mio te tu
Bu do wy Pom ni ka Ja na Pa wła II w Płoc -
ku (sta nął w 1994 ro ku), za pro jek to wał
Wiel ki Or der Świę te go Zyg mun ta. Ma
też swój udział w bu do wie pom ni ka Jó ze -
fa Pił sud skie go na Pla cu Obroń ców War -
sza wy, jest au to rem tab li cy po świę co nej
Le o no wi Do rob ko wi w szko le przy al. Ja -

cho wi cza i tab li cy E.T.A Hof fman na na
Do mu Dar mstadt. Za pro jek to wał tak że
sztan dar NSZZ So li dar ność Re gio nu
Płoc kie go i był jed nym z ini cja to rów po -
sta wie nia pom ni ka ks. Je rze go Po pie łusz -
ki przy „Sta ni sła wów ce”.

Ar ty sta ama tor fa cho wej
wie dzy na by wał u wy bit -
nej znaw czy ni me da lier -
stwa Sta ni sła wy Wą trób -
skiej z Men ni cy War szaw -
skiej i An ny Siń skiej z Pra -
cow ni Haf tu Ar ty stycz ne -
go „Mo da i Styl” w War -
sza wie. Jó zef Gu tow ski
jest au to rem kil ku dzie się -
ciu me da li i kil ku dzie się -
ciu sztan da rów dla płoc -
kich za kła dów i or ga ni za -
cji. Ostat nio, część je go
prac w tej dzie dzi nie moż -
na by ło oglą dać na wy sta -
wach – naj pierw w „Sta ni -
sła wów ce” (w ga le rii 
„U Pa na Bo ga za pie cem”),
a po tem w ho lu ra tu sza.

Za swą spo łecz ną dzia -
łal ność J. Gu tow ski wy róż -
nio ny zo stał m.in. or de rem

Pro Ec cle sja et Pon ti fi ce (Za słu żo ny dla
Ko ścio ła i Pa pie ża) przyz na nym przez
Ja na Pa wła II w 1994 ro ku, Wiel kim Or -
de rem św. Zyg mun ta, Krzy żem Ofi cer -
skim Or de ru Or do dze nia Pol ski, Krzy -
żem Ka wa ler skim OOP, Krysz ta ło wym
Ser cem (na da nym przez ZG PCK). (j)

Me da le Gu tow skie go

Zwy cię ska pra ca IV bie na le Cir cus 2006

Wielki order 
Świętego Zygmunta
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W związ ku z wy da rze nia mi w dniu 27
wrześ nia b.r., Sto wa rzy sze nie Sym pa ty -
ków Klu bu Wi sła Płock wspól nie z Za -
rzą dem Klu bu oświad cza ją, że sta now czo
po tę pia ją wszel kie ak ty agre sji i chu li gań -
skie wy bry ki, do któ rych do szło w trak cie
i po za koń cze niu me czu Flo ta Świ no uj -
ście – Wi sła Płock. Jed noz nacz nie na gan -
na po sta wa wą skiej gru py chu li ga nów
go dzi w do bre imię i wi ze ru nek Klu bu
Wi sła Płock oraz wi ze ru nek płoc kich ki -
bi ców re pre zen to wa nych przez Sto wa -
rzy sze nie Sym pa ty ków Klu bu Wi sła
Płock i nie ma nic wspól ne go z ide a mi ki -
bi co wa nia oraz spor to wej ry wa li za cji.

Za rów no SSKWP jak i Klub czu ją się
mo ral nie od po wie dzial ny mi za in cy dent
w Świ no uj ściu i dla te go wspól nie wy ra -
ża my głę bo kie ubo le wa nie oraz pra gnie -
my prze pro sić ki bi ców i pra cow ni ków
Klu bu Flo ta Świ no uj ście, a tak że miesz -
kań ców Świ no uj ścia za ak ty wan da liz mu
i ni czym nie u spra wie dli wio nej agre sji,
ja kich doz na li ze stro ny „pse u do ki bi ców
pił kar skich”.

SSKWP, ja ko or ga ni za tor wy ja zdów
i ofi cjal ny przed sta wi ciel płoc kie go śro -
do wi ska ki bi cow skie go oraz Wi sła Płock
zwra ca ją się z proś bą o po trak to wa nie wy -
da rze nia z 27 wrześ nia ja ko po je dyn cze go
in cy den tu i za pew nia ją, że do ło żą w przy -

szło ści wszel kich sta rań, aby po dob ne wy -
da rze nia już ni gdy nie mia ły miej sca.

W związ ku z zaj ścia mi, ja kie mia ły
miej sce w Świ no uj ściu, SSKWP wy cią -
gnę ło su ro we kon sek wen cje w sto sun ku
do czte rech swo ich człon ków, cza so wo
za wie sza jąc ich w pra wach człon ka oraz
po kry ło kosz ty znisz czeń, do ja kich do -
szło na sta dio nie w Świ no uj ściu. In for -
mu je my po nad to, że Klub i SSKWP
wy sto so wa ły do MKS Flo ta li sty z prze -
pro si na mi za ca łe zaj ście. 

SSKWP, dzia ła jąc w po ro zu mie niu
z Klu bem Wi sła Płock, pod ję ło tak że de -
cy zję o za prze sta niu do koń ca 2008 r. or -
ga ni za cji wy ja zdów na wszyst kie me cze
pił kar skie zor ga ni zo wa nych grup ki bi -
ców. Za rząd SSKWP pod jął rów nież uch -
wa łę o za ka zie uczest nic twa w wy ja zdach
na me cze Wi sły, or ga ni zo wa nych w przy -
szło ści przez Sto wa rzy sze nie, w sto sun ku
do wszyst kich uka ra nych osób.

Za rządy: 
Wi sły Płock S.A. i SSKWP

(Piotr Ku be ra – pre zes Wi sły Płock, 
Ja nusz Ma tu siak – wi ce pre zes ds. spor -

to wych, Krzysz tof Ja guc ki – wi ce pre zes
ds. fi nan so wych, Ja cek Kru szew ski –
pre zes SSKWP, Ma riusz Ka li wo da – 

wi ce pre zes SSKWP, Kon rad Ka niew ski
– czło nek za rzą du SSKWP)

4 paź dzier ni ka br. do szło do spot ka nia Za rzą du Klu bu Wi sła Płock S.A. z Za -
rzą dem Sto wa rzy sze nia Sym pa ty ków Klu bu Wi sła Płock. Przed mio tem spot -
ka nia by ło zło że nie wy jaś nień przez SSKWP w związ ku z wy da rze nia mi
w Świ no uj ściu. Re zul ta tem spot ka nia jest wspól ne sta no wi sko po tę pia ją ce
spraw ców wy da rzeń w Świ no uj ściu oraz de cy zja o dal szej współ pra cy Klu bu
z SSKWP ja ko ofi cjal ne go re pre zen tan ta śro do wi ska ki bi ców Wi sły Płock.

Oświad cze nie 

27-28 wrześ nia 2008 ro ku re pre zen ta -
cja Płoc ka w ju do wzię ła udział w 12.
Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Ju do „Cit -
ta di For li”, któ ry od był się w na szym
mie ście par tner skim For li we Wło szech.

Przez la ta, tur niej stał się jed nym z naj -
waż niej szych wy da rzeń spor to wych we
Wło szech i z ro ku na rok sta je się co raz
bar dziej wy cze ki wa nym przez fa nów ju -
do. W tur nie ju bio rą udział za wod ni cy
z klu bów wło skich oraz przed sta wi cie le
miast par tner skich For li – ra zem oko ło
700 ju do ków. W tym ro ku po za Pol ską
swo je re pre zen ta cje wy sta wi li Niem cy,
Wiel ka Bry ta nia, Szwe cja, Mal ta i Wę gry.

Płock re pre zen to wa ła 8-oso bo wa
dru ży na, skła da ją ca się z przed sta wi -
cie li dwóch płoc kich klu bów: UKS
„Sen sei” oraz UKS „El jot”. Jak za -
wsze płoc ka dru ży na wró ci ła z me da -
la mi: 1 zło tym, 1 srebr nym i 3 brą zo -
wy mi.

Zło to zdo był Ro bert Włó dar ski (36
kg, ur. 1996, El jot – na zdję ciu), sre bro
– Mo ni ka Ur bań ska (36 kg, ur. 1996,
Sen sei). Trzy brą zo we me da le przy wie -
źli: Hu bert Mil czar ski (40 kg, ur. 1995,
Sen sei), Ol ga Adam ska (44 kg, ur.
1995, El jot) i Alek san dra Bem be ni sta
(48 kg, ur. 1996, El jot). (mar)

Ju do cy w For li

W tym sa mym ter mi nie co „XXV
Me mo riał Ju liu sza Ka wiec kie go – Pu -
char Pol ski” w wio ślar stwie tzn. 27-28
wrzes śnia od by ły się w Fin lan dii za wo -
dy „Bal tic Cup”, w któ rych wy stą pi ły
re pre zen ta cje ju nior skie wszyst kich kra-
jów nad bał tyc kich. W skła dzie pol skiej
eki py wy stą pi ło trzech wio śla rzy Płoc -
kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go: Ka -
mil Zaj kow ski, Da mian Sa lak, Da mian
Ple wiń ski oraz tre ner Ja cek Ka ro lak, 
ja ko asy stent tre ne ra re pre zen ta cji 
Ma ria na Hen ni ga. 

Pier wszy do wal ki ru szył Ka mil Zaj -
kow ski na je dyn ce. W tym wy ści gu fa -
wo ry ta mi by li Ro sja nin i Nie miec.
Zgod nie z ocze ki wa nia mi po przep ły -
nię ciu 500 m na pro wa dze nie wy szła ta
dwój ka i Ka mil Zaj kow ski. Po przep ły -
nię ciu oko ło 1400 m mor der cza wal ka
trwa ła już tyl ko mię dzy Niem cem i Ka -
mi lem. Na oko ło 100 m przed me tą Ka -
mil wy pra co wał prze wa gę dłu go ści ło -
dzi i na ta kiej po zy cji zwy cię żył w tym
bie gu (II – Nie miec, a III – Ro sja nin). 

Na stęp nie na start sta nę li: Da mian
Sa lak i Da mian Ple wiń ski z dwo ma
par tne ra mi z Poz na nia w kon ku ren cji
czwó rek bez ster ni ka. Od po cząt ku dy s-
tan su do 10 m przed me tą ca ły czas pro -
wa dzi ła osa da pol ska i tyl ko brak do -
świad cze nia spo wo do wał, że na ostat-
nich cen ty me trach od da li zwy cię stwo
osa dzie nie miec kiej i za ję li do sko na łe
dru gie miej sce. Na trze cim miej scu
przyp ły nę li Duń czy cy. 

Tak że 27 wrześ n ia w Byd gosz czy od -
by ły się re ga ty óse mek „Wiel ka Wio -
ślar ska o Pu char Brdy” na dy stan sie 8,5
km. W za wo dach tych wy star to wa ła

ósem ka PTW pod wo dzą tre ne ra Pio tra
Sał kow skie go, w skła dzie: Ja kub Za zga,
Pa weł Bu czyń ski, Mar cin Ga wlik, Łu -
kasz Le wan dow ski, Se ba stian Fi jał kow -
ski, Ga briel Fel bór, Da wid Przed peł ski,
Pa tryk Po kor ski, ster. Do rian Ka łuż ny.
Mi mo, że ósem ka PTW by ła osła bio na
bra kiem trzech za wod ni ków star tu ją -
cych w Fin lan dii, to jed nak wy wal czy ła
na tym mor der czym dy stan sie bar dzo
do bre III miej sce. 

Na to miast 5 paź dzier ni ka w War sza -
wie na Ka na le Że rań skim od by ły się
Dłu go dy stan so we Mi strzo stwa Pol ski
na dy stan sie 8 km. Rów nież z tych za -
wo dów płoc cy wio śla rze wró ci li z ty tu -
ła mi i me da la mi. Pier wszym za wod ni -
kiem, któ ry się gnął po ty tuł i zło ty me -
dal był Ka mil Zaj kow ski na je dyn ce.
Rów nież w po dob nym sty lu pop ły nę li:
Da mian Sa lak i Da mian Ple wiń ski
w kon ku ren cji dwó jek ze ster ni kiem
(ster. Łu kasz So ko łow ski), któ rzy be za -
pe la cyj nie za ję li I miej sce i zdo by li zło -
te me da le. Trze cią płoc ką osa dą, któ ra
się gnę ła po me dal, by ła osa da dwój ki
bez ster ni ka (Pa weł Bu czyń ski, Ja kub
Za zga), któ rzy po ry wa li za cji na dy stan -
sie 8 km. za ję li III miej sce i zdo by li brą -
zo we me da le z prze wa gą 7 sek. nad
czwar tą osa dą. Wszy scy wy mie nie ni za -
wod ni cy Płoc kie go To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go są ucz nia mi Szko ły Mi strzo -
stwa Spor to we go przy ZST „70”
w Płoc ku. Przy go to wa nia i start w za -
wo dach był moż li wy dzię ki po mo cy
Urzę du Mia sta, PKN Or len i Ba sell Or -
len Po ly o le fins.

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

Wio ślar skie me da le

Ka mil Zaj kow ski miał po wo dy do ra do ści

Na sza ósem ka na byd go skiej Brdzie
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Po mył ki są jak gó ry:
im wy żej za sze dłeś,
tym wię cej 
wi dzisz ich wo kół.

(przy sło wie chiń skie)

W 126-le cie dzia łal no ści Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go, 27 i 28
wrześ nia od był się Me mo riał Ju liu sza
Ka wiec kie go. Im pre za zor ga ni zo wa na
zo sta ła już po raz 25. Na płoc ką So bót -
kę sta wi li się naj słyn niej si pol scy wio -
śla rze, m.in. zło ci me da li ści z Pe ki nu
w czwór ce pod wój nej, mi strzo wie
świa ta i Eu ro py. By ły więc oka zje do
roz mów z olim pij czy ka mi i szan se na
zdo by cie au to gra fów oraz wspól ne
zdję cia. Nie za bra kło emo cji spor to -
wych. 

Naj bar dziej wi do wi sko wy – jak zwy -
kle – był bieg óse mek męż czyzn na dy -
stan sie 500 me trów o pu char pre ze sa
Pol skie go Związ ku To wa rzystw Wio -
ślar skich i pre ze sa Płoc kie go To wa rzy -
stwa Wio ślar skie go. Bez kon ku ren cyj -

na oka za ła się re pre zen ta cja Pol ski
w skła dzie: Mi chał Bur da, Ra fał Hej -
mej, Mar cin Brze ziń ski, Woj ciech Gu -
tor ski, Sła wo mir Krusz kow ski, Pa tryk
Brze ziń ski, Mi chał Sta wow ski, Se ba -
stian Ko sio rek i Da niel Tro ja now ski
(ster nik). Za ło ga ta wy gra ła me mo riał
i zdo by ła Pu char Pol ski. Dru ga na me -
cie za mel do wa ła się osa da z By do stii
Byd goszcz. Na trze cim stop niu po dium
sta nę ła płoc ka dru ży na w skła dzie: Ra -
do sław Klim kow ski, Ra do sław Mil cza -
rek, To masz Ci choc ki, Mi chał Grze lak,
Piotr Bu chal ski, Do mi nik Ku biak, Ma -
riusz Śpie gow ski, Bo gdan Za lew ski
i Pa tryk Kra u se (ster nik). 

Płoc cy wio śla rze wy gra li trzy bie gi
pu cha ro we. Na naj wyż szym stop niu
po dium sta nę ły osa dy: dwój ka i czwór -
ka ze ster ni kiem oraz czwór ka bez
ster ni ka. 

Nie za bra kło emo cji rów nież w in -
nych ro zgry wa nych kon ku ren cjach.
W je dyn kach męż czyzn zwy cię żył Ar -
nold Sob czak z KW Gop ło Krusz wi ca,
zdo by wa jąc pu char Pre zy den ta RP.

W je dyn kach ko biet trium fo wa ła Ma g-
da le na Fu lar czyk z Try to na Poz nań.
Na gro dą w tej kon ku ren cji był pu char
Mi ni stra Spor tu. W je dyn kach wa gi
lek kiej męż czyzn naj szyb szy był Bar -
tło miej Pa weł czak z Byd go stii Byd-
goszcz. Za pew nia jąc so bie zwy cię stwo
wi ce mistrz olim pij ski z Pe ki nu
w czwór ce bez ster ni ka wy wal czył pu -
char Pre zy den ta Płoc ka. Ta kie sa mo
tro fe um przy pa dło Ma gda le nie Kem-
nitz z KS Pos na nia, któ ra sta nę ła na
naj wyż szym stop niu po dium wśród je -
dy nek wa gi lek kiej ko biet. 

Re pre zen tan ci KTW Ka lisz oka za li
się naj lep si w bie gu óse mek naj star -
szych klu bów wio ślar skich. Dru gie
miej sce za ję li wio śla rze z PTW Płock,
a trze cie z WTW War sza wa. 

Spon so rem 25. Me mo ria łu Ju liu sza
Ka wiec kie go by li: Urząd Mia sta Płoc -
ka, PKN Or len oraz Ba sell Or len Po ly o -
le fins. (m.d.)

Pra wie jak na olim pia dzie

W Miej skim Przed szko lu nr 2 w Cie -
cho mi cach 30 wrześ nia przed szko la ki
ob cho dzi li świę to pie czo ne go ziem nia ka.
To by ła już szó sta edy cja im pre zy mię -
dzy przed szkol nej, or ga ni zo wa nej przez
tę pla ców kę. Jej ce lem jest po pu la ry za cja
tra dy cji lu do wych, zwią za nych z ob cho -
da mi koń czą cy mi zbio ry plo nów.

Co ro ku do MP nr 2 przy jeż dża ją dzie -
ci z in nych płoc kich przed szko li. W tym
ro ku w Cie cho mi cach go ści ły dzie ci
z przed szko li nr 3, 4 i 19. Wszyst kich wi -
ta li gos po da rze im pre zy: dy rek tor An na
Ci choc ka i ”ziem nia cza ny król” – sze -
ścio la tek Kac per Ko lan kie wicz. Uczest-
ni cy bra li udział w licz nych za ba wach
i kon kur sach m.in. rzu cie ziem nia kiem
do ce lu, kon stru o wa niu ziem nia cza ne go
kró la, qu i zie na te mat po traw z ziem nia -
ków, kon kur sie na naj dłuż szą obier kę.
By ły tak że kon ku ren cje zręcz no ścio we:
spa cer na szczu dłach, rów no waż nia,
prze cią ga nie li ny. Na za koń cze nie im -

pre zy wszy scy uczest ni cy kon kur sów
otrzy ma li dy plo my i na gro dy, ufun do wa -
ne przez Urząd Mia sta oraz za sie dli do
wspól ne go sto łu, by po si lić się pie czo ny -
mi w ogni sku ziem nia ka mi i kieł ba ska mi
z gril la. ac

W mi nio ny we e kend Zes pół Ta necz -
ny Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod ko -
wi ca w Płoc ku IM PRE SJA wziął
udział w Mię dzy na ro do wym Tur nie -
ju Ta necz nym „Che er le a ders Eu ro -
ga la“ z oka zji XX -le cia che er le a de rin -
gu w Pol sce.

Do udzia łu w Ga li zo sta ły za pro szo ne
tyl ko naj lep sze zes po ły z Pol ski i Eu ro py
(Nor we gia, Sło we nia, Ukra i na, Ro sja).
Tur niej ro zgry wa ny był w ka te go rii 
che er dan ce. Przy je chał rów nież zes pół 
z Nor we gii z ka te go rii che er. Są to che er-
le a der ki, któ re w trak cie tań ca bu du ją

wy so kie pi ra mi dy i wpla ta ją ele men ty
akro ba tycz ne. Był to pier wszy te go ty pu
po kaz w Pol sce.

Dziew czę ta do brze wy pa dły na tle za -
gra nicz nych zes po łów, zaj mu jąc w ogól -
nej kla sy fi ka cji 7. miej sce. W gru pie pol-
skich zes po łów IM PACT za jął 5. lo ka tę,
a IM PRE SJA trze cią. Pier wsze miej sce
przy pa dło w udzia le gru pie UKRA I NA
z Ukra i ny.

Skład sę dziow ski rów nież był mię dzy -
na ro do wy. Przy je cha li sę dzio wie z Wiel -
kiej Bry ta nii, Sło we nii, Nor we gii, Pol ski
i Fin lan dii. KS

Ta necz na eu ro ga la

Świę to pie czo ne go ziem nia ka
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