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I. PODSUMOWANIE PREZESA. 

 

      Rok 2018 dla stowarzyszenia Płockiego Klubu Olimpijczyka był rokiem udanym. Zgodnie ze statutem działamy na 
rzecz edukacji społecznej poprzez organizowanie imprez sportowych na terenie miasta Płocka, organizację wolontariatu 
i działalności charytatywnej w zakresie promocji idei olimpizmu, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej skierowanej do młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.  
 
     Naszym działaniom głównie przyświeca promowanie idei olimpijskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w 
tym roku staraliśmy się podejmowad różnego rodzaju akcje na rzecz mieszkaoców Miasta Płocka, w których 
realizowaliśmy swoje cele statutowe, a więc: promocja idei olimpizmu, promocja sportu i kultury fizycznej dla 
wszystkich, pomocy dla potrzebujących członków rodzin naszych Olimpijczyków. Organizowane przez nas imprezy:  
III Płocki Piknik Olimpijski - Dni Olimpijczyka, Płocka Sztafeta Olimpijska-2018, Wianki- 2018 – były skierowane do 
wszystkich mieszkaoców Miasta Płocka i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej oraz osób 
dorosłych.  Mam nadzieję, że w roku 2019 frekwencja podczas naszych akcji będzie jeszcze wyższa, że damy sygnał 
władzom Miasta Płocka, że warto inwestowad w nasze stowarzyszenie. Dzisiaj finansowanie naszego Klubu opiera się na 
współpracy z PKN ORLEN, który wspiera naszą działalnośd; na korzystaniu z lokalnych grantów budżetowych Urzędu 
Miasta Płocka na określone projekty oraz ze składek członkowskich i pracy społecznej członków Zarządu. Dziękujemy 
wszystkim darczyocom, którzy wspierają nas w potrzebie. Dzięki Wam – Płocki Klub Olimpijczyka  w 2018 roku - 
otrzymał wspaniały sztandar. 
 
     Nasi członkowie są aktywni na wielu płaszczyznach pracy społecznej w naszym Mieście, m.in. w Płockiej Radzie 
Sportu, w Płockiej Radzie Pożytku Publicznego, przy współorganizacji masowych imprez sportowych, promocji sportu i 
kultury fizycznej.  Podejmujemy inicjatywy odbudowy potencjału płockiego sportu, jego roli w życiu społecznym i w 
rozwoju młodzieży. Wiceprezesi Zarządu Klubu Olimpijczyka: Ryszard Olczuk i Jacek Karolak są aktywnymi członkami w 
Płockiej Radzie Sportu.  
       
     Szczególnie dziękuję wszystkim wioślarzom i całej braci wioślarskiej, którzy w mniejszym lub większym stopniu 
wspierają i popierają nasze działania.  Działamy społecznie poza godzinami pracy, wymaga to czasu i wysiłku. Jednak 
żadne finansowanie nie przyniesie wymiernych efektów, jeśli nie wiąże się w inwestycję w młodych ludzi, których 
wspieramy i dajemy przykład społecznego zaangażowania.  
 
Więcej – o naszej działalności informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.olimpijczykplock.pl oraz  na portalu 
społecznościowym  Facebook.  
 
Zapraszam w nasze szeregi. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE.                

1. Przedłożone sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.  W sprawozdaniu ujęto  
                zestawienie najważniejszych wydarzeo z 2018 roku. 
 
2. Płocki Klub Olimpijczyka skupia na dzieo 31 grudnia 2018 roku 48 członków zwyczajnych, w tym 8 członków 
                honorowych – osób fizycznych. 
 
3.            W roku 2018 Płocki Klub Olimpijczyka pożegnał nw. zmarłych: 
                     - STANISŁAWA WIERZBICKIEGO – Olimpijczyka IO Moskwa-1980, Członka Honorowego Klubu, 
                     - MACIEJA DOBRZENIAKA – zasłużonego działacza kultury fizycznej i sportu w Płocku, 
                     - WOJCIECHA OSTRZYCKIEGO – zasłużonego trenera pływania w Płocku. 
 

http://www.olimpijczykplock.pl/
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4.            W dniu 16 kwietnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu z 
                udziałem 28 członków zwyczajnych Klubu. Wybrano nowe władze Klubu, przyjęto zmiany w statucie oraz 
                przyjęto program działalności na okres kadencji 2018-2022. 
 
5.            Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu z dnia 16 kwietnia 2018r –  
                nadano godnośd Członka Honorowego Płockiego Klubu Olimpijczyka dla Stanisława Wierzbickiego i Piotra 
                Jaroszewskiego. 
 
6.            W dniu 5 maja 2018 roku podczas III Płockiego Pikniku Olimpijskiego – Klub otrzymał swój sztandar. 
 
7. Na wniosek Zarządu Klubu – Polski Komitet Olimpijski przyznał nw. osobom związanym z płockim  
                sportem - medale „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Medale otrzymali: 
                         1. MARIA RYBICKA – złoty medal – lekarz sportowy - Członek Honorowy Płockiego Klubu Olimpijczyka, 
                         2. EDWARD KOZIOSKI – złoty medal – trenera piłki ręcznej wychowawca Olimpijczyków, 
                         3. MAREK BAŁDYGA – srebrny medal – zawodnik kadry olimpijskiej Los Angeles-1984, 
                         4. ARKADIUSZ BIERNACKI – srebrny medal – trener piłki nożnej, wychowawca Jerzego Kraski, 
                 Medale wręczono w dniu 5 maja 2018 roku podczas III Płockiego Pikniku Olimpijskiego. 
 
8. Uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu z dnia 16 kwietnia 2018 roku – dyplomy Płockiego Klubu 
                Olimpijczyka „Za zasługi dla sportu płockiego” otrzymali: BOGDAN SKIERSKI, MIROSŁAWA  
                KOSOWSKI, WŁADYSŁAW KIJEK, WOJCIECH PUDLIK, MACIEJ DOBRZENIAK, JACEK WILCZYOSKI, 
                BOGUSŁAW GOSTOMSKI, TADEUSZ SZNAJDER, JERZY ADAMKOWSKI. 
                Dyplomy wręczono w dniu 5 maja 2018 roku podczas III Płockiego Pikniku Olimpijskiego. 
 
 9.        Z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - Zarząd Klubu ufundował okolicznościowe statuetki  
            dla wszystkich Olimpijczyków i Paraolimpijczyków związanych z Miastem Płock „Za godne reprezentowanie 
            Polski na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich od IO Monachium-1972 do IO Rio de Janeiro-2016”. 
            Częśd wyróżnionych statuetki otrzymało podczas „Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2018” – pozostali otrzymają 
            podczas IV Płockiego Pikniku Olimpijskiego w dniu 11 maja 2019 roku. 
 
10.      Podczas Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2018 w dniu 14 grudnia 2018r wręczono Dyplomy Klubu Olimpijczyka z 
            podziękowaniem „za wspieranie realizowanych projektów w upowszechnianiu idei olimpizmu wśród  
            młodzieży szkolnej i społeczeostwa Miasta Płocka w 2018 roku” dla: ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO – 
            Prezydenta Miasta Płocka; WIOLETTY KULPY – przedstawiciela PKN ORLEN SA – sponsora Klubu; ANDRZEJA 
            KRAŚNICKIEGO – Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego; DARIUSZA TYBURSKIEGO – Dyrektora Zespołu  
            Szkół Technicznych; oraz JACKA KOZIOSKIEGO – prezesa Agencji Rewitalizacji Starówki i AGNIESZKI i JACKA  
            ZIÓŁKOWSKICH   – współfundatorów sztandaru dla Płockiego Klubu Olimpijczyka. 
 
11.      Podczas Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2018 w dniu 14 grudnia 2018r wręczono okolicznościowe statuetki  
           Płockiego Klubu Olimpijczyka z podziękowaniem „za wspieranie realizowanych projektów w upowszechnianiu 
           idei olimpizmu wśród młodzieży szkolnej i społeczeostwa Miasta Płocka w 2018 roku” dla redakcji: TYGODNIKA 
           PŁOCKIEGO, KATOLICKIEGO RADIA DIECEZJI PŁOCKIEJ, GAZETY WYBORCZEJ, RADIA RPL FM, PŁOCKIEJ TELEWIZJI  
           KABLOWEJ, PORTALU PetroNeus. 
 
12.     Płocki Klub Olimpijczyka wspierał akcje charytatywne związane ze zbiórką pieniędzy na dalsze leczenie:  
           Katarzyny Chmielewskiej – córki WŁODZIMIERZA CHMIELEWSKIEGO – Olimpijczyka z Montrealu-1976 oraz 
           Antoniego Faberskiego – wnuka RYSZARDA JEDLIOSKIEGO – Olimpijczyka z Moskwy-1980. 
 
13.      Przedstawiciele Zarządu – Jacek Karolak i Ryszard Olczuk w roku 2017 aktywnie uczestniczyli w pracach 
           Płockiej Rady Sportu. Ryszard Olczuk został powołany przez Prezydenta Miasta Płocka do Płockiej Rady 
           Działalności Pożytku Publicznego. Ryszard Olczuk aktywnie brał udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady 
           Miasta Płocka poświęconej finansowania kultury fizycznej i sportu w Płocku.  
 
14.     Poczet sztandarowy Płockiego Klubu Olimpijczyka uczestniczył w obchodach 100-lecia odzyskania 
           niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada, uroczystej mszy św. płockich wodniaków w dniu 4 grudnia  
           oraz w uroczystościach pogrzebowych Wojciecha Ostrzyckiego i Stanisława Wierzbickiego. 
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15.      Obsługę finansową Klubu w 2018 roku zapewniało nieodpłatnie Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
           „PROFIT” w Płocku. Zarząd Klubu składa z tego miejsca serdeczne podziękowanie za pomoc w realizacji  
            zadao Klubu. 
 
16.      Do realizacji zadao statutowych i obsługi bieżącej działalności – Zarząd nie zatrudnia pracowników. 
            Wszystkie zadania wykonują członkowie Zarządu w ramach wolontariatu.  
 
17.     Więcej informacji o działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka można znaleźd w internecie – strona  
           www.olimpijczykplock.pl oraz na Facebook’u www.olimpijczykplock.pl grupa Płocki Klub Olimpijczyka. 
 

III. ZARZĄD KLUBU        

Zarząd Klubu w 2018 roku do dnia 16.04.2018 roku – wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 
w dniu 7 marca 2014 roku ze zmianą w składzie zatwierdzoną przez WZC w dniu 5 marca 2015r -  pracował w 
następującym składzie: 

WOJCIECH JANKOWSKI – prezes 
JACEK KAROLAK – wiceprezes 
RYSZARD OLCZUK – wiceprezes 
AGNIESZKA KOWALSKA – sekretarz 
EUGENIUSZ BŁASZCZAK – skarbnik 
BOGDAN KOSZ – członek Zarządu ds. kontaktów ze stowarzyszeniami 
KAMIL FABISIAK – członek Zarządu ds. osób niepełnosprawnych 

Od dnia 16 kwietnia 2018 roku – Zarząd pracował w następującym składzie: 
                              WOJCIECH JANKOWSKI – prezes 
                              JACEK KAROLAK – wiceprezes 
                              RYSZARD OLCZUK – wiceprezes 
                              HONORATA HIRSCHFELD – sekretarz 
                              AGNIESZKA KOWALSKA – skarbnik 
                              BOGDAN KOSZ – członek Zarządu ds. kontaktów ze stowarzyszeniami 
                              ROBERT ŁĘGOWIK – członek Zarządu ds. organizacyjnych 

1. Zarząd Klubu pracował na podstawie „REGULAMINU PRACY ZARZĄDU” – zatwierdzonego przez Walne  
      Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 7.03.2014r ze zmianą z dnia 30.04.2018.  

        2.    Zarząd w okresie sprawozdawczym spotkał się na 7 zebraniach plenarnych. Wszystkie zebrania były 
                protokółowane. Protokoły z zebrao Zarządu oraz podjęte uchwały i decyzje są zgromadzone w  
               odpowiednich teczkach – protokołów i uchwał Zarządu. 
        3.    W sprawach nagłych decyzje podejmował prezes lub zastępujący prezesa – wiceprezes - po konsultacji  
                z członkiem Zarządu w gestii, którego były podejmowane decyzje. Podjęte decyzje w takich sprawach  
                były zatwierdzane na plenarnych zebraniach Zarządu. 
 
III.1.    ZARZĄD W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ZAJMOWAŁ SIĘ NW. PROBLEMAMI: 
 

1. Przygotowywaniem ofert do UM Płocka, Urzędu Marszałkowskiego a także potencjalnych sponsorów, 
2. Przygotowaniem dokumentów wewnętrznych – „Sprawozdania Zarządu Klubu za rok 2018”; „Programu 

działalności Klubu na 2018 rok i okres kadencji 2018-22”, „Planu pracy Zarządu na 2018 rok”; projektów uchwał 
Walnego Zebrania Członków Klubu, 

3. Przygotowania wystąpieo publicznych, artykułów prasowych, wystąpieo do władz samorządowych, 
stowarzyszeo kultury fizycznej, sponsorów, szkół, klubów sportowych, polskich związków sportowych, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego itp. 

4. Przygotowaniem wniosków do Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie odznaczeo zasłużonych dla 
polskiego ruchu olimpijskiego trenerów i działaczy sportowyc 

5. Organizacją i przeprowadzeniem: Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, III Płockiego Pikniku 
Olimpijskiego; Wianków-2018; Spływu Wioślarskiego-2018; Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2018 i innych zadao 
wynikających z bieżącej działalności Klubu. 

6. Przeprowadzeniem akcji charytatywnych – pomocy dla potrzebujących członków rodzin płockich 
Olimpijczyków. 

7. Opracowaniem scenariuszy ww. akcji kalendarzowych ujętych w programie działalności na 2018 rok. 
8. Przygotowaniem i realizacją III etapu wystawy zdjęd „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich” (lata 1979-2008). 

http://www.olimpijczykplock.pl/
http://www.olimpijczykplock.pl/
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9. Sprawami finansowymi – składki, pozyskiwaniem środków finansowych na realizację przyjętych zadao, 
10. Pozyskiwaniem materiałów archiwalnych - zdjęd, fotografii, artykułów prasowych itp. związanych z historią 

płockiego sportu oraz dorobku płockich olimpijczyków, 
11. Przygotowaniem sprawozdao do władz i instytucji oraz raportów dla sponsorów wynikających z podpisanych 

umów o wzajemnej współpracy, 
12. Poszukiwaniem sponsorów organizowanych akcji kalendarzowych 
13. Przygotowanie ofert w konkursach ogłaszanych na 2019 rok. 
14. Bieżącymi sprawami wynikającymi z działalności Klubu, 

 
 

III. 2. UDZIAŁ CZŁONKÓW ZARZĄDU W ZEBRANIACH W 2018 ROKU. 

IMIĘ I NAZWISKO 24.02.18 29.03.18 16.04.18 30.04.18 27.09.18 22.11.18 28.12.18 

WOJCIECH JANKOWSKI + + + + + + + 

JACEK KAROLAK + + + + + - + 

RYSZARD OLCZUK + + + + + + + 

AGNIESZKA KOWALSKA + - + + + - - 

EUGENIUSZ BŁASZCZAK + - x x x x x 

BOGDAN KOSZ + + - + + + + 
KAMIL FABISIAK - - x x x x x 

HONORATA HIRSCHFELD x x - + + - + 

ROBERT ŁĘGOWIK x x + + - + + 

 
IV.   WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

Działalnośd Płockiego Klubu Olimpijczyka jest oparta głównie o współpracę z innymi stowarzyszeniami sportowymi z 

terenu swego działania. W okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował liczne inicjatywy współpracy w zakresie 

promocji idei olimpijskiej, organizacji imprez promujących sport i kulturę fizyczną a także angażował się w pozyskiwanie 

przychylności władz samorządowych do podejmowania wspólnych inicjatyw w tej dziedzinie życia społecznego w 

Płocku. Były to nw. inicjatywy: 

IV.1. W ramach współpracy z Prezydentem Miasta Płocka i podległymi Prezydentowi wydziałami i jednostkami 
budżetowymi: 
Wydział Sportu i Rekreacji UM: 

♦„Sztafeta Olimpijska-2018” – zawody na ergometrach wioślarskich, finansowe wsparcie UM Płocka w ramach 
organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych na terenie Miasta Płocka.  

♦ Płocka Rada Sportu – aktywny udział w Radzie dwóch członków Klubu (Ryszard Olczuk, Jacek Karolak), zgłaszanie 
wniosków merytorycznych i opinii szczegółowych. 
Wydział Edukacji i Kultury 

♦ Informacje dla szkół w zakresie organizacji imprez sportowych: III Płocki Piknik Olimpijski, Płocka Sztafeta Olimpijska-
2018. 
 IV.2.  W ramach współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim w zakresie promocji idei olimpijskiej: 
 

♦ Organizacja „III PŁOCKIEGO PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO” udziału Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, odczytanie „Apelu 
Olimpijskiego”; złożenie przysięgi olimpijskiej, wciągnięcia flagi olimpijskiej na maszt itp. 

♦ Przygotowanie wniosków o odznaczenie medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” – wręczenie medali 
przez Kajetana Broniewskiego - przedstawiciela PKOL podczas „III PŁOCKIEGO PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO”. 

♦ Publikacja na stronach internetowych PKOL sprawozdao z działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka w zakresie 
organizowanych imprez w zakresie promocji idei olimpijskiej, 

♦ Udział członków Płockiego Klubu Olimpijczyka w „Pikniku Olimpijskim” organizowanej przez PKOl. 

♦ Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych Polskiego i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wśród 
młodzieży szkolnej i osób dorosłych uczestniczącej w imprezach organizowanych przez Płocki Klub Olimpijczyka w 
postaci dyplomów MKOL (1000 szt.; wydawnictw PKOl, itp.) 
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IV.3. W ramach współpracy z Płockim Szkolnym Związkiem Sportowym: 

♦ Współpraca w opracowaniu regulaminów zawodów, przygotowanie informacji dla uczestniczących szkół Powiatowej 
     Olimpiadzie Młodzieży – 2018. 

♦ Współpraca w zakresie przygotowania projektu „ POWIATOWA OLIMPIADA MŁODZIEZY-2018”. 

♦ Wymiana doświadczeo przy organizacji imprez dla młodzieży szkolnej, polityka sportowa władz Miasta Płocka w 
    zakresie sportu młodzieżowego. 
 
  IV.4. W ramach współpracy z klubami sportowymi i szkołami: 

♦ Nawiązanie kontaktów stowarzyszeniami sportowymi w Płocku w zakresie promocji idei olimpijskiej wyróżnienia dla 
     osób zasłużonych dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

♦ Wystąpienie z zaproszeniem do klubów i ludzi sportu płockiego do integracji środowiska sportowego w Płocku z 
     różnych dyscyplin sportu w ramach spotkania podczas „III PŁOCKIEGO PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO”, WIANKÓW-2018; 
     PŁOCKIEJ SZTAFETY OLIMPIJSKIEJ-2018 połączonej z akcją charytatywną „wiosłujemy dla Antosia”; spotkania 
     opłatkowego, 

♦ W okresie sprawozdawczym bardzo dobrze układała się współpraca z Stowarzyszeniem Integracyjny Klub Tenisa w  
     zakresie osób niepełnosprawnych; Sekcją Piłki Ręcznej „WISŁA” Płock S.A; KS „MASOVIA” Płock; SKF „WISŁA” Płock; 
     LKS „PUNCHER” Płock; MON-POL Płock oraz Dyrekcją Szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3; Szkoły Podstawowej nr 6; 
     Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku, Szkołą Podstawową w Radzanowie. 

♦ Szczególne podziękowanie Zarząd Klubu składa Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Płocku za oprawę muzyczną  
    „III PŁOCKIEGO PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO”, udostępnienie aparatury i obsługę nagłośnienia podczas Płockiej Sztafety 
     Olimpijskiej-2018.  

 

W okresie sprawozdawczym ścisłą współpracę Zarząd Klubu utrzymywał z Płockim Towarzystwem Wioślarskim. 
Dotyczyła ona, nw. wspólnych zadao: „III PŁOCKIEGO PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO”, WIANKÓW-2018 organizacji 

PŁOCKIEJ SZTAFETY OLIMPIJSKIEJ- 2018.  Za udostępnienie klubowej świetlicy na organizację Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu, za udostępnienie lokalu na biuro Klubu oraz prac bieżących Klubu 

Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka serdecznie dziękuje Zarządowi Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego- 
 kolebce płockich Olimpijczyków za współpracę w okresie sprawozdawczym. 

 
IV.5. Współpraca z mediami: 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu współpracował z: Płocką Telewizją Kablowa; Katolickim Radiem Diecezji 
Płockiej; Tygodnikiem Płockim; Gazetą Wyborczą Płock; Petronews Płock; portalami: Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, Radiem RPL FM. 
    

WSZYSTKIM WYŻEJ WYMIENIONYM URZĘDOM i ORGANIZACJOM A TAKŻE OSOBOM FIZYCZNYM 
ZAANGAŻOWANYM W DZIAŁALNOŚD KLUBU W 2018 ROKU ZARZĄD KLUBU TĄ DROGĄ SKŁADA  

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE. 

 

V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH W 2018 ROKU 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Płockiego Klubu Olimpijczyka odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 
roku w siedzibie Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Zebranie odbyło się w II-gim terminie z udziałem 28 
członków zwyczajnych z głosem stanowiącym. Zebranie podjęło 10 uchwał dotyczących m.in. zmian w 
statucie Klubu, nadania godności Członka Honorowego Klubu, przyjęcia absolutorium dla ustępującego 
Zarządu, przyjęcia programu działalności na nową kadencję – 2018-2022. Dokonano wyboru władz Klubu: 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zarząd i Komisja Rewizyjna została wybrana w następujących składach: 
Skład Zarządu: Wojciech Jankowski, Jacek Karolak, Bogdan Kosz, Ryszard Olczuk, Agnieszka Kowalska, 
Honorata Hirschfeld, Robert Łęgowik 
Skład Komisji Rewizyjnej: Honorata Motylewska, Eugeniusz Błaszczak, Stefan Dobaczewski 
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Płock, dnia 5 maja 2018r 

impreza odbyła się w dniu 5 maja 2018 roku na przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w Płocku, 
przy ul. Juliusza Kawieckiego 1A 

           DZIEO OLIMPIJCZYKA, to cykliczna impreza popularyzująca ideę olimpizmu oraz rozwijanie zainteresowao kulturą 
fizyczną i sportem, propagująca także zdrowy tryb życia oraz współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach 
wiekowych – od dzieci do osób starszych, w tym również osób niepełnosprawnych.   
            Jest to święto ludzi, którzy poświęcają swoje prywatne życie dla sportu, aby zapewnid swoim kibicom 
niesamowite przeżycia, reprezentując podczas Olimpiady nie tylko siebie, ale cały naród. Trudno słowami wyrazid dumę, 
która nas rozpiera, gdy jeden z naszych rodaków staje na podium, ściskając w dłoni złoty, srebrny lub brązowy medal 
olimpijski.            
          Olimpijczycy są podziwiani przez wielu z nas jednak niewielu zdaje sobie sprawę z tego jak wiele ci ludzie musieli 
poświęcid, ażeby osiągnąd sportowe szczyty. Dlatego też w pełni zasługują na swoje święto – DZIEO OLIMPIJCZYKA.          
         Wychowankowie płockich klubów sportowych, płockich trenerów - reprezentowali barwy Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium-1972, Montrealu-1976, Moskwie-1980, Seulu – 1988, Barcelonie-1992, Atlancie-1996, 
Sydney – 2000, Atenach-2004, Pekinie-2008, Rio de Janeiro-2016 oraz na Igrzyskach Paraolimpijskich – Atlanta-1996, 
Sydney-2000, Ateny-2004, Pekin-2008, Londyn-20012, Rio de Janeiro- 2016. Byli to: wioślarze – Sławomir Maciejowski, 
Grzegorz Stellak, Włodzimierz Chmielewski, Stanisław Wierzbicki, Elżbieta Jankowska, Wojciech Jankowski, Jacek 
Streich, Tomasz Tomiak, Michał Cieślak, Piotr Olszewski Piotr Buchalski, Bogdan Zalewski; piłkarz – Jerzy Kraska; 
badmintonista – Michał Łogosz, piłkarze ręczni: Ryszard Jedlioski, Marcin Wichary, Adam Wiśniewski, Kamil Syprzak, 
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Michał Daszek. Uczestnicy Igrzysk Paraolimpijskich, to: Piotr Jaroszewski, Jerzy Kulik, Kamil Fabisiak. Sześciu płockich 
Olimpijczyków zdobywało medale olimpijskie.       
          Płocki Klub Olimpijczyka - realizując swoje cele statutowe - od wielu lat organizuje w Płocku „Dzieo Olimpijczyka”. 
Jest to szczególna okazja dla osób związanych z płockim sportem do wspólnego przeżywania wspomnieo i emocji 
związanych z występami płockich sportowców, okazją do wręczenia medali i dyplomów dla ludzi, którzy swój czas, swoje 
życie poświęcili dla rozwoju sportu w Płocku oraz dla polskiego ruchu olimpijskiego. „Dzieo Olimpijczyka” jest szczególną 
okazją do wyróżnienia i wręczenia odznaczeo dla osób zasłużonych dla polskiego ruchu olimpijskiego i sportu płockiego. 
      „Dzieo Olimpijczyka” w 2018 roku był organizowany w kolebce płockich Olimpijczyków – Płockim Towarzystwie 
Wioślarskim w dniu 5 maja 2018 roku i połączony z uroczystym otwarciem sezonu wioślarskiego w Płocku. W ostatnich 

dwóch latach: 2016 i 2017 – „DZIEO OLIMPIJCZYKA” był włączony w program otwarcia Płockiej Olimpiady 
Młodzieży i cieszył się uznaniem wszystkich uczestników tej imprezy, szczególnie młodzieży szkolnej, 
wychowawców, nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczestniczących w tej ceremonii Olimpijczyków i 
Paraolimpijczyków; przedstawicieli Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.  
        W związku z zaniechaniem przez Prezydenta Miasta Płocka organizacji Płockiej Olimpiady Młodzieży – Płocki Klub 
Olimpijczyka wraz z Zarządem Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, zorganizował w 2018 roku „DZIEO OLIMPIJCZYKA” 
w zmienionej formule, licząc na poparcie i uznanie wszystkich ludzi, którym idea olimpizmu jest bliska sercu. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki pomocy finansowej PKN ORLEN 

 
            Głównym celem projektu było: 
                -  promocja idei olimpijskiej wśród młodzieży szkolnej oraz społeczeostwa Miasta Płocka, 
                - uczczenie zasług płockich Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, 
                - wyróżnienie osób zasłużonych dla płockiego sportu i polskiego ruchu olimpijskiego, 
                - realizację hasła „przez zabawę do sukcesów olimpijskich”, 
                - integracja środowiska ludzi sportu, w tym młodzieży szkolnej, zawodników wyczynowych, osób starszych 
                  (mastersów) oraz osób niepełnosprawnych a także byłych sportowców, działaczy, trenerów z wielu  
                  dyscyplin sportu,       
 
 

Na przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego spotkało się kilka pokoleo płockich sportowców. Byli Olimpijczycy: 
Kajetan Broniewski, Grzegorz Stellak, Sławomir Maciejowski, Bogdan Zalewski, Stanisław Wierzbicki, Piotr Buchalski i 
aktualni młodzi sportowcy. Byli weterani płockiego sportu i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie. Na piknik 
przyjechali wioślarze - mastersi z Poznania, Warszawy, Olsztyna, Włocławka. To było naprawdę olimpijskie święto! Na 
częśd oficjalną przybyli: Elżbieta Gapioska - posłanka na Sejm RP; Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego 
reprezentował Robert Czwartek - dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UM, Kajetan Broniewski - członek 
Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Banasiak - b. radca Ministra Sportu i Turystyki, Wioletta Kulpa - 
przedstawiciel PKN ORLEN - SPONSORA PIKNIKU, ks. Stefan Cegłowski - proboszcz parafii katedralnej i kapelan płockich 
wodniaków, Paweł Śliwioski - prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, Krystyna Wechmann - prezes Zarządu Krajowego 
Federacji Amazonek - czynnie uprawiająca wioślarstwo w kategorii masters, Jan Harasymowicz - dziekan Wydziału 
Wychowania Fizycznego SW im. P. Włodkowica, Andrzej Matuszewski – zasłużony promotor idei olimpijskiej i 
organizator wielu imprez z udziałem Olimpijczyków w Pacynie.  Ponadto: - prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeo 
sportowych, promotorzy sportu i kultury fizycznej, sympatycy idei olimpizmu.  
              Po wystąpieniu Jacka Karolaka - Prezesa Zarządu PTW i wiceprezesa Płockiego Klubu Olimpijczyka - głos 
zabierali: Pani Poseł RP - Elżbieta Gapioska, Kajetan Broniewski, Andrzej Banasiak, Wioletta Kulpa i Robert Czwartek. 
W wystąpieniach podkreślano rolę sportu w wychowaniu młodzieży, zasługi dla sportu polskiego i płockiego - płockich 
Olimpijczyków i Paraolimpijczyków. Wiele słów powiedziano o obecnej kondycji polskiego sportu oraz wyrazy troski o 
jego dalszy rozwój.  
               Po oficjalnych wystąpieniach Grzegorz Stellak - medalista Igrzysk Olimpijskich, trzykrotny Olimpijczyk i 
Honorowy Członek Płockiego Klubu Olimpijczyka - odebrał od pocztu sztandarowego reprezentującego fundatorów - 
sztandar dla Płockiego Klubu Olimpijczyka. Poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz parafii katedralnej i kapelan 
płockich wodniaków - ksiądz Stefan Cegłowski.  
 
             Tradycyjnie - podczas Pikniku uhonorowano osoby zasłużone dla polskiego ruchu olimpijskiego oraz sportu 
płockiego. Medale "Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego" Polski Komitet Olimpijski przyznał - złoty dla: Marii 
Rybickiej i Edwarda Kozioskiego; srebrny dla: Arkadiusza Biernackiego i Marka Bałdygi.  
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           Dyplom Honorowego Członka Klubu Olimpijczyka przyznano dla: Stanisława Wierzbickiego i Piotra 
Jaroszewskiego. Dyplom Płockiego Klubu Olimpijczyka "Za zasługi dla płockiego sportu" otrzymali: Jerzy Adamkowski, 
Maciej Dobrzeniak, Bogusław Gostomski, Władysław Kijek. Mirosław Kosowski, Wojciech Pudlik, Grzegorz 
Rutkowski, Bogdan Skierski, Tadeusz Sznajder, Jacek Wilczyoski.  
              Zdzisław Rosiak - były zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów ZKS "Wisła" Płock, medalista Mistrzostw Polski i 
reprezentant kraju otrzymał - przyznany w...2002 roku Brązowy Krzyż Zasługi. Aktu dekoracji b. znakomitego sportowca 
dokonała Pani Poseł Elżbieta Gapioska. Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej z okazji wręczenia sztandaru - do 
gratulacji dla Klubu Olimpijczyka - załączył stosowną statuetkę. 
         "Apel Olimpijski" Polskiego Komitetu Olimpijskiego - skierowanego do młodzieży, rodziców i nauczycieli, do władz 
samorządowych i paostwowych odczytała młoda zawodniczka PTW - WIKTORIA DZIWOTA. Wcześniej - organizatorzy 
Pikniku - rozesłali wraz z zaproszeniem do udziału w imprezie "Apel Olimpijski" do wszystkich płockich szkół 
podstawowych... 
             Ze względu na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w tym roku złamano wieloletnią 
formułę "otwarcia sezonu wioślarskiego". Na najwyższy maszt, przy dźwiękach hymnu narodowego - w miejsce 
bandery Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego - powędrowała FLAGA NARODOWA - BIAŁOCZERWONA! Tradycyjną 
formułę "Sezon wioślarski - 136 w historii PTW - w roku 2018 uważam za otwarty" wypowiedział Prezes Zarządu PTW 
- Jacek Karolak.  
        Częśd oficjalną zakooczono powtórnym odsłonięciem - po kilkuletniej przerwie spowodowaną modernizacją 
obiektów - pamiątkowej tablicy poświęconą Juliuszowi Kawieckiemu - pierwszemu mistrzowi Polski seniorów, jaki został 
zdobyty dla Miasta Płocka ze wszystkich dyscyplin sportu, zawodnikowi, który pierwszy z Płocka walczył o paszport 
olimpijski na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 1932 roku; wieloletniemu Prezesowi Klubu, wielkiemu społecznikowi i 
patriocie. Symbolicznego odsłonięcia dokonał wnuk Juliusza Kawieckiego - Tadeusz Kawiecki a symbolicznego 
poświęcenia dokonał ksiądz Stefan Cegłowski. Zebrani z zainteresowaniem obejrzeli wystawę historycznych zdjęd 
związanych z działalnością PTW od roku 1882 do 1978 pt. "Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich". 
             W części rekreacyjno-sportowej rozegrano na sprinterskim dystansie 500 metrów regaty wioślarskie. Były to 
promocyjne wyścigi młodych zawodników PTW i Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZST (70-tka) oraz ogólnopolskie 
regaty mastersów z udziałem zawodników 60+ z Poznania, Olsztyna, Warszawy, Płocka i Włocławka. Gwiazdą regat 
mastersów była Krystyna Wechmann - prezes Krajowego Zarządu Federacji Amazonek a najstarszymi uczestnikami 
regat byli: Barbara Borkowska (ur.1940) i jej mąż - Ireneusz Borkowski (ur.1939) Jako najstarsi i najaktywniejsi 
uczestnicy imprezy otrzymali stosowne puchary Płockiego Klubu Olimpijczyka.  
           W części rekreacyjnej wystąpili uczniowie klas V i VI ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie. Wykazali się wspaniałą 
wiedzą o idei olimpizmu i płockich olimpijczykach (konkurs zakooczono po dwóch dogrywkach!); rywalizowali w 
konkursie na ergometrach wioślarskich, w sztafecie biegowej 4 x 50 metrów a największym zainteresowaniem się cieszył 
konkurs przeciągania liny! Medaliści olimpijscy: Kajetan Broniewski i Grzegorz Stellak oraz Marek Bałdyga, Bogdan 
Zalewski rozdali sporo autografów młodym uczestnikom imprezy a każdy uczestnik Pikniku otrzymał pamiątkowy buton 
z olimpijskim przesłaniem... 
Zwycięzcy biegów w regatach wioślarskich oraz zwycięskie zespoły młodzieży szkolnej w poszczególnych konkursach 
otrzymali puchary i upominki w postaci wydawnictw Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Na zakooczenie III Pikniku - wszyscy chętni mogli podziwiad panoramę Miasta Płocka z pokładu statku spacerowego 
Pana Mariusza Pielacioskiego a po zakooczeniu - posilid się przy świetnie przygotowanym grillu. Relację z imprezy 
zamieściły lokalne media – Płocka Telewizja Kablowa; Radio RPL FM; Katolickie Radio Diecezji Płockiej; Tygodnik 
Płocki; Petronews Płock; Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. 

WIĘCEJ NA: 
1. - www.olimpijczykplock.pl ; 2. - grupa Facebook - www.olimpijczykplock.pl ; 3.– www.pztw.pl ; 4.– www.petronews.pl ; 5. - 
www.ptwplock.pl; 6. - grupa Facebook – www.rplfm.pl; 7.– www.nplock.pl; 8. - grupa Facebook – www.rplfm.pl;  

   
 

http://www.olimpijczykplock.pl/
http://www.olimpijczykplock.pl/
http://www.pztw.pl/
http://www.petronews.pl/
http://www.ptwplock.pl/
http://www.rplfm.pl/
http://www.nplock.pl/
http://www.rplfm.pl/
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INTEGRACYJNE SPOTKANIE POKOLEŃ LUDZI SPORTU 

Impreza odbyła się w dniu 23 czerwca 2018 roku na przystani  
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w Płocku, przy ul. Juliusza Kawieckiego 1A   

Głównym celem zadania było:  
1.  Integracja środowiska ludzi sportu, zawodników wyczynowych, osób starszych (mastersów) oraz osób 
     niepełnosprawnych a także byłych sportowców, działaczy, trenerów z wielu dyscyplin sportu. 

2. Nawiązanie do tradycji organizowania WIANKÓW w Płockim Towarzystwie Wioślarskim. 

   
 

    

JAK TO DRZEWIEJ Z WIANKAMI W PŁOCKU BYWAŁO… 

Mało, kto wie, że w Płocku pierwsze WIANKI zorganizowano 133 lata temu z inicjatywy Płockiego Towarzystwa 
Wioślarskiego – kolebki płockich Olimpijczyków…  

Puszczanie wianków na rzekach wywodzi się z tradycji pogaoskich plemion Polan czczących boga słooca Kupałę (Dadzię) 
– dawcę siły i życia na Ziemi. W rejonach górskich palono ogniska tzw. „sobótki”, przy których śpiewano i pląsano. Na 
rzekach puszczano wianki, wykorzystując je do stawiania wróżb. Chrześcijaostwo znosiło czczenie pogaoskich bożków, 
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ale nie usuwało z utrwalonej przez lata tradycji ludowych obrzędów, takich jak topienie Marzanny, śmingus-dyngus i 
wreszcie puszczanie wianków… 

Wznowienie tradycji obchodów wianków w Polsce zawdzięczamy…wioślarzom, a przed wszystkim członkom 
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. To oni w Warszawie urządzili pierwszą imprezę wiankową w czerwcu 1882 
roku. Wieści o planowanych wiankach w Warszawie szybko dotarły do Płocka za pośrednictwem „Korespondenta 
Płockiego” ( nr 40 z dn. 23.06.1882r), w którym zastanawiano się, kto w Płocku mógłby zorganizowad podobną imprezę?  

Organizator znalazł się dopiero…1885 roku i było to Płockie Towarzystwo Wioślarskie. Pierwszą wiankową imprezę w 

Płocku na wzór warszawski zorganizowali wioślarze 27 czerwca 1885. Tak, więc, w tym roku mamy – 133 rocznicę – 

tego wydarzenia.  A jak to bywało w Płocku z wiankami… W latach 1885 – 1934 głównym organizatorem 
wianków w Płocku było Płockie Towarzystwo Wioślarskie. W roli współorganizatorów występowało wiele stowarzyszeo i 
organizacji płockich, m.in. Straży Ogniowej (1899), Płockie Towarzystwo Kolarzy (1900), Towarzystwo Muzyczne i Cech 
Drukarzy (1902) a w 1911 współorganizatorem wianków w Płocku było…Towarzystwo Higieniczne. W 1913 roku do 
organizacji obchodów wianków włączyło się przedsiębiorstwo portowe firmy „ S.G. Warsztaty Żeglugi” przygotowując 
dekorację swojej barki. Imprezę zazwyczaj rozpoczynał korowód łodzi Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Były one 
umajone zielenią i stosownymi lampionami. Snuły się dostojnie po wodzie na wysokości Wzgórza Zamkowego. W tej 
defiladzie uczestniczyły również łodzie szkolne, rybackie oraz galary różnych płockich instytucji. W okresie 
międzywojennym rozpoczęto urządzad konkursy na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą. I tak np. w 1925 roku 
za takie uznano łodzie Policji Paostwowej i Gimnazjum Żeoskiego im. Reginy Żółkiewskiej. Przy dekoracji łodzi pojawiały 
się przeróżne motywy dekoracyjne. W 1886 roku Towarzystwo Wioślarskie umieściło podświetlony herb Płocka a w 1900 
roku znaczek – godło swego Towarzystwa. Były również niezwykle efektowne dekoracje w wykonaniu np. Straży 
Ogniowej, która w 1901 roku udekorowała swoją łódź płomieniami pożaru a w 1930 roku z tej łodzi tryskały strumienie 
wody z sikawek podświetlane smugami kolorowych reflektorów. Konkurs na najpiękniejszą łódź podczas wianków, 
zachęcał i wyzwalał u uczestników nowe i bardzo atrakcyjne symbole związane z ich działalnością. Np. Płockie 
Towarzystwo Kolarskie zamieszczało na łodzi płonące koło (w 1901r) a w 1903 – wielki płonący rower! Płockie 
Towarzystwo Muzyczne przypominało o sobie oświetlając na swojej łodzi płonącą lirę (1904r) Wszystkie te symbole 
klasyfikowano wówczas, jako „łodzie-wianki”.  

Ostatni taki konkurs Płockie Towarzystwo Wioślarskie zorganizowało w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zwyciężyła 
osada weteranów płockiego wioślarstwa, w której płynęli: Jerzy Przyboro, Anatol Mielnikow, Szczepan Zarębski i Henryk 
Sarzała… 

Kulminacją obchodu święta było puszczanie wianków na wodę. Wianki były okazałe, obficie oświetlone a swym 
wyglądem przypominały raczej wieoce. Zdarzały się wianki olbrzymy. Właśnie taki wianek w 1888 roku wypuścili na 
Wisłę płoccy drukarze. W jego wnętrzu płonęło ognisko a na wianku umieszczono tablicę z napisem „Płyo wianku w dal 
do morskich fal; jak daleko one płyną, niechaj prace nasze słyną”. Scenerię puszczania wianków na nabrzeżu wiślanym w 
Płocku tworzyły zielone girlandy, którymi ozdobione były przystanie, głównie przystao Towarzystwa Wioślarskiego; 
kolorowe lampiony zdobiły nie tylko płockie nabrzeże, ale także drugi brzeg Wisły w Radziwiu. Puszczane były sztuczne 
ognie, rakiety, ognie bengalskie, płonęły beczki ze smołą rozmieszczone na nabrzeżu i na mieliznach. W tej scenerii 
występowały płockie chóry, koncertowały orkiestry dęte, które grały do słuchu i do taoca. 

 
REALIZACJA ZADANIA 

Program imprezy: 
-  przygotowanie (naprawy, kompletowanie osprzętu) łodzi wioślarskich 
- przygotowanie lampionów, dekoracja łodzi wioślarskich,  
- zakupy artykułów spożywczych, napoi, art. przemysłowych itp. 
Godz. 18:30 – 23:30 
- powitanie zaproszonych gości, przedstawienie historii organizacji wianków w Płocku oraz rola Płockiego Towarzystwa 
Wioślarskiego w organizacji wianków w Płocku od 1885   roku, 
- defilada umajonych zielenią łodzi wioślarskich - 3 osady na łodziach półwyścigowych na trasie: przystao PTW – molo –  
   przystao PTW, 
- rozpoczęcie grillowania, 
- konkurs na najpiękniejszy wianek, puszczanie wianków – I nagroda tort! 
- palenie ogniska sobótkowego, puszczanie kolorowych balonów, 
- konkurs na „szukanie kwiatu paproci”, 
-spotkania po latach: wspomnienia, zabawa taneczna przy muzyce z lat ubiegłego wieku, 
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           W imprezie brało udział ponad 50 osób, w tym weterani sportu: Stanisław Bartkowski, Maria Welenc-Dybał, 
Maria Czekaj-Pogonowska z mężem, paostwo Maria i Jacek Wróblewscy, Piotr Maślanka z rodziną, członkowie Klubu 
Olimpijczyka z rodzinami i osobami towarzyszącymi, zawodnicy wyczynowi PTW…Relację z imprezy relacjonowała 
lokalna telewizja PTV z Bogdanem Wolnym, jako redaktorem prowadzącym. Całe spotkanie przebiegało w wspaniałej 
atmosferze i przy dobrej zabawie. Pyszne kiełbaski i kaszanka z grilla przyrządzone przez nie zawodnego Grzegorza 
Kondela; smakowite sałatki Marty Krusiewicz zaspokoiły gusta wszystkich gości a szklaneczka piwa wzmagała apetyt, że 
aż trzeba było dokupowad wiktuałów… Wszyscy deklarowali udział w przyszłorocznych WIANKACH-2019 
 

WIĘCEJ NA:  
1. - www.olimpijczykplock.pl 2. - grupa Facebook - www.olimpijczykplock.pl 3 -  www.plocktv.tv 

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 

100 kilometrów na100-lecie Niepodległej Polski  

na ergometrze wioślarskim 

14 – 15 GRUDZIEŃ 2018 – piątek, godz. 11: 00; sobota, godz. 11:00 
sala gimnastyczna Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego 

ORGANIZACJĘ IMPREZY WSPIERA PREZYDENT MIASTA PŁOCKA 

PATRONAT MEDIALNY: 

                          
 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

          
 

WIOSŁUJEMY DLA ANTOSIA - 
WNUCZKA PŁOCKIEGO OLIMPIJCZYKA RYSZARDA JEDLIŃSKIEGO 

http://www.olimpijczykplock.pl/
http://www.olimpijczykplock.pl/
http://www.plocktv.tv/
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ssm.wisla.plock.pl/upload/news/MjQ0Mjk5OTY0V2VkLCAyNyBBcHIgMTYgMTQ6MjY6MzcgKzAwMDBi.jpg&imgrefurl=http://ssm.wisla.plock.pl/aktualnosci/nabor-do-klas-sportowych-zst-70.html&docid=nqIBkpqZ8l329M&tbnid=kpN0KweBflueYM:&vet=1&w=600&h=356&bih=488&biw=1093&ved=2ahUKEwi2j_H9qeveAhWUhKYKHRRzBvcQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ssm.wisla.plock.pl/upload/news/MjQ0Mjk5OTY0V2VkLCAyNyBBcHIgMTYgMTQ6MjY6MzcgKzAwMDBi.jpg&imgrefurl=http://ssm.wisla.plock.pl/aktualnosci/nabor-do-klas-sportowych-zst-70.html&docid=nqIBkpqZ8l329M&tbnid=kpN0KweBflueYM:&vet=1&w=600&h=356&bih=488&biw=1093&ved=2ahUKEwi2j_H9qeveAhWUhKYKHRRzBvcQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ssm.wisla.plock.pl/upload/news/MjQ0Mjk5OTY0V2VkLCAyNyBBcHIgMTYgMTQ6MjY6MzcgKzAwMDBi.jpg&imgrefurl=http://ssm.wisla.plock.pl/aktualnosci/nabor-do-klas-sportowych-zst-70.html&docid=nqIBkpqZ8l329M&tbnid=kpN0KweBflueYM:&vet=1&w=600&h=356&bih=488&biw=1093&ved=2ahUKEwi2j_H9qeveAhWUhKYKHRRzBvcQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ssm.wisla.plock.pl/upload/news/MjQ0Mjk5OTY0V2VkLCAyNyBBcHIgMTYgMTQ6MjY6MzcgKzAwMDBi.jpg&imgrefurl=http://ssm.wisla.plock.pl/aktualnosci/nabor-do-klas-sportowych-zst-70.html&docid=nqIBkpqZ8l329M&tbnid=kpN0KweBflueYM:&vet=1&w=600&h=356&bih=488&biw=1093&ved=2ahUKEwi2j_H9qeveAhWUhKYKHRRzBvcQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ssm.wisla.plock.pl/upload/news/MjQ0Mjk5OTY0V2VkLCAyNyBBcHIgMTYgMTQ6MjY6MzcgKzAwMDBi.jpg&imgrefurl=http://ssm.wisla.plock.pl/aktualnosci/nabor-do-klas-sportowych-zst-70.html&docid=nqIBkpqZ8l329M&tbnid=kpN0KweBflueYM:&vet=1&w=600&h=356&bih=488&biw=1093&ved=2ahUKEwi2j_H9qeveAhWUhKYKHRRzBvcQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://ssm.wisla.plock.pl/upload/news/MjQ0Mjk5OTY0V2VkLCAyNyBBcHIgMTYgMTQ6MjY6MzcgKzAwMDBi.jpg&imgrefurl=http://ssm.wisla.plock.pl/aktualnosci/nabor-do-klas-sportowych-zst-70.html&docid=nqIBkpqZ8l329M&tbnid=kpN0KweBflueYM:&vet=1&w=600&h=356&bih=488&biw=1093&ved=2ahUKEwi2j_H9qeveAhWUhKYKHRRzBvcQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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W załączonym pliku znajdziemy konto Fundacji, która zbiera pieniądze na leczenie Antka...  

https://mam-serce.org/zbiorki/antos-faberski 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, TY TEŻ MOŻESZ KIEDYŚ BYĆ W POTRZEBIE! 

 
Przez dwa dni (14-15 grudnia) w sali gimnastycznej Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego rozgrywana była piąta edycja 
Płockiej Sztafety Olimpijskiej – zawodów na ergometrach wioślarskich. Tegoroczna sztafeta poza tradycyjnym celem, 
jakim jest promocja idei olimpizmu wśród młodzieży szkolnej, miała dwa inne szczytne cele. Pierwszy – patriotyczny – 
uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; oraz charytatywny – zbiórka środków finansowych na 
leczenie Antosia Faberskiego, wnuczka Ryszarda Jedlioskiego - piłkarza ręcznego, Olimpijczyka IO-Moskwa 1980.  
 

Gościem honorowym zawodów był RYSZARD JEDLIOSKI – piłkarz ręczny, Olimpijczyk IO Moskwa-1980, brązowy 
medalista Mistrzostw Świata Seniorów w 1980, wielokrotny reprezentant Polski, Mistrz Polski – wieloletni zawodnik 

„WISŁY PŁOCK”. W drugim dniu zawodów dołączył do Ryszarda Jedlioskiego jego wnuczek – ANTOŚ FABERSKI z 
mamą Anna Jedlioską. Na konto Fundacji Mam serce – wszyscy wiosłujący zebrali 1.520,00 złotych. 

Chętni, którzy chcieliby jeszcze wspomóc zbiórkę pieniędzy na leczenie Antosia – mogą wpłacad na konto: 
 Nr konta w Millennium Bank 26 1160 2202 0000 0001 6899 7325  

Tytuł przelewu: Operacja Antka Fundacja Mam serce, ul. Szturmowa 9 lok. 4, 02-678 Warszawa 

Na starcie stanęły 22 sztafety dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, 4 sztafety zawodników wyczynowych 
nieuprawiających wioślarstwa (startowali: pięściarze z klubu „Wisła” Płock, kick-boxingu z LKS „Puncher”, piłkarki ręczne 
z SMS w Płocku) oraz 7 sztafet w kategorii masters reprezentujących Warszawę, Poznao, Olsztyn-Tomaszkowo i Płock. 
W biegu VIP-ów wystartowało 16 osób, w tym m.in. olimpijczycy; Ryszard Jedlioski, Adam Wiśniewski: sędzia piłki 
ręcznej kl. międzynarodowej, uczestnik turnieju olimpijskiego podczas IO-Barcelona 1992 – Jacek Wróblewski; trenerzy: 
Bogdan Zajączkowski, Piotr Maślanka, Konrad Kowal, Wojciech Pudlik. Ponadto wystartowali: Dariusz Tyburski, 
Leszek Brzeski, Zdzisław Borowski, Jacek Kozioski, Bogusław Gostomski, Łukasz Wiśniewski, Jacek Karolak, Bogdan 
Wolny oraz jedyna kobieta – Katarzyna Przykłota. W biegu osób niepełnosprawnych – udział w sztafecie wzięli: 
paraolimpijczyk Jerzy Kulik oraz Stefan Dobaczewski, Cezary Chmura, Marcin Niepogoda. Specjalnie dla Antosia z 
Włocławka przyjechała 4-osobowa delegacja mastersów a swój udział w imprezie zaakcentował także Stanisław Fidelis, 
niestrudzony piewca rzeki Wisły, który na ergometrze „płynął” pierwszy raz w życiu i to od razu kilka kilometrów. 
Swoich sił na „elektronicznym skiffie” spróbowała liczna grupa dzieci w wieku 7-8 lat z płockiej szkoły EduMontessori. 
Wielkie brawa, wielkie uznanie dla wszystkich, którzy wzięli udział w imprezie! Dla Antosia wiosłowali piłkarze ręczni 
SSA ORLEN-WISŁA Płock z prezesem Adamem Wiśniewskim na czele. Wszyscy wiosłowali dla Antosia Faberskiego. Nie 
wiosłowali tylko ci, którzy mimo zaproszenia nie znaleźli czasu w piątek lub sobotę, aby wiosłowad dla Antka, dla 
Rzeczypospolitej… W sumie, w imprezie wzięło udział 235 osób! Razem przewiosłowali 217,788 km dla Rzeczypospolitej 
i dla Antosia! 
           Przed otwarciem zawodów, zebrani minutą ciszy uczcili pamięd zmarłego nagle w dniu 10 grudnia br. Olimpijczyka 
z IO Moskwa-1980 – STANISŁAWA WIERZBICKIEGO. 
  
        Jacek Karolak, wiceprezes Płockiego Klubu Olimpijczyka wręczył przybyłym na imprezę Olimpijczykom i 
Paraolimpijczykom okolicznościowe statuetki przyznane przez Zarząd Klubu z okazji 100-lecia niepodległości 
Rzeczypospolitej „za godne reprezentowanie Polski na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich” od IO Monachium-
1972 do IO Rio de Janeiro-2016”. Byliśmy tam reprezentowani przez 24 wychowanków i zawodników płockich klubów 
sportowych. Statuetki odebrali: Sławomir Maciejowski, Ryszard Jedlioski, Marek Bałdyga, Bogdan Zalewski, Marcin 
Wichary, Jerzy Kulik i Adam Wiśniewski. 
        Okolicznościowe dyplomy z podziękowaniem za wsparcie realizowanych przez Płocki Klub Olimpijczyka zadao w 
zakresie promocji idei olimpizmu na terenie Miasta Płocka – Zarząd Klubu przyznał: Panu Andrzejowi Nowakowskiemu 
– Prezydentowi Miasta Płocka (w imieniu Prezydenta dyplom odebrała Pani Joanna Banasiak – koordynator obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Płocku). Ponadto – dyplomy otrzymali: Pani Wioletta Kulpa – PKN 
ORLEN (dyplom odebrał w imieniu Pani Wioletty Kulpy – Pan Piotr Pius); Pan Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego; Pan Dariusz Tyburski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych; Pan Jacek Kozioski – Prezes 
Agencji Rewitalizacji Starówki w Płocku oraz Paostwo Agnieszka i Jacek Ziółkowscy – właściciele Zajazdu na 
Królewskiej. 
          Statuetki – za upowszechnianie idei olimpizmu i realizowanych zadao przez Płocki Klub Olimpijczyka otrzymały 
redakcje: Tygodnika Płockiego, Płockiej Telewizji, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, Gazety Wyborczej Płock, Radia 
RPL FM oraz Portalu Internetowego PetroNeus. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymali od organizatora okolicznościową czapeczkę św. Mikołaja! 
Organizację imprezy wspierał Prezydent Miasta Płocka – Pan Andrzej Nowakowski. 

https://mam-serce.org/zbiorki/antos-faberski
https://web.facebook.com/ewa.jedlinska.5?fref=nf&__tn__=m-R&eid=ARBzWcdyJv-kmR5BweoFD0vAIgORa2VQ09ND4WyqycKIHdKkp9CwxjxAYMe1r2iGMjXTTe0-FK2FvxuS&__xts__%5B0%5D=68.ARCZMx6vgVAURgfukABDSQHcwSS_QF1iCRPbgvOTrLAXItelrHFJRkYC6EnxhtXDNB1nD6_LYQkP_Mjqi4OXtm3AoBdTbtKIKqGDpPCpPghekAGEzGpOAI3OwTtJvGllx6AyjsdCLVHkB2ctM-cEYqGKJCfyH8ca6wvuoNZOqXi1CJQ6cYAXVSX5MBh5GkMpKHaem-AZrQZc_a-Y0NhBxnoubgeWryeXh8368PTFFMc0w0tRwQRk15xyXv3UE9nI9JxgHYETiJHmmcH3pM4fu2MgBNoDYjmMqs564tL-bVov24LoiIGe5PU6KKDJuE1BriZp45mq5GsaDPcNUIQ7oLQXAA
https://web.facebook.com/ewa.jedlinska.5?fref=nf&__tn__=m-R&eid=ARBzWcdyJv-kmR5BweoFD0vAIgORa2VQ09ND4WyqycKIHdKkp9CwxjxAYMe1r2iGMjXTTe0-FK2FvxuS&__xts__%5B0%5D=68.ARCZMx6vgVAURgfukABDSQHcwSS_QF1iCRPbgvOTrLAXItelrHFJRkYC6EnxhtXDNB1nD6_LYQkP_Mjqi4OXtm3AoBdTbtKIKqGDpPCpPghekAGEzGpOAI3OwTtJvGllx6AyjsdCLVHkB2ctM-cEYqGKJCfyH8ca6wvuoNZOqXi1CJQ6cYAXVSX5MBh5GkMpKHaem-AZrQZc_a-Y0NhBxnoubgeWryeXh8368PTFFMc0w0tRwQRk15xyXv3UE9nI9JxgHYETiJHmmcH3pM4fu2MgBNoDYjmMqs564tL-bVov24LoiIGe5PU6KKDJuE1BriZp45mq5GsaDPcNUIQ7oLQXAA
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WYNIKI: 
1. Szkoły Podstawowe – dziewczęta: dystans 4 x 200m 
Im – Szkoła Podstawowa nr 3 – I zespół – 2:54,7 
II m – Szkoła Podstawowa nr 18 – 2:54.8 
III m – Szkoła Podstawowa w Brdowie – I zespół – 2:57,7 
Pozostałe miejsca: IV m - II zespół SP w Brdowie – 3; 02,3; V m -SP NR 12-3: 07,7; VI m – SP NR 3 (II zespół) - 3: 08,7; VII m – SP w 
Radzanowie-3: 13,9; VIII m – SP NR 6 – 3: 16,1; IX m – SP NR 16 – 3: 16,3; X m – SP NR 21-3: 16,4; XI m – SP NR 13-3: 19,9; XII m – SP 
NR 22 – 3:28,5. 

2. Szkoły Podstawowe – chłopcy: dystans 4 x 200m 
Im – Szkoła Podstawowa NR 16 – 2:27,4 
II m – Szkoła Podstawowa NR 3 (I zespół) – 2:35,7 
IIM – Szkoła Podstawowa w Brdowie – 2:38,3 
Pozostałe miejsca: IV m – SP w Radzanowie – 2: 43,9; V m – SP NR 21 – 2: 47,6; VI m – SP NR 22 – 2: 48,0; VII m – SP NR 3 (drugi 
zespół) – 2: 48,2; VIII m – SP NR 13 – 2: 50,7; IX m – SP NR 12 – 2: 58,3; X – SP NR 6 – 3:00,1 

Zawodniczki wyczynowe: (piłkarki ręczne); dystans 4 x 200m 
Im – II-gi zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego  –  3:06,1  II m – I-szy zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 3:22,9 
Zawodnicy wyczynowi: dystans 4 x 200m 
Im – LKS Puncher Płock (kick-boxing) – 2:46,4  II m – Wisła Płock – (boks) – 2:50,1 
BIEGI POKAZOWE: dystans 200m 
Osoby niepełnosprawne: Im – Jerzy Kulik – 1: 00,9; II m Stefan Dobaczewski – 1: 01,2; III m – Cezary Chmura – 1: 01,3; 
IV m – Marcin Niepogoda – 1:07,8 
Osobistości życia publicznego uzyskali czasy: Katarzyna Przykłota- 0: 55,0; Adam Wiśniewski – 1: 04,9; Jacek Karolak – 
1: 08,1; Bogdan Wolny – 1: 11,5; Jacek Kozioski – 0: 34,5; Konrad Kowal – 0: 41,9; Wojciech Pudlik - 0; 45,0; Jacek 
Wróblewski – 0: 46,6; Ryszard Jedlioski – 1: 00,4; Bogusław Gostomski – 1: 03,2; Piotr Maślanka – 0: 37,9; Leszek Brzeski 
– 0: 38,3; Dariusz Tyburski – 0: 38,9; Zdzisław Borowski – 0: 46, 4; Paweł Śliwioski – nie stanął na starcie…. 

Zwycięzcy w biegach sztafetowych otrzymali puchary i medale; uczestnicy biegów pokazowych – 
okolicznościowe statuetki „Godny Naśladowania” 

 
ZAWODNICY WYCZYNOWI –WIOŚLARZE 
Młodziczki: dystans 1500m 
Im – Aleksandra Junkiert – 6:13,8 
II m – Karolina Strybel – 6:22,5 
III m – Julia Dwiklioska -6: 28,1 (wszystkie MKS Brdów) 
Młodzicy: dystans 1500m 
Im – Patryk Junkiert – MKS Brdów – 5:13,0 
II m – Oliwier Wiśniewski – PTW Płock – 5:28,5 
III m – Krystian Nowicki – PTW Płock – 5:31,3 
Juniorki młodsze: dystans 2000m 
Im – Inga Lipioska – 7:55,3 
II m – Daria Śmigielska – 8:02,2  
III m – Julia Kowalczyk – 8: 52,9 (wszystkie PTW Płock) 
Juniorki: dystans 2000m 
Im – Wiktoria Dziwota – 7:28,7 
II m – Oliwia Nowakowska – 8: 09,9 (wszystkie PTW Płock) 
Juniorzy młodsi: dystans 2000m  
Im Piotr Brudzyoski – 6:41,6 
II m Eryk Serafin – 6:53,8 
III m Karol Budzioski – 6: 57,2 (wszyscy PTW Płock) 
Juniorzy: dystans 2000m 
Im – Mateusz Łęgowik – 6:43,8 
II m – Jakub Pszczółkowski – 6:46,2 
III m – Kacper Łazarski – 6: 48,8 (wszyscy PTW Płock) 
Seniorzy: dystans 2000m  
Im – Kamil Krusiewicz – 6:30,0 
II m – Marek Gęsicki – nie ukooczył biegu (wszyscy PTW Płock) 
Łącznie wystartowało 36 zawodników z MKS Brdów i PTW Płock. Zwycięzcy otrzymali puchary i medale za trzy pierwsze 
miejsca. 
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OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W KATEGORII MASTERS –DYSTANS 200 m + 400 m + 600 m + 800 m 
Kobiety: 
I m Posnania Poznao w składzie: Danuta Pribe + Krystyna Wechmann + Anna Gumienna + Grażyna Kanoniczak – 7: 
00,00 (śr. wieku 68,0 lat) 
II m PTW Płock w składzie: Barbara Jankowska + Agnieszka Kruszewska + Beata Ogioska + Aleksandra Szczutowska-
Maciejewicz – 8: 04,2 (śr. wieku – 44,0 lata) 
Mężczyźni: 
I m – Warmia Olsztyn/Tomaszkowo/+MOS 2 Warszawa w składzie: Włodzimierz Gregorowicz + Ernest Grocki + Tadeusz 
Sawicki + Jan Genatowski 5: 26,0 (śr. wieku 74.75 lata) 
II m PTW Płock + Gedania Gdaosk w składzie: Bogdan Skierski + Jan Skowrooski + Zbigniew Andruszkiewicz (Norwegia) + 
Marek Chądzyoski – 5: 41 (śr. wieku 61,5) 
Mikst: 
I m Posnania Poznao + Warmia Olsztyn/Tomaszkowo/ w składzie: Danuta Pribe + Krystyna Wechmann + Ernest Grocki + 
Jerzy Pestka – 5: 52,0 (śr. Wieku – 75,0 lat) 
II m – AZS Warszawa w składzie: Barbara Borkowska + Maryla Gnojek + Ireneusz Borkowski + Jacek Dąbrowski – 6: 06,0 
(śr. wieku – 71,26 lat) 
III m – Posnania Poznao + Warmia Olsztyn/Tomaszkowo/ + PTW Płock – w składzie: Anna Gumienna + Grażyna 
Kanoniczak + Jan Genatowski + Jan Skowrooski – 6: 48,0 ( śr. wieku - 65,0 lat) 
Uwaga – o koocowym wyniku decydował przelicznik wieku… 
 
Po wręczeniu medali i pucharów, w świetlicy PTW odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem ok. 50 osób. 

                                                

   
 

    

     

 
 

Relację z imprezy zamieściły lokalne media – Płocka Telewizja Kablowa; Katolickie Radio Diecezji Płockiej; Gazeta Wyborcza – 
Płock; Tygodnik Płocki; PetroNews Płock; Polski Komitet Olimpijski. 
WIĘCEJ NA: 1. - www.olimpijczykplock.pl 2. - grupa Facebook - www.olimpijczykplock.pl  3.– www.petronews.pl  4.- www.tp.com.pl  
5. - www.plock.wyborcza.pl  6. - www.pkol.pl  7. -  www.plocktv.tv 

 

http://www.olimpijczykplock.pl/
http://www.olimpijczykplock.pl/
http://www.petronews.pl/
http://www.tp.com.pl/
http://www.plock.wyborcza.pl/
http://www.pkol.pl/
http://www.plocktv.tv/
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VI. DOCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KLUBU W 2018 ROKU  
   VI.1. DOCHODY - 21.074,50 
           - stan konta bankowego na dzieo 1.01.2018 – 6.750,89 złotych 
           - pomoc sponsorów…………………………………………………7.500,00 
           - refundacja kosztów organizacji imprezy PKOl………..8.397,50 
           - dotacja UM Płocka………………………………………………...2.500,00 
           - składki członkowskie………………………………………………1.000,00 
           - inne wpłaty własne (zbiórki na cele charytatywne)..1.677,00 
 

   VI.2. KOSZTY - KOSZTY - 23.523,07 
            - płatności zobowiązao klubu za 2017 rok……………………………………………………….1.030,91 
            - organizacja III Płockiego Pikniku Olimpijskiego……………………………………………….3.265,57 
            - sztandar klubu+ inne nośniki promocji klubu………………………………………………….7.664,53 
            - organizacja spotkania integracyjnego WIANKI-2018…………………………………………  506,01 
            - organizacja Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2018……………………………………………….6.750,32 
            - pomoc charytatywna………………………………………………………………………………………2.197,00 
            - inne koszty obsługi bieżącej, paliwo, wiązanki, opłaty adm. ……………………………1.678,35 
            - opłaty bankowe ……………………………………………………………………………………………….  430,38 
            - stan konta na dzieo 31.12.2018 – 2.337,58 

 

   VII. REALIZACJA WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA 
 

Lp. WNIOSEK/ ZADANIE 
KALENDARZOWE 

REALIZACJA UWAGI 

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze Członków Klubu 

zrealizowano 
16.04.2018 

- 

2. SZTANDAR KLUBU  
III Płocki Piknik Olimpijski  

 Otwarcie Sezonu Wioślarskiego - 
2018 

zrealizowano 
5 maja 2018 

 

- 

3. Wianki-2018 – Spotkanie 
Integracyjne Pokoleo Wioślarzy 

zrealizowano 
23 czerwca 2018 

- 

4. Spływ Wioślarski Warszawa-
Płock 

niezralizowano 
12-15 sierpieo 2018 

Imprezę odwołano ze względu na chorobę i 
pobyt R. Olczuka w szpitalu i okres zwolnienia 
lekarskiego do kooca września 2018r 

5. Płocka Sztafeta Olimpijska-2018 
Spotkanie Opłatkowe 

zrealizowano 
14-15 grudnia 2018 

zadanie wzbogacono o akcję charytatywną 
„wiosłujemy dla Antosia” wnuczka Ryszarda 
Jedlioskiego – Olimpijczyka IO-Moskwa 1980 

6. Dokonanie zmian w KRS niezrealizowano Powołano zespół do przygotowania 
dokumentów; zgromadzono wszystkie 
dokumenty pod nadzorem zawodowego 
prawnika i złożono w dniu 5.10.2018 w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wdział 
Gospodarczy KRS. Wniosek zwrócono w dniu 
5.11.2018 ze względu na braki formalne we 
wniosku. Zarząd podjął decyzję, aby zadanie 
przygotowania dokumentów zlecid 
odpowiedniej kancelarii prawnej. 

7. Zwołanie forum dyskusyjnego o 
stanie sportu płockiego 

niezrealizowano Przygotowano założenia programowe forum, 
lecz ze względu na kampanię wyborczą do Rady 
Miasta – realizację wniosku przełożono na 2019 
rok a wnioski z forum skierowad do Rady Miasta 
kadencji 2018-2023.  

SPRAWOZDANIE OPRACOWAŁ: 
 

Ryszard Olczuk 
 

Płock, 26 luty 2019r   


