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Niem cy opu ści li mia sto, ale
czy by ło to wyz wo le nie – jak
utrzy mu je Mi ro sław Kra jew ski
au tor książ ki „Płock w okre sie
oku pa cji 1939 – 1945” – czy no -
wa oku pa cja, jak wy ni ka z opra -
co wań war szaw skie go IPN? Co
się wte dy wy da rzy ło?

– Ro sja nie za cho wy wa li się bar -
dzo róż nie. By ły gra bie że. Ma my
re la cje lu dzi o tym, jak cho dzi li po
do mach i chcie li wód ki. By ły też
pró by gwał tu na ko bie tach. Trze ba
pa mię tać, że tzw. ra dziec ki żoł -
nierz fron to wy to by ła naj gor sza
ho ło ta, lu dzie w za sa dzie ca ły czas
pi ja ni. Do te go mie li za so bą
NKWD, któ re strze la ło do nich,
kie dy nie szli na przód – tłu ma czy
Pa wło wicz – au tor książ ki „Lu dzie
bez pie ki. Urząd Bez pie czeń stwa
Pub licz ne go w Płoc ku 1945 –
1956” i do da je: – Wła dza lu do wa
to by ła fik cja. Ko mu ni ści pol scy
nie mie li nic do po wie dze nia Pol -
sce, naj wię cej do po wie dze nia
mia ło NKWD. (rł)

(czy taj wię cej na str. 15)

65 lat te mu, 21 stycz nia 1945 ro ku, na wie ży płoc kie go ra tu sza po wie wać za czę ły 
fla gi: pol ska i ra dziec ka 

Czas po nu ry jak mil cze nie

To wa rzy sze pol scy i ra dziec cy pod pom ni kiem wdzięcz no ści dla Ar mii Czer wo nej
wznie sio nym na Pla cu Obroń ców War sza wy. Dziś w tym miej scu stoi Jó zef 
Pi słud ski.
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Do bra wia do mość dla tych, któ rzy mu szą wy mie nić
lub wy ro bić do wód oso bi sty: od 1 stycz nia zo sta ła znie-
sio na op ła ta za wy da nie te go do ku men tu. Ta ką zmia nę
przy nio sła no we li za cja usta wy z 10 kwiet nia 1974 r.
o ewi den cji lud no ści i do wo dach oso bi stych (Dz.U.
z 2006 nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Do tej po ry za wy da nie do wo du oso bi ste go pła ci ło się
30 zł. Kwo ta ta sta no wi ła rów no war tość kosz tów wy da -
nia te go do ku men tu.

Ist nia ły jed nak wy jąt ki, gdy gmi na nie po bie ra ła tej op -
ła ty. By ło tak wte dy, gdy do wód oso bi sty mu siał być wy -
mie nio ny z po wo du wa dy tech nicz nej. Tak sa mo by ło
w sy tu a cji, gdy do ku ment zo stał spo rzą dzo ny nie zgod nie
z da ny mi za war ty mi we wnio sku. Po nad to op ła ty nie
uisz cza ło się, gdy do wód oso bi sty mu siał być wy mie nio -
ny z po wo du zmian ad mi ni stra cyj nych, ta kich jak zmia -
na ko du pocz to we go, zmia na naz wy miej sco wo ści, naz -
wy uli cy, nu me ru do mu lub nu me ru lo ka lu. Nie do ty czy -
ło to zmia ny miej sca za mel do wa nia.

Pra wo prze wi dy wa ło, że z 30 zł op ła ty zwol nio ne by -
ły oso by prze by wa ją cy w do mach po mo cy spo łecz nej lub
po bie ra ją ce za si łek sta ły z po mo cy spo łecz nej al bo ren tę
so cjal ną. Po dob nie wy glą da ła sy tu a cja w przy pad ku ma -
ło let nich prze by wa ją cych w pla ców kach opie kuń czo -wy -
cho waw czych, mło dzie żo wych oś rod kach wy cho waw -
czych i oś rod kach so cjo te ra pii.

– W 2009 ro ku w Urzę dzie Mia sta 7 ty się cy 333 oso by
zło ży ły wnio sek o wy da nie no we go do wo du oso bi ste go –
mó wi Krzysz tof Gło wac ki, kie row nik Od dzia łu Spraw

Oby wa tel skich. – 5 proc. z op ła co nych 30 zł tra fia ło do
bu dże tu mia sta. (m.d.)

BEZ OPŁAT

112 243,17 zł ze bra li płoc cza nie pod czas osiem na ste -
go fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy.
W nie dzie lę 10 stycz nia na płoc kie uli ce wy szło 300
wo lon ta riu szy. Mi mo zim na i uciąż li wych opa dów śnie -
gu, kwe sto wa li na zmia ny od godz. 9 do 20, do grze wa -
jąc się w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry – szta bie or kie -
stry. W tym ro ku do pu szek wo lon ta riu szy wrzu ci liś my
po nad 92 341 zł. Naj wię cej do tej, któ rą miał je den
z człon ków Gru py Re kon struk cyj nej G-11. Zna laz ło się
w niej 1849,74 zł. Z li cy ta cji w MDK, gdzie moż na by -
ło zdo być m. in. pla kat z au to gra fem Jur ka Ow sia ka,
a tak że prze jaż dżkę ra dio wo zem, uda ło się ze brać po nad
3,33 tys. zł. Wpła ca ły też oso by in dy wi du al ne i szko ły.
Tym ostat nim do nie dzie li uda ło się ze brać 13 200 zł
(naj lep szym oka zał się zes pół szkół z Pro bosz cze wic –
ponad 5 tys. zł). Od wie dza ją cy sztab, moż na by ło rów -
nież obej rzeć pre zen ta cje grup ar ty stycz nych MDK oraz
szko le nia z za kre su pier wszej po mo cy pro wa dzo ne
przez płoc ki od dział Mal tań skiej Służ by Me dycz nej.
Po tem był kon cert na Sta rym Ryn ku (z udzia łem m.in.
gru py Pod wór ko wi Chu li ga ni z Płoc ka) i świa teł ko do
nie ba. W cza sie kon cer tu pro mo wa na by ła kam pa nia,

za i ni cjo wa na przez płoc ką Ko men dę Po li cji
„Na wet ze bry w pa ski no szą od bla ski”. Przez
ca łą nie dzie lę każ dy wo lon ta riusz WOŚP, obok
czer wo ne go ser dusz ka or kie stry ro zda wał od bla -
sko we. Pro gram ma na ce lu uświa do mie nie pie szym,
że dzię ki od bla skom są na dro gach bar dziej wi docz ni
i bez piecz ni. 

W tym ro ku wy da rzył się też je den nie przy jem ny in -
cy dent. Na ul. Gór nej (Cho ler ka) przy ko ście le, dwie
wo lon ta riusz ki WOŚP zo sta ły za a ta ko wa ne przez za -
kap tu rzo ne go męż czyz nę. Choć męż czyz na je prze -
wró cił i bił nie da ły so bie ode brać pie nię dzy. Uciekł
wy stra szo ny ich krzy kiem.

Osta tecz na kwo ta ze bra na przez Płock po win na być
zna na za kil ka ty god ni. Trwa ją jesz cze auk cje na por ta lu
al le gro, gdzie li cy to wa ne są m.in.: film do ku men tal ny
o Je rzym Ka wa le ro wi czu „Ży łem 17 ra zy” au tor stwa Ta -
de u sza By stra ma i Sta ni sła wa Za wi śliń skie go z au to gra -
fem jed ne go z re ży se rów, 3 pra ce au tor stwa Zo fii Bi siak
– hi sto ry ka sztu ki, czy pił ka ręcz na z au to gra fem by łe go
tre ne ra Wi sły Płock – Flem min ga Oli ve ra Jen se na. Czas
na roz li cze nie ma też jesz cze kil ka płoc kich szkół. (rł)

Ser ca czer wo ne i od bla sko we
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PREZYDENT 
ZARZĄDZIŁ

Oświa to wy kon kurs
Og ło szo ny zo stał ot-

war ty kon kurs ofert dla
or ga ni za cji po za rzą do -
wych na re a li za cję za dań
w za kre sie edu ka cji
i oświa ty. Do fi nan so wa -
nie mo gą otrzy mać pod-
mio ty, któ re wspie ra ją
ucz niów szcze gól nie uz-
dol nio nych, wspo ma ga ją
pla ców ki w pro gra mach
roz wi ja ją cych za in te re so -
wa nia dzie ci i mło dzie ży,
or ga ni zu ją za ję cia po za -
lek cyj ne, udzie la ją wspar-
cia me to dycz ne go na u -
czy cie lom itp. 

Na do fi nan so wa nie
przez na czo no 120 tys.
zło tych. Chęt ni na uzy -
ska nie ta kiej po mo cy
win ni zło żyć swo je ofer ty
w Biu rze Ob słu gi Klien ta
UMP do 29 stycz nia.

Dro ga na sza
Pre zy dent wy ra ził zgo dę

na na by cie na rzecz Gmi ny
Płock dwóch dzia łek
o łącz nej po wierz chni 0,98
ha. Dział ki te wcho dzą
w skład dro gi po wia to wej
nr 245 (Płock – Wy ko wo),
a ich do tych cza so wym
użyt kow ni kiem wie czy -
stym by ła Kra jo wa Spół ka
Cu kro wa, któ ra zwró ci ła
się z wnio skiem o wy kup
tych nie ru cho mo ści. (j)

DPS dzię ku je
W imie niu miesz kań -

ców Do mu Po mo cy 
Spo łecz nej „Przy jaz nych
Serc” w Płoc ku skła dam
ser decz ne po dzię ko wa nia
wszyst kim dar czyń com za
prze ka za nie sło dy czy,
odzie ży, ar ty ku łów pla sty-
cz nych, za ba wek i upo -
min ków z przez na cze niem
na pa czki świą tecz ne dla
miesz kań ców na sze go
Do mu. 

Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia kie ru ję do:

Sto wa rzy sze nia „Sil ni
Ra zem”, Mię dzy za kła do -
we go Bran żo we go Związ -
ku Za wo do we go PKN 
Or len, pa ra fii Św. Mak sy -
mi lia na Kol be’go, Od d-
zia łu Za rzą dza nia Kry zy -
so we go, Och ro ny Lud no -
ści i Spraw Obron nych
UMP, Fun da cji Pa na ce -
um, Ban ku Żyw no ści w
Płoc ku, Wy dzia łu Zdro -
wia i Spraw Spo łecz nych
UMP, ap te ki „Me di cor”
oraz Szko ły Pod sta wo wej
Nr 21. Ży czy my w No -
wym Ro ku wie le ra do ści,
zdro wia i sa tys fak cji pły -
ną cej z za an ga żo wa nia na
rzecz osób nie peł no spraw -
nych na sze go Do mu oraz
po myśl nej re a li za cji
wszyst kich za mie rzeń. 

Piotr Ostro wic ki
Dy rek tor DPS 

„Przy jaz nych Serc”
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* Tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia spło -
nę ło miesz ka nie przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie -
go. Śmierć po niósł je go wła ści ciel.

* Bank Żyw no ści ro zdał na Sta rym Ryn ku ok. 4
tys. pa czek z mro żo ny mi wa rzy wa mi 
i ma ka ro nem.

* Zmar ła 13-let nia płoc czan ka, któ ra tra fi ła na
Wi nia ry 7 grud nia z wi ru sem A/H1N1.

* Zjazd ZHP wy brał no we wła dze; człon kiem
Kwa te ry Głów nej zo stał hm. Grze gorz 
Woź niak – ko men dant Cho rąg wi Ma zo wiec -
kiej ZHP.

* Na re wi ta li za cję pa ła cu w San ni kach (re mont
ka pi tal ny pa ła cu i par ku) przyz na no unij ne
do fi nan so wa nie w wy so ko ści 17 mln zło tych.

* Płoc cza nin, któ ry zło żył ku pon w ko lek tu rze
przy ul. Ty siąc le cia jest jed ną z trzech osób
któ re tra fi ły w Tot ka szóst kę; wy gra na wy nio -
sła 3 mln 966 tys. 957 zł 80 gr.

* 200 kg kar my do sta ły w gwiazd ko wym pre zen -
cie od ucz niów i na u czy cie li ZO-K „Pro fe sor”
zwie rza ki w płoc kim schro ni sku.

* Prze kro czo ny zo stał stan alar mo wy na Wi śle
w re jo nie Wy szo gro du – mo gą wy stą pić lo -
kal ne pod to pie nia. 29 grud nia pre zy dent Płoc -
ka og ło sił alarm prze ciw po wo dzio wy. Do ak -
cji ru szy ły lo do ła ma cze.

* Przy ul. Mic kie wi cza 27 otwar te zo sta ło 
Cen trum Re ha bi li ta cji Ogól no u stro jo wej 
Ars -Med.

* Ma zo wiec ki Urząd Wo je wódz ki uru cho mił au -
to ma tycz ną in fo li nię pasz por to wą pod nr
022/695 73 88.

* Od stycz nia, cu dzo ziem cy ubie ga ją cy się o pra -
cę w Pol sce, za ła twia ją for mal no ści w Wy -
dzia le Spraw Cu dzo ziem ców w Ma zo wiec kim
Urzę dzie Wo je wódz kim, a nie – jak do tych -
czas – w WUP.

* W mi nio nym ro ku zwią zek mał żeń ski za war ło
w Płoc ku 881 par.

* Płoc kie szpi ta le pod pi sa ły kon trak ty z NFZ na
po zio mie ubieg ło rocz nym.

* No wym tre ne rem szczy pior ni stów Wi sły zo stał
Szwed Tho mas Si vertsson.

* Sto pa bez ro bo cia na ko niec 2009 ro ku wy nio -
sła w Płoc ku 10,8 proc.

* Nie źle ra dzą so bie za wod ni cy Or len Te a mu
w Raj dzie Da kar; po sze ściu eta pach mo to cy -
kli sta Ja cek Przy goń ski upla so wał się w pier -
wszej dzie siąt ce, a Krzysz tof Ho łow czyc
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej za jął V miej sce. (j)

M I N Ę Ł O  P Ó Ł  M I E S I Ą C A

6 stycz nia, o go dzi nie 8 ra no do dy żur -
ne go Stra ży Miej skiej zadz wo nił męż -
czyz na z in for ma cją, iż do nie czyn ne go
od kil ku lat ba se nu na te re nie Bo ro wi czek
wpa dły dwie sar ny. Pró bu jąc sa me wy do -
stać się z pu łap ki, mog ły zro bić so bie
krzyw dę. 

Po po twier dze niu zgło szo nej in ter wen -
cji dy żur ny Stra ży Miej skiej po le cił pa tro -
lo wi pil no wać miej sca zda rze nia, aby np.
bez pań skie psy nie za a ta ko wa ły zwie rząt

lub ktoś na nie nie za po lo wał. O fak cie po -
wia do mio ne zo sta ło też Cen trum Za rzą -
dza nia Kry zy so we go Urzę du Mia sta Płoc -
ka, któ re na miej sce zda rze nia wy sła ło le -
ka rza we te ry na rii oraz pra cow ni ków Mu -
ni ser wi su. Pod czas uwal nia nia płoch li -
wych zwie rząt z głę bo kie go ba se nu jed nej
z sa ren uda ło się uciec w przy droż ne za ro -
śla, dru ga na to miast od wie zio na zo sta ła do
Oś rod ka Re ha bi li ta cji Zwie rząt Leś nych
w Mi sze wie Mu ro wa nym. JG

Sar ny w ba se nie 

Dzię ku je my
Wszyst kim, któ rzy zło ży li nam ży cze nia

świą tecz ne i no wo rocz ne ser decz nie
dzię ku je my. Prze pięk ny mi gwiazd ko wy -
mi kar tka mi ob da ro wa li nas m.in.: pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski, za stęp ca pre zy -
den ta To masz Kol czyń ski, se na tor Ja ni na
Fet liń ska, po sło wie: Jo lan ta Szy ma nek -
De resz, An drzej No wa kow ski, Woj ciech
Ja siń ski, wo je wo da ma zo wiec ki Ja cek
Koz łow ski, Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, prze wod ni czą -
cy Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Oświa ty
i Wy cho wa nia NSZZ „So li dar ność” Ma -
rek Krysz to fiak, prze wod ni czą cy Za rzą du
Re gio nu Płoc kie go NSZZ „So li dar ność”
Woj ciech Kęp czyń ski, rad ni Pra wa
i Spra wie dli wo ści, rad na El żbie ta Pod-
wój ci, Ra da Miesz kań ców Osie dla „Sta re
Mia sto”, rek tor Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca Zbi gniew Kru szew ski, Wło -
dzi mierz Śnie ci kow ski – bur mistrz Go -
sty ni na, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Go sty ni na – Jo lan ta Sy ska -Szym czak,
na czel nik Urzę du Skar bo we go Hen ry ka
Pie kar ska, ko men dant Stra ży Miej skiej
Ja cek Fuz, zes pół pra so wy Ko men dy
Miej skiej Po li cji w Płoc ku, rzecz nik pra-
so wy Wo je wo dy Ma zo wiec kie go Ivet ta
Bia ły wraz z zes po łem, Ba sell Or len Po ly -
o le fins, za rząd Płoc kie go To wa rzy stwa
Wio ślar skie go, rzecz nik Ku rii Die ce zjal nej
El żbie ta Grzy bow ska, za rząd i pra cow ni cy
Płoc kie go Za kła du Opie ki Zdro wot nej,
dy rek cja i pra cow ni cy Książ ni cy Płoc kiej,
za rząd Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka”, dy rek tor i pra cow ni cy Mu ze um
Ma zo wiec kie go, Pu e ri i Pu el lae Can to res
Plo cen ses, dy rek cja, mu zy cy i pra cow ni -
cy Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej, dy -
rek cja i pra cow ni cy Te a tru Dra ma tycz ne -

go, Ma ciej Szcze pa niak oraz za wod ni cy
Or len Te am, za ło ga ki na No ve Ki no Przed -
wioś nie, dy rek tor Miej skie go Oś rod ka
Po mo cy Spo łecz nej Ma riusz Krzy ża niak,
dy rek cja i pra cow ni cy zoo, dy rek tor Wy -
dzia łu Ur ba ni sty ki i Ar chi tek tu ry Urzę du
Mia sta Krzysz tof Kwiat kow ski, za rząd
Od dzia łu Okrę go we go Pol skie go Związ ku
Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów, Sto-
wa rzy sze nie Edu ka cyj no -Ar ty stycz ne
i Ga le ria „Oto Ja”, Klub Osie dla Dwor co -
wa, za rząd miej ski TPD oraz Klub KPŚ
„Przy ja ciel Dziec ka”, miesz kań cy, pra-
cow ni cy i dy rek tor Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Przy jaz nych Serc”, płoc ki od dział
Kra jo we go Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc Dzie -
ciom”, pre zes Sto wa rzy sze nia Kai Ka i ros
Jo an na Łuk ja niuk, zu chy, har cer ki i har -
ce rze, in struk to rzy i in struk tor ki Huf ca
ZHP Płock, człon ko wie Ob wo du Płoc kie -
go Związ ku Har cer stwa Rze czy pos po li tej,
Płoc ki Klub Mi łoś ni ków Roz ry wek Umy -
sło wych „Re laks”, Klub Fu HOK KU EN
Płock, zes pół te ni sa sto ło we go ko biet
Nad wi śla nin BS Ma zo wsze Płock, ucz nio -
wie i gro no pe da go gicz ne Gim na zjum
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi nr 8, dy rek -
cja, pra cow ni cy i ucz nio wie Zes po łu Szkół
Bu do wla nych nr 1, Jan Ka szu ba – dy rek -
tor Zes po łu Szkół nr 1, dy rek cja i szkol na
spo łecz ność Sto wa rzy sze nia Oświa tow -
ców Pol skich, Biu ro OCI PE War sza wa,
„Nasz Płock”, Atu Press, Stu dio Eu ro Me -
dia, Ma ciej Wró bel, Ma rian Wilk, An drzej
Ka ra czun z Ro a dLo ok.pl, Ja cek Ostrow s-
ki, Iwo na Jóź wic ka, Be a ta Gór ka -Win ter,
Jan Go rze la ny, Da rek Bed nar ski, Grze gorz
Dzi wo ta, El żbie ta Grze siek z ro dzi ną.

Dzię ku je my na szym przy ja cio łom
i sym pa ty kom, któ rzy skła da li nam tak że
ży cze nia oso bi ście i te le fo nicz nie.

Zes pół re dak cyj ny

Jeź dzisz au to bu sem li nii nr 8? Od 1
stycz nia wpro wa dzo ne zo sta ły zmia ny
w roz kła dzie ja zdy. Do ty czą one: 

– lik wi da cji kur su o godz. 22.35 z przy -
stan ku Pop ła ciń ska Stocz nia do No we go
Du ni no wa oraz kur su po wrot ne go z Du -
ni no wa o godz. 23.08 do Pop ła ciń skiej
Stocz nia. 

– lik wi da cji kur su o godz. 22.44 z przy -
stan ku Me dycz na pęt la ja dą ce go do Pop -
ła ciń skiej Stocz nia oraz kur su po wrot ne go
z Pop ła ciń skiej o godz. 23.10. 

– przyś pie sze nia ostat nie go kur su
z przy stan ku Pop ła ciń ska Stocz nia z godz.
23.35 na godz. 22.40 w związ ku z lik wi da -
cją kur su do/z No we go Du ni no wa.

No we roz kła dy ja zdy za miesz czo ne są
na przy stan kach KM oraz na stro nie in ter -
ne to wej www.km.ump.pl. (m.d.)

Po no we mu
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Dla Krzy sia
20 grud nia 2009 r. w ko ście le p.w. św. Woj cie cha

od był się XIV Kon cert Cha ry ta tyw ny z cy klu „Po -
daj dłoń” pt. „Po raz ko lej ny po móż my Krzy sio wi
i je go bli skim”. 

Wy stą pi li: Chór Aka de mic ki Szko ły Wyż szej im.
Pa wła Włod ko wi ca i Gru pa „Vic to ria” ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 20 pod dy rek cją Mał go rza ty Szpo -
tań skiej oraz go ście. Na rzecz Krzy sia Wa si lew skie -
go, cier pią ce go na cho ro bę no wo two ro wą, prze ka -
za no 5500 zł. Szcze gó ły kon cer tu w na stęp nym nu -
me rze „Sy gna łów”. ms
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10 lu te go od bę dzie się prze targ na
sprze daż dział ki przy ul. Por to wej na
Ra dzi wiu. Plac ma bli sko 0,08 ha po -
wierz chni i jest w kształ cie pro sto ką ta
o bo kach 52,5 x 15,16 m. Dłuż szy z bo -
ków, od stro ny pół noc nej przy le ga do
ul. Por to wej. Od stro ny za chod niej i po -
łud nio wej znaj du ją się nie za bu do wa ne
dział ki, a od wscho du jest punkt sprze-
da ży wę gla. 

35 me trów od dział ki bie gnie ka na li -
za cja desz czo wa, a w pół noc nej czę ści
dział ki po ło żo ny jest ka bel ener ge tycz -
ny. W pół noc no -za chod niej czę ści pla cu
znaj du je się wy so ka skar pa. Na dział ce
le ży du żo gru zu, głów nie pły ty be to no -
we i żel be to we. 

Dla dział ki gmi na nie po sia da obo -
wią zu ją ce go miej sco we go pla nu za gos -
po da ro wa nia prze strzen ne go, ale Stu -
dium Uwa run ko wań i Kie run ków 
Za gos po da ro wa nia Prze strzen ne go
prze wi du je na tych te re nach bu dow nic -
two jed no ro dzin ne. 

Prze targ od bę dzie się 10 lu te go
o godz. 11 w Urzę dzie Mia sta, w po ko -
ju 206. Bliż sze in for ma cje na te mat
prze tar gu moż na uzy skać w Re fe ra cie
Gos po da ro wa nia Mie niem Skar bu Pań -
stwa, ul. Zduń ska 3, po kój 9, pod nu me -
rem te le fo nu 24/367 14 68 lub na stro nie
www.bip.ump.pl w za kład ce ko mu ni ka -
ty i og ło sze nia/gos po da ro wa nie nie ru -
cho mo ścia mi Skar bu Pań stwa. (m.d.)

Kup i wy bu duj

Zgod nie z art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3
usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól -
nych za sa dach przy go to wa nia i re a li za cji in -
we sty cji w za kre sie dróg pub licz nych (Dz. U.
Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) za wia da miam,
że na wnio sek in we sto ra – Za rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go w War sza wie ul. Ja -
giel loń ska 26, 03-719 War sza wa re pre zen to -
wa ne go przez peł no moc ni ka Pa na Krzysz to fa
Kon dra ciu ka – Dy rek to ra Ma zo wiec kie go Za -
rzą du Dróg Wo je wódz kich w War sza wie
dzia ła ją ce go w imie niu Za rzą du Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go z dnia 29 wrześ nia 2009
ro ku – Wo je wo da Ma zo wiec ki wy dał w dniu
18 grud nia 2009 ro ku de cy zję o zez wo le niu
na re a li za cję in we sty cji dro go wej pn. „Roz -
bu do wa skrzy żo wa nia dro gi woj. nr 567
z ul. Bo ry szew ską oraz ul. KD2 w miej sco -
wo ści Bo ry sze wo No we gmi na Ra dza no wo
od km 2 + 345,00 do km 2 + 589,00”.

De cy zja o zez wo le niu na re a li za cję in we -
sty cji dro go wej jest jed no cześ nie de cy zją
za twier dza ją cą pro jekt po dzia łu nie ru cho -
mo ści oraz za twier dza ją cą pro jekt bu do -
wla ny. Nie ru cho mo ści wy dzie lo ne li nia mi
ro zgra ni cza ją cy mi te ren usta lo ne de cy zją
o zez wo le niu na re a li za cję in we sty cji dro-
go wej sta no wią li nie po dzia łu nie ru cho mo -
ści i sta ją się z mo cy pra wa włas no ścią
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. Stro na mi
po stę po wa nia w spra wie są – wła ści cie le,
użyt kow ni cy wie czy ści lub za rząd cy nie ru -
cho mo ści po ło żo nych na dział kach usy tu -
o wa nia obiek tu i nie ru cho mo ści znaj du ją -
cych się w ob sza rze li nii ro zgra ni cza ją cych
okre śla ją cych niez będ ne gra ni ce te re nu
pod pro jek to wa ne obiek ty bu do wla ne. 

Te ren in we sty cji obej mu ją na stę pu ją ce
dział ki: (oz na cze nia – przed na wia sem po -
da no nr dział ki ule ga ją cej po dzia ło wi, w na -
wia sie po po dzia le, tłu stym dru kiem oz na -
czo no dział ki przez na czo ne pod in we sty cje,

po da nie wyt łusz czo ne go nu me ru dział ki
bez na wia su oz na cza, że dział ka w ca ło ści
jest przez na czo na pod in we sty cję).

Obręb: 1 Płock, Gmi na: Płock, Po wiat:
płoc ki, Wo je wódz two: ma zo wiec kie dział ki
nr ewi den cyj ny: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2,
3/3, 3/4), 4/2 (4/4, 4/5); 

Obręb: 6 Płock, Gmi na: Płock, Po wiat:
płoc ki, Wo je wódz two: ma zo wiec kie dział ka
nr ewi den cyj ny: 125;

Obręb: Ko stro gaj, Gmi na: Ra dza no wo,
Po wiat: płoc ki, Wo je wódz two: ma zo wiec -
kie dział ki nr ewi den cyj ny: 85/3 (85/4,
85/5), 86 (86/1, 86/2), 87;

Obręb: Bo ry sze wo No we, Gmi na: Ra -
dza no wo, Po wiat: płoc ki, Wo je wódz two:
ma zo wiec kie dział ki nr ewi den cyj ny: 60/2
(60/6, 60/7), 60/3.

Nie ru cho mo ści wy dzie lo ne li nia mi ro z-
gra ni cza ją cy mi te ren usta lo ne de cy zją
o zez wo le niu na re a li za cję in we sty cji dro-
go wej sta no wią li nie po dzia łu nie ru cho mo -
ści i sta ją się z mo cy pra wa włas no ścią
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. Stro na mi
po stę po wa nia w spra wie są – wła ści cie le,
użyt kow ni cy wie czy ści lub za rząd cy nie ru -
cho mo ści po ło żo nych na dział kach usy tu -
o wa nia obiek tu i nie ru cho mo ści znaj du ją -
cych się w ob sza rze li nii ro zgra ni cza ją cych
okre śla ją cych niez będ ne gra ni ce te re nu
pod pro jek to wa ne obiek ty bu do wla ne.

Z tre ścią przed mio to wej de cy zji moż na
za poz nać się w Ma zo wiec kim Urzę dzie
Wo je wódz kim w War sza wie Wy dział In fra -
struk tu ry i Śro do wi ska Od dział w De le ga -
tu rze – Pla ców ce Za miej sco wej w Płoc ku,
ul. Ko le gial na nr 15, 09-402 Płock, p. 109,
tel. (024) 262 –70–58 wew. 182.

Po up ły wie 14 dni od dnia pub licz ne go
og ło sze nia za wia do mie nie bądź do rę cze nie
uwa ża się za do ko na ne.

Płock, dnia 18 grud nia 2009 ro ku

O B W I E S Z C Z E N I E
WO JE WO DY MA ZO WIEC KIE GO

o wy da niu de cy zji o zez wo le niu na re a li za cję in we sty cji dro go wej

Za koń czył się ko lej ny etap mo der ni -
za cji czy tel ni Bib lio te ki im. Zie liń skich
To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go,
zre a li zo wa ny dzię ki wspar ciu PKN OR -
LEN. Ta fa za re mon tu do ty czy ła
uspraw nia nia sy ste mu i wa run ków 
ma ga zy nu ksią żek wy da nych po 1800
ro ku, znaj du ją cych się w bu dyn ku przy
Pl. Na ru to wi cza 2, w tzw. „Do mu pod
Opatrz no ścią”. 

Dzię ki kil ku let niej, fi nan so wej po mo -
cy ze stro ny kon cer nu uda ło się od no wić
i uno wo cześ nić wnę trze bib lio te ki. Zre a -
li zo wa ne pra ce re mon to we obej mo wa ły

ma lo wa nie, wy mia nę wy kła dzin, wy bu -
rza nie niek tó rych ścian, mo der ni za cję
sie ci świat ło wo do wej i in sta la cji elek-
trycz nej. Istot nym i niez wy kle po trzeb -
nym ele men tem re mon tu by ło od no wie -
nie część ma ga zy no wej Bib lio te ki im.
Zie liń skich, gdzie znaj du ją się cen ne
zbio ry. Część ta zo sta ła wy po sa żo na
w no wo czes ne re ga ły prze suw ne (na
zdję ciu). Za sto so wa nie ta kie go sy ste mu
re ga łów poz wo li na op ty mal ne wy ko rzy -
sta nie prze strze ni po przez ku mu la cję do -
tych cza so wych zbio rów i przy go to wa nie
miej sca pod przy szłe na byt ki. BP

Bib lio te ka im. Zie liń skich zmo der ni zo wa na

Za koń czo ne zo sta ły pra ce nad stra te -
gią pro mo cji. Do ku ment pro po nu je dłu -
go let nie roz wią za nia ko mu ni ka cyj ne dla
mia sta, stąd też trwa ją pra ce or ga ni za -
cyj ne, przy go to wu ją ce do wdro że nia
posz cze gól nych dzia łań. 

Pier wszym eta pem wdra ża nia stra te -
gii pro mo cji jest two rze nie Księ gi
Stan dar dów, któ ra w cią gu naj bliż -
szych dni bę dzie go to wa. Za wie ra
zbiór pod sta wo wych za sad, któ ry mi
na le ży kie ro wać się wy ko rzy stu jąc
herb Płoc ka oraz znak gra ficz ny mia s-
ta – lo go, a tak że pod sta wo we in for -

ma cje o spo so bie kon struk cji zna ków,
ich pro por cjach, ko lo ry sty ce, ty po gra -
fii oraz szcze gó ło we opra co wa nia oraz
pro jek ty re a li za cyj ne z uży ciem lo go
i lo go ty pu, ta kie jak ak cy den sy biu ro -
we, ma te ria ły pro mo cyj ne czy re kla ma
zew nętrz na.

Wszel kie dzia ła nia w stra te gii pro mo -
cji zmie rza ją do stwo rze nia spój ne go
wi ze run ku mia sta. W opar ciu o Księ gę
ła two bę dzie sto so wać znak w spo sób
jed no rod ny i pra wi dło wy, uła twi to rów -
nież we ry fi ka cję wy ko na nych pro jek -
tów czy dru ków. am

Stra te gia go to wa

Me dia Markt roz po czął pra ce adap ta -
cyj ne w swo im lo ka lu w Ga le rii Ma zo -
via. Bę dzie to pier wszy sa lon tej mar ki
w na szym mie ście. Jed no cześ nie fir ma
pro wa dzi re kru ta cję 90 pra cow ni ków.

Na po wierz chni 4500 m2 klien ci Ma -
zo vii znaj dą sze ro ki wy bór sprzę tu RTV
i gos po dar stwa do mo we go, kom pu te ry,
opro gra mo wa nie, ar ty ku ły fo to gra ficz -
ne, pły ty czy ka se ty. Mar ket za o fe ru je
rów nież ser wis gwa ran cyj ny, re cyc ling
sta re go sprzę tu, do sta wę za ku pio ne go
to wa ru do do mu na ży cze nie klien ta,
a tak że ser wi sy: kom pu te ro wy i in sta la -
cyj ny. Płoc cza nie mo gą też li czyć, jak
w przy pad ku in nych sa lo nów tej sie ci,
na spek ta ku lar ne pro mo cje. 

Ak tu al nie trwa re kru ta cja śred niej ka -
dry za rzą dza ją cej, któ ra zor ga ni zu je pra cę
wys pe cja li zo wa nych dzia łów Me dia
Markt, ale tak że za ple cza lo gi stycz ne go,
ob słu gi klien ta i kas. Pra cę w sa mym Me -
dia Markt w Ga le rii Ma zo via znaj dzie
oko ło 90 osób. Sa lon w płoc kiej Ma zo vii
bę dzie 40. skle pem tej sie ci w Pol sce.

Me dia Markt pod bój pol skie go ryn ku
roz po czę ła w 1998 ro ku od mar ke tu
w Cze la dzi i spek ta ku lar nych pro mo cji,

co nie wąt pli wie zmie ni ło ry nek elek tro -
ni ki użyt ko wej. To właś nie Me dia
Markt ja ko pier wszy wpro wa dził no we
stan dar dy na ryn ku pol skim, jak np. ra -
ty 0%, czy wy mia na „sta re na no we”.
Obec nie dzia ła w Pol sce 39 skle pów.
W ro ku 2010 ich licz ba po wię kszy się
o ko lej ne trzy, w tym w Ga le rii Ma zo via
w Płoc ku. AG

Me dia Markt wpro wa dza się do Ma zo vii



4 Sygnały Płockie

*XLIV SESJA RADY MIASTA*XLIV SESJA RADY MIASTA*XLIV SESJA RADY MIASTA*XLIV SESJA RADY MIASTA*

1. Uch wa ła Bu dże to wa Mia sta Płoc ka
na rok 2010 Nr 632/XLIV/09,

2. UCH WA ŁA NR 633/XLIV/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr 18/IV/02
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 16 grud nia
2002 ro ku w spra wie okre śle nia wzo rów
for mu la rzy do ty czą cych pod mio tu i przed -
mio tu opo dat ko wa nia niez będ nych do wy -
mia ru i po bo ru po dat ku od nie ru cho mo ści,
po dat ku rol ne go i po dat ku leś ne go,

3. UCH WA ŁA NR 634/XLIV/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2009 rok,

4. UCH WA ŁA NR 635/XLIV/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2009 rok,

5. UCH WA ŁA NR 636/XLIV/09
zmie nia ją ca uch wa łę w spra wie utwo rze -
nia ra chun ku do cho dów włas nych przez
jed nost ki bu dże to we mia sta Płoc ka,

6. UCH WA ŁA NR 637/XLIV/09
w spra wie wy dat ków bu dże tu mia sta
Płoc ka, któ re w 2009 ro ku nie wy ga sa ją
z up ły wem ro ku bu dże to we go, 

7. UCH WA ŁA NR 638/XLIV/09 w spra -
wie wy ra że nia zgo dy na za war cie umo wy na
okres prze kra cza ją cy rok bu dże to wy, 

8. UCH WA ŁA NR 639/XLIV/09 Ra -
dy Mia sta Płoc ka z dnia 29 grud nia
2009 ro ku w spra wie re kom pen sa ty pie -
nięż nej dla fun kcjo na riu szy Po li cji Ko -
men dy Miej skiej Po li cji w Płoc ku za
czas służ by prze kra cza ją cej nor mę,

9. UCH WA ŁA NR 640/XLIV/09
w spra wie wy dzier ża wie nia nie ru cho -
mo ści grun to wych sta no wią cych włas -
ność Gmi ny -Mia sto Płock przy uli cy
Sier pec kiej w Płoc ku,

10. UCH WA ŁA NR 641/XLIV/09
w spra wie wy dzier ża wie nia grun tu sta -
no wią ce go włas ność Gmi ny-Mia sto
Płock przy ul. Sier pec kiej w Płoc ku,

11. UCH WA ŁA NR 642/XLIV/09
w spra wie wy dzier ża wie nia czę ści nie ru -

cho mo ści grun to wych obiek tu „Sta dion
im. Ka zi mie rza Gór skie go” przy ul. Łu ka -
sie wi cza w Płoc ku na rzecz Sto wa rzy sze -
nia In te gra cyj ny Klub Te ni sa w Płoc ku,

12. UCH WA ŁA NR 643/XLIV/09
w spra wie okre śle nia wy ma gań, ja kie po -
wi nien speł niać przed się bior ca ubie ga ją cy
się o uzy ska nie zez wo le nia na świad cze nie
usług w za kre sie utrzy ma nia czy sto ści i po -
rząd ku na te re nie Gmi ny – Mia sto Płock, 

13. UCH WA ŁA NR 644/XLIV/09
w spra wie lik wi da cji Płoc kiej Fun da cji
Zdro wia Dzie ci, 

14. UCH WA ŁA NR 645/XLIV/09
w spra wie przy ję cia ra mo we go pla nu
pra cy Ra dy Mia sta Płoc ka na okres od
stycz nia do 12 li sto pa da 2010 ro ku, 

15. UCH WA ŁA NR 646/XLIV/09
w spra wie przy ję cia pla nów pra cy sta łych
Ko mi sji Ra dy Mia sta Płoc ka na okres od
stycz nia do 31 paź dzier ni ka 2010 ro ku, 

16. UCH WA ŁA NR 647/XLIV/09
w spra wie pro gra mu gos po da ro wa nia
miesz ka nio wym za so bem gmi ny w la -
tach 2009-2014,

17. UCH WA ŁA NR 648/XLIV/09
w spra wie spro sto wa nia błę du w tre ści uch -
wa ły nr 628/XLIII/09 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 24 li sto pa da 2009 ro ku w spra wie
przy ję cia do re a li za cji przez pla ców kę
oświa to wą, pro jek tu w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, za ak cep to -
wa ne go do otrzy ma nia do fi nan so wa nia
z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go,

18. UCH WA ŁA NR 649/XLIV/09
w spra wie okre śle nia roz kła du go dzin pra cy
ap tek ogól no do stęp nych na te re nie Płoc ka, 

19. UCH WA ŁA NR 650/XLIV/09
w spra wie przy ję cia Miej skie go Pro gra -
mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Prob-
le mów Al ko ho lo wych na te re nie mia sta
Płoc ka na 2010 rok,

20. UCH WA ŁA NR 651/XLIV/09
w spra wie uch wa le nia Wie lo let nie go
Pla nu In we sty cyj ne go Mia sta Płoc ka na
la ta 2010 – 2014,

21. UCH WA ŁA NR 652/XLIV/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na uży wa -
nie naz wy PŁOCK w zna ku to wa ro wym
„HP HO TEL PŁOCK”.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o za re zer wo wa nie w bu dże cie
mia sta środ ków fi nan so wych na mo der ni -
za cję chod ni ka w ul. Jas nej. 2/ Pro szę
o wpi sa nie do Wie lo let nie go Pla nu In we -
sty cyj ne go in we sty cji pn. „Prze bu do wa
i mo der ni za cja sa li gim na stycz nej przy
Szko le Pod sta wo wej nr 18”. 3/ Pro szę
o roz wa że nie moż li wo ści uczy nie nia
z do tych cza so wej „dzi kiej” pla ży nad Za -
le wem So bót ka (w je go za chod niej czę ś-
ci) for mal nej pla ży z do zo rem ra tow ni ka.
4/ Na proś bę miesz kań ców pro szę
o umoż li wie nie im wja zdu w ul. Grodz ką
w ce lu od bie ra nia pa czek z pocz ty. 5/
Uprzej mie pro szę o wy stą pie nie do PKS
(ja ko wła ści cie la) o za mon to wa nie wia ty
przy stan ko wej przy ul. Kut now skiej. 6/
Pro szę o za re zer wo wa nie środ ków na re -
mont w bie żą cym ro ku chod ni ka w pół -
noc nej stro nie ul. Gó ry (ok. 150 m). 7/
Pro szę o wy rów na nie i utwar dze nie tłucz -
niem czę ści jezd nej ul. No wo o sie dlo wej
wios ną 2010 ro ku.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy za nie czysz czo nych ulic
i sie ci ka na li za cyj nych w pob li żu miejsc
re a li za cji in we sty cji. 2/ Do ty czy po szu -
ki wa nia spon so ra ty tu lar ne go dla bu do -
wa nej w Płoc ku ha li wi do wi sko wo -
spor to wej. 3/ Do ty czy bu do wy par kin gu
wie lo po zio mo we go przy ul. Ko ściusz ki
(pro szę o po da nie wszyst kich anek sów
i zmian do ty czą cych prac pro jek to -
wych). 4/ Pro szę o po da nie wy ka zu

płoc kich bil lbo ar dów, bę dą cych włas -
no ścią mia sta, ile kosz to wa ły i ja kie są
bie żą ce kosz ty ek splo a ta cji. 

Ja cek Ja sion

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Fun kcjo no wa nie MOPS – opóź nie -
nia w na li cza niu op łat za świad czo ne
usłu gi. 2/ Ja ki jest ra chu nek eko no -
micz ny i ko rzyść mar ke tin go wa z fun -
kcjo no wa nia am fi te a tru w obec nym
kształ cie? 3/ Pro szę o wy ty cze nie
i utwar dze nie 100 m uli cy Ma ło pol -
skiej na od cin ku od skrzy żo wa nia z ul.
Ma zur ską do dział ki nr 3688/8 na osie -
dlu Bo ro wi czki.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o zmo bi li zo wa nie służb miej -
skich do za ję cia się spra wą uto nię cia
bar ki w Wi śle. 2/ Pro szę o zmo bi li zo wa -
nie służb miej skich do upo rząd ko wa nia
cha o su zwią za ne go z bu do wą ga le rii
Ma zo via. 3/ Pro szę o roz pa trze nie moż -
li wo ści wy ko na nia przej ścia dla pie -
szych na ul. Czwar ta ków(na prze ciw ko
wej ścia do ga le rii Wi sła).

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji:
1/ Ja ki mi kry te ria mi kie ro wał się Pan

Pre zy dent przy wy bo rze za rzą du
w spół ce „In we sty cje Miej skie”? 2/
Zwra cam się z proś bą o roz wa że nie
moż li wo ści wy ko na nia grun tow ne go re -
mon tu al. Pił sud skie gio pod czas re a li za -
cji prze bu do wy wia duk tu.

Grze gorz Le wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o in for ma cję, do ty czą cą ak tu -
al ne go sta nu za dłu że nia mia sta, ze
wska za niem ilo ści i wy so ko ści za cią -
gnię tych (i ak tu al nie spła ca nych) kre dy -
tów oraz in nych zo bo wią zań fi nan so -
wych. Opr. (j)

Obra dy ostat niej w 2009 ro ku se sji
Ra dy Mia sta zdo mi no wa ły in we sty cje.
O nich głów nie roz ma wia no przy uch-
wa la niu bu dże tu na bie żą cy rok i Wie lo -
let nie go Pla nu In we sty cyj ne go na la ta
2010 – 2014.

Rad nych nie po ko i ło prze su nię cie
niek tó rych za dań w cza sie i pla no wa ne
zwię ksze nie za dłu że nia mia sta, co
w kon sek wen cji mu si pro wa dzić do
ogra ni cze nia fron tu in we sty cyj ne go
w la tach na stęp nych. Zwra ca li na to

uwa gę m.in. rad ni: El żbie ta Ga piń ska,
Ar tur Ja ro szew ski, Piotr No wic ki. El -
żbie ta Pod wój ci ape lo wa ła o szyb sze
do koń cze nie re mon tu SP nr 23, a Bar -
ba ra Smar dzew ska -Czmiel o przys pie -
sze nie re a li za cji ul. Pol nej. Lech La tar -
ski z ko lei chciał wie dzieć, czy przy
prze bu do wie ul. Oto liń skiej uw zględ -
nio no ul. Tar go wą.

Spo ro miej sca po świę co no rów nież
bu dow nic twu ko mu nal ne mu i so cjal -
ne mu. Co do te go, że miesz kań za -

rów no jed ne go jak i dru gie go ty pu
jest za ma ło, wszy scy by li zgod ni.
Róż ni ce są na to miast w kwe stii spo -
so bu zła go dze nia te go prob le mu. Jed -
ni po stu lo wa li by zna czą co zwię kszyć
roz mia ry bu dow nic twa so cjal ne go,
in ni – w tym z-ca pre zy den ta Da riusz
Za widz ki – by li prze ciw ni two rze niu
en klaw „gor szych” lo ka to rów. Pro po -
no wa ne roz wią za nie to two rze nie
miesz kań so cjal nych (z do fi nan so wa -
niem do czyn szu) w stan dar do wych
blo kach, co ma za po biec spo łecz ne mu
wy klu cze niu ro dzin go rzej sy tu -
o wa nych.

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, od -
po wia da jąc na licz ne py ta nia i wąt pli -
wo ści, wy jaś nił m.in. że prze su nie cie
o rok bu do wy bez ko li zyj ne go skrzy -
żo wa nia al. Pił sud skie go z to ra mi 
ko le jo wy mi po dyk to wa ne jest ko -
niecz no ścią do koń cze nia re mon tu ul.
Wy szo grodz kiej. Jed no czes ne zam -
knię cie obu ar te rii zab lo ko wa ło by
mia sto. Us po ka jał rów nież, że pla no -
wa ny wzrost za dłu że nia, nie prze kra -
cza pro gu bez pie czeń stwa, co po twier -
dzi ły mię dzy na ro do we ra tin gi i po zy -
tyw na opi nia o bu dże cie Re gio nal nej
Iz by Obra chun ko wej. (j)

Emo cjo nu ją ce in we sty cje

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XLIV 
se sji 29 grud nia 2009 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi i pod czas 
XLIV se sji Ra dy Mia sta Płocka
29 grud nia 2009 ro ku:

Płoc ka Fun da cja Zdro wia Dzie ci po -
wo ła na zo sta ła do ży cia w 1993 ro ku
uch wa łą Ra dy Mia sta. Od 1995 ro ku
słu ży ła po mo cą fi nan so wą i or ga ni za -
cyj ną ro dzi nom, któ re nie by ły w sta -
nie sfi nan so wać za bie gów me dycz -
nych, re ha bi li ta cji nie peł no spraw nych
dzie ci, za ku pu sprzę tu itp. By ła or ga -

ni za cją non pro fit fi nan so wa ną głów -
nie z bu dże tu mia sta oraz z na wią zek
są do wych.

Zmia na usta wy o fi nan sach pub licz -
nych w 2006 ro ku unie moż li wi ła dal sze
wspie ra nie fun da cji z bu dże tu mia sta
i w po ło wie ro ku za wie si ła ona dzia łal -
ność. Ta ki stan trwał do tej po ry więc
rad ni po sta no wi li zlik wi do wać nie dzia -
ła ją cą fun da cję, co uczy ni li na grud nio -
wej se sji Ra dy Mia sta. (j)

Ko niec fun da cji
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Na ostat niej w 2009 ro ku se sji rad ni przy ję li pla ny
pra cy 5 ko mi sji sta łych w Ra dzie Mia sta. Okre śli li
w nich czym bę dą zaj mo wać się do koń ca ka den cji,
czy li od stycz nia do koń ca paź dzier ni ka 2010 ro ku.

Ko mi sja In we sty cji, 
Roz wo ju i Bez pie czeń stwa Mia sta 

Sty czeń – no we po my sły, do ty czą ce roz wo ju mia sta
w per spek ty wie lat 2020 i 2030

Lu ty – naj waż niej sze in we sty cje miej skie ro ku 2010
(up ływ poz wo leń na bu do wę)

Ma rzec – oce na in we sty cji zre a li zo wa nych w 2009 ro ku
Kwie cień – spra wo zda nie z wy ko na nia bu dże tu mia -

sta za 2009 rok
Maj – pla ny dal sze go udroż nie nia mia sta (skrzy żo -

wa nie to rów ko le jo wych z ale ją Pił sud skie go), re mon -
ty i in we sty cje dro go we z oce ną fun kcjo nal no ści roz -
wią zań ko mu ni ka cyj nych

Czer wiec – re wi ta li za cja Sta rów ki z uw zględ nie -
niem środ ków unij nych

Li piec – za a wan so wa nie bu do wy ob wod nic mia sta
(stan ak tu al ny, har mo no gram)

Sier pień – re mon ty w ob sza rach: kul tu ra, oświa ta,
sport, służ ba zdro wia, wy ko rzy sta nie środ ków zew -
nętrz nych na in we sty cje

Wrze sień – za a wan so wa nie bu do wy ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej, za poz na nie się z fun kcjo nal no ścią
in we sty cji, in for ma cja z wy ko na nia bu dże tu mia sta za
I pół ro cze

Paź dzier nik – bu dow nic two ko mu nal ne i so cjal ne. 

Ko mi sja Re wi zyj na

Sty czeń – spra wo zda nie z dzia łal no ści Ko mi sji
w 2009 ro ku, ana li za re mon tu „Po do lan ki”

Lu ty – fun kcjo no wa nie klu bu spor to we go Wi sła
(pla ny fi nan so we, in we sty cje), wy ja zdo we po sie dze -
nie na ul. San nic ką

Ma rzec – re mont pla có wek oświa to wych i służ by
zdro wia w 2009 ro ku, in we sty cje, któ rym wy ga sły
poz wo le nia na bu do wę (przy czy ny, kosz ty)

Kwie cień – spra wo zda nie z wy ko na nia bu dże tu za
2009 rok, re a li za cja uch wał Ra dy Mia sta w 2009 ro ku,
wnio sek ab so lu to ryj ny

Maj – in we sty cje w ro ku 2009 
Czer wiec – kon tro la wy bra ne go prze tar gu, bu do -

wa i re mon ty dróg w 2009 ro ku na posz cze gól nych
osie dlach

Li piec – stan przy go to wań do in we sty cji dro go -
wych: ob wod ni ca pół noc na, pół noc no -za chod nia, wia -
dukt nad ale ją Pił sud skie go

Sier pień – wy ko na nie uch wał Ra dy Mia sta za I pół -
ro cze 2010, dzia łal ność spó łek gmin nych w I pół ro czu

Wrze sień – wy ko na nie bu dże tu mia sta za I pół ro cze
2010, re a li za cja pro gra mów przy ję tych przez Ra dę
Mia sta

Paź dzier nik – re a li za cja ha li spor to wej, wy ko na nie
in ter pe la cji rad nych.

Ko mi sja Skar bu, Bu dże tu i Gos po dar ki Fi nan so wej

Sty czeń – za dłu że nie mia sta na 31 grud nia 2009 ro ku
Lu ty – roz li cze nie do ta cji dla szkół za rok 2008

i 2009
Ma rzec – in we sty cje i re mon ty dróg w ro ku 2010
Kwie cień – spra wo zda nie z wy ko na nia bu dże tu mia -

sta za 2009 rok
Maj – wy ni ki dzia łal no ści za kła dów bu dże to wych

oraz spó łek z udzia łem gmi ny Płock w 2009 ro ku,
wnio ski zło żo ne przez Urząd Mia sta i spół ki gmin ne
o środ ki z Unii Eu ro pej skiej

Czer wiec – re a li za cja pro gra mu re wi ta li za cji Sta rów ki
(do fi nan so wa nie re mon tów pry wat nych ka mie nic)

Li piec – wy ni ki dzia łal no ści za kła dów bu dże to wych
i spó łek gmin nych za 2009 rok

Sier pień – wy ni ki dzia łal no ści za kła dów bu dże to -
wych i spó łek gmin nych za 2009 rok

Wrze sień – wy ko na nie bu dże tu mia sta na I pół ro cze
2010

Paź dzier nik – wy ko rzy sta nie środ ków fi nan so wych
w in sty tu cjach kul tu ry, po dleg łych Urzę do wi Mia sta.

Ko mi sja Gos po dar ki Ko mu nal nej

Sty czeń – re a li za cja in we sty cji dro go wych w 2009
ro ku – pla ny na rok 2010

Lu ty – sy tu a cja w ZU OK Ko bier ni ki (pla ny na 2010
rok), in we sty cje w gos po dar ce ko mu nal nej (z uw -
zględ nie niem fun du szy nie wy ga sa ją cych za 2009 rok)

Ma rzec – utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści w mie ście
w ro ku 2009, przy go to wa nie do re mon tu pla có wek
oświa to wych

Kwie cień – fun kcjo no wa nie i roz li cze nie mo stu
„So li dar no ści” i dróg do ja zdo wych, spra wo zda nie
z wy ko na nia bu dże tu 2009

Maj – WIOŚ o sta nie śro do wi ska w Płoc ku, wpływ
za nie czysz czeń na zdro wie miesz kań ców, wy ni ki dzia -
łal no ści za kła dów bu dże to wych

Czer wiec – po stęp w bu do wie ha li wi do wi sko wo -
spor to wej

Li piec – wy ni ki fi nan so we spó łek pra wa han dlo we -
go z udzia łem Gmi ny Płock

Sier pień – roz wią za nia ko mu ni ka cyj ne przy wiel ko -
po wierz chnio wych obiek tach han dlo wych, wy wóz od -
pa dów ko mu nal nych (se lek tyw na zbiór ka od pa dów),
wy ni ki fi nan so we spó łek pra wa han dlo we go z udzia -
łem Gmi ny Płock

Wrze sień – in for ma cja o od da nych i za sie dlo nych
miesz ka niach ko mu nal nych i na wy na jem w cza sie ka -
den cji, wy ko na nie bu dże tu mia sta za I pół ro cze 2010

Paź dzier nik – in for ma cja o bu do wie bo isk ty pu
„Or lik”.

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej

Sty czeń – bib lio te ki szkol ne (księ goz biór, za ku py
w la tach 2006-2009), opie ka me dycz na w pla ców kach
szkol nych

Lu ty – fun kcjo no wa nie świet lic śro do wi sko wych
(po sie dze nie wy ja zdo we)

Ma rzec – in for ma cja o oso bach ek smi to wa nych,
pod su mo wa nie pro gra mów pro fi lak tycz no -zdro wo-
t nych fi nan so wa nych z bu dże tu mia sta w 2009 ro ku

Kwie cień – przy go to wa nie pla có wek oświa to wych
do przy ję cia sze ścio lat ków, spra wo zda nie z wy ko na -
nia bu dże tu mia sta za 2009 rok

Maj – wa lo ry za cja płac na u czy cie li, pra cow ni ków
ad mi ni stra cji i ob słu gi oraz pra cow ni ków kul tu ry, re a -
li za cja obo wiąz ko wych za jęć, wy ni ka ją cych z no we li -
za cji Kar ty Na u czy cie la

Czer wiec – fun kcjo no wa nie Płoc kie go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej w 2009 ro ku

Li piec – spra wy bie żą ce
Sier pień – stan przy go to wań pla có wek oświa to wych

do no we go ro ku szkol ne go (re mon ty, wy po sa że nie,
ka dry)

Wrze sień – fun kcjo no wa nie spół ki Wi sła Płock
w 2009 ro ku, oce na pra cy Stra ży Miej skiej w ro ku
2009

Paź dzier nik – wy ni ki eg za mi nów zew nętrz nych
płoc kich pla có wek oświa to wych na tle wo je wódz twa
i kra ju. (j)

* Na wszyst kich po sie dze niach ko mi sje zaj mu ją się
tak że oce ną ma te ria łów na se sje i spra wa mi bie żą cy mi.

Na ostat niej w ubieg łym ro ku se sji rad ni
przy ję li ra mo wy plan swo ich za jęć na na stęp ny
rok. Wstęp nie za pla no wa no 10 se sji.

W stycz niu poz na my in for ma cje nt. re a li za -
cji Pro gra mu Re wi ta li za cji Sta rów ki za 2009
rok, a spra wo zda nia z ubieg ło rocz nej dzia łal no -
ści przed sta wią ko mi sje: Re wi zyj na oraz Skar-
bu, Bu dże tu i Gos po dar ki Fi nan so wej.

W lu tym rad ni zaj mą się roz li cze niem do ta -
cji dla szkół pub licz nych i nie pub licz nych za
2008 i 2009 rok. Po nad to przed sta wio na zo sta -
nie in for ma cja z re a li za cji Pro gra mu Ak tyw no -
ści Lo kal nej dla Płoc ka w 2009 ro ku. Spra wo -
zda nia za 2009 rok przed sta wią trzy ko mi sje:
Gos po dar ki Ko mu nal nej, Po li ty ki Spo łecz nej
oraz In we sty cji, Roz wo ju i Bez pie czeń stwa
Mia sta. 

Mar co wa se sja po świę co na bę dzie re a li za cji
stra te gii Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Płoc ka
w 2009 ro ku oraz Miej skie go Pro gra mu Prze-
ciw dzia ła nia Nar ko ma nii na te re nie mia sta. 

W kwiet niu poz na my spra wo zda nie z re a li za -
cji uch wał Ra dy Mia sta w 2009 ro ku. Pre zy dent
zło ży też spra wo zda nie z wy ko na nia ubieg ło -
rocz ne go bu dże tu. Od bę dzie się gło so wa nie nad
udzie le niem ab so lu to rium Pre zy den to wi. 

W ma ju Wo je wódz ki In spek tor Och ro ny
Śro do wi ska po in for mu je o sta nie śro do wi ska
na ob sza rze wo je wódz twa, a przed sta wi ciel
PKN Or len opo wie o mo ni to ro wa niu za nie -
czysz czeń po wie trza przez kon cern. Za poz na -
my się tak że ze spra wo zda niem z re a li za cji Pro-
gra mu Och ro ny Śro do wi ska (w tym Pla nu Gos -
po dar ki Od pa da mi).

Na czer wco wej se sji głów nym te ma tem bę -
dzie „Oso ba nie peł no spraw na w spo łecz no ści
lo kal nej” oraz in for ma cja z re a li za cji Miej skie -
go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia
Prob le mów Al ko ho lo wych na te re nie Płoc ka
w 2009 ro ku. Pre zy dent przed sta wi też in for -
ma cję na te mat fun kcjo no wa nia Płoc kie go Za -
kła du Opie ki Zdro wot nej w ubieg łym ro ku. 

W lip cu rad ni bę dą mie li przer wę ur lo po wą. 
W sier pniu zaj mą się: wy ko rzy sta niem środ-

ków zew nętrz nych (unij nych, z bu dże tu pań st-
wa i in nych) na in we sty cje w Płoc ku, re a li za cją
Pro gra mu Roz wo ju Tu ry sty ki oraz for ma mi po -
mo cy świad czo ny mi na rzecz ro dzin po przez
MOPS i or ga ni za cje po za rzą do we. W po rząd ku
obrad zna lazł się tak że te mat „Płoc ki Park Prze-
my sło wo -Tech no lo gicz ny w la tach 2006-
2010”.

Na wrześ nio wej se sji przed sta wio ne zo sta ną
in for ma cje: z wy ko na nia bu dże tu Płoc ka za
I pół ro cze 2010 ro ku, z re a li za cji Wie lo let nie go
Pla nu In we sty cyj ne go w 2009 ro ku oraz z fun -
kcjo no wa nia spół ki Wi sła Płock. Ana li zie pod-
da ny zo sta nie stan bez ro bo cia w Płoc ku.

W paź dzier ni ku głów nym te ma tem bę dzie
in for ma cja i oce na sta nu bez pie czeń stwa pub-
licz ne go w Płoc ku w ro ku ubieg łym. Oce nie
pod da na zo sta nie re a li za cja uch wa ły o współ -
pra cy ze szko ła mi wyż szy mi. 

W li sto pa dzie od bę dzie się pod su mo wa nie
ka den cji Ra dy Mia sta Płoc ka 2006-2010. 

Na każ dej se sji bę dzie czas na wy da rze nia
bie żą ce, któ re trud no za pla no wać, czy li na
spra wy róż ne. (m.d.)

O czym rad ni bę dą ra dzić,
czy li plan pra cy Ra dy Mia sta
na 2010 rok

Ko mi sje za pla no wa ły
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Od trzech lat Zes pół Szkół Tech nicz -
nych or ga ni zu je kon kur sy po świę co ne
wy bit nym pol skim do wód com w II woj -
nie świa to wej. W 2009 ro ku przy pa dła
pięt na sta rocz ni ca śmier ci gen. Sta ni sła -
wa Ma czka, le gen dar ne go do wód cy
I Dy wi zji Pan cer nej. Dla te go III Po wia -
to wy Kon kurs Hi sto rycz ny po świę co ny
był tej po sta ci, a te mat to Ge ne rał Sta-
ni sław Ma czek na tle wy da rzeń po li -
tycz no -mi li tar nych XX wie ku.

W kon kur sie uczest ni czy ło sie dem
zes po łów ucz niów wraz z opie ku na mi,
z płoc kie go po wia tu ziem skie go
i grodz kie go. Ucz nio wie ry wa li zo wa li
w dwóch eta pach: pi sem nym i ust nym
fi na le. Po pier wszej czę ści ju ry wy ło ni -
ło sze ściu fi na li stów, któ rzy naj le piej
od po wie dzie li na py ta nia te sto we. 

Fi nał kon kur su w szkol nej au li, pro wa -
dzo ny przez wi ce dy rek to ra Bo gda na Ta u -
be i na u czy ciel kę hi sto rii mgr Da nu tę
Czap ską, roz po czął się hej na łem płoc kim.
Na stęp nie wszy scy zgro ma dze ni obej rze -
li naj lep szą pre zen ta cję mul ti me dial ną,
przy go to wa ną przez mło dzież z ZSZ nr 2.
Uroz ma i ce nie kon kur su sta no wi ły py ta -
nia, do ty czą ce przed sta wia nych na slaj -
dach róż nych ty pów bro ni oraz fi gur ki
żoł nie rzy re pre zen tu ją cych posz cze gól ne
ro dza je jed no stek bo jo wych. Na py ta nia
te o re tycz ne fi na li ści udzie la li wy czer pu -
ją cych od po wie dzi, co świad czy ło o ich
do brym przy go to wa niu. Naj wię cej trud-

no ści mie li z naz wa niem dwóch przed-
mio tów sta no wią cych wy po sa że nie czoł -
gi sty: heł mo fo nu i map ni ka. Po dob nie
by ło z od gad nię ciem, ja kie wy da rze nia
zwią za ne są z zaz na czo ną na ma pie miej -
sco wo ścią. 

Trzy o so bo we ju ry, któ re mu prze wod -
ni czył płk. Ma rek Si wa no wicz (au tor py -
tań z dzie dzi ny woj sko wo ści) uz na ło, że
naj wię kszą wie dzą wy ka zał się uczeń
Bar tosz Bor kow ski z Tech ni kum Che -
micz ne go w Płoc ku, zaj mu jąc I miej sce
w kon kur sie. Wszy scy fi na li ści otrzy ma li
od dy rek to ra ZST Ber nar da Szy mań skie -
go i wi zy ta tor Hen ry ki Pszczo liń skiej dy -
plo my i na gro dy rze czo we. E.G.

Kon kurs hi sto rycz ny w Zes po le Szkół Tech nicz nych 

Wy bit ni do wód cy

Fran ci szek Jasz czak jest ab sol wen -
tem Stu dium Za wo do we go przy Po li -
tech ni ce Czę sto chow skiej, skoń czył stu-
dia za wo do we i przez ca łe ży cie zwią za -
ny był ze szko łą, któ rą mi ło wspo mi na.
Od 1 grud nia 1968 ro ku do 20 lip ca
1991 ro ku spra wo wał fun kcję dy rek to ra
Tech ni kum Bu do wla ne go i Za sad ni czej
Szko ły Bu do wla nej. Po cząt ko wo peł nił
fun kcję dy rek to ra in ter na tu szko ły, po -
tem był za stęp cą dy rek to ra. Dzię ki
wspa nia łym na u czy cie lom, pra cow ni -
kom oraz mło dzie ży, czuł się bar dzo do -
brze w swo jej ro li. Ka dra mia ła przed
nim res pekt; wy ma gał by sło wa by ły re -
a li zo wa ne, uwa żał że bez stre su i pra cy
czło wiek nie osią gnie wie le. Wyz na wał
za sa dę, że na u czy ciel ni gdy nie roz ka -
zu je, ale tak pro wa dzi roz mo wę, aby
dojść do po ro zu mie nia z ucz niem –
współ pra ca jest naj waż niej sza. 

Ja ko ma te ma tyk sta rał się za chę cać
do na u ki swo ich wy cho wan ków, opo -
wia da jąc im róż ne cie ka wost ki o przed -
mio cie, niez na ne hi sto rie. Twier dził, że
„…ro dzic mu si mieć za u fa nie do na u -
czy cie la, nie moż na ni ko go od trą cać”.
Ta ką at mos fe rę sta rał się stwo rzyć
w szko le. Dy rek tor mu si nad wszyst kim
pa no wać. Na u czy ciel mu si wy ma gać
i oce niać.

Swo ją pra cę za wsze trak to wał jak
służ bę. Dy scy pli na, wza jem ny sza cu -

nek, po świę ce nie dla in nych, to by ły za -
sa dy, któ ry mi Fran ci szek Jasz czak kie -
ro wał się na co dzień. ,,Mia łem szczę ś-
cie do lu dzi’’ – mó wił. Z wiel ką sym pa -
tią wspo mi nał na u czy cie li, por tie rów,
któ rzy pil no wa li po rząd ku w szko le.
Oni wy cho wy wa li na szą mło dzież,
dzię ki nim w pla ców ce wszy scy czu li
się bez piecz nie. Choć mło dzież peł no -
let nia, stwa rza ła czasem prob le my wy -
cho waw cze to uczest ni czy ła w ży ciu
szko ły. Wpa jał mło dzie ży, że na u ka
i pra ca są sen sem ży cia. Re la cje mię dzy
na u czy cie la mi sta no wi ły pod sta wę do -
bre go fun kcjo no wa nia szko ły. 

Bar dziej od po wia da ła mu ro la na u -
czy cie la niż dy rek to ra. ,,Aby być do -
brym na u czy cie lem trze ba prze de
wszyst kim lu bić swo ją pra cę, ina czej
trze ba zmie nić za wód’’ – to ra da dy rek -
to ra dla na u czy cie li. Aby do brze pra co -
wać na le ży znać me to dy kę przed mio tu
i psy cho lo gię roz wo ju mło dzie ży.
Chciał, aby ucz nio wie zdo by li umie jęt -
no ści, dzię ki któ rym w przy szło ści bez
tru du znaj dą do brą pra cę.

F. Jasz czak w Zes po le Szkół Bu do -
wla nych zo sta wił spo rą część swo je go
ży cia. Dzi siaj za glą da do ”Bu do wlan -
ki”, wspo mi na daw ne cza sy. W wol -
nych chwi lach czy ta. Je go ulu bio ną
książ ką jest „Try lo gia” Hen ry ka Sien -
kie wi cza. TK

Przed ju bi le u szem 50 – le cia (3)

„Bu do wlan ka” we wspom nie niach

Na da nie szko le w 2003 r. imie nia
Wła dy sła wa Sza fe ra, wy bit ne go pol-
skie go bo ta ni ka, ,,ad wo ka ta przy ro -
dy”, rek to ra Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go, by ło wiel kim ho no rem, ale
nio sło też okre ślo ne zo bo wią za nia
i ce le, któ rym pla ców ka mia ła spro stać
w przy szło ści. Wy bór tak za słu żo nej
dla och ro ny przy ro dy po sta ci nie był
kwe stią przy pad ku. Już w 1992 ro ku
Gra ży na Rut kow ska, obej mu jąc sta no -
wi sko dy rek to ra ów czes nej Szko ły
Pod sta wo wej nr 14, za i ni cjo wa ła dzia -
łal ność eko lo gicz ną. 

Am bit ne pro jek ty re a li zo wa ne przez
pla ców kę i po twier dza ją ce je wy róż nie -
nia świad czą o tym, że idea pro fe so ra
Sza fe ra re a li zo wa na jest tu z pa sją i za an -
ga żo wa niem. Wie lo let nia dzia łal ność
eko lo gicz na gim na zjum uho no ro wa na
zo sta ła na da niem szko le pre sti żo we go
ty tu łu Me ce na sa Pol skiej Eko lo gii. 

Atrak cyj ną ofer tą edu ka cyj ną i pięk ną
wi zy tów ką Gim na zjum nr 6 jest, wpro -
wa dzo na w ro ku szkol nym 2003 / 2004,
in no wa cja pro gra mo wa obej mu ją ca za ję -
cia edu ka cyj ne z bio lo gii i in for ma ty ki,
roz sze rzo ne o tre ści eko lo gicz ne oraz
ele men ty edu ka cji zdro wot nej. In no wa -
cyj ność roz wią zań po le ga m.in. na za -
poz na wa niu mło dzie ży z tech ni ka mi
kom pu te ro wy mi i pro gra ma mi in for ma -
tycz ny mi, umoż li wia ją cy mi i wzbo ga ca -
ją cy mi re a li za cję wy ty czo nych ce lów.
No wa tor skie me to dy kształ ce nia po le ga -
ją prze de wszyst kim na zwię ksze niu licz-
by za jęć pro wa dzo nych me to da mi ak ty -
wi zu ją cy mi – ćwi czeń, ob ser wa cji, pro -
wa dzo nych ho do wli, wy ko rzy sta niu pro-
gra mów mul ti me dial nych, uka za niu
moż li wo ści pro gra mów kom pu te ro wych
i In ter ne tu, pro wa dze niu lek cji w oś rod -
kach dy dak tycz nych, or ga ni zo wa niu za -
jęć w te re nie. Roz wią za nia te cie szą się
ogrom nym za in te re so wa niem ucz niów,
gdyż uła twia ją im po dej mo wa nie wła ści -
wych dzia łań proe ko lo gicz nych w śro do -
wi sku lo kal nym, umoż li wia ją in dy wi du -
a li za cję ucze nia się.

Współ pra ca, któ rą szko ła na wią za ła
z in sty tu cja mi i oś rod ka mi zwią za ny mi
z och ro ną śro do wi ska, och ro ną przy ro dy
i eko lo gią, owo cu je po dej mo wa ny mi
przez wy cho wan ków dzia ła nia mi. Obec-
nie na uwa gę za słu gu je udział w re a li za -
cji pro jek tów gran to wych ,,Przy szłość
za le ży od nas” oraz ,,Uch wyć my pięk no
na tu ry”. Szko ła zna na jest w lo kal nym
śro do wi sku z or ga ni za cji hap pe nin gów
z oka zji Dnia Zie mi, uczest nic twa w kon -
kur sie ,,Se gre guj od pa dy”, czy za an ga żo -
wa nia w ak cję ,,Sprzą ta nie Świa ta“.

In spi ra cją do po dej mo wa nia wciąż no -
wych wyz wań jest po sta wa ży cio wa
i dzia łal ność pa tro na szko ły – pro fe so ra
Sza fe ra. Pa mię ta jąc o za słu gach te go wy -
bit ne go bo ta ni ka i kon ty nu u jąc je go dzie -
ło, spo łecz ność szkol na co ro ku uro czy -
ście świę tu je Dzień Pa tro na. 

Te go rocz ne ob cho dy przy pa dły na 11
grud nia. Uro czy stość uświet ni li go ście
m.in. wi zy ta tor Gra ży na Mu szyń ska,
pre zes LOP – Wła dy sław Skal ny, dy rek -
tor Wy dzia łu Gos po dar ki Ko mu nal nej

i Och ro ny Śro do wi ska UMP – Sła wo mir
Mi lik. 

Po uro czy stym po wi ta niu przez dy -
rek to ra szko ły – Gra ży nę Rut kow ską,
ucz nio wie za pre zen to wa li część ar ty -
stycz ną, któ rej ce lem by ło przed sta -
wie nie syl wet ki i do ko nań Wła dy sła wa
Sza fe ra. 

Waż nym pun ktem uro czy sto ści by ła
pre lek cja, do ty czą ca zmian kli ma tycz -
nych, przy go to wa na przez ucz niów
klas eko lo gicz nych. Przyb li ży li oni
słu cha czom prob lem wzro stu po zio mu
stę że nia dwut len ku wę gla i pod wyż -
sze nia się tem pe ra tu ry po wie trza na
Zie mi w cią gu ostat nich stu lat. Za poz -
na li tak że z pro jek tem,,NA TU RA
2000 i in ne for my och ro ny przy ro dy”,
re a li zo wa nym obec nie przez kla sy
eko lo gicz ne. Pro jekt ten ja ko ele ment
wię ksze go pro gra mu edu ka cyj ne go,,U
źró deł na tu ry” za kła da och ro nę i za -
cho wa nie naj cen niej szych przy rod ni -

czo te re nów Unii Eu ro pej skiej. Ob sza -
ry chro nio ne w ra mach ,,Na tu ra 2000”
to miej sca szcze gól nie licz ne go wy stę -
po wa nia naj rzad szych, naj bar dziej za -
gro żo nych wy gi nię ciem ga tun ków
zwie rząt i ro ślin. 

Pod czas uro czy sto ści pod su mo wa no
rów nież trzy kon kur sy, prze pro wa dzo -
ne w bie żą cym ro ku szkol nym w ra -
mach pro gra mu ,,Uch wyć my pięk no
na tu ry”. Au tor ką naj lep sze go ha sła
eko lo gicz ne go (,,Nie szu kaj wy mów ki,
chro ni się na wet mrów ki!”) oka za ła się
Ka ta rzy na Ja rzyń ska, kon kurs fo to gra -
ficz ny wy gra ła Mał go rza ta Kraś niew -
ska, zaś w kon kur sie pla stycz nym ju ry
za naj lep szą uz na ło pra cę ,,Pe a ce”,
wy ko na ną przez Da rię Gie ras, Ka ro li -
nę Ma jew ską i Ka ta rzy nę Zie bic ką.

Roz strzy gnię to rów nież kon kurs na
pro jekt te czki fir mo wej Gim na zjum nr 6.
Naj bar dziej spo do ba ła się pra ca, któ rą
wy ko nał Adam Kuć.

Pro pa go wa ne w szko le idee pa tro na
zy sku ją wciąż no wych zwo len ni ków
i wier nych na śla dow ców.

Zes pół re dak cyj ny Gim na zjum nr 6 
pod kie run kiem Ma gda le ny Mi chal skiej

Szóstka świętuje dzień patrona
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W 1984 r. z ini cja ty wy wo je wódz kich
władz oświa to wych i spor to wych, Płoc -
kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go i ZSZ
nr 3 pow sta ła w Płoc ku Szko ła Mi strzo -
stwa Spor to we go w Wio ślar stwie. Fun -
kcję dy rek to ra ob jął do świad czo ny tre ner
i pe da gog Ma rian Cho czyń ski. W 2002 r.
Ra da Mia sta pod ję ła uch wa łę o roz sze rze -
niu pro fi lu kształ ce nia o no wą dy scy pli nę
spor tu – bad min ton.

W cią gu 25 lat szko łę opu ści ło wie lu
wy bit nych wio śla rzy ta kich jak: Piotr Bu -
chal ski, Ra fał Cho le wiń ski, Mi chał Cie -
ślak, Ra fał Du bie lak, Mi chał Grze lak,
Woj ciech i Ar tur Jan kow scy, Piotr Lep-
czak, Łu kasz Ol czak, Kon rad Pie trzak, Ja -
cek Stre ich, To masz To miak, Sta ni sław
Wierz bic ki, El żbie ta Woj cie chow ska, Bo -
gdan Za lew ski.

Na ju bi le u szo we uro czy sto ści 25-le cia
szko ły przy by li do niej dy rek to rzy, tre ne -
rzy i ucz nio wie, re pre zen tu ją cy róż ne
dzie dzi ny spor tu:: z Ra do mia za paś ni cy,
ze Świd ni cy ko la rze, ze Szklar skiej Po rę -
by biath lo ni ści, z Wał cza wio śla rze i ka ja -
ka rze, z Za ko pa ne go nar cia rze. Gos po da -
rza mi by li za wod ni cy SMS – wio śla rze
i bad min to ni ści.

Głów ną czę ścią ju bi le u szu był kon kurs,
zor ga ni zo wa ny przez Da nu tę Czap ską
i wi ce dy rek to ra Bo gda na Ta u be, „Sła wi li
imię Pol ski. Pol scy spor tow cy XX wie -
ku”. Mło dzi lu dzie mu sie li wy ka zać się
nie tyl ko wie dzą ale i spraw no ścią fi zycz -
ną w ta kich kon ku ren cjach jak np. rzut lot -

ką do tar czy, wy ści gi tró jek wio ślar skich
na ko cach. Mi łym prze ryw ni kiem w spor -
to wej ry wa li za cji był wy stęp szkol nych
che er le a de rek, któ re przy dźwię kach mu -
zy ki za grze wa ły do wal ki za wod ni ków
i za pre zen to wa ły cie ka wy po kaz swo ich
gim na stycz nych umie jęt no ści. Trzy pier-
wsze dru ży ny: SMS Świd ni ca, SMS Ra -
dom i SMS Płock otrzy ma ły cen ne na gro -
dy ufun do wa ne przez dy rek cję „Sie dem -
dzie siąt ki”.Wszy scy uczest ni cy kon kur su
zo sta li uho no ro wa ni upo min ka mi i pa -
miąt ko wy mi sta tu et ka mi.

Wi ce dy rek tor ZST – Le szek Brze ski
przy pom niał hi sto rię szko ły, pod kre śla jąc
wy bit ne osią gnię cia spor tow ców na mi str-
zo stwach świa ta, olim pia dach, re ga tach
mię dzy na ro do wych i kra jo wych. Pro wa -
dzą cy uro czy stość tre ner Ja cek Ka ro lak
za pre zen to wał naj lep szych ak tu al nych za -
wod ni ków – ucz niów ZST, od no szą cych
suk ce sy w wio ślar stwie, bad min to nie, ju -
do. Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, gra tu -
lu jąc szko le suk ce sów spor to wych, za -
pew nił o kon ty nu o wa niu po mo cy ma te -
rial nej, udzie la nej z bu dże tu mia sta w po -
sta ci sty pen diów dla uta len to wa nych za -
wod ni ków, za ku pów sprzę tu, re mon tów
i bu do wy w nie dłu gim cza sie ha li spor to -
wej. Atrak cją im pre zy by ły im pro wi zo -
wa ne za wo dy na er go me trze.

Po czę ści ofi cjal nej w szkol nej au li
spot ka li się po la tach ab sol wen ci SMS
z wła dza mi sa mo rzą do wy mi, spor to wy -
mi, z na u czy cie la mi i tre ne ra mi. IB

Ju bi le usz Szko ły Mi strzów
12 grud nia w Cen trum Kształ ce nia

Usta wicz ne go przy Alei Pił sud skie go 6
od by ła się uro czy stość, któ ra mia ła na
ce lu przy pom nie nie jed ne go z waż niej -
szych mo men tów w po nad pięt na sto let -
niej już hi sto rii tej pla ców ki. Rok
wcześ niej – 8 grud nia 2008 ro ku Cen-
trum Kształ ce nia Usta wicz ne go na da no
imię Po ko le nia Ko lum bów.

W uro czy sto ści wzię li udział na u czy -
cie le i słu cha cze CKU, a prze de wszyst -
kim go ście ho no ro wi – we te ra ni wo jen ni,
re pre zen tan ci Po ko le nia Ko lum bów.
Na da nie imie nia szko le przy pom niał
krót ki film z ubieg ło rocz nej uro czy sto -
ści, któ ra od by ła się w Te a trze Dra ma -
tycz nym. Na stęp nie, w czę ści ar ty stycz -
nej, słu cha cze CKU za pre zen to wa li
wier sze czo ło wych re pre zen tan tów Po -
ko le nia Ko lum bów: K. K Ba czyń skie go
i T. Ró że wi cza.

Pod czas uro czy sto ści roz strzy gnię to
kon kurs wie dzy o Po ko le niu Ko lum -
bów. Do pier wsze go eta pu, któ ry od był
się w li sto pa dzie sta nę ło 24 uczest ni -
ków; roz wią zy wa li test po świę co ny dru -
giej woj nie świa to wej w li te ra tu rze i fil -
mie. Do dru gie go eta pu prze szło 8 naj -
lep szych, któ rzy 12 grud nia wal czy li
o atrak cyj ne na gro dy w dwóch czte ro -
o so bo wych dru ży nach. Ry wa li za cja by -
ła za cię ta, zwy cię ska dru ży na po ko na ła
kon ku ren tów za led wie dwo ma pun kta -
mi i w na gro dę otrzy ma ła od twa rza -
cze MP3.

Spot ka nie z we te ra na mi by ło oka zją
do wspom nień ho no ro wych go ści, dzię-
ki któ rym słu cha cze le piej poz na li pa -
tro nów swo jej szko ły. A. B.

IMIE NIA PO KO LE NIA KO LUM BÓW

Por. Je rzy Mat lę ga wrę cza na gro dę 
Aga cie Pa wlak ze zwy cię skiej dru ży ny

W 2009 ro ku o sty pen dia ubie ga ło się
550 ucz niów z Ma zo wsza, otrzy ma je 417
naj zdol niej szych. Wspar cie unij ne w wy -
so ko ści 380 zł mie sięcz nie bę dą mo gli
przez na czyć na op ła ce nie do dat ko wych
za jęć czy za kup ksią żek. 

Wie lu ucz niów, mi mo iż osią ga suk ce -
sy w na u ce, nie ma wy star cza ją cych środ-
ków, aby w peł ni roz wi jać swo je za in te re -
so wa nia. Ta ką szan sę da je im sty pen dium
unij ne dla naj zdol niej szych ucz niów. Naj -
wię cej wnio sków o sty pen dium wpły nę ło
z su bre gio nu ra dom skie go – 125, sty pen -
dia otrzy ma ło tam 104 ucz niów. W su bre -
gio nie płoc kim o sty pen dium ubie ga ło się
47 ucz niów, otrzy ma ło 37.

Sty pen dia zo sta ły przyz na ne na okres
12 mie się cy, czy li od 1 wrześ nia 2009 do

31 sier pnia 2010 r. Łącz na kwo ta sty pen -
dium to 4.560 zł, czy li 380 zł mie sięcz nie. 

Każ dy uczeń bę dzie roz wi jać swo je za -
in te re so wa nia i umie jęt no ści pod kie run -
kiem na u czy cie la -o pie ku na. Na u czy ciel
po mo że ucz nio wi do brze wy ko rzy stać
sty pen dium. Bę dzie rów nież na bie żą co
mo ni to ro wać je go osią gnię cia edu ka cyj -
ne. Każ dy z na u czy cie li otrzy ma wy na -
gro dze nie za pra cę z ucz niem. Wy nie sie
ono 700 zł brut to. 

55 oso bom wrę czo no tak że Na gro dy
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
dla wy bit nie uzdol nio nej mło dzie ży z wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go. Wśród nich
by ło 2 la u re a tów z re gio nu płoc kie go.
Otrzy ma li oni na gro dy pie nięż ne w wy so -
ko ści 2.600 zł. mm

PO 4,5 TYS. ZŁ Z UNII 
DLA NAJ ZDOL NIEJ SZYCH Z MA ZO WSZA 

Zasz cze pie nie mło dzie ży pa sji hi sto -
rycz nych jest spra wą niez wy kle trud ną.
Wie dzą o tym na u czy cie le Gim na zjum nr
5 w Płoc ku., któ rzy wy bra li nie kon wen -
cjo nal ną for mę na u ki i za pro si li ucz niów
szkół pod sta wo wych do udzia łu w kon -
kur sie „ Wład cy Pol ski – Pia sto wie”.

Kon kurs od był się 16 grud nia 2009 r.
w przy stro jo nej świą tecz nie świet li cy
gim na zjum.

W ry wa li za cji uczest ni czy ły trzy o so bo -
we dru ży ny ze szkół pod sta wo wych nr 5,
13, 17, 18, i 22. Pod czas kon kur su na le ża -
ło wy ka zać się wie dzą o dy na stii Pia stów
oraz za pre zen to wać pra cę pla stycz ną, wy -
ko na ną tech ni ką col la ge i pre zen tu ją cą
waż ne wy da rze nia z naj daw niej szych
dzie jów Pol ski.

W te ście wie dzy bez kon ku ren cyj na
oka za ła się re pre zen ta cja SP nr 17. Po zo -
sta łe na gro dzo ne miej sca za ję ły SP 5 i SP
22. W kon kur sie pla stycz nym naj wię ksze
uz na nie zy ska ła pra ca Ewe li ny Chmie -
lew skiej z SP 18.

Po kon kur so wych zma ga niach gos po da -
rze im pre zy za pre zen to wa li przy szłym gim-

na zja li stom hu mo ry stycz ne przed sta wie nie
o po cząt kach pań stwa pol skie go oraz pre -
zen ta cję mul ti me dial ną „Pia sto wie”. Kon -
kur so we spot ka nie za koń czył szkol ny zes -
pół roc ko wy „Mar chew ko we po le”.

Uczest ni cy kon kur su stwier dzi li, że przy
wy ko rzy sta niu no wo czes nych środ ków
prze ka zu – obra zu i dźwię ku, na u cza nie
o śred nio wie czu mo że być cie ka we. ar

Kon kurs w Gim na zjum nr 5

WSPÓŁ CZEŚ NIE O ŚRED NIO WIE CZU

Drzwi Otwar te w Je dyn ce
28 stycz nia br. Szko ła Pod sta wo wa nr 1 przy Pa sa żu Vu ka Ka ra dzi ca or ga -

ni zu je Dzień Otwar tych Drzwi. Chęt ni bę dą mo gli zwie dzić pla ców kę, wziąć
udział w roz strzy gnię ciu kon kur su pla stycz ne go pt. „Mój wy ma rzo ny tor ni -
ster”, adre so wa ne go do dzie ci 5-cio i 6-cio let nich. Wszy scy uczest ni cy kon -
kur su otrzy ma ją na gro dy. Po czą tek im pre zy o godz. 17. MP
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We dług płoc kie go MOPS-u w na szym
mie ście bra ku je usy ste ma ty zo wa nych 
da nych i opra co wań do ty czą cych te go te -
ma tu. Sła be roz poz na nie po trzeb i prob le -
mów śro do wi ska osób nie peł no spraw -
nych po wo du je, że dzia ła nia po dej mo wa -
ne przez in sty tu cje by wa ją ma ło sku tecz -
ne. Dla te go głów nym ce lem pro jek tu jest
prze pro wa dze nie dia gno zy po trzeb osób
nie peł no spraw nych zwią za nych z przy -
sto so wa niem ich do za trud nie nia, a tak że
dia gno za za po trze bo wa nia na pra cę tych
osób wśród płoc kich pra co daw ców.

Stro na in ter ne to wa pro jek tu –
www.mopspl.pl/bid/ – ru szy ła przed
dwoma mie sią cami. Od grud nia trwa
na bór an kie te rów, któ rzy od stycz nia do
lip ca 2010 ro ku bę dą pro wa dzić ba da -
nia. Ra port koń co wy po wi nien być zna -
ny pod ko niec przy szłe go ro ku.

Pro jekt za ty tu ło wa ny „Ba da nie i dia -
gno za sy tu a cji osób nie peł no spraw nych
na lo kal nym ryn ku pra cy” jest współ fi -
nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. (rł)

Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej za mie rza zba dać sy tu a cję
osób nie peł no spraw nych na lo kal nym ryn ku pra cy. Bę dzie o to
py tać sa mych za in te re so wa nych, jak i pra co daw ców. 

Pro jekt ba daw czy MOPS

W związ ku z wy stą pie niem opa dów
śnie gu i ko niecz no ścią od śnie ża nia chod-
ni ków Straż Miej ska w Płoc ku przy po mi -
na o obo wiąz kach, ja kie cią żą na wła ści -
cie lach nie ru cho mo ści. Obo wiąz ki te wy -
ni ka ją mię dzy in ny mi z Usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
oraz uch wa ły Ra dy Mia sta Płoc ka.

Wła ści cie le, użyt kow ni cy, oso by po -
sia da ją ce nie ru cho mość w za rzą dzie,
a tak że in ne pod mio ty wła da ją ce nie ru -
cho mo ścia mi zo bo wią za ni są do utrzy-
ma nia czy sto ści i po rząd ku na chod ni -
kach po ło żo nych wzdłuż nie ru cho mo -
ści. Do obo wiąz ków na le ży oczysz cza -
nie ze śnie gu i lo du oraz usu wa nie bło ta
i in nych za nie czysz czeń, a tak że usu wa -
nie z da chów i gzym sów obiek tów bu -
do wla nych bez poś red nio są sia du ją cych
z tra sa mi pie szych i dro ga mi, so pli lo do -
wych i na wi sów śnie gu, niez włocz nie

po ich pow sta niu. Usu nię ty śnieg oraz
lód mo gą być pryz mo wa ne na kra wę dzi
chod ni ka lub w pa sie zie le ni przy u licz -
nej, w spo sób nie utrud nia ją cy ru chu
pie szym. Pod czas usu wa nia lo du i śnie -
gu na le ży zwró cić uwa gę, aby nie do -
szło do usz ko dze nia na wierz chni chod-
ni ka. Śli skość chod ni ków mo że być lik-
wi do wa na po przez po sy py wa nie chod-
ni ków so lą i pia skiem, bez sto so wa nia
środ ków che micz nych. 

Na oso by nie wy wią zu ją ce się z na ło -
żo nych obo wiąz ków straż ni cy miej scy
mo gą na ło żyć man dat kar ny lub spo rzą -
dzić wnio sek o uka ra nie do Są du Grodz -
kie go. Oso by, któ re doz na ją usz czer bku
na zdro wiu w wy ni ku nie wy wią za nia
się wła ści cie li z obo wiąz ku od śnie ża nia
chod ni ków mo gą do ma gać się z te go ty -
tu łu od szko do wa nia z po wódz twa cy -
wil ne go. JG

Pre zy dent og ło sił otwar ty kon kurs ofert
na re a li za cję za dań pub licz nych w za kre sie
och ro ny i pro mo cji zdro wia w 2010 ro ku.
W kon kur sie mo gą uczest ni czyć or ga ni za -
cje po za rzą do we, któ re po dej mą się dzia -
łań na rzecz spo łecz no ści lo kal nej, do ty -
czą cych edu ka cji zdro wot nej, pro fi lak ty ki
uza leż nień, prze ciw dzia ła nia prze mo cy,
pro pa go wa nia krwio daw stwa, udzie la nia
pier wszej po mo cy itp.

Na do fi nan so wa nie tych za dań prze wi -
dzia no w bu dże cie mia sta 360 tys. zło tych.

Ofer ty adre so wa ne na Peł no moc ni ka
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka ds. Or ga ni za cji
Po za rzą do wych na le ży skła dać w Biu rze
Ob słu gi Klien ta ra tu sza (wej ście od ul.
Zduń skiej) do 22 stycz nia do godz.
15.30. Wzór ofer ty moż na po brać ze stro -
ny in ter ne to wej UMP www.plock.eu lub
od Peł no moc ni ka na ul. Mi sjo nar skiej 22
i w Wy dzia le Zdro wia i Spraw Spo łecz -
nych (Sta ry Ry nek 1, pok. 250 i 251).
Wy bór ofert któ re otrzy ma ją do fi nan so -
wa nie na stą pi w cią gu 45 dni. (j)

Och ro na i pro mo cja zdro wia

Zi mo we obo wiąz ki

Pol ski Czer wo ny Krzyż re a li zu je pro-
gram pod ha słem „Po wrót osób be zdom -
nych do spo łecz no ści”. W ra mach pro gra -
mu oso by be zdom ne prze by wa ją ce w śro -
do wi sku tzn. na klat kach scho do wych,
dwor cu, ogród kach dział ko wych, otrzy-
mu ją rze czy za bez pie cza ją ce przed zim-
nem. Są to no we ciep łe kur tki, swe try, ko -
szu le, ręcz ni ki, czap ki i sza li ki, środ ki
opa trun ko we oraz śpi wo ry. W ten spo sób
uła twia my im prze trwa nie trud ne go okre-
su je sien no – zi mo we go. W tym ro ku
przy go to wa liś my po moc w opar ciu o da -
ne z Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo -
łecz nej. Na li ście be zdom nych zak wa li fi -
ko wa nych do po mo cy znaj du je się 21
osób. Po moc rze czo wą za ku pi liś my ze
środ ków Wo je wo dy Ma zo wiec kie go,
a tak że środ ków włas nych. 

Po sia da my rów nież spo re za pa sy
odzie ży uży wa nej prze ka za nej przez
miesz kań ców Płocka, z któ rej mo gą ko -
rzy stać za rów no be zdom ni, jak też in ne
oso by znaj du ją ce się w trud nej sy tu a cji
ma te rial nej. 

Czer wo no krzy ska Gwiazd ka 

Za rząd Re jo no wy PCK w Płoc ku
przy go to wał rów nież 328 pa czek świą -
tecz nych dla dzie ci z ro dzin naj bar dziej
po trze bu ją cych. Pa czki otrzy ma ły dzie -
ci i mło dzież w wie ku 7-15 lat wska za -
ne przez pe da go gów szkol nych i opie -
ku nów Szkol nych Kół PCK. 

Ob da ro wa no dzie ci z 14 szkół z te re -
nu mia sta,11 szkół z po wia tu oraz dzie -
ci prze by wa ją ce w Noc le gow ni dla Ko -
biet, pro wa dzo nej przez PKPS. 

200 pa czek zo sta ło przy go to wa nych
w ra mach do ta cji Urzę du Mia sta Płoc ka. Na
przy go to wa nie po zo sta łych 128 – ar ty ku ły
spo żyw cze oraz sło dy cze po zy ska no pod-
czas zbió rek 28 i 29 li sto pa da oraz 5 grud-
nia w sie ci skle pów PSS „Zgo da”. 

Dzię ku je my wszyst kim dar czyń com,
któ rzy wspar li na szą ak cję oraz ucz niom
Zes po łu Szkół Bu do wla nych Nr 1, Zes -
po łu Szkół Za wo do wych Nr 2 oraz słu -
cha czom z Zes po łu Po li ce al nych Szkół
Me dycz nych za po moc w zbiór ce. 

ZR PCK

W Pol sce ak cja or ga ni zo wa na jest od
dzie się ciu lat. Or ga ni za to rzy pod kre śla -
ją, że ręcz nie pi sa ne, in dy wi du al ne do -
wo dy nie zgo dy na ła ma nie praw czło -
wie ka ma ją szcze gól ną moc. Ta kie li sty
so li dar no ści oka zu ją się czę sto ostat nią
na dzie ją dla prze śla do wa nych i wię zio -
nych. – Tyl ko te li sty da wa ły mi si łę –
wspo mi na Mu ta bar Ta dżi ba je wa z Uz -
be ki sta nu, któ ra spę dzi ła 900 dni na
„wys pie tor tur”, z cze go 700 w izo lat ce.

Płoc ki ma ra ton zo stał zor ga ni zo wa -
ny w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry
przez In gę Ku ja wę – Za wadz ką (na
zdj.) – pra cow ni cę tej in sty tu cji i człon -
ki nię AI. 

– Pi sa liś my do rzą dów państw,
w któ rych ła ma ne są pra wa czło wie ka,
a tak że do kró la Ma ro ka czy Głów ne go
In spek to ra tu Po li cji w Ne pa lu – mó wił
or ga ni za tor ka ma ra to nu. – Tam dzia ła
Ri ta Ma ha to, któ rej gro żo no śmier cią,
gwał tem i por wa niem w związ ku z jej
pra cą na rzecz ko biet, któ re by ły ofia -
ra mi prze mo cy. 

Dzia łal ność Ri ty Ma ha to po le ga na
do ku men to wa niu przy pad ków prze mo -
cy wo bec ko biet w Ne pa lu. Wie lo krot -
nie gro żo no jej gwał tem i śmier cią za
kon ty nu o wa nie swo jej pra cy. Li sty do -
ty czy ły rów nież Ngu y e na Van Dai wiet-
nam skie go praw ni ka i obroń cy praw
czło wie ka. W ma ju 2007 ro ku zo stał

ska za ny na 5 lat wię zie nia za pro wa dze -
nie „wro giej pro pa gan dy prze ciw ko
pań stwu”. Am ne sty In ter na tio nal uz na ło
go za więź nia su mie nia. 

Je den list to nie wie le, ale ty się cy li -
stów nie moż na zi gno ro wać. Płoc cza nie
pi sa li po pol sku, an giel sku i fran cu sku.

– My ślę, że – jak na pier wszy raz –
po szło nam nie źle, bio rąc pod uwa gę, że
nie ma my żad nej gru py szkol nej, któ re
mog ły pi sać już od 7 grud nia – do da je
In ga Ku ja wa – Za wadz ka. – Ma my płoc -
ką re kor dzist kę, pa nią Mo ni kę, na u czy -
ciel kę z płoc kie go „Eko no mi ka”, któ ra
pi sa ła z na mi ca łą noc! Ra zem z Płoc -
kiem de biu to wa ły w Ma ra to nie rów nież:
El bląg, Re da i Ol sztyn, któ ry ja ko je dy -
ny z de biu tan tów nas prze go nił. Mam
na dzie ję, że za rok ak cję pow tó rzy my. 

A co z te go rocz ny mi li sta mi? Wszys-
t kie li sty zo sta ną wy sła ne do adre sa tów
przez or ga ni za to rów płoc kie go ma ra to -
nu. – Na ten cel zro bi my zbiór kę wśród
zna jo mych – za pew nia or ga ni za tor ka.

Pun kty pi sa nia dzia ła ły przez ca łą do bę
w oko ło 100 pol skich mia stach. Za ło że niem
te go rocz nej ak cji Am ne sty In ter na tio nal by -
ło na pi sa nie 100 ty się cy li stów w obro nie
prze śla do wa nych obroń ców praw czło wie -
ka z ca łe go świa ta. I cel ten zo stał osią gnię -
ty (stan na 14 grud nia 2009: 103 839 li -
stów). Ran king miejsc moż na zna leźć na
stro nie http://ma ra ton.mo jek.pl/. (rł)

Od po łud nia w so bo tę do po łud nia w nie dzie lę (12 – 13 grud nia
2009 r.) trwał pier wszy płoc ki Ma ra ton Pi sa nia Li stów Am ne sty
In ter na tio nal. Płoc cza nie na pi sa li ich 134.

Li sty, któ re da ją si łę 

PCK po ma ga be zdom nym
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Pier wszy był tzw. Ma ły ZHR – jaw na,
choć for mal nie nie le gal na, ka to lic ka or ga -
ni za cja har cer ska za ło żo na w Gdy ni 11 li -
sto pa da 1988 r. W jej skład we szły dru ży -
ny z Trój mia sta, Szcze ci na i Kot li ny
Kłodz kiej. Or ga ni za cja pro wa dzi ła dzia łal -
ność wy cho waw czą i pro pa go wa ła ideę
nie za leż ne go har cer stwa. ZHR – ja ko ogól -
no pol ska or ga ni za cja za czął dzia łać 12 lu -
te go 1989 r., kie dy to w War sza wie spot ka -
li się przed sta wi cie le nie za leż nych struk tur
i or ga ni za cji har cer skich z ca łej Pol ski, aby
zjed no czyć si ły. Uz na no, iż naj lep szą naz -
wą dla no wej or ga ni za cji bę dzie właś nie
Zwią zek Har cer stwa Rze czy pos po li tej. 

– Zwią zek Har cer stwa Rze czy pos po li tej
wy cho wu je w opar ciu o war to ści chrze ści -
jań skie. Jest or ga ni za cją otwar tą dla
wszyst kich osób po szu ku ją cych wia ry, któ -
rych po sta wa jest in spi ro wa na Pra wem
i Przy rze cze niem Har cer skim – tłu ma czy
pwd. Al bert Dy na. – Obec nie w Płoc ku
naj wię ksze śro do wi ska ZHR dzia ła ją przy
pa ra fiach są to: Szczep „3” przy pa ra fii
Du cha Świę te go, śro do wi sko „4” przy pa -
ra fii św. Bar tło mie ja, śro do wi sko „7” przy
pa ra fii św. Krzy ża oraz pręż ne śro do wi sko
dzia ła ją ce przy pa ra fii św. Be ne dyk ta.

Wy sta wa „Har cer stwo na Ma zo wszu”
pre zen tu je róż ne as pek ty ży cia har cer skie -
go m.in. mi sję, for my pra cy, Bia łą Służ bę,
obóz i ideę har cer ską. Au to ra mi te go
wspól ne go pro jek tu ma zo wiec kich cho -
rąg wi są pwd. Ma riusz Chło pik HR, pwd.

To masz Gór nic ki HR oraz hm. Bar ba ra
Brze ska HR. Ofi cjal ne otwar cie wy sta wy
od by ło się w War sza wie 11 li sto pa da.
Przez po nad dwa ty god nie by ła do stęp na
w jed nym z naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nych pun któw War sza wy – na ta ra sie wi -
do ko wym nad tra są W-Z w pob li żu Pla cu
Zam ko we go.

Wy sta wę zło żo ną z dwu na stu plansz
moż na by ło też oglą dać (do 6 stycz nia)
w płoc kim ra tu szu. Te raz od wie dzi miej -
skie li cea. Pier wszym bę dzie Li ce um
Ogól noksz tał cą ce go im. Wł. Ja gieł ły.
Wy sta wa jest jed nym z ele men tów świę-
to wa nia przez Ma zo wsze dwu dzie stej
rocz ni cy pow sta nia ZHR-u. (op. rł)

Daw na płoc ka Elek trow nia Miej ska
z 1928 r. to pięk ny za byt ko wy obiekt, od
pół wie ku opusz czo ny i po pa da ją cy w ru i nę.
Nie bez po wo du to miej sce – za pom nia ne
i za nied ba ne, ale niez wy kłe – Piotr Łu kaw -
ski wy brał na miej sce wy sta wy swo ich fo to -
gra fii. „In ne miej sca” są za pi sem „za ka mar -
ków, scho dów, wind/ Ba ru, park/ Koń ca
tras/ Brud nych ulic gdzie jest mrok” – jak
śpie wał Lech Ja ner ka. Łu kaw ski od kry wa
przed na mi Płock „brzyd ki”, ale i ma gicz ny,
strasz ny i śmiesz ny, odrzu ca ją cy i po cią ga -
ją cy jed no cześ nie. Raz bi je z tych fo to gra fii
duch sta re go mia sta jak z obra zów Ki riu -
szy na, by za chwi lę przeksz tał cić się w ab -
strak cyj ną ukła dan kę roz pa du „sta re go”
z pro te za mi no wo czes no ści. Łu kaw ski zda -

je się mó wić: ta ki Płock wi dzę, nie tyl ko ten
lan dszaf to wy z ma low ni czo po ło żo nym
Wzgó rzem Tum skim, ale rów nież ten cza ją -
cy się w za ka mar kach. Wszyst kie zdję cia
zo sta ły wy ko na ne w obrę bie Sta re go Mia sta
w ostat nim ro ku. Wię kszość jest czar no -bia -
ła. Część z nich zna laz ła się w ka len da rzu
„In ne miej sca” (wy daw ca: Ag press/ pro-
jekt: Jo an na Pia sec ka). Wy sta wa by ła jed-
no cześ nie je go pro mo cją.

Wszy scy, któ rzy zja wi li się na wer ni sa -
żu – od był się 17 grud nia, w niez wy kle
mroź ny i śnież ny dzień – mu sie li pod pi sać
oświad cze nie, że do opusz czo nej Elek-
trow ni wcho dzą na włas ną od po wie dzial -
ność. W środ ku grza ła ich nie tyl ko adre -
na li na, ale rów nież ciep ła her ba ta, grza ne
pi wo i bi gos oraz kil ka ga zo wych ogrze -
wa czy. Opra wę mu zycz ną za pew ni ła
Płoc ka Ka pe la Pod wór ko wa. (rł)

Za klę te re wi ry

ZHR. Czym był i jest, ja kie ma ce le i jak je re a li zu je? O tym moż -
na by ło do wie dzieć się z wy sta wy przy au li ra tu sza. W ubieg łym
ro ku mi nę ło 20 lat od za ło że nia tej or ga ni za cji. 

Har ce rze Rze czy pos po li tej 

Autor i jego prace
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*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*

Ko lę dą „Bra cia, patrz cie je no, jak nie bo
go re je” Ka me ral ny Zes pół Wo kal ny PO -
KiS za i na u gu ro wał 7 stycz nia w ba zy li ce
ka te dral nej ko lej ne „Płoc kie ko lę do wa -
nie”. W czwar tek, w kon cer cie za ty tu ło wa -
nym „Wi gi lie pol skie” oprócz zes po łu or -
ga ni za to ra pięk ne pol skie ko lę dy – za rów -
no po wszech nie zna ne jak: Przy bie że li do
Bet le jem pa ste rze, Anioł pa ste rzom mó wił,
W żło bie le ży, Oj, ma luś ki, ma luś ki, jak
i mniej zna ne, śpie wał chór Min strel z Ma -

ła cho wian ki. Chó rzy stom to wa rzy szy ły or -
ga ny, Wie niaw ski String Qu ar tet i akom -
pa nia tor Ja ro sław Do ma ga ła. Kon cert pro -
wa dził Je rzy Zel nik (na zdjęciu), wpla ta jąc
mię dzy ko lej ne pre zen ta cje ko lęd stro fy
poe zji zwią za nej z Bo żym Na ro dze niem.

Na stęp ne go dnia – 8 stycz nia – kon cert
ko lęd i pa sto ra łek da ła ka pe la Dre wut nia,
a w so bo tę te go rocz ną edy cję Płoc kie go
Ko lę do wa nia za koń czył wy stęp ok te tu
wo kal ne go Ga u dium. (j)

Płoc kie ko lę do wa nie

Jak co ro ku, har ce rze Huf ca Płock roz no -
si li w da rze Bet le jem skie Świat ło Po ko ju do
naj waż niej szych in sty tu cji na sze go mia sta.
Świat ło Po ko ju za pa la ne w Gro cie Na ro -
dze nia Chry stu sa w Bet le jem prze ka zu ją so -
bie wza jem nie ska u ci ca łej Eu ro py. Do Pol-
ski tra fi ło z rąk ska u tów sło wac kich, któ rzy
prze ka za li je przed sta wi cie lom Cho rąg wi
ZHP, a stam tąd do wszyst kich huf ców. 

Płoc cy har ce rze ro zda li lam pio ny 48 in -
sty tu cjom m.in. pre zy den to wi Mi ro sła wo wi
Mi lew skie mu, prze wod ni czą ce mu Ra dy
Mia sta To ma szo wi Kor dze, a tak że wy dzia -
łom Urzę du Mia sta Płoc ka z któ ry mi har ce -
rze współ pra cu ją na co dzień – w tym re -
dak cji „Sy gna łów Płoc kich”. W trak cie Wi -
gi lii przed ra tu szem świat ło zo sta ło prze ka -
za ne wszyst kim miesz kań com mia sta.

Świat ło otrzymały tak że posz cze gól ne
pa ra fie na te re nie Płoc ka, a spe cjal na de l-
e ga cja ko men dy Cho rąg wi Ma zo wiec kiej
oraz Ko men dy Huf ca ZHP Płock ob da -
rzy ła lam pio nem bi sku pa płoc kie go Pio-
tra Li be rę. Na li ście ob da ro wa nych znaj -
du ją się tak że po li cja, Straż Miej ska,
szpi ta le, hos pi cja, ZOO, przed sta wi cie le
płoc kich me diów, szko ły i pla ców ki edu -
ka cyj ne, a tak że kil ka firm i przed się -
biorstw wspie ra ją cych płoc ką dzia łal ność
har cer ską.

Przez ca ły okres świą tecz no -no wo rocz -
ny Bet le jem skie Świat ło Po ko ju pło nę ło
w ka te drze, gdzie mo gli je po bie rać wszy -
scy za in te re so wa ni. 

Pwd. Grze gorz Brze ziń ski
Hu fiec ZHP PŁOCK

Bet le jem skie Świa teł ko Po ko ju

Moc no mu siał nadź wi gać się przed świę-
ta mi Bo że go Na ro dze nia ra tu szo wy Mi ko -
łaj, by wnieść do au li sto sy pre zen tów, ja ki -
mi na ko niec 2009 ro ku ob da ro wał po d-
o piecz nych 19 pla có wek i or ga ni za cji. Na
sto sy pa czek zło ży ło się 3.255 sztuk wy ro -
bów dzie wiar skich, 300 par let nie go obu -
wia (kla pek), 17 kar to nów sło dy czy, 122 kg
wę dlin, kom bi ne zo ny dzie cię ce, sie dzi ska
do re ha bi li ta cji, 6 że la zek, kuch nia mi kro -
fa lo wa i 2 czaj ni ki elek trycz ne. Da ry ze bra -
ne przez ra tu szo wy Od dział Za rzą dza nia
Kry zy so we go, Och ro ny Lud no ści i Spraw
Obron nych od, chcą cych za cho wać ano ni -
mo wość, płoc kich spon so rów ro zdzie lo no
po mię dzy: Miej skie Przed szko la nr 3, 15,
16, i 33, Od dział Miej ski TPD, Ka to lic kie
Sto wa rzy sze nie im. św. Bra ta Al ber ta, Kra-
jo we Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie ci Nie -
peł no spraw nych „Po moc Dzie ciom”, Za -
rząd Re jo no wy PCK, Rzecz ni ka Osób Nie -
peł no spraw nych UMP, Miej ski Oś ro dek
Po mo cy Spo łecz nej, pa ra fię św. Sta ni sła wa
Kost ki, DPS w Go śli cach, Ca ri tas Die ce zji
Płoc kiej, Sto wa rzy sze nie Hos pi cyj no -Pa -
lia tyw ne p.w. św. Ur szu li Le dó chow skiej,
DPS „Przy jaz nych serc”, ko ło Pol skie go
Związ ku Głu chych, Dom Sa mot nej Mat ki

Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło -
sier dzia w Bia łej.

Prze ka zu jąc da ry, pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski pod kre ślał, że hoj ność spon so rów,
szcze gól nie w cza sie do ty ka ją ce go wie le
firm kry zy su, god na jest naj wyż szej poch wa -
ły i na pa wa op ty miz mem. Przed sta wi cie lom
ob da ro wa nych or ga ni za cji ży czył, by rów -
nież w przy szłym ro ku mo gli li czyć na wiel -
kie ser ca ofia ro daw ców, ale by jed no cześ nie
po trze bu ją cych ich wspar cia uby wa ło.

Dzie ci, któ re przy szły do ra tu sza ze
swo i mi opie ku na mi po od biór mi ko ła jo -
wych pre zen tów, zre wan żo wa ły się włas -
no ręcz nie wy ko na ny mi świą tecz ny mi
stro i ka mi i cho in ko wy mi ozdo ba mi.

Po kaź ne pa czki ze sło dy cza mi i owo ca -
mi przy niósł też dla 48 dzie ci nie peł no -
spraw nych z Miej skie go Przed szko la nr
33 przy ul. Pa dlew skieg go, Mi ko łaj
z Kra jo we go Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc
Dzie ciom”. Ufun do wa li je przed się bior cy
z firm: Hen czke Bu dow nic two, Wie lo pol
z Sier pca, Bo mil la z Wło cław ka i hur tow -
ni Pio tra Pa li wo dy. Ra dość na bu ziach
ma lu chów by ła dla ofia ro daw ców naj lep -
szą zap ła tą. (j)

Ra tu szo wy Mi ko łaj

Spół dziel czy Dom Kul tu ry PSML-W
zor ga ni zo wał kon kurs szo pek bo żo na ro -
dze nio wych, przy go to wa nych w ra mach
VI edy cji kon kur su pla stycz ne go z cy klu
„Tra dy cje i Zwy cza je Pol skie”. 

Na te go rocz ną edy cję zgło szo no 102
szop ki 180 au to rów, wy ko na ne przez dzie -
ci i mło dzież z 16 pla có wek z Płoc ka
i miej sco wo ści ościen nych (SP 3, 6, 16, 20,
21, 22, 23 z Płoc ka, Szko ła Pod sta wo wa
w Ma sze wie Du żym, Sta roź re bach i So -
czew ce; Gim na zjum 7, 8 z Płoc ka; Gim na -
zja: w Biel sku, No wej Gó rze, szop ki
z Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki oraz
Gmin ne go Oś rod ka Kul tu ry w So czew ce. 

Oce ny zło żo nych na kon kurs prac do ko -
na ło pro fe sjo nal ne, po wo ła ne przez or ga -
ni za to ra ju ry. Po do kład nym za poz na niu
się z pra ca mi ko mi sja po sta no wi ła na gro -
dzić 46 au to rów 31 szo pek. Na gro dzo ne

i naj cie ka wsze pra ce zo sta ły wy ek spo no -
wa ne na świą tecz nej wy sta wie w SDK.

Wszyst kie na gro dzo ne dzie ci otrzy ma ły
upo min ki oraz dy plo my. MK

Pol skie tra dy cje

Nies po dzia nek nie by ło.
11. edy cję Płoc kich Ka len -
da rzy wy grał ka len darz
To wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go i fir my Te le me -
dian we dług pro jek tu Jo an -
ny Pia sec kiej. Za rów no
TNP jak i Pia sec ka na płoc -
kim prze glą dzie kró lu ją
nie po dziel nie od 3 lat.
W 2008 r. ich zwy cię ski
ka len darz za wie rał re pro -
duk cje at la su Hen ry ka
Hon diu sa, w 2009 ro ku –
in spi ra cją by ły ry ci ny z książ ki, ży ją ce go

w XVIII wie ku, an giel skie go ar chi tek ta Wil -
lia ma Cham ber sa „Trak tat o Chi nach”.
W tym ro ku się gnę li gwiazd, umiesz cza jąc
w ka len da rzu ilu stra cje z trzech dzieł He we -
liu sza, m.in. Ma chi nae Coe le stis pars prior
(Ma chi ny nie ba część pier wsza, Gdańsk
1673 ro ku), któ re znaj du ją się w zbio rach
Bib lio te ki im. Zie liń skich.

W po przed nich la tach zwy cię stwo TNP
dzie li ło z Pe tro te lem. Tym ra zem ich
wspól ny pro jekt „Af ry ka. Po dró że hi sto -
rycz ne” zna lazł się na dru gim miej scu. Au -

to rem pro jek tu jest Ma rek
Bar tuś z fir my Ar tLi ne.
Dru gie miej sce, ex ea quo,
zdo był też Ce za ry Dzię ciel -
ski (fo to i pro jekt) z Urzę du
Mia sta Płoc ka ka len da rzem
„Płoc kie pa no ra my”. 

Ka len darz uka zu ją cy ma -
gię sier pec kie go skan se nu 
(i nie tyl ko) ze zdję cia mi
Ada ma Łu kaw skie go, we -
dług pro jek tu Jo an ny Pia sec -
kiej, zdo był miej sce trze cie.
W tym ro ku or ga ni za tor ka

prze glą du – Ha li na Płu cien nik – za de cy do -
wa ła, aby od dziel nie oce niać ka len da rze,
któ re nie są wie lo plan szo wy mi. W tej ka te -
go rii zwy cię żył jed no plan szo wiec Urzę du
Gmi ny Go sty nin z pra ca mi ucz niów uka zu -
ją cy mi pięk no po je zie rza go sty niń sko – wło -
cław skie go. Na dru gim miej scu zna lazł się
ka len darz – ga dżet do książ ki „Rejs po płoc -
kim pe e re lu” Mi ro sła wa Ła kom skie go
(VIA AR TCI TY), a na trze cim – ka len darz
ju bi le u szo wy Ag pres su (pro jekt: Mar cin Li -
piń ski). Wy sta wę moż na oglą dać w Do mu
Dar mstadt do 24 stycz nia. (rł)

Ma chi ny nie ba pier wsze
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*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*ŚWIĄTECZNE REMANENTY*

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry był or ga ni -
za to rem do rocz ne go XVIII już kon kur su
pla stycz ne go na „Naj ład niej szą Kar tkę
Świą tecz ną”. Ju ry mia ło do oce ny 563 prac
z 34 pla có wek. Na gro dzo no kil ka na ście
prac. Na gro dę spe cjal ną Pre zy den ta Płoc ka
za kar tkę z Mi ko ła jem na wie ży ka te dry
(na zdję ciu) otrzy ma ła Zo sia Szy mań ska
(11 lat). Pre zy dent przyz nał też 6 na gród
i 4 wy róż nie nia au to rom naj pięk niej szych
prac z mo ty wem płoc kim: I na gro da – Le -
na Gór ska (15 lat, Gim na zjum w Łąc ku), II
– In ga Li piń ska (lat 6, Miej skie Przed szko -
le nr 11) i Jo an na Siń czak (lat 9, Szko ła
Pod sta wo wa nr 6), III – Ju lia Ku le sza (lat
7, SP nr 18), Iga Szul czew ska (lat 7, SP
Płoc kie go To wa rzy stwa Oświa to we go)
i Aga ta Kuć (lat 12, Z.O.K. Pro fe sor).

Kon kurs po dzie lo ny był na 3 ka te go -
rie wie ko we. W naj młod szej gru pie (4 –
6 lat) naj bar dziej po do ba ły się pra ce:
Oli So czew ki z MDK (4 la ta), Ani Cie -
śli kow skiej z MP nr 21 (5 lat), Ma ry si
Kar bow skiej z MP nr 15 (6 lat) i Ju lii
Go ści niak z Czer mna (6 lat).

W ka te go rii wie ko wej 7 – 9 lat pier-
wsze na gro dy zdo by li: Ma rek Rusz -
kow ski (SP nr 6), Szy mon Cie śliń ski
(SP nr 6) i Aga ta Ja ku bow ska (fi lia
eMDK -uś).

Wśród au to rów prac w gru pie wie ko -
wej 10 – 12 lat naj wy żej oce nio no kar -
tkę Do ro ty Gdak ze Szko ły Pod sta wo -
wej PTO, a w naj star szej gru pie (13-15
lat) zwy cięz cą kon kur su zo sta ła Kla u dia
Siel czak z Gim na zjum nr 13. (j)

Płoc kie kar tki na świę ta
Już na kil ka dni przed po ja wie niem

się na grud nio wym nie bie wi gi lij nej
gwia zdy spo łecz ność In ter na tu III LO
im. M. Dą brow skiej mog ła po czuć
praw dzi we świę ta.

Tra dy cyj ne świą tecz ne spot ka nie.
w in ter na cie up ły nę ło w at mos fe rze
wza jem nej życz li wo ści, ciep ła i otwar -
cia na dru gie go czło wie ka. Kie row nik
in ter na tu – Zbi gniew Kacz mar czyk zło -
żył wszyst kim świą tecz ne i no wo rocz ne
ży cze nia. Na stęp nie in struk tor z Huf ca
ZHP Płońsk, har cmistrz To masz So bo -
lew ski prze ka zał ze bra nym Bet le jem -
skie Świa teł ko Po ko ju. 

A po tem uczest ni cy spot ka nia obej rze -
li przy go to wa ną spe cjal nie na tę oka zję,
wy jąt ko wo bo ga tą, część ar ty stycz ną.
Mło dzież za pre zen to wa ła uw spół cześ -
nio ne ja seł ka. Pow sta ły one pod kie run -
kiem wy cho waw cy – Ma rio li Skrzyń -
skiej. Wy stę pu ją cy w przed sta wie niu
Ma ry ja (Kla u dia Sit kie wicz) i Jó zef (Ewa
Jan kow ska) szu ka li schro nie nia w ho te lu.
Oka za ło się jed nak, że po dob nie jak po -
nad 2000 lat te mu nie mo gli li czyć na po -
moc ze stro ny le piej sy tu o wa nych lu dzi,
tak i dziś opie ką oraz wspar ciem ob da rzy -
li ich ci, któ rzy sa mi ma ją nie wie le. Wy -
stą pi ły też so lo mu zycz nie uzdol nio ne
dziew czę ta oraz in ter nac ki chór, któ ry
przy dźwię kach gi ta ry za pre zen to wał kil -
ka ko lęd, w tra dy cyj nym i współ czes nym
brzmie niu. Uta len to wa nych li ce a li stów
do wy stę pu przy go to wa li wy cho waw cy:
An na Pa rzych i Je rzy Żu che wicz. 

Uro czy ste spot ka nie za koń czy ło
wspól ne ko lę do wa nie, ka ra o ke oraz de -
gu sta cja sma ko ły ków, przy go to wa nych

przez wy cho wan ków in ter na tu. Tra dy -
cyj ne cia sta wy ko na ne pod na dzo rem
wy cho waw cy – Da rii So bo lew skiej
wszyst kim sma ko wa ły. Był to ku li nar -
ny wkład mło dzie ży w przy go to wa nie
wie czo ru dla miesz kań ców in ter na tu,
a jed no cześ nie pier wsza po waż na pre -
zen ta cja swo ich umie jęt no ści. 

Wy cho wan ko wie ak tyw nie uczest ni -
czy li w przy go to wa niach do świąt.
W okre sie przed świą tecz nym prze pro wa -
dzo no kon kurs na naj ład niej szą kar tkę
bo żo na ro dze nio wą, świą tecz ne de ko ra cje
po ja wi ły się we wszyst kich po ko jach,
prze pro wa dzi li też zbiór kę ma sko tek oraz
pie nię dzy na sło dy cze, któ ry mi ob da ro -
wa li dzie ci ze Świet li cy Miej skiej nr 3.
Ak cję ko or dy no wa ła wy cho waw czy ni –
Mał go rza ta Ko wal ska. ms

Świę ta w in ter na cie

Ak cja pod ha słem „Ra zem dla Świa ta
bez ubó stwa” pro wa dzo na jest w Szko le
Pod sta wo wej nr 17 od 2004 ro ku, kie dy
Mi ni ster stwo Edu ka cji za pro po no wa ło
ob cho dy Ty god nia Edu ka cji Glo bal nej.
Ce lem ak cji jest uwraż li wie nie dzie ci na
po trze by dru gie go czło wie ka.

W ape lu ina u gu ra cyj nym wzię li
udział przed sta wi cie le Ku ra to rium
Oświa ty i Wy cho wa nia, Urzę du Mia sta,
sa mo rzą dów ucz niow skich z opie ku na -
mi z płoc kich szkół pod sta wo wych.
Przed sta wio no ucz niom sy tu a cję na j-
u boż szych miesz kań ców, po czy na jąc od
naj bliż sze go oto cze nia. Ucz nio wie
prze ko na li się, jak wie le jest jesz cze do
zro bie nia na świe cie; ludz kość stać na
kom pu te ry, In ter net, wy na laz ki, a nie je -
steś my w sta nie wszyst kich na kar mić.
Przed sta wi cie le sa mo rzą dów ucz niow -
skich pod pi sa li się pod de kla ra cją 
prze pro wa dza nia na te re nie swo ich 
pla có wek ak cji na rzecz osób, któ re
cier pią głód. 

Przez pier wsze dwa la ta w „sie dem -
nast ce” zbie ra no odzież, środ ki czy s-
to ści, po ściel, żyw ność oraz pie nią -

dze. Dzię ki ofiar no ści dzie ci i ich ro -
dzi ców uda ło się ze brać bar dzo du żo
rze czy, któ ry mi ob da ro wa no po trze -
bu ją cych z naj bliż szej oko li cy, miesz -
kań ców osie dla Do brzyń ska oraz noc -
le gow ni dla ko biet. Pie nią dze zgro ma -
dzo ne przez Sa mo rząd Ucz niow ski
przez na czo no na pa czki świą tecz ne,
któ re przy go to wy wa li wo lon ta riu sze
z Cen trum Wo lon ta ria tu. Li stę po trze -
bu ją cych przy go to wał Miej ski Oś ro -
dek Po mo czy Spo łecz nej.

Na to miast od trzech lat szko ła or ga -
ni zu je wi gi lię dla 70 osób, bę dą cych
w trud nej sy tu a cji ży cio wej. Spo łecz -
ność szkol na sta ra się o ob fi te pa czki
żyw no ścio we oraz fun du sze na przy-
go to wa nie wi gi lij ne go sto łu. Tak by ło
tak że 22 grud nia 2009 ro ku. Szkol ne
ku char ki przy go to wa ły wie le przys ma -
ków m.in. pie ro gi z ka pu stą i grzy ba -
mi, śle dzie, ry bę po grec ku. Wie czór
umi li ły JA SEŁ KA, któ re ucz nio wie
przy go to wa li pod kie run kiem ka te -
chet ki Mał go rza ty Tom czak oraz
Świę ty Mi ko łaj, któ ry ro zda wał pa czki
przy go to wa ne przez sa mo rząd ucz -

niow ski. Pie nią dze uzy ska ne z dy sko -
te ki an drzej ko wej i lo te rii fan to wej,
wy star czy ły nie tyl ko na sło dy cze, ale
i na środ ki czy sto ści.

War to do dać, że „sie dem nast ka” zna -
na jest z udzia łu w licz nych ak cjach cha -
ry ta tyw nych. Od wie lu lat zaj mu je czo -
ło we miej sca w zbiór ce pie nię dzy na
Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po mo cy,
pro wa dzi „Wi gi lię dla zwie rząt w schro -
ni sku” (dzie ci za no szą psom i ko tom

ko ce, żyw ność, a na wet bu dy), ucz nio -
wie kwe stu ją w ak cji „Ra tuj my Płoc ki
Po wąz ki”, zbie ra li książ ki dla ró wieś ni -
ków z Ukra i ny i pie nią dze dla gło du ją -
cych dzie ci w Gha nie.

Dzia ła nia te zo sta ły do ce nio ne tak że
przez or ga ni za cję UNI CEF Pol ska, któ -
ra w 2009 ro ku w kon kur sie na „Naj bar -
dziej za an ga żo wa ną spo łecz nie szko łę”
przyz na ła płoc kiej „sie dem nast ce” pier-
wsze miej sce. LK

„Nikt nie ma pra wa być szczę śli wy sam, bo na praw dę żyć, 
to po ma gać in nym żyć”

Dzie lą się z in ny mi
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W mi nio nym, 2009 ro ku do płoc kie go zoo spro wa dzo nych zo sta ło 87 sztuk 

no wych zwie rząt, ty le sa mo, w na szym ogro dzie, przy szło na świat (bez ryb). 

Oto naj waż niej sze z nich.

Ra dość w ogro dzie
Praw dzi wą sen sa cją w płoc kim zoo by ły na ro dzi ny mło dej ży ra fy (fo to 1 i 8). Sam-

czyk przy szedł na świat w sier pniu. Je go ma mą jest oś mio let nia Ju dy ta, a ta tą – nie co

młod szy Si mai. Ra dość jest tym wię ksza, że Ju dy ta już raz uro dzi ła w Płoc ku mło de,

któ re ży ło je dy nie trzy dni. Mło dym sam czy kiem za czę li się opie ko wać ucz nio wie

L.O. im. Wł. Ja gieł ły. Stąd imię mal ca – Ja giel lo nek. Płoc kie ży ra fy na le żą do bar dzo

cen ne go pod ga tun ku ba rin go (rot schil da), któ ry jest za gro żo ny wy gi nię ciem. Dla te go

ko lej ny po wód do ra do ści to no wa cią ża w ro dzi nie płoc kich ży raf. Ro dzeń stwo Ja -

giel lon ka ma przyjść na świat za 3 mie sią ce. 
Po tom stwa spo dzie wa ją się rów nież osły so ma lij skie (fo to 7), któ re go – je dy na

w Pol sce – gru pa ho do wla na pro wa dza na jest w płoc kim ogro dzie. Dru ga sa mi ca przy-

je cha ła do nas na kil ka dni przed Bo żym Na ro dze niem. Na świe cie ży je ich za led wie

155 sztuk, ale na wol no ści tyl ko 15, resz ta w ogro dach zo o lo gicz nych. W Czer wo nej

Księ dze ga tu nek zo stał od no to wa ny w ka te go rii CR – kry tycz nie za gro żo ny. Przy czy -

ną wy mie ra nia osioł ków so ma lij skich jest wy pie ra nie ich z pa stwisk przez zwie rzę ta

ho do wa ne przez czło wie ka. 
Płoc kie zoo jest też pier wszym ogro dem w Pol sce, w któ rym przy szła na świat ara

zie lo na (fo to 2). Wśród pta ków, cie ka wym na byt kiem 2009 ro ku był Ko ro niec – naj -

wię kszy go łąb świa ta (fo to 3). Mo że my się też poch wa lić dwo ma ga tun ka mi sów ar -

ktycz nych: so wy mszar ne (fo to 4) i so wy ja rzę ba te (fo to 5). Pier wsze go przy chów ku

do cze ka ły się rów nież ta ma ry ny zło to rę kie. Dy rek tor Ni we liń ski z du mą pod kre śla, że

w pa wi lo nie ta ma ryn i mar mo zet mno żą się wszyst kie miesz ka ją ce tam ga tun ki. Na -

wet tak trud ne w ho do wli jak ta ma ry ny ce sar skie. 
W do brej for mie są też płoc kie pin gwi ny. Two rzą ko lej ne pa ry ho do wla ne. 5 grud-

nia wy klu ło się jed no ma łe, a trzy dni póź niej ko lej ne. Pin gwi ny roz mna ża ją się przez

ca ły rok, ale szczyt zno sze nia jaj przy pa da na li sto pad -sty czeń. W Miej skim Ogro dzie

Zo o lo gicz nym ko lo nię pin gwi nów mo że my po dzi wiać od kil ku lat. Od paź dzier ni ka

2006 ro ku pin gwi ny mo gą ko rzy stać z du że go wy bie gu i ba se nu o po wierz chni 255

me trów kwa dra to wych. Dzię ki no wym przy chów kom ich licz ba wzro sła do 45. 

Cie szy rów nież po wrót ma łych pand (fo to 6), któ rych wy bieg przez kil ka lat stał pu sty. 

W tym ro ku po win niś my spo dzie wać się za koń cze nia prac w her pe ta rium, gdzie no -

wo ścią bę dzie pa wi lon mo ty li i for mi ka rium (sztucz ne mro wi sko). Po wró ci też

pszcze li ul. Od ma ja zaś na wy so ko ści sta wów po dzi wiać bę dzie moż na płoc kie alpi -

na rium. 
Na ko niec, sko ro za czę liś my sta ty sty ką, war to do dać jesz cze dwie licz by. W 2009 r.

80 sztuk zwie rząt zmar ło (łącz nie z ry ba mi). Stan płoc kie go zwie rzyń ca wy no si 3364

sztu ki. (rł)
zdjęcia: Alek san der Ni we liń ski

Jagiellonek i Simar, czyli syn i ojciec Panda mała: znów jestem w Płocku
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Tyl ko w 2009 ro ku na dro gach Płoc ka i po wia tu zgi nę ły 52
oso by. – Fakt, wy pad ków jest zde cy do wa nie mniej, ale ich ofiar
z ro ku na rok przy by wa – tłu ma czył pod czas kon fe ren cji pra so -
wej na czel nik wy dzia łu ru chu dro go we go w Płoc ku kom. Zbi g-
niew Kop czyń ski. Czy no sze nie „od bla sków” mo że tu coś zmie -
nić? Kop czyń ski nie ma wąt pli wo ści, że tak. Kie row ca ja dą cy
sa mo cho dem z pręd ko ścią 80 km/h do strze że pie sze go bez od -
bla sków, kie dy ten bę dzie od nie go w odleg ło ści 30 me trów. Na
wła ści wą re ak cję ma wów czas za led -
wie 1,2 s. Oso ba z ele men ta mi od bla -
sko wy mi jest wi docz na no cą ze 150 m.
W tym przy pad ku czas re ak cji kie row -
cy, ja dą ce go sa mo cho dem z pręd ko -
ścią 80 km/h to 7 se kund. – To bar dzo
du żo. Moż na unik nąć tra ge dii – pod-
kre śla Kop czyń ski. 

Płoc kiej po li cji uda ło się za an ga żo -
wać w kam pa nię spo łecz ną 6 in sty tu -
cji i oso by pry wat ne, m.in. PO KiS,
MDK, płoc kie ZOO oraz Fun da cję
Or len Dar Ser ca. PO KiS za i na u gu ro -
wał kam pa nię w Syl we stra, ro zda jąc
(3 000 szt.) przed płoc kim ra tu szem
ele men ty od bla sko we, któ re no si ły
rów nież gwia zdy syl we stro wej no cy.
Po dob nie by ło pod czas Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy (5 000
szt.). – W tym ro ku chce my zro bić, nie
świa teł ko, ale od blask do nie ba – mó wi ła na grud nio wej kon-
fe ren cji Iza be la Sztan de ra z Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry,
sze fo wa płoc kie go szta bu WOŚP. – Lu dzie bę dą mie li od bla -
ski ro zda wa ne przez wo lon ta riu szy, a co naj waż niej sze, sa mi
wo lon ta riu sze z od bla ska mi bę dą bar dziej bez piecz ni.

Od bla ski prze ka za ła nie od płat nie fun da cja Or len Dar Ser ca.
– Cze ka liś my na ta ką ak cję – mó wił jej pre zes Eu ge niusz Ko -

wal czyk. – Ja sam no szę od bla ski i wiem, jak du że ma to zna -
cze nie dla mo je go bez pie czeń stwa na dro dze. 

– Ogród zo o lo gicz ny od wie dza bli sko 200 000 osób rocz nie
– mó wił z ko lei dy rek tor Ni we liń ski. – Prze wa ża ją ca ich część
to dzie ci i mło dzież. To mię dzy in ny mi naj młod szym bę dzie my
uświa da miać po trze bę no sze nia od bla sków, zgod nie z za sa dą:
je stem wi docz ny, je stem bez piecz ny. Pro wa dzi my za ję cia
z gru pa mi szkol ny mi przez ca ły rok, na pre lek cje przy cho dzi

na wet 30 000 ucz niów od wrześ nia do
czer wca.

Dy rek tor płoc kie go zoo Alek san der Ni -
we liń ski obie cał, że lo go kam pa nii umie -
ści przy wy bie gu, gdzie miesz ka ze bra.
Bo właś nie ona jest ma skot ką kam pa nii
„Ze bra w pa ski też no si od bla ski”. Lo go
stwo rzył Mar cin No wak z fir my Pro mo -
cja Via -Art.

Kam pa nia bę dzie sta le się roz wi ja ła.
Nie dłu go dzię ki płoc kie mu fo to gra fi ko -
wi Mar ko wi Ko nar skie mu, Pro mo cji
Via -Art i mia stu, któ re za de kla ro wa ło
po nieść kosz ty dru ku i na kle ja nia pla ka -
tów ak cja sta nie się bar dzo wi docz na
w Płoc ku. Ze bra naj pierw po ja wi się na
wiel kim ekra nie dio do wym na bu dyn ku
daw ne go dwor ca PKS przy al. Ja cho wi -
cza.

– Chce my wpro wa dzić mo dę na od -
bla ski – mó wił ko men dant Ja ro sław Brach. – Do pro jek tu
przy stą pi li lu dzie, któ rzy wi dzą po trze bę po pra wy bez pie czeń -
stwa na dro gach. Czę sto sa mi ma ją do świad cze nia z pie szy mi,
po ja wia ją cy mi się przed sa mo cho dem w ostat nim mo men cie. 

Li sta osób bio rą cych udział w „Ze brze” jest w dal szym cią -
gu otwar ta, cze ka my na każ de go, kto ma po mysł po pra wy bez-
pie czeń stwa na dro gach. (rł)

Do no sze nia „od bla sków” ma ją za chę cać z bil lbor dów mło dzie żo wi ido le, m.in. Mar cin „Ró żal” Ró żal ski. Po co?
Aby zmie nić dro go we sta ty sty ki, aby na płoc kich dro gach by ło bez piecz nie. 

Od bla ski są w mo dzie

Na prze ło mie ro ku po ziom Wi sły na wy so ko ści Płoc ka za -
czął szyb ko ros nąć, spię trza jąc za ma rza ją cą krę po wy żej li nii
nad wi ślań skich wa łów. 

W dra ma tycz nej sy tu a cji zna laz ła się prze de wszyst kim
płoc ka „MOR KA”. Już 30 grud nia o godz. 11 na stro nie in ter -
ne to wej klu bu po ja wia się ko mu ni kat: Stan wo dy o 15 cm po -
ni żej po zio mu pla cu gdzie skła do wa ne są jach ty. Wła ści cie le
za in te re suj cie się swo i mi jach ta mi. 

Trzy i pół go dzi ny póź niej sy tu a cja jest już „bar dzo po waż -
na”. O godz. 16 An drzej Jo deł ka pre zes PTTK MOR KA og ła -
sza „alarm po wo dzio wy”, a dzień póź niej o godz. 8 „ak cję
prze ciw po wo dzio wą”. Wszy scy, któ rzy mo gą po móc ma ją się
sta wić z ło pa ta mi, szpa dla mi i w stro jach ro bo czych. Wszy scy
też ocze ku ją lo do ła ma czy. O godz. 16 wo da prze sta je się pod-
no sić. Nie na dłu go.

1 stycz nia o godz. 8 pre zes Jo deł ka wy da je ko lej ny, dra-
ma tycz ny ko mu ni kat: Po ziom wo dy po wo li, ale sy ste ma tycz -
nie wzra sta. Już ok. 15 – 20 cm po zo sta ło, by do sta ła się na
plac. Nie re zy gnu je my z wal ki o na sze do bro. ZWO ŁU JĘ NA
GODZ. 11.00 WSZYST KICH CZŁON KÓW MOR KI Z ŁO -
PA TA MI I SZPA DLA MI. KAŻ DA PA RA RĄK NA WA GĘ
ZŁO TA. W śro do wi sku płoc kich że gla rzy mó wi się, że sy tu -
a cja za czy na przy po mi nać tę z 1982 ro ku. O 19.30 ko lej ny
ko mu ni kat: wo da od godz. 12.30 opa dła o ok. 12-15 cm (...).
Lo do ła ma cze za koń czy ły pra cę w odleg ło ści oko ło 1,5 km od
za po ry an tyś ry żo wej, po ni żej szpi ta la. Mo że ju tro do trą do
Mor ki. Oby. 

Na stęp ny ko mu ni kat ma być po da ny 2 stycz nia, oko ło godz.
10. Ale po ja wia się już o 4:15. Ru szy ły lo dy po wo du jąc pod-
pię trze nie wo dy. Kra za czy na nisz czyć wszyst ko, co na jej dro -
dze. Wszy scy do Mor ki – po trzeb na po moc. O 5:30 po tęż ny za -
tor za trzy mu je się na wy so ko ści MOR KI. Wo da, któ ra rap-

tow nie pod pię trzy ła, jest oko ło 6 cm po ni żej wej ścia na plac
MOR KI. Jed na z ło dzi zna laz ła się na bra mie do sli pu. Kra
nisz czy ogro dze nie łą czą ce MOR KĘ ze Szkół ką Że glar ską.
W ra tu szu roz po czy na się na ra da po wo dzio wa z udzia łem
Wo je wo dy Ma zo wiec kie go, władz RZGW, Sta ro sty Płoc kie -
go, Pre zy den ta Mia sta Płoc ka i po dleg łych służb. 

Od godz. 20 wo da znów opa da. Wo da za trzy ma ła się na sta -
nie z go dzin wie czor nych dnia po przed nie go, czy li ok. 25-30
cm po ni żej fur tki. Za to kra lo do wa po now nie za peł ni ła ca łą
prze strzeń do mo stu. To ko mu ni kat z 3 stycz nia, z godz. 10.
Dzie sięć go dzin póź niej lo do ła ma cze są już do brze wi docz ne
na wy so ko ści szpi ta la. Wo da opa da o dal sze 20 cm, a tem pe -
ra tu ra spa da. 4 stycz nia po po łud niu wo da opa dła po ni żej bul-
wa ru o ok. 50 cm.

(rł na podst. www.mor ka -plock.pl)

Wi sła wy szła

* Na ul. Wy szo grodz kiej, ko ło Za kła du Ener-
ge tycz ne go, cię ża rów ka ude rzy ła w słup.
Jej ele ment spadł na prze jeż dża ją ce au di.
Nikt nie od niósł obra żeń.

* Trzy oso by, w tym 10-let nie dziec ko, zo -
sta ły ran ne w wy pad ku, do któ re go do szło
na dro dze z Płoc ka do War sza wy. Przy-
czy ną by ło wy mu sze nie pier wszeń stwa
prze ja zdu przez kie row cę ma zdy. Do szpi-
ta la tra fi ła kie ru ją ca sa a bem, jej dziec ko
oraz pa sa żer ma zdy.

* Do męż czyz ny i je go sy na po de szło dwóch
męż czyzn i za żą da ło 2 zło tych. Gdy ich
nie otrzy ma li, za czę li gro zić ta sa kiem.
Gdy spraw cy zo ba czy li prze jeż dża ją cy ra -
dio wóz, za czę li ucie kać, ale nie sku tecz -
nie. Fun kcjo na riu sze zba da li ich al ko te -
stem, któ ry u 38-lat ka wy ka zał 2,2 pro mi -
la, a u 32-lat ka – po nad 3 pro mi le. Męż -
czyź ni tra fi li do po li cyj ne go aresz tu. Do
zda rze nia do szło wie czo rem przed Ka uf -
lan dem. 

* Po li cjan ci za trzy ma li 38-let nie go męż -
czyz nę, któ ry awan tu ro wał się w miesz -
ka niu przy ul. Mio do wej. Spraw ca był
pi ja ny, a – do dat ko wo – miał przy so bie
ma ri hu a nę. 

* Kie row ca To y o ty Co rol li, ja dą cy ul. Gra -
bów ka, na łu ku dro gi zje chał na gle na
prze ciw ny pas ru chu, za ha czył o Fia ta
Pan dę i zde rzył się czo ło wo z VW Gol -
fem. Do szpi ta la tra fi ło dwo je płoc czan
z gol fa oraz spraw ca wy pad ku – 68-let ni
męż czyz na, któ ry pro wa dził sa mo chód
ma jąc 1,2 pro mi la al ko ho lu w or ga niz mie.

* Przy ul. Sło do wej niez na ny spraw ca za a ta -
ko wał 86-let nią płoc czan kę i ukradł jej to -
reb kę. 

* Przy ul. Oto liń skiej pa trol po li cji za trzy mał
dwóch nie trzeź wych kie row ców. 31-let ni
płoc cza nin miał 1,8 pro mi la al ko ho lu
w or ga niz mie, a 19-la tek z Płoń ska – 0,6
pro mi la.

* W al. Pił sud skie go zde rzy ły się trzy po ja -
zdy. Naj pierw se at ude rzył w fia ta, a ten
w sto ją cą przed nim cię ża ro wą sca nię.
Kie ru ją ca fia tem ko bie ta tra fiła do szpi-
ta la, ale po ba da niach wró ci ła do do mu.
Spraw ca wy pad ku wy biegł z au ta i za -
czął ucie kać, wy rzu ca jąc po dro dze por t-
fel i do ku men ty. Za u wa żył to pa trol pre -
wen cji, któ ry do go nił 25-let nie go płoc -
cza ni na. Męż czyz na był pi ja ny; w or ga -
niz mie miał 2,85 pro mi la al ko ho lu. Po n-
ad to oka za ło się, że ma on za kaz pro wa -
dze nia po ja zdów do 2012 ro ku. Wcześ -
niej są dy trzy krot nie od bie ra ły mu pra wo
ja zdy za po dob ne wy czy ny. Męż czyz na
tra fił do aresz tu, a o je go lo sie zde cy du je
pro ku ra tor. 

* Trzech pi ja nych męż czyzn w wie ku 20-22
la ta za a ta ko wa ło ja dą ce go ro we rem 68-
let nie go płoc cza ni na. Spraw cy bi li i ko pa -
li swo ją ofia rą, ukra dli 500 zło tych
i odesz li z miej sca zda rze nia (ul. Rzecz-
na). Star szy męż czyz na za trzy mał nad jeż -
dża ją cy sa mo chód, w któ rym je chał eme -
ry to wa ny po li cjant. Męż czyź ni po je cha li
za spraw ca mi i za trzy ma li te go, któ ry za -
czął bój kę. Gdy męż czyź ni cze ka li na pa -
trol, po ja wi ło się dwóch po zo sta łych na -
past ni ków. Wszy scy za prze cza li, że po bi -
li i okra dli star sze go pa na. Je śli zez na nia
68-lat ka oka żą się praw dzi we, to na past ni -
kom gro zi do 12 wię zie nia. (m.d.)

Kro ni ka po li cyj na
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Ciep łow nię miej ską w Płoń sku od wie dzi liś my 5 stycz -
nia te go ro ku, w środ ku okre su grzew cze go, trzy mał sil -
ny mróz. Jest to naj wię ksza w Pol sce ciep łow nia eko lo -
gicz na opa la na zręb ka mi drew na. Jej część pra cu je trze-
ci se zon. W środ ku czy sto, spo koj nie, urzą dze nia pra cu -
ją jak szwaj car ski ze ga rek. Sko rzy sta liś my z go ści ny pa -
na Lon gi na Bo guc kie go, wi ce pre ze sa za rzą du PEC
(Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej), któ ry po ka zał
ciep łow nię, któ ra jest włas no ścią sa mo rzą du miej skie go.

Bo gu sław Osiec ki: Ja kie są do tych cza so we do świad -
cze nia w spa la niu zręb ków?

Lon gin Bo guc ki: Ko cioł pra cu je bez wię kszych za s-
trze żeń. Na po cząt ku by ły pew ne prob le my ale wy ni ka ły
z ucze nia się przez nas i przez pro du cen ta, któ rym jest fir -
ma szwaj car ska SCHMID. By ły prob le my tech nicz ne
z tur bi ną, któ ra nie do trzy my wa ła za ło żo nych pa ra me -
trów. Wy stę po wa ły nad mier ne drga nia, wzra sta ła tem pe -
ra tu ra ło żysk. Do staw cą tur bi ny jest fir ma nie miec ka. Po -
nie waż urzą dze nia by ły na gwa ran cji, roz mo wy z pro du -
cen ta mi by ły pro wa dzo ne przez ge ne ral ne go wy ko naw cę
fir mę Gros pol z Poz na nia. Te raz jest już do brze. Z te go co
nam wia do mo, je steś my pier wszą w Pol sce ciep łow nią
eko lo gicz ną te go ty pu. Su wał ki by ły też za in te re so wa ne,
szcze gól nie pro duk cją ener gii elek trycz nej. 

An drzej Pie karz: Czy są prob le my ze zręb ka mi, wil -
go cią, ich prze cho wy wa niem?

LB: Naj le piej roz po cząć od do bre go wy po sa że nia la -
bo ra to rium, aby na bie żą co wy ko ny wać ana li zy war to ści
opa ło wej. Na tej pod sta wie pro wa dzi się ne go cja cje ce -
no we co do war to ści jed nost ki opa ło wej za GJ w to nie.
Cho dzi o ilość ener gii che micz nej w to nie bio ma sy. Me -
to da mi che micz ny mi okre śla my war tość opa ło wą drew-
na. Do staw cy czę sto mie rzą ilość bio ma sy w me trach
sze ścien nych lub prze strzen nych. Są to jed nost ki umow -
ne, bar dzo dy sku syj ne, bo trud no okre ślić ile jest w bio -
ma sie drew na, ile po wie trza a ile wo dy.

BO: Czy ma zna cze nie ro dzaj drew na, li ścia ste czy
igla ste?

LB: Nie ma. Prze strze gam przed gro ma dze niem na
hał dzie bio ma sy za wie ra ją cej du że ilo ści li ści, szcze gól -
nie la tem. Li ście ule ga ją fer men ta cji, wy dzie la ją du że
ilo ści me ta nu i mo że wy stą pić sa mo zap łon. Mie liś my ta -
ki przy pa dek. Naj lep szą me to dą jest prze cho wy wa nie
zręb ków pod go łym nie bem a nie pod da chem. Przy dłu -
gim prze cho wy wa niu za le ca się in sta la cję rur per fo ro wa -
nych i wie trze nie zgro ma dzo nej bio ma sy. Ru ry mo gą
słu żyć też do od pro wa dze nia nad mia ru wo dy – roś nie
w ten spo sób war tość opa ło wa. Naj le piej tak usta wić har-
mo no gram do staw aby zręb ki nie by ły skła do wa ne na
pla cu dłu żej jak dwa ty god nie.

AP: Ma cie prob lem z po zy ska niem zręb ków?
LB: Na dziś nie ma ta kich prob le mów. Pod no si my na -

sze wy ma ga nia co do ja ko ści su row ca i tu prob le my mo -
gą się po ja wić. W pob li żu Płoń ska nie ma wię kszych ob -
sza rów leś nych. Zręb ki są do star cza ne z odleg ło ści po -
nad 100 ki lo me trów, co pod no si ich ce nę. 

BO: Sły sza łem, że pod pi sa li ście kon trakt z plan ta to -
rem wierz by ener ge tycz nej.

LB: To są nie wiel kie ilo ści. Plan ta to rzy czę sto nie
spraw dzi li po zio mu wód grun to wych przed po sa dze -
niem wierzb. A wierz ba po trze bu je du żo wo dy i je śli ta
wo da jest za głę bo ko to efek ty są mi zer ne. Niek tó rzy
por wa li się na upra wę wierz by, ale nie uzy ska li za kła da -
nych re zul ta tów. 

AP: Ile zręb ków zu ży wa cie w cią gu ro ku?
LB: Rocz ne zu ży cie bio ma sy jest w gra ni cach 70-75

ty się cy me trów prze strzen nych. Ma my, w cią gu ro ku,
krót ką, pół to ra mie sięcz ną przer wę re mon to wą. La tem
do star cza my pa rę (ciep ło) tyl ko do firm pro duk cyj nych
np. AGRI COL. Tur bo zes pół pra cu je wów czas ma łą mo -
cą i ma my prob lem ze sprze da żą ener gii ciepl nej po cho -
dzą cej ze skra pla cza. Za to zi mą ra dzi my so bie bar dzo
do brze. W za ło że niach ma my pro duk cję 10,5 tys MWh
ener gii ze zręb ków. 

BO: Dru gie 10 MWh ma cie z kot ła wę glo we go.
LB: Ma my dwa kot ły wę glo we WRm15 i WR10. Dzi -

siaj pra cu je je den z nich.
BO: Czy bez tych dwóch kot łów za ry zy ko wał by Pan

uru cha mia nie kot ła na bio ma sę?
LB: To zbyt du że ry zy ko. U nas jest ol brzy mia nie -

pew ność co do oto cze nia pro wa dzo nej dzia łal no ści.
W tej sy tu a cji re zer wa wę glo wa mu si być. 

AP: A co ro bi cie z po pio łem ze spa le nia bio ma sy?
LB: Po piół na ra zie gro ma dzi my, nie są to du że ilo ści.

Ma my wy ko na ną ana li zę je go skła du. Do ku men ta cja zo -
sta ła prze sła na do In sty tu tu Gle boz naw stwa. Wy da je mi
się, że ten po piół na da je się wy łącz nie do upraw ener ge -
tycz nych. Jest w nim, po za po ta sem, ma gne zem, wap-
niem i azo tem ca ła tab li ca Men de le je wa. 

AP: Czy opa la nie zręb ka mi jest tań sze niż wę glem?
LB: Eko lo gia mu si kosz to wać. Przy obec nym nie kon -

tro lo wa nym wzro ście cen wę gla, to w tej chwi li kosz ty
są po rów ny wal ne. Do nie daw na zręb ki by ły droż szym
pa li wem. Dla te go sen sow na jest pro duk cja sko ja rzo nej
ener gii, ter micz nej i elek trycz nej. Naj no wsza tech no lo -
gia po zy ski wa nia ener gii z bio ma sy po le ga na zga zy fi -
ko wa niu tej że bio ma sy i spa la niu wy two rzo ne go me ta -
nu. Zga zo wy wać moż na wszyst ko, li ście bu ra cza ne, li ś-
cie z drzew, tra wę. Nie ste ty, koszt ta kiej in we sty cji jest
po nad dwu krot nie wię kszy niż przy spa la niu. Na 1MW
mo cy trze ba wy dać ok. 4mln zło tych.

BO: Czy jest Pan za do wo lo ny z tej in we sty cji?
LB: Był bym bar dziej za do wo lo ny gdy by sta ło się tak

jak prze wi dy wa ła umo wa i gdy byś my pro du ko wa li ta ką
ilość ener gii ja ką za kła da liś my. Du że kło po ty mie liś my
z Urzę dem Re gu la cji Ener ge ty ki. Dłu go cze ka liś my na
kon ce sję na wy twa rza nie ener gii elek trycz nej. Bra ko wa -
ło im wie dzy na te mat go to wych, spraw dzo nych tech no -
lo gii. Stra ci liś my spo ro cza su i pa ry na pró by tur bi ny. 

BO: Skąd po mysł ciep łow ni eko lo gicz nej?
LB: Ini cja to rem był za rząd PEC. Po mysł zna lazł po -

par cie we wła dzach mia sta, któ re po rę czy ły kre dyt. 
AP: Op ła ci ło się?
LB: Tak, cho ciaż ra chu nek nie jest pro sty. Mniej pła -

ci my za gos po dar cze ko rzy sta nie ze śro do wi ska. Pro du -
ku je my ener gię sko ja rzo ną. Do sta je my dop ła tę za sprze-
daż ener gii elek trycz nej po zy ski wa nej ze źró deł od na -
wial nych. Ma my zie lo ne cer ty fi ka ty i pra wo do han dlu
emi sja mi CO2. Sprze da liś my tro chę tych praw na gieł -
dzie w Pa ry żu po ok. 14 eu ro za to nę.

Bo gu sław Osiec ki
An drzej Pie karz

PS Płońsk ma jed ną du żą ciep łow nię miej ską z róż ny -
mi kot ła mi – na wę giel i na drew no. Jest to prze my śla na
dy wer sy fi ka cja po zy ski wa nia ciep ła. Za brak nie wę gla to
bę dą mie li ciep ło z drew na. Mia sto Płock nie ma włas nej
ciep łow ni, ku pu je ciep ło wy łącz nie z jed ne go źró dła,
ciep łow ni PKN OR LEN. Mo że war to to zmie nić?

Jed no ciep ło, dwa źró dła

Eko lo gicz na ener gia

In for ma cje umoż li wia ją ce stwier dze nie czy da ny pa c-
jent jest ob ję ty ubez pie cze niem, ZUS prze ka zu je do 
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia w for mie elek tro nicz nej.
Raz w ty god niu prze ka zy wa ne są de kla ra cje zgło sze nia
do ubez pie cze nia zdro wot ne go oraz de kla ra cje wy re je -
stro wa nia z ubez pie cze nia. Raz w mie sią cu NFZ otrzy-
mu je pli ki za wie ra ją ce in for ma cje o na leż nych i op ła co -
nych skład kach. 

– Da ne, któ re prze ka zu je my do NFZ są wy star cza ją ce
do usta le nia pra wa do ko rzy sta nia ze świad czeń zdro wot-
nych. Nie ma po trze by, by dub lo wać je na pa pie rze – wy -
jaś nia Mi ro sła wa Bo ry czka, czło nek za rzą du ZUS ds.
eko no micz no -fi nan so wych. 

Dla ubez pie czo nych (pa cjen tów) za prze sta nie przez
ZUS wy da wa nia i po twier dza nia le gi ty ma cji ubez pie cze -
nio wych nie po win no mieć żad ne go wpły wu na moż li -
wość ko rzy sta nia z opie ki zdro wot nej na do tych cza so -
wych za sa dach. Do wo dem ubez pie cze nia są in ne do ku -
men ty okre ślo ne przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia,
w szcze gól no ści do ku men ty po twier dza ją ce op ła ca nie
skła dek.

Jed nym z do wo dów po twier dza ją cych pra wo do ko -
rzy sta nia z opie ki zdro wot nej jest druk ZUS RMUA, czy -
li in for ma cja o mie sięcz nej kwo cie skła dek prze ka zy wa -
na ubez pie czo nym przez płat ni ków (każ dy pra co daw ca
ma obo wią zek wy sta wia nia swo im pra cow ni kom ta kie go
do ku men tu co mie siąc). W przy pad ku osób pro wa dzą -
cych dzia łal ność gos po dar czą po twier dze niem ubez pie -
cze nia jest druk zgło sze nia do ubez pie cze nia zdro wot ne -
go oraz do wód op ła ce nia skła dek. 

Szcze gó ło we in for ma cje o za sa dach po twier dza nia
pra wa do świad czeń z ubez pie cze nia zdro wot ne go moż -
na zna leźć na stro nie in ter ne to wej Na ro do we go Fun du -
szu Zdro wia: www.nfz.gov.pl.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel 
rzecz nik pra so wy O/ZUS w Płoc ku

ZUS in for mu je

Z koń cem grud nia 2009 r. Za kład Ubez pie czeń
Spo łecz nych za prze stał wy da wa nia i po twier dza -
nia pa pie ro wych le gi ty ma cji ubez pie cze nio wych.
Od 1 stycz nia 2010 r. pra wo do świad czeń z opie -
ki zdro wot nej po twier dzać bę dą in ne do ku men ty
okre ślo ne przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia. 

Le gi ty ma cje do la mu sa

37 miesz kań ców Płoc ka bie rze udział w II edy cji pro-
jek tu „KIS – Po moc wy klu czo nym”, współ fi nan so wa nej
przez Unię Eu ro pej ską (EFS). Są to oso by dłu go trwa le
bez ro bot ne, ko rzy sta ją ce z po mo cy płoc kie go MOPS
i za re je stro wa ne w Miej skim Urzę dzie Pra cy.

Od li sto pa da 2009 r. spot ka li się z psy cho lo giem oraz
do rad cą za wo do wym. Ich ce lem by ło wy kry cie in dy wi -
du al nych pre dys po zy cji za wo do wych uczest ni ków. Wy -
ni ki tych kon sul ta cji w po łą cze niu z po cząt ko wy mi de -
kla ra cja mi bę dą pod sta wą do skie ro wa nia uczest ni ków II
edy cji na od po wied nie kur sy i szko le nia za wo do we, któ -
re roz pocz ną się na prze ło mie I i II kwar ta łu 2010 ro ku. 

Wcześ niej, bo już od stycz nia, roz po czy na ją się spot -
ka nia gru po we. Pe da go dzy po pro wa dzą za ję cia z za kre -
su edu ka cji spo łecz nej – ko mu ni ka cja w ro dzi nie,
kształ to wa nie wła ści wej po sta wy wo bec ro dzi ny, ra dze -
nie so bie w trud nych sy tu a cjach opie kuń czo – wy cho -
waw czych. Psy cho lo dzy oraz do rad cy za wo do wi prze -
pro wa dzą war szta ty obej mu ją ce za ję cia psy cho -e du ka -
cyj ne w za kre sie roz wi ja nia in te li gen cji emo cjo nal nej.
Bę dą uczyć jak ra dzić so bie ze stre sem i przez wy cię żać
prob le my ży cio we. Prze pro wa dzą rów nież war szta ty
z ak tyw ne go po szu ki wa nia pra cy, pi sa nia CV i li stu
mo ty wa cyj ne go, pism urzę do wych i po dań. Na u czą au -
to pre zen ta cji i pro wa dze nia roz mo wy z pra co daw cą.
Spot ka nia bę dą od by wać się przez 8 mie się cy (sty czeń
– sier pień 2010 ro ku). (op. rł)

Dru ga edy cja pro jek tu 
„Po moc Wy klu czo nym”
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Nie da się udo wod nić, że 21 stycz nia
1945 r. za koń czy ła jed na oku pa cja na rzecz
in nej. Ta kie my śle nie, mi mo trwa ją cej wal ki
wew nętrz nej, nie wy trzy mu je pró by kry ty ki –
pi sze w książ ce „Płock w okre sie oku pa cji

1939 – 1945” Mi ro sław Kra jew ski (Płock -
Wło cła wek 2001). Nie mo że się z tym zgo -
dzić Ja cek Pa wło wicz – au tor ta kich ksią żek
jak „Lu dzie bez pie ki. Urząd Bez pie czeń -
stwa Pub licz ne go w Płoc ku 1945 – 1956”
(War sza wa 2007), czy „Chwa ła bo ha te rom.
Miesz kań cy Ma zo wsza za chod nio -pół noc -
ne go są dze ni przez Woj sko we Są dy Re jo no -
we 1946–1955” (War sza wa 2005).

– Dla Po la ków, dla woj ska pol skie go ja kim
by ła Ar mia Kra jo wa, to nie był ko niec woj ny.
To był jej ciąg dal szy, tyl ko w in nych re a -
liach, w re a liach Pol ski, gdzie ide o lo gia
i kłam li wa pro pa gan da ko mu ni stycz na do mi -
no wa ły. Wła dza lu do wa to by ła fik cja. Ko mu -
ni ści pol scy nie mie li nic do po wie dze nia Pol -
sce, naj wię cej do po wie dze nia mia ło NKWD
– mó wi Pa wło wicz.

In we sty cje wła dzy lu do wej

Jak pi sał Fran ci szek Do ro bek w książ ce
„Płock i zie mia płoc ka w 1945 ro ku” (TNP
1980), od dzia ły ra dziec kie za ję ły Ra dzi wie
w „wy sło necz nio ne po łud nie” 20 stycz nia.
Na stęp ne go ran ka sta nę ły na pra wym brze gu
Wi sły. Ca łe mia sto zo sta ło wyz wo lo ne – pi -
sał da lej. – Od szedł na za wsze czas – „po nu -
ry jak mil cze nie, w któ rym mi łość by ła bez si -
ły, a śmierć bez ma je sta tu.” Na wie ży ze ga -
ro wej płoc kie go ra tu sza po wie wać za czę ły
fla gi: pol ska i ra dziec ka.

Wg Pa wło wi cza po ra nek był ra czej po nu -
ry. W mie ście stra szy ły zbu rzo ne obiek ty
m.in. most i dwo rzec ko le jo wy. Uno sił się
smród spa le niz ny z pod pa lo nych przez ucie -
ka ją cych Niem ców bu dyn ków, m.in. ma ga -
zy nów zbo żo wych. Uli ce by ły pu ste. Lu dzie
ra czej nie wy cho dzi li z do mów. Nie by ło ło -
po czą cych flag i kwia tów rzu ca nych na czoł -
gi i ma sze ru ją cych czer wo no ar mi stów.

– So wie ci to by ła wiel ka nie wia do ma. Pa -
no wała roz pacz po za mor do wa nych przez

Niem ców w le sie brwi leń skim (18 stycz nia –
202 oso by) i na ul. Sien kie wi cza (19 stycz -

nia – 79 osób). No i py ta nie: co bę dzie da lej?
– tłu ma czy Pa wło wicz. – Ro sja nie za cho wy -
wa li się bar dzo róż nie. By ły gra bie że. Ma my
re la cje lu dzi o tym, jak cho dzi li po do mach
i chcie li wód ki. By ły też pró by gwał tu na ko -
bie tach. Trze ba pa mię tać, że tzw. ra dziec ki
żoł nierz fron to wy to by ła naj gor sza ho ło ta,
lu dzie w za sa dzie ca ły czas pi ja ni. Do te go
mie li za so bą NKWD, któ re strze la ło do
nich, kie dy nie szli na przód.

Z Ar mią Czer wo ną do Płoc ka przy by li też
so wieccy ko men dan ci woj sko wi; miej ski –
mjr Cy ga now i po wia to wy – mjr Wa le jew.
To oni przez naj bliż sze mie sią ce spra wo wa -
li fak tycz ną i nie mal ab so lut ną wła dzę
w Płoc ku i oko li cach.

Wa le jew wpro wa dza w Płoc ku ra dziec kie
pra wo wo jen ne. Wszy scy na tych miast mu -
szą zdać broń pal ną i bia łą, ma te ria ły wy bu -
cho we i sprzęt ra dio wy. Od godz. 18 do 6 ra -
no obo wią zu je go dzi na mi li cyj na i cał ko wi -
te zać mie nie. 

Pos piesz ne, już w pier wszych ty god niach
wol no ści, pod wyż sze nie ogro dze nia wię zie ni
płoc kich, fa tal ne ro bi ło wra że nie wśród spo -
łe czeń stwa – pi sał w swej książ ce Do ro bek.
– Fakt ten, okre śla no ja ko „pier wszą in we -
sty cję lu do wej wła dzy”. Co dzien ne roz sta -
wia nie za sie ków na chod ni ku przy gma chu,
w któ rym mie ści ła się Mi li cja Oby wa tel ska
i Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa (wów-
czas był to bu dy nek przy ul. Do min kań skiej
5, a obec nie ul. 1 Ma ja 3/5) nie ty le dzi wi ły,
co ra zi ły prze cięt ne go oby wa te la.

Lep si od NKWD i Ge sta po

Ten bu dy nek był przez czas oku pa cji sie -
dzi bą Ge sta po. Po po łud niu, 21 stycz nia
1945 ro ku we szło do nie go NKWD. – Nie -
za leż nie od ko men dan tur woj sko wych, jed-
nak w bli skiej z ni mi współ pra cy, uak tyw ni -
ły się, przy stę pu jąc do le gal nej dzia łal no ści,
de le ga tu ry NKWD i gru py kon trwy wia du
Ar mii Czer wo nej (...) – pi sze w swej książ ce
Kra jew ski. 

26 stycz nia 1945 r. do „le gal nej” dzia łal -
no ści (roz ka zem per so nal nym nr 3 kie row -
ni ka WUBP) przy stą pił rów nież mjr Ta de -
usz Ko nop ka – pier wszy ko men dant płoc -
kie go Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń stwa
Pub licz ne go, któ ry po po łud niu 21 stycz nia
zaj mo wał wraz z NKWD bu dy nek przy ul.
Do min ikań skiej. – Od ra zu za czę ła się ła -
pan ka żoł nie rzy AK i lu dzi zwią za nych z po -
dzie miem nie po dleg ło ścio wym – mó wi Ja -
cek Pa wło wicz. – Mie li o ty le uła twio ną sy -
tu a cję, że w śro do wi sku płoc kim akow cy by -
li dość po wszech nie zna ni, a dzia ła ją ce na
tym te re nie struk tu ry PPR pro wa dzi ły dzia -
łal ność wy wia dow czą dla NKWD i po pro stu
przy go to wa ły li sty osób, któ re ma ją być
aresz to wa ne. Dla So wie tów Alow cy i PPR -
ow cy to by li ich lu dzie, któ rzy w cza sie woj -
ny współ pra co wa li ze sko czka mi so wiec ki -
mi. By ło to tra gicz ne w skut kach, po nie waż
NKWD wy ła pa ło naj waż niej szych lu dzi
z AK, któ rzy by li na tym te re nie. 

Że by zła pać jed ne go czło wie ka UB po tra -
fi ło zwer bo wać po ło wę miesz kań ców pod -

płoc kiej wsi, a dla roz bi cia sied mio o so bo wej
gru py ,,Cac ki” za an ga żo wać 1100 żoł nie rzy.
Jesz cze w stycz niu 1945 r. Ko nop ka prze słał
do War sza wy wnio ski o przy ję cie no wych
fun kcjo na riu szy UB. Wśród no wo przy ję -
tych był Zdzi sław Ki sie lew ski – pier wsza
wty czka AK w płoc kich struk tu rach UB. 

– Zdzi siek Ki sie lew ski, Sta ni sław Pos pi -
siel i wie lu in nych roz pra co wy wa li struk tu ry
AL jesz cze w cza sie oku pa cji. By li to żoł nie -
rze wy wia du AK, któ rzy z mar szu posz li do
UB, bo by li w AL – do da je Pa wło wicz. 

Ze wspom nień – przy ję te go w dru giej, lu -
to wej tu rze na bo rów do UB – Cze sła wa Mi -
rec kie go (rów nież żoł nie rza wy wia du In -
spek to ra tu Płoc ko – Sier pec kie go AK, któ ry
zo stał ko men dan tem UB w Bru dze niu) wie -
my, jak Ko nop ka pod cho dził do swo jej pra -
cy. Zwa nia riew – so wiec ki ma jor i na dzor ca
płoc kie go UB z ra mie nia NKWD – zor ga ni -
zo wał 10 lu te go szko le nie, m.in. na te mat jak
pro wa dzić prze słu cha nia, itp. Ko nop ka miał
wów czas stwier dzić z du mą, że po nie waż
szko lą ich Ro sja nie, a oni ko rzy sta ją z po -
dręcz ni ków ge sta po to bę dzie my lep si od jed-
nych i dru gich. 

Wą ski prze krój po li tycz ny

Trud no po wie dzieć kie dy – tak na praw dę –
ze bra ła się Miej ska Ra da Na ro do wa. Do ro bek
za K. Ger ma nem – ów czes nym se kre ta rzem
Ko mi te tu Okrę go we go PPR po da je da tę 22
stycz nia, ale zaz na cza, że mog ło to być rów -
nież dzień póź niej (wg. pp. Sto gow skich) lub
dzień wcześ niej. 21 stycz nia wska zy wał Fran-
ci szek Koz łow ski – pier wszy prze wod ni czą cy
MRN i pier wszy (wg Do rob ka), a fak tycz nie
dru gi* pre zy dent Płoc ka w ko mu ni stycz nej
Pol sce. Trud no też usta lić, ile na tym ze bra niu
by ło osób, bo – o dzi wo –„źró deł pi sem nych
ca łej spra wy brak”. A kto był? Na pew no
Koz łow ski, Ger man i mjr Cy ga now – radz iec-
ki ko men dant wo jen ny mia sta.

Do ro bek pi sze, że: w po cząt ko wym okre-
sie po wyz wo le niu wła dza z na tu ry rze czy
po sia da ła wą ski prze krój po li tycz ny. Skład
jej prze de wszyst kim sta no wi li dzia ła cze
PPS z okre su mię dzy wo jen ne go, któ rych
część prze szła w sze re gi PPR (...)

– Skład nie mógł być in ny, bo wszy scy in -
ni ukry wa li się po la sach lub sie dzie li już

w płoc kim wię zie niu – do da je Ja cek Pa wło -
wicz. – Je że li ktoś pi sze, że ja kaś Miej ska
Ra da Na ro do wa się ze bra ła to ze bra li się
wy łącz nie ko mu ni ści i lu dzie z ni mi współ -
pra cu ją cy. To nie by ła re pre zen ta cja spo łe -
czeń stwa pol skie go, to by ła re pre zen ta cja
zdraj ców na ro do wych, po nie waż struk tu ry
ko mu ni stycz ne dzia ła ły prze ciw ko pol skie mu
rzą do wi, któ ry był na emi gra cji i nie są po -
strze ga ne przez hi sto ry ków ja ko struk tu ry
nie po dleg ło ścio we. Ko mu ni ści wal czy li
z Niem ca mi. To jest praw da. Ale prze de
wszyst kim by li agen tu rą so wiec ką w Pol sce,
dzia ła ją cą na szko dę pol skie go pań stwa po -
dziem ne go.

Jed ną z pier wszych de cy zji MRN by ło
utwo rze nie Mi li cji Oby wa tel skiej.

Ra do sław Ła ba rzew ski

*) 21 stycz nia NKWD mia no wa ło Cy pria -
na Pa czkow skie go – Po la ka, in te li gen ta,
przed wo jen ne go dzia ła cza ko mu ni stycz ne -
go, któ ry w wię zie niach II RP spę dził 4 la ta
– na pre zy den ta Płoc ka, któ rym „rzą dził” 
3 dni. 23 stycz nia po po łud niu NKWD go
aresz to wa ło pod za rzu tem współ pra cy
w okre sie nie miec kiej oku pa cji z ge sta po. To
wte dy pre zy den tem zo sta je Fran ci szek Koz -
łow ski. Ja ki był fak tycz ny po wód aresz to wa -
nia Pa czkow skie go? Bez do stę pu do ar chi -
wów NKWD nie spo sób nic usta lić. Wia do -
mo jed nak, że po po wro cie z ZSRR, gdzie zo -
stał wy wie zio ny po aresz to wa niu, zo stał
w peł ni zre ha bi li to wa ny i roz po czął służ bę
w... płoc kim UB. W stycz niu był re fe ren tem
PUBP Płock, a w mar cu 1946 r.– je go ko -
men dan tem. Z ko lei od wrześ nia 1946 przez
ko lej ne osiem mie się cy in ten den tem te goż
urzę du. W ma ju 1947 ro ku umie ra. Po dob no
z przy czyn na tu ral nych. 

Czy to, co się wy da rzy ło w Płoc ku 65 lat te mu, moż na naz wać wyz wo le niem? Nie – mó wi sta now -
czo Ja cek Pa wło wicz – to by ło za stą pie nie sta rej, nie miec kiej oku pa cji, no wą so wiec ką. 

Czas po nu ry jak mil cze nie

Cy prian Pa czkow ski był pre zy den tem
Płoc ka przez 3 dni

Ce la pod bu dyn kiem przy ul. 1 Ma ja 3/5 (stan obec ny) to tu od 1939 r. ge sta po ka to wa ło
pol skich pa trio tów, od stycz niu 1945 r. to sa mo ro bi ło NKWD i UB. 

AK, czy li Ar mia Kra jo wa. Ten na pis wy ry ty
w ścia nie po dziem nej ce li przy ul. 1 Ma ja 3/5
prze trwał do dziś. Płoc cza nie mo gli zo ba czyć
piw ni ce bu dyn ku po raz pier wszy we wrześ -
niu 2006 r. pod czas od sła nia nia tab li cy upa -
mięt nia ją cej oso by tam za mor do wa ne. 
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Za czy na się cie ka wie, zbio ro wą sce ną,
w któ rej poz na je my Dżep pet ta (Ma riusz
Po go now ski) i je go są sia dów. Jest ko lo ro -
wo, ra doś nie, ak to rzy śpie wa ją. A dzie ci
chło ną wszyst ko z otwar tą bu zią. Nie ste ty,
im da lej tym mniej cie ka wie. Dia lo gi
grzęz ną w przy dłu gich ty ra dach i pro wa -
dzą nas doni kąd. Bra ku je spój no ści mię -
dzy ko lej ny mi sce na mi oraz sil nych ak -
cen tów istot nych dla po wie ści Car lo Col-
lo die go. Pi no kio (Han na Zien ta ra) jest faj -
ny... i ty le. Pro ces je go mo ral nej prze mia -
ny, tak istot ny dla ca łej hi sto rii, jest tu nie -
wi docz ny. Bra ku je gło su su mie nia, czy li
mą dre go świer szcza, któ ry upo mi na pa ja -
cy ka przed po peł nie niem ko lej nych błę -
dów. Pa nien ka z nie bie ski mi wło sa mi
(Han na Choj nac ka) po ja wia się raz i ra -
czej nie wie le ma wspól ne go z wróż ką.

W ogó le po stać, któ rą w po wie ści Pi no -
kio na zy wa swo ją ma mą, jest tu po trak to -
wa na „po ma co sze mu”. Po dob nie zresz tą
jak sam Dże pet to. Ro zu miem, że ze
wzglę dów for mal nych – lub na dra stycz -
ność scen – po mi nię to hi sto rie, kie dy 
Pi no kio jest pod wó rzo wym psem czy
wte dy, kie dy ja ko osioł ła mie no gi i zo sta -
je wrzu co ny do mo rza. Ale brak w spek-
taklu po by tu ma rio net ki w Kra i nie Le niu -
chów i spot ka nia z Dże pet to w brzu chu 
re ki na zro zu mieć trud no. W za mian ma -
my roz cią gnię te do gra nic cier pli wo ści
sce ny z Li sem (Prze my sław Pa wlic ki)
i Ko tem (Ma gda le na To ma szew ska). 

Tak sa mo trud no zro zu mieć, o co
w płoc kim przed sta wie niu cho dzi.
Prze cież „Pi no kio” Col lo die go to pięk-
na opo wieść z mo ra łem. O tym, że
kłam stwo nie pop ła ca, że w ży ciu obok
za ba wy waż na jest rów nież na u ka
i pra ca oraz że praw dzi wa mi łość zwy -
cię ża wszyst ko. Wszyst ko to da się
opo wie dzieć, je że li nie uczy ni się z tej
opo wie ści hi sto rii try wial nej, gdzie
praw dzi wa przy czy na oślich uszów Pi -
no kia i Pa ty ka (Bo gu sław Kar bow ski),
spro wa dzo na jest do prob le mów z wy -
glą dem. 

Ma jąc jed nak na wzglę dzie uwa gi
młod szej wi dow ni trze ba przyz nać, że
sce na z cyr kiem to naj bar dziej uda ny mo -
ment te go przed sta wie nia. Je śli cho dzi
o sa mą grę ak to rów to po zy tyw nie za sko -
czy ła mnie Han na Zien ta ra. Za u wa żal na
jest rów nież, mi mo cha rak te ry za cji Ka ta -
rzy na An zor ge; naj bar dziej „ma rio net ko -
wa” z ma rio ne tek i naj bar dziej „ży wy”
i we so ły z kla u nów oraz ba let (Jan Ko ło -
dziej, Hen ryk Jóź wiak, Łu kasz Mą ka). 

Mu zy kę do przed sta wie nia na pi sał
Ire ne usz Wi ka rek, cho re o gra fię przy go -
to wał Jan Ło sa kie wicz, za sce no gra fię
od po wia da Do ro ta Cem pu ra. Na sce nie
wy stę pu je ca ły zes pół, re ży se ru je –
Wal de mar Ma tu szew ski.

Pre mie ra spek ta klu w Te a trze Dra ma -
tycz nym od by ła się 6 grud nia 2009 r.

Ra do sław Ła ba rzew ski

„Pi no kio” – opo wieść o pa ja cy ku, któ ry stał się chłop cem, zna -
na jest wszyst kim. Z ta kie go za ło że nia wysz li za pew ne twór cy
płoc kie go przed sta wie nia po mi ja jąc kil ka, klu czo wych dla tej hi -
sto rii, scen.

Hi sto ria bez mo ra łu

W po rów na niu z tą, któ rą ma na stą pić
za dwa la ta, te go rocz na rocz ni ca nic nie
zna czy. Bo cóż to jest te 35 lat, wo bec
dwóch stu le ci. Osiem lat te mu, pod czas
uro czy stej se sji na u ko wej z du mą pod kre -
śla no, że po wo ła ny do ży cia 12 sier pnia
1812 Te atr Płoc ki jest jed nym z naj star -
szych sta cjo nar nych te a trów w Pol sce.
Jed nak, gdy by nie wy si łek, któ re go
zwień cze niem był 12 stycz nia 1975 ro ku
– otwar cie no we go bu dyn ku te a tru przy
ul. No wy Ry nek 11 – dziś nie mo gli byś -

my świę to wać żad nej z tych dat. Bo prze-
cież od cza sów oku pa cji nie miec kiej te a -
tru w Płoc ku nie by ło. Naj pierw Niem cy
go zam knę li, a po tem ka za li ro ze brać. Co
praw da, już w czer wcu 1945 ro ku Miej ska
Ra da Na ro do wa pod ję ła de cy zje od noś nie
je go od bu do wy. Miał być od two rzo ny
w „iden tycz nej for mie zew nętrz nej i za -

cho wa niem sty lu” i w tym sa mym miej s-
cu. Nie uda ło się jed nak, jak wie le rze czy
w tam tym cza sie. 

Jed nak de ter mi na cja lu dzi za sia da ją -
cych we wła dzach mia sta i po wia tu trzy
de ka dy póź niej do pro wa dzi ła do te go, że
po 35 la tach przer wy, te atr płoc ki wy sta -
wił pier wszą pre mie rę w no wo wy bu do -
wa nym bu dyn ku. By li to „Kra ko wia cy
i gó ra le” Bo gu sław skie go. Pier wszym
dy rek to rem zo stał Jan Skot nic ki, któ ry na
se sji na u ko wej 8 lat te mu po wie dział sło -
wa, któ re dziś też zda ją się być ak tu al ne:
Te atr ist nie je w okre ślo nym świe cie i naj -
pierw trze ba zde fi nio wać ten świat, a po -
tem my śleć ja kie przed sta wie nia i ja ki te -
atr od po wia da ją te mu cza so wi w tym
miej scu i w da nej sy tu a cji. Nie ma te a tru
oder wa ne go od cza su.

Kil ka lat te mu bu dy nek przy ul. No -
wy Ry nek 11 prze szedł grun tow ny 
re mont, zy sku jąc im po nu ją ce i no wo -
czes ne wnę trze oraz mia no jed nej z naj -
bar dziej no wo czes nych scen w Pol sce.
Z oka zji ju bi le u szu re dak cja „Sy gna łów
Płoc kich” ży czy wi dzom i ca łe mu zes -
po ło wi te a tru, aby po dob nie mó wio no
o tym, co w tych bo ga to wy po sa żo nych
wnę trzach się wy sta wia. Bo jak mó wił
pier wszy dy rek tor te go te a tru: (...) Pro -
win cja ist nie je tam, gdzie brak rze czy wi -
stych kry te riów poz wa la na wy two rze nie
się kry te riów po zor nych. Tak więc nie
jest to miej sce, ale stan umy słów. (rł)

Fo to gra fia po cho dzi z książ ki „Rejs po
płoc kim pe e re lu” Mi ro sła wa Ła kom skie go
(VIA ART, Płock 2009), na koń cu któ rej
znaj du je się 45-stro ni co wy „Su ple ment te -
a tral ny” po świę co ny płoc kiej sce nie

35 lat płoc kie go te a tru

21 stycz nia w Do mu Dar mstadt od bę -
dzie się wie czór li te rac ki (w ję zy ku pol-
skim i nie miec kim) pt. „Po sta cie ko bie ce
w li te ra tu rze i ży ciu E.T.A. Hof fman na”
z udzia łem Jo han ny Bron kal la (na zdję-
ciu) z Fran kfur tu nad Me nem. Po czą tek
o godz. 18, wstęp wol ny.

E.T.A. Hof fmann (1776-1822) na le żał
do twór ców nie miec kie go ro man tyz mu.
Był jed no cześ nie pro za i kiem, kom po zy to -
rem, ry sow ni kiem oraz ma la rzem. Od
1800 r. pra co wał w Poz na niu ja ko ase sor
i tam właś nie po ślu bił Pol kę Mi cha li nę
Ro rer – Trzciń ską. Pi sarz go ścił też
w Płoc ku, do któ re go zo stał kar nie prze-
nie sio ny wsku tek upub licz nie nia je go ka -
ry ka tur woj sko wych i urzęd ni ków. 

Po tem Hof fmann osiadł w Bam ber gu,
gdzie za ko chał się w jed nej ze swo ich
uczen nic – Ju lii Marc. Tran spo zy cję te -
go uczu cia moż na od na leźć śle dząc re -
la cje po mię dzy bo ha te ra mi wie lu je go
opo wie ści. Jo han na Bron kal la przed sta -
wi re al ne po sta cie ko bie ce w ży ciu Hof -
fman na jak i po sta cie fik cyj ne w li te ra -
tu rze ar ty sty.

Olim pia z cy klu „Noc nych opo wie ści“
Hof fman na pt. „Pia skun“ (niem. „Der
San dmann“) jest dow cip na, nie spe cjal nie

r o z  m o w  n a ,
wszyst ko co
moż na od niej
usły szeć to
okrzyk i west -
c h n i e  n i e
„Ach, ach…“ 

W no we li
pt. „Pan na de
S c u  d e  r i “
(niem.: „Das Fräu le in von Scu de ri“), któ -
ra uwa ża na jest za pier wszą nie miec ką no -
we lę kry mi nal ną poz na je my Ma gda le i ne
von Scu de ri, po waż ną pi sar kę oraz Ma de -
lon. Obie ko bie ty ży ją w 1680 r. w Pa ry -
żu, gdzie ma miej sce se ria mor derstw.

Gos po dy ni wie czo ru – Jo han na Bron -
kal la – uro dzi ła się w 1974 ro ku w Za -
brzu. Od ro ku 1988 miesz ka we Fran k-
fur 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 oraz w Te a trze w Bam ber gu.
Od 2006 r. pra cu je ja ko wy kła dow ca
w szko le ar ty stycz nej dla dzie ci (Sta ge -
co ach) we Fran kfur cie nad Me nem. 

I. Wiś niewska

Ko bie ty Hof fman na 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do Do mu Dar mstadt 28 stycz nia
o godz. 18 na otwar cie wy sta wy fo to -
gra ficz nej Ber nda Au er scha (Dar m-
stadt) pt. „Darmsztadz kie im pre sje”.
Wstęp wol ny.

Au tor uro dził się w 1943 ro ku w Ru -
dol stadt w Tu ryn gii. W ro ku 1966 ukoń -

czył Szko łę Han dlo wą Ot to na Häu se ra
w Dar mstadt. Z za mi ło wa nia zaj mu je
się fo to gra fią i fil mo wa niem. 

Na wy sta wie, któ ra czyn na bę dzie do
14 lu te go, zo ba czy my zdję cia Ber nda
Au er scha pre zen tu ją ce naj cie ka wsze
miej sca Dar mstadt, mia sta par tner skie -
go Płoc ka. IW

Dar mstadt w obiek ty wie

Do ro ta Cem pu ra, Łu kasz Mą ka, Ma gda le na Bo gdan (leś ne zwie rzę ta), Han na Zien ta ra
(Pi no kio) i Han na Choj nac ka – Go ści niak (wróż ka)
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Jan Skotnicki wznawia działalność płoc-
kiej sceny
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Naj pięk niej sze tan ga, wal ce, me lo die cy gań skie
i kom po zy cje Ge or ga Gerschwi na w aran ża cjach na
or kie strę sym fo nicz ną i akor de on bę dzie moż na
usły szeć przy ul. Ko le gial nej 23 29 stycz nia.

So li stą kon cer tu pt. „Czar akor de o nu” bę dzie
Wie sław Prząd ka, a to wa rzy szyć mu bę dzie Płoc -
ka Or kie stra Sym fo nicz na, któ rą po pro wa dzi Boh -
dan Jar mo ło wicz.

Mistrz akor de o nu i ban do ne o nu jest ab sol wen tem
Aka de mii Mu zycz nej im. I.J. Pa de rew skie go
w Poz na niu w kla sie akor de o nu pro fe so ra Hen ry ka
Krze miń skie go. Zdo był m.in. I na gro dę w Mię dzy -
na ro do wym Kon kur sie Zes po łów Ka me ral nych
w Pa ry żu.

Jest twór cą i kie row ni kiem ar ty stycz nym wie lu
zes po łów i pro jek tów mu zycz nych m.in.: MU SET -
TE QU AR TET, NEW MU SET TE QU AR TET,
GIP SY SWING. W czer wcu 2009 r. był kie row ni -
kiem mu zycz nym Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Te a tral ne go MAL TA, pod czas któ re go by ła wy sta -
wia na ope ri ta Asto ra Piaz zol li „Ma ria de Bu e nos
Ai res”, gdzie ar ty sta wy stę po wał wraz z kra kow ską
gru pą NEW TAN GO BRID GE.

Sze ro kie ho ry zon ty mu zycz ne Wie sła wa Prząd -
ki owo cu ją współ pra cą z naj wię kszy mi po sta cia -
mi sce ny mu zycz nej – Han ną Ba na szak, Wal de -
ma rem Ma lic kim, Jac kiem Wój cic kim, Boh da nem
Jar mo ło wi czem, Zbi gnie wem Gór nym, Ju sty ną
Szaf ran, To ma szem To ma szew skim, Ri char dem
Gal lia no.

W 2000 r. od krył swo ją ko lej ną pa sję – BAN DO -
NE ON i TAN GO. Jak do tąd jest je dy nym ban do ne -
o ni stą w Pol sce, kon cer tu ją cym na ban do ne o nie
dia to nicz nym (wy jąt ko wa trud ność te go in stru men -
tu po le ga na tym, że na roz cią ga niu mie cha na ci ska -
jąc te sa me gu zi ki, wy do by wa się in ny dźwięk niż
na za my ka niu). Gra jąc tan go, a w szcze gól no ści
mu zy kę dziś bar dzo po pu lar ne go Asto ra Piaz zol li,
współ pra cu je z Wal de ma rem Ma lic kim, Gru pą
Piaz zo for te (la u re at Fry de ry ka 2006), zes po łem
New Tan go Brid ge, mię dzy na ro do wym zes po łem
Di stan go oraz Te a trem im. Ju liu sza Sło wac kie go
w Kra ko wie, gdzie wy stę pu je w przed sta wie niu
„Tan go Piaz zol la” (przed sta wie nie uz na no za naj -
lep sze w Pol sce w 2008 r.).

Do ko nał sze re gu na grań dla ro zgłoś ni ra dio wych
i te le wi zyj nych w Pol sce, Szwe cji, Niem czech, Ho -
lan dii, Fran cji, Da nii, Bel gii, Wło szech. Ma na swo -
im kon cie wie le płyt na gra nych z włas nym zes po -
łem New Mu set te Qu ar tet oraz wy bit ny mi wo ka li -
sta mi i or kie stra mi.

Na to miast Boh dan Jar mo ło wicz jest ab sol wen -
tem Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Mu zycz nej
w Poz na niu. W ro ku 1976 ukoń czył stu dia dy ry gen -
ckie w kla sie prof. Wi tol da Krze mień skie go, zaś
w ro ku na stęp nym stu dia kom po zy cji w kla sie prof.
Flo ria na Dą brow skie go.

W okre sie stu diów pro wa dził in ten syw ną dzia łal -
ność w re ak ty wo wa niu ru chu jaz zo we go Wiel ko -
pol ski. Re zul ta tem tej dzia łal no ści by ła gru pa War -
sztat, z któ rą zdo był sze reg na gród na fe sti wa lach
Jazz nad Odrą. Jest la u re a tem III na gro dy Mię dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu Pia ni stów Jaz zo wych w Ka -
li szu, a tak że na gro dy spe cjal nej na Fe sti wa lu Zło ta
Tar ka w War sza wie.

Współ pra co wał z or kie strą Pol skie go Ra dia i Te -
le wi zji w Poz na niu. Kom po no wał i na gry wał mu zy -
kę do spek ta kli te a tral nych oraz do fil mu. Ja ko dy -
ry gent wziął udział w na gra niu mu zy ki do głoś ne go
ame ry kań skie go fil mu Sta lin z Ro ber tem Du val lem
w ro li głów nej.

Jest fi na li stą Kon kur su Mło dych Dy ry gen tów
w Be sançon (Fran cja) w 1980 ro ku.

W la tach 80-tych i 90-tych wy stę po wał w Eu ro -
pie Za chod niej ja ko dy ry gent i ge ne ral ny dy rek tor
mu zycz ny ame ry kań sko -nie miec kich pro duk cji
zna nych mu si ca li, mię dzy in ny mi Ca ba ret, West Si -
de Sto ry i Phan tom Of The Ope ra. Kon cer to wał
i na gry wał z licz ny mi or kie stra mi, m.in. z Das Sin-
fo nie Or che ster Ber lin.

Na swo im kon cie ma licz ne pra wy ko na nia pol s-
kich utwo rów współ czes nych m.in. kom po zy cje
Krze si mi ra Dęb skie go, Nor ber ta Ma te u sza Kuź ni -
ka, Pio tra Mos sa, Mi ko ła ja Her tla. Wraz ze swo ją
or kie strą na grał łącz nie 27 płyt kom pak to wych.
Wśród nich pły tę za ty tu ło wa ną Cho pin niez na ny
z utwo ra mi Fry de ry ka Cho pi na 

W la tach 2005-2007 wraz z or kie strą Sin fo nia
Bal ti ca akom pa nio wał słyn nym zes po łom ba le to -
wym, wśród nich Clas si que Bal let de Pa ris oraz
Pań stwo we mu Ba le to wi z Sankt Pe ter sbur ga, wy ko -
nu jąc mu zy kę Pio tra Czaj kow skie go do ba le tów
Dzia dek do orze chów i Je zio ro Ła bę dzie. W ro ku
2008 wy da no pły tę DVD z Re qu iem d-moll Mo zar -
ta na gra ną przez so li stów, słup ską or kie strę i Pol ski
Chór Ka me ral ny Scho la Can to rum Ge da nen sis pod
ba tu tą Jar mo ło wi cza pod czas noc ne go kon cer tu
w Gdań sku w rocz ni cę śmier ci kom po zy to ra.

Od 1992 ro ku pia stu je sta no wi sko dy rek to ra Pol-
skiej Fil har mo nii Sin fo nia Bal ti ca.

Po czą tek kon cer tu o godz. 19, bi le ty w ka sie POS
i w skle pie mu zycz nym Har fa po 30 zł. (j)

CZAR AKOR DE O NU Kon cert na...
kie lisz ki

Na nie ty po wy kon cert za ty tu ło wa ny BEZ AK CY ZY –
GLASS DUO za pra sza Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
22 stycz nia. W sa li kon cer to wej PSM wy stą pi du et – An -
na i Ar ka diusz Szaf rań co wie, któ rzy kom po zy cje Mo zar -
ta, Czaj kow skie go, Dvo ra ka, Si be liu sa i Cho pi na za pre -
zen tu ją na nie ty po wym in stru men cie – szkla nej har fie,
zło żo nej z wie lu kie li chów.

Ich fa scy na cja kie lisz ka mi jest przez przy ja ciół żar tob -
li wie na zy wa na pro pa go wa niem zdro we go sty lu ży cia...
A kie lisz ki, szkla na har fa, czy jak kto wo li – aniel skie or -
ga ny, śpie wa ją wszyst kim tym, któ rzy w in stru men cie
Glass Duo wi dzą nie tyl ko ory gi nal ny, ale też, a mo że
prze de wszyst kim, pro fe sjo nal ny i peł no war to ścio wy in -
stru ment.

Du et two rzą An na i Ar ka diusz Szaf rań co wie. Ar ty ści
od wo łu ją się do cie ka wych dzie jów szkla nej har fy,
wskrze sza jąc jed no cześ nie sta rą, za pom nia ną już nie co
tra dy cję. Są je dy ny mi w Pol sce in stru men ta li sta mi pro fe -
sjo nal nie upra wia ją cy mi tę sztu kę.

W swym re per tu a rze mu zy cy ma ją kom po zy cje za rów -
no ta kich mi strzów jak Bach, Mo zart, utwo ry pi sa ne rę ką
Czaj kow skie go, Mu sor gskie go, Bar to ka, czy wresz cie
Cho pi na i Szy ma now skie go. Du et bie rze udział w fe sti -
wa lach mu zycz nych, do ko nu je pra wy ko nań utwo rów
spe cjal nie dla nich pi sa nych, gry wa sa mo dziel nie oraz
z to wa rzy sze niem za rów no ka me ra li stów, jak i or kiestr –
rów nież sym fo nicz nych. Współ pra co wał m.in. z zes po -

ła mi tej ran gi, co or kie stra Fil har mo nii Na ro do wej i kom -
po zy to ra mi te go for ma tu, co Zbi gniew Pre is ner. W Płoc -
ku to wa rzy szyć im bę dzie Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
pod ba tu tą Pa wła Kos -No wic kie go.

Bi le ty w ce nie 30 zł do na by cia w ka sie POS przy ul.
Biel skiej 9/11 i w skle pie mu zycz nym Har fa przy ul. Ko -
le gial nej 1. (j)

* In stru men ty szkla ne zna ne by ły na Da le kim Wscho dzie już
w Śred nio wie czu. W XII wie ku w Chi nach, czy w XIV wie ku
w Per sji, wy do by wa no dźwięk ze szkla nych na czyń, stu ka jąc
w nie drew nia ny mi mło te czka mi. W Eu ro pie pier wsze wzmian -
ki o szkla nej mu zy ce po cho dzą z 1492 ro ku. Gra no wów czas na
kie lisz kach od wi na stro jo nych wo dą. Pier wsze zaś in for ma cje
o pro fe sjo nal nym uży wa niu ta kie go ze sta wu po ja wia ją się
w 1741 ro ku. Wte dy to właś nie Ir lan dczyk Ri chard Poc krid ge
kon stru u je ze staw kie lisz ków i na zy wa go aniel ski mi or ga na mi.
Sam sta je się pier wszym praw dzi wym wir tu o zem te go in stru -
men tu, a dźwięk wy do by wa z nie go po cie ra jąc rant kie lisz ka
wil got nym opusz kiem pal ca. Do stwo rze nia no wej mu zycz nej
tra dy cji przy czy nił się rów nież Wi li bald Glück, któ re go ver ril lion,
rów nież zbu do wa ny ze stro jo nych wo dą kie lisz ków, zach wy cał
współ czes nych mu me lo ma nów swą ma gicz ną bar wą.
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Ma rek Drew now ski – pia ni sta i dy ry -
gent, na u kę gry na for te pia nie roz po czął
we wczes nym dzie ciń stwie. Stu dia pia ni -
stycz ne od by wał w war szaw skiej Aka de -
mii Mu zycz nej w War sza wie pod kie run -
kiem Ry szar da Bak sta i Zbi gnie wa Drze -
wiec kie go. Po śmier ci prof. Drze wiec kie -
go prze niósł się do Kra ko wa i ukoń czył
tam tej szą Pań stwo wą Wyż szą Szko łę Mu -
zycz ną w kla sie Ja na Hof fma na. W 1980
był sty pen dy stą Kul tu ry Pa ry skiej (Je leń -
ski). Na gra nie dwu na stu so nat Scar lat tie -
go w 1975 przy nio sło ar ty ście zna czą cy
suk ces w kra ju i za gra ni cą. Po wy słu cha -
niu te go na gra nia w no wo jor skim ra diu,
Le o nard Ber nste in za pro sił Mar ka Drew -
now skie go do wy stę pów w Tan gle wo od
z Bo ston Sym pho ny Or che stra. 

Pia ni sta kon cer tu je w naj wię kszych sa -
lach Eu ro py, Sta nów Zjed no czo nych i Ja -
po nii. We wrześ niu 1989 brał udział
w uro czy stym kon cer cie w War sza wie po -
świę co nym 50. rocz ni cy wy bu chu II woj -
ny świa to wej, obok ta kich sław, jak Le o -

nard Ber nste in, Bar ba ra Hen driks, Her-
mann Prey, Liv Ul mann. Kon cert był 
tran smi to wa ny przez sta cje te le wi zyj ne
nie mal ca łe go świa ta. Za pra wy ko na nie
„Kon cer tu for te pia no we go” Ste fa na Ki sie -
lew skie go na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu Mu zy ki Wspól czes nej „WAR SZAW -
SKA JE SIEŃ” w 1991 ar ty sta otrzy mał
pre sti żo wą Na gro dę Kry ty ków Mu zycz -
nych Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar ty stów
Mu zy ków (SPAM) – „Or fe usz”. 

W do rob ku fo no gra ficz nym Mar ka
Drew now skie go znaj du ją się: SO NA TY
Do me ni ca Scar lat tie go (Ton press), KON-
CER TY FOR TE PIA NO WE Ka ro la Ma rii
von We be ra (Fre qu enz, Ar te), se ria płyt
cho pi now skich (Ton press), KON CER TY
FOR TE PIA NO WE Fry de ry ka Cho pi na
w wer sji ka me ral nej, któ re ar ty sta przy-
wró cił rów nież estra dom kon cer to wym, II
KON CERT FOR TE PIA NO WY Alek-
san dra Tan sma na i IV SYM FO NIA
„KON CER TU JĄ CA” Ka ro la Szy ma -
now skie go. Dla NVC Arts w Lon dy nie
pia ni sta do ko nał na grań na wi deo obu
kon cer tów i 19 wal ców Cho pi na. Obec nie
fir my Di ne mec Re cords z Ge ne wy (Be lo -
ved En ter ta in ment Gro up z No we go Jor -
ku) i fir ma ja poń ska Ex ton (Oc ta via Re -
cords), wy da ły dwie pły ty z kon cer ta mi
Cho pi na – w wer sji na kwin tet (Ma rek
Drew now ski wraz z zes po łem THE CHO -
PIN SO LO ISTS – fir ma Be lo ved) i w
wer sji na or kie strę ka me ral ną (Ma rek
Drew now ski z THE CHO PIN SO LO -
ISTS EN SEM BLE – fir ma Ex ton). 

Ma rek Drew now ski wy stą pił w ro li
Cho pi na w fil mie Krzysz to fa Za nus sie go
KON CERT CHO PI NA. Jest też twór cą
i or ga ni za to rem Fe sti wa lu im. Jó ze fa Hof-
man na w Na łę czo wie, a tak że za ło ży cie -
lem or kie stry ka me ral nej The Cho pin So -
lo ists. Jest współ twór cą fil mu Iza be li Cy -
wiń skiej „Ocza ro wa nie Fry de ry ka”. Obec-
nie pro wa dzi kla sę for te pia nu w Scho la
Can to rum w Pa ry żu i Aka de mii Mu zycz -
nej w Ło dzi. M. Woj talewicz

W ra mach ob cho dów 200. rocz ni cy uro dzin Fry de ry ka Cho pi na, Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki za pra sza 16 stycz nia o godz. 18 do Do mu Dar mstadt na re ci tal
for te pia no wy w wy ko na niu Mar ka Drew now skie go. Kon cert or ga ni zo wa ny jest
we współ pra cy z To wa rzy stwem im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie. Bi le ty
w ce nie 10 zł do na by cia w Do mu Dar mstadt przy Sta rym Ryn ku 8.

Cho pin w Do mu Dar mstadt

Nikt nie wo ła
Po kój trwa ły jak stal, de mo kra cja wy pa -

la na że la zem. Oglą da jąc przed sta wie nie
„No wy ład świa ta” przy pom nia ła mi się
pio sen ka Ri char da De sjar dins „Les Yan ke -
es” bę dą cą ale go rią po li ty ki „po ko jo wej”
USA, a na wią zu ją cą do ek ster mi na cji lud-
no ści idiań skiej przez no wych osad ni ków.

De sjar dins śpie wa o tym jak Jan ke si
pod jeż dża ją do In dian – uz bro je ni po zę by
– i wrzesz czą przez me ga fon: Choć pod bi -
liś my wszyst ko co by ło moż li we, aż po lo dy
ga lak ty ki, to dziś przy cho dzi my ja ko przy-
ja cie le. Uwierz cie nam i dość te go ga da -
nia. Od daj cie nam hołd, po nie waż mu si my
za raz wra cać do do mu. 

Tryp tyk Pin te ra (Przy ję cie, Gór ski ję -
zyk, No wy ład świa ta) to bo les na roz pra wa
z glo bal ną po li ty ką an ty ter ro ry stycz ną,
któ rą uspra wie dli wia się naj bar dziej okrut -
ne i krwa we dzia ła nia. Dzię ki niej mog ły
pow stać ta kie miej sca jak Gu an ta na mo. To
wresz cie głoś no po sta wio ne py ta nie o zna -
cze nie słów: de mo kra cja, wol ność, po kój.

W pier wszej czę ści spo ty ka my się
z ideą „de mo kra cji wo jen nej”. Klub eli ty
elit, moż nych świa ta – któ rzy uczy nią
wszyst ko, aby wszyst ko w nim by ło lep-
sze, aby za pa no wał no wy ład. Dru ga część
– Gór ski ję zyk – to idea wpro wa dzo na
w czyn. „Klu bo wi cze” wkra cza ją na te ry -
to rium i wo ła ją przez me ga fon: przy cho -
dzi my w po ko ju, w któ rym zam knie my cię
i bę dzie my bru tal nie prze słu chi wać. War -
to tu zaz na czyć, że „Gór ski ję zyk” to sztu-
ka pow sta ła po do świad cze niach z po by tu
w Tur cji, gdzie wła dze tłu mi ły ję zyk Kur-
dów. Ostat nia część to po wieść o świe cie

„po”, kie dy opór zo sta je zła ma ny, a no wy
ład na rzu co ny. 

U Jac ka Mą ki – re ży se ra płoc kie go
spek ta klu – ma my wspa nia łą sce nę bu do -
wa nia za sie ków, li nii de mar ka cyj nej mię -
dzy wi dow nią a ak to ra mi. Dzię ki te mu
ostat nie mi nu ty spek ta klu oglą da my już
zza dru tu kol cza ste go. Dla te go koń co wa
sce na wybrz mie wa w tym spek ta klu tak
moc no. Kie dy syn wo ła do mat ki: „Ma mo,
już mo żesz mó wić!” usły szeć moż na tyl ko
ci szę, któ ra od bi ja się od ścian wię zie nia.
Je go krzyk jest co raz bar dziej roz pacz li wy
i prze ra ża ją cy. Ale nikt nie wo ła. W koń cu
i on zo sta je zag łu szo ny dźwię ka mi pio sen -
ki „Cze goż chcą lu dzie ci” Edy ty Gep pert. 

Mia łem wte dy ciar ki na ca łym cie le.
Spek takl Mą ki był do pra co wa ny w każ -
dym szcze gó le; sce no gra fia, stro je, ruch
sce nicz ny i ak to rzy. 

Po dob nie jak na „Ge ne sis no. 2” (PRE-
MIE RA W HU CIE WRE SIEŃ 2009)
mia łem wra że nie, że nikt mnie nie obra ża
i nie trak tu je jak głup ka. Wi dać by ło pra -
cę wło żo ną przez lu dzi two rzą cych spek-
takl. Wi dać by ło „że laz ną” rę kę re ży se ra.
Wśród bar dzo do brej gry na naj wię ksze
wy róż nie nie za słu gu je mo im zda niem
Alek Pie trzak (wy bi ja ją cy się już w „Zu -
pie Po mi do ro wej”) i An na Ko rze niak
(„Ge ne sis no. 2”). 

Pre mie ra spek ta klu od by ła się 13 grud-
nia 2009 na sce nie off off, w 28. rocz ni cę
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go. Świa do -
mie, bo dziś – w czas, kie dy wol ność prze -
ły ka my jak pop -corn – war to się nad jej
ja ko ścią za sta no wić. 

Pro jekt HU TA Płock zo stał do fi nan so -
wa ny ze środ ków Urzę du Mia sta i Fun da -
cji Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka. (rł)

„No wy ład świa ta” to dru gie, moc ne przed sta wie nie pro jek tu HU TA Płock. Już sam
wy si łek zmie rze nia się z tek stem Ha rol da Pin te ra za słu gu je na wiel kie uz na nie. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza 18 stycz nia na po kaz fil mu pt. „Fo ot -
ball un der co ver”, („Fut bol ści śle taj ny”),
reż. Da vid As smann, w ory gi nal nej wer sji
ję zy ko wej. Po czą tek se an su w Do mu Dar -
mstadt o godz. 17, wstęp wol ny.

FUT BOL ŚCI ŚLE TAJ NY to pro duk cja
nie miec ko -i rań ska z 2008 ro ku. Film
otrzy mał na gro dę Ted dy w ka te go rii naj -
lep szy do ku ment na Ber li na le’2008.

Opo wia da o mi sji z ga tun ku nie moż li -
wych – żeń ska dru ży na pił kar ska z Ber li na
chce wy je chać do Te he ra nu, by ro ze grać
to wa rzy ski mecz z tam tej szą żeń ską dru ży -
ną na ro do wą. Jak się oka zu je, fut bol ko bie -

cy ma w Ira nie dłu gą tra dy cję (pier wszy
zes pół ko pał tam pił kę już w 1968 ro ku),
te raz jed nak ucho dzi za lo kal ną osob li -
wość. Dziew czy ny tre nu ją tyl ko we włas -
nym to wa rzy stwie, a re stryk cyj ne nor my
re li gij ne na ka zu ją, by pod czas ro zgry wek
za rów no one, jak i ich prze ciw ni czki by ły
ubra ne w spod nie, blu zy z dłu gi mi rę ka wa -
mi oraz – obo wiąz ko wo – chu sty na gło -
wach. W do dat ku na sta dio nie nie mo że
wów czas prze by wać ża den męż czyz na.
Pa nie z dru ży ny ber liń skie go Kre uz ber gu
i Ay at Na ja fi są jed nak zde ter mi no wa ne. 

Za an ga żo wa łem się w ten pro jekt – wy -
jaś nia re ży ser – bo wszy scy mó wi li mi, że

to nie moż li we. A ja chcia łem udo wod nić,
że owszem, to jest moż li we. Szyb ko jed nak
sta ło się jas ne, że sa ma de ter mi na cja mo że
oka zać się zbyt sła bym orę żem. Po ko jo wa
z za ło że nia ini cja ty wa zde rza się z mu rem
po dej rzeń, biu ro kra tycz nych ab sur dów,
w naj lep szym ra zie bier ne go opo ru (po mo -
cy or ga ni za to rom od ma wia na wet FI FA). 

„Fut bol ści śle taj ny” za czy na się jak in -
tym na opo wieść o pił kar skiej pa sji, koń czy
jak pe łen na pię cia thril ler – do sa me go
koń ca nie ma my pew no ści, czy fi na łem ak -
cji nie bę dzie... gwi zdek irań skiej po li cji.
Wi do wi sko we wa lo ry nie prze sła nia ją jed-
nak pły ną cych z fil mu dwóch, bie gu no wo
od mien nych, ref lek sji: na te mat za trwa ża -
ją cej kon dy cji praw czło wie ka w Ira nie i si -
ły fut bo lu, któ ry jest w sta nie jed no czyć lu -
dzi cał ko wi cie róż nych kul tur. M. W.

Ki no nie miec kie w Do mu Dar mstadt

Pił ka też jest po li ty ką
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Jak zwy kle ju do cy z UKS ,,JU DO
KA NO” Płock nie za wie dli swych sym-
pa ty ków. Na za koń cze nie se zo nu za -
rów no naj star si jak i naj młod si po sta ra li
się o do sko na łe wy ni ki. W So bót ce koło
Wro cła wia ro ze gra ne zo sta ły IX Mi s-
trzo stwa Pol ski Ma sters Ju do. Płock re -
pre zen to wa li Le szek i Kin ga Ja ro siń scy,
któ rzy w tym ro ku już trzy krot nie star-
to wa li w za wo dach mi strzow skich ma s-
ters, przy wo żąc me da le. 

W mi strzo stwach wy star to wa ło 69
za wod ni ków, co jest re kor do wą licz bą
w tej ka te go rii wie ko wej. Dzię ki wpi sa -
niu mi strzostw do ka len da rza Pol skie go
Związ ku Ju do, każ dy mo że się wcześ -
niej do nich przy go to wać, co znacz nie
pod no si po ziom za wo dów. W tym ro ku
niek tó rzy ma ster si spe cjal nie wy jeż dża -
li na zgru po wa nia z ju nio ra mi, by pod-
nieść po ziom kon dy cji i tech ni ki. Le -
szek Ja ro siń ski (po rocz nej przer wie)
tro chę oba wiał się no wych prze ciw ni -
ków. Jed nak po dwóch wal kach za koń -
czo nych przed cza sem rzu ta mi tai – oto-
s hi i o – so to – ga ri sta nął na naj wyż -
szym po dium w kat. 90 kg. 

Kin ga Ja ro siń ska po do sko na łym se -
zo nie (Mi strzo stwo Włoch i Mi strzo -
stwo Sło wa cji) wy star to wa ła bez ner-
wów. Bę dąc w do sko na łej for mie za ję ła
I miej sce w kat. do 70 kg i do da ła do li -
sty ty tuł Mi strzy ni Pol ski Ma sters na
rok 2009. 

Bę dąc naj star szym za wod ni kiem ju -
do w Płoc ku Le szek Ja ro siń ski szko li
tak że swo ich na stęp ców i ma na dzie ję,

że bę dą od no sić suk ce sy jesz cze wię k-
sze niż on sam. Są już te go sym pto my;
w Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Ju do
w Poz na niu świet nie po wal czy ły
dziew czy ny. Na ta lia Ber kow ska wy -
wal czy ła sre bro w kat. 40 kg, Ilo na Po -
cho daj i An dże li ka So li wo da przy wioz -
ły brą zo we me da le, a Hu bert Ko ste -
wicz za jął V m. W tur nie ju wzię ło
udział 500 za wod ni ków. LJ

* Na za ję cia tre ne rzy za pra sza ją do
Cen trum Szko le nia Ju do przy ul. Rem-
bie liń skie go 10 w godz. 16 – 21, od po -
nie dział ku do so bo ty. 

JU DO KA NO z me da la mi 

Pod czas war szaw skiej ga li ju bi le u szo -
wej 90 – le cia Pol skie go Związ ku To wa -
rzystw Wio ślar skich pre zes Sto wa rzy sze -
nia Klu bu Olim pij czy ka w Płoc ku – Woj-
ciech Jan kow ski po sta no wie niem Pre zy -
den ta Rzecz pos po li tej Pol skiej Le cha Ka -
czyń skie go, za wy bit ne za słu gi dla roz wo -
ju spor tu, za osią gnię cia w dzia łal no ści
szko le nio wej i tre ner skiej oraz za wy bit ne
osią gnię cia spor to we zo stał odz na czo ny
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Odro dze -
nia Pol ski.

Po lo nia Re sti tu ta to or der o cha rak te -
rze cy wil nym, usta no wio ny 4 lu te go 1921
w ce lu na gra dza nia za sług dla pań stwa
i spo łe czeń stwa w dzie dzi nie oświa ty, na -
u ki, kul tu ry, sztu ki, gos po dar ki, obron no -
ści kra ju, dzia łal no ści spo łecz nej i służ by
pań stwo wej.

Na stra ży ho no ru Or de ru stoi Ka pi tu ła
Or de ru Odro dze nia Pol ski skła da ją ca się
z Wiel kie go Mi strza Or de ru i oś miu
człon ków Ka pi tu ły, po wo ły wa nych przez
Wiel kie go Mi strza na pięć lat. Zgod nie
z usta wą o or de rach i odz na cze niach Pre -
zy dent RP, z ty tu łu wy bo ru na ten urząd,

sta je się Ka wa le rem Or de ru Odro dze nia
Pol ski kla sy I i prze wod ni czy Ka pi tu le ja -
ko Wiel ki Mistrz Or de ru.

Woj ciech Jan kow ski jest me da li stą olim -
pij skim z Bar ce lo ny 1992 ro ku i wie lo krot -
nym me da li stą mi strzostw świa ta. Obec nie
jest tre ne rem re pre zen ta cyj nej ósem ki, któ -
ra w tym ro ku na Mi strzo stwach Świa ta
w Poz na niu za ję ła IV miej sce, prze gry wa -
jąc brą zo wy me dal o 0,08 se kun dy i wy -
wal czy ła Mi strzo stwo Eu ro py. (j)

Woj ciech Jan kow ski 
ka wa le rem OOP

Ucz niow ski Klub Spor to wy – GRU PO
MA GIA i Urząd Mia sta Płoc ka za pra sza -
ją płoc czan na IV Ogól no pol skie War szta -
ty CA POE I RA RE GIO NAL. Im pre za bę -
dzie mia ła miej sce w Gim na zjum nr 8
przy ul. Ge ne ra ła Ku trze by 2 29-31 
stycz nia br.

Roz po czę cie war szta tów w pią tek
o godz. 16. Po uro czy stym otwar ciu pla -
no wa ny jest tre ning w gru pach za a wan so -
wa nia. W so bo tę tre ning w gru pach, po łą -
czo ny z na u ką śpie wa nia, roz pocz nie się
o godz. 10. Mię dzy godz. 13 a 15 prze wi -
dzia na jest przer wa obia do wa, a po niej

tre ning w gru pach RO DA. Na ten dzień
za pla no wa no rów nież po łą czo ny tre ning
róż nych szkół sztuk walk oraz po kaz ra -
tow nic twa me dycz ne go w wy ko na niu
Mal tań skiej Służ by Me dycz nej. 

W nie dzie lę – od godz. 10 tre ning
w gru pach RO DA i uro czy ste za koń cze nie
war szta tów, nad któ ry mi ho no ro wy pa tro -
nat ob jął pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski.

Miesz kań cy Płoc ka ma ją na war szta ty
wstęp wol ny, z moż li wo ścią udzia łu
w dar mo wym tre nin gu. Szcze gó ło we in -
for ma cje: Je rzy Obręb ski tel. 691-178-123 

(j)

Ca poe i ra dla wszyst kich

IV Otwar te Mi strzo stwa Ślą ska w Wus -
hu od by ły się w Czer wion ce -Lesz czy -
nach. Zor ga ni zo wa ło je Sto wa rzy sze nie
Da le kow schod nich Sztuk Wal ki „TAO”.
Licz nie zgro ma dzo nej na try bu nach wi-
dow ni do dat ko wej roz ryw ki do star czy ły
m.in. po ka zy akro ba tycz ne na szczu dłach
w wy ko na niu gru py ze Sło wa cji. Do ry -
wa li za cji spor to wej sta nę ło po nad 150 za -
wod ni ków z ca łe go kra ju. 

Te go rocz ne mi strzo stwa ro ze gra no
w trzech kon ku ren cjach: wol nej wal ki
san shou i qin gda oraz ta o lu, czy li form
tra dy cyj nych kung fu. Ucz niow ski Klub
Spor to wy Fu Hok Ku en Płock re pre zen to -
wa ły dwie oso by. Adam Grze lak star to -
wał w kon ku ren cji san shou w ka te go rii do
70 kg, na to miast An dże li ka Ste fań ska

w for mach ręcz nych i for mach z bro nią
dłu gą. War to zaz na czyć, iż dla za wod ni -
ków ta o lu za wo dy te moc no li czy ły się
w ran kin gu do Mi strzostw Eu ro py, za pla -
no wa nych na 2010 rok w Tur cji. Wie le
ka te go rii zo sta ło po łą czo nych, a płoc czan -
ka, ja ko je dy na ko bie ta w swo ich kon ku -
ren cjach, sta nę ła w szran ki z przed sta wi -
cie la mi ka dry na ro do wej Pol ski. Uda ło jej
się wy wal czyć brą zo wy me dal za for mę
z bro nią dłu gą. Z ko lei Adam Grze lak zni -
ko mą ilo ścią pun któw prze grał wal kę fi -
na ło wą z re pre zen tan tem Czech. Osta te-
cz nie za jął dru gie miej sce i do Płoc ka
przy wiózł srebr ny me dal. Tych dwo je za -
wod ni ków klu bu Fu Hok Ku en Płock
otrzy ma ło sty pen dia od Pre zy den ta Mia -
sta Płoc ka za osią gnię cia spor to we. SL

Dwo je za wod ni ków z klu bu kung fu re pre zen to wa ło Płock na IV Otwar tych Mi -
strzo stwach Ślą ska Wus hu. Srebr ny i brą zo wy me dal wy wal czy li ucz nio wie UKS
Fu Hok Ku en Płock: Adam Grze lak i An dże li ka Ste fań ska.

Mi strzo stwa Ślą ska Wus hu

Płoc ki Klub Mi łoś ni ków Roz ry wek
Umy sło wych „Re laks” roz sze rza swo ją
dzia łal ność, pro mu jąc ta ką for mę spę -
dza nia wol ne go cza su wśród dzie ci
i mło dzie ży. Np. w ubieg łym mie sią cu
zor ga ni zo wał kon kur sy sza ra dziar sko -
mi ko łaj ko we w 3 klu bach osie dlo wych:
Dwor co wa, Łu ka sie wi cza i We ster plat -
te. Ich uczest ni cy, w wie ku 6 – 15 lat,
ob da ro wa ni zo sta li słod ki mi na gro da mi,
za ku pio ny mi przez Klub, dzię ki do fi -
nan so wa niu Urzę du Mia sta i Urzę du
Mar szał kow skie go.

Człon ko wie „Re lak su” na swo im
spot ka niu wi gi lij nym, zor ga ni zo wa nym

w klu bie osie dla Łu ka sie wi cza, og ło si li
wy ni ki je sien ne go tur nie ju sza ra dzi stów
o mi strzo stwo klu bów osie dlo wych.
Zwy cięz cą zo sta ła Jad wi ga Ga łąz ka
z klu bu We ster plat te. Na dru gim miej s-
cu upla so wał się Je rzy Tat kow ski z klu -
bu Dwor co wa, a dwa ko lej ne miej sca
po dzie li li mię dzy sie bie sza ra dzi ści
z klu bu osie dla Ty siąc le cia: Bar ba ra Sę -
kow ska i Zyg munt Adam czyk. Na gro -
da mi by ły książ ki.

Sza ra dzi ści już przy go to wu ją się do
ko lej nej ry wa li za cji – eli mi na cji ko res -
pon den cyj nych XIII Mi strzostw Pol ski
Sza ra dzi stów. (j)

Sza ra dzi ści nie próż nu ją



Cytat
numeru

Pe sy mi sta to op ty mi sta
z prak ty ką ży cia. 
Op ty mi sta to pe sy mi sta,
któ ry wziął się do ro bo ty.

Mar cin Nie wal da

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na za ku pi ła in -
stru men ty mu zycz ne ze środ ków otrzy ma nych
z pro gra mu ope ra cyj ne go Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go Me ce nat 2009 za
łącz ną kwo tę 140.000 zł. O pie nią dze te w imie -
niu or kie stry apli ko wał Urząd Mia sta Płoc ka.

O r  k i e  s t r a
wzbo ga ci ła się
o wy so kiej kla -
sy pu zon ba so -
wy mar ki The -
in, bli sko 40
róż nych in stru -
men tów per ku -
syj nych oraz
wy po sa że nie
w po sta ci krze -
seł kon tra ba so -
wych. Po ło wa
środ ków po -
cho dzi ła z pro -
gra mu Me ce nat
2009, na to miast

dru gą po ło wę sta no wi ły środ ki włas ne POS. 
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na od kil ku lat

sy ste ma tycz nie uzu peł nia in stru men ta rium or -
kie stro we ko rzy sta jąc ze wspar cia Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
W ubieg łych la tach za ku pio no: kla we syn,
har fę, fle ty kon cer to we, in stru men ty per ku syj -
ne, 2 kon tra ba sy. W bie żą cym ro ku or kie stra
bę dzie się sta ra ła o po zy ska nie środ ków na
ko lej ne in stru men ty, m.in. fa got, pu zon te no -
ro wy, obo je oraz wy po sa że nie sce nicz ne. (j)

In stru men ty
dla or kie stry

Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki ARS Sp.
z o.o., przy współ pra cy z Por ta lem Plo cek.pl
oraz re sta u ra cja mi i lo ka la mi ga stro no micz -
ny mi ze Sta re go Mia sta, od grud nia roz po czę -
ła ak cję kon kur so wą, pod czas któ rej bę dzie
moż na wy grać za pro sze nie dla dwóch osób na
ka wę i de ser (100 za pro szeń w mie sią cu) a raz
w ty god niu na wyk win tną ko la cję.

Lo ka le, któ re przy łą czy ły się do ak cji to:
Re sta u ra cja Este ra, Bro war Tum ski, Re sta u -
ra cja Sa lo nik, Re sta u ra cja Art De co, Kar cz-
ma Pod Strze chą, Re sta u ra cja&Klub Har ri -
son, Piz ze ria La gu na, Re sta u ra cja Sphinx.

Kam pa nia bę dzie trwa ła 3 mie sią ce, aby wziąć w niej udział wy star czy od po wie dzieć na 1 pro ste py ta nie, któ re jest za miesz cza ne
na stro nie www.kon kurs.plo cek.pl – tam też znaj du ją się wszel kie in for ma cje dot. kon kur su.

Wy graj ka wę
lub ko la cję

Po myśl no ści
w No wym Ro ku
Ta kie ży cze nia sta no wi ły ha sło krzy żów -

ki za miesz czo nej w świą tecz nym nu me rze
Sy gna łów Płoc kich. Z po nad set ki na de sła -
nych roz wią zań wy lo so wa liś my 18 na gród,
któ re otrzy ma ją:

Ste fa nia Ma li now ska (ul. Gra bo wa) –
od ku rzacz, An drzej Zie mic ki (Plac Dą -
brow skie go) – czaj nik elek trycz ny, El żbie -
ta Grze siek (ul. Ko cha now skie go) – ma -
szyn ka do mię sa, Ha li na Bor sy ław ska
(Obr. We ster plat te) – bon na sło dy cze, Ja -
nusz Zgier ski (ul. Czwar ta ków) – bon na
sło dy cze, El żbie ta Li piń ska (al. Ja na Pa -
wła II) – bon na sło dy cze, Ka zi mierz Ret -
kow ski (ul. Na Skar pie) – książ ka „Zwy cza -
je w pol skim do mu”, Da mian Pe try kow ski
(ul. Lot ni ków) – bon na sło dy cze, Ma rian -
na Bo row ska (ul. Bu ko wa) – książ ka „Pol-
ska kuch nia tra dy cyj na”, Ma ria Fran czak
(ul. Gra dow skie go) – Słow nik or to gra ficz -
ny, Woj ciech Za lew ski (ul. Czwar ta ków) –
ka len darz ścien ny z wi do ka mi Płoc ka, Te -
re sa Ko wal ska (ul. Czer wo nych Ko sy nie -
rów) – książ ka „Prze są dy”, Ro bert Wo łyń -
ski (al. Ja na Pa wła II) – ka len darz ścien ny,
Krzysz tof Że le chow ski (ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go – ka len darz ścien ny), Jan Go -
rze la ny (ul. Dy bow skie go) – książ ka le g-
end „Gwia zdy w Wi śle”, Jan No wac ki (ul.
Pszcze la) – „Gwia zdy w Wi śle”, Re na ta
Pru siń ska (ul. Wio sen na) – upo mi nek,
Sła wo mi ra Bęt lew ska (ul. Ko le gial na) –
upo mi nek.

Wy mie nio nych czy tel ni ków, któ rym tym
ra zem do pi sa ło szczę ście, za pra sza my po
od biór na gród do re dak cji w ra tu szu (pok.
220) do koń ca stycz nia br. Na gro dy nie o -
de bra ne w tym ter mi nie za si lą pu lę przy na -
stęp nym lo so wa niu. (j)
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Most na Wiśle, ok 1900 r.

Con ga ze sta ty wem za mi n-
i ste rial ne pie nią dze

Aleje Tumskie, ok 1905 r.

Pod tym ty tu łem Ar chi -
wum Pań stwo we w Płoc ku
wy da ło al bum za wie ra ją cy
167 pocz tó wek z wi do ka mi
Płoc ka, da to wa nych za rów -
no na po cząte k XX wie ku,
jak i la ta 70. Po cho dzą z ko -
lek cji Le cha Bo rzy ma, któ ry
uży czył już swej ko lek cji
w 2004 ro ku, kie dy to wy da -
ne zo sta ło dwu ję zycz ne CD
ze ska na mi 455 kart pocz to -
wych. – Przed sta wio ny
w al bu mie zbiór jest wy bo -
rem z mo jej au tor skiej ko -
lek cji pow sta ją cej od po nad
dwu dzie stu lat – pi sze w al -
bu mie Lech Bo rzym, przyz-
na jąc, że naj bar dziej ce ni te
zwią za ne z Płoc kiem. Al bum
jest dwu ję zycz ny. Zo stał po -
dzie lo ny na czte ry czę ści:
„Wi sła i mo sty”, „Wzgó rze
Tum skie”, „Ka- te dra i in ne
ko ścio ły”, „Uli ce, pla ce,
urzę dy i szko ły”. 

Wy daw nic two – do fi -
nan so wa ne przez Urząd
Mia sta Płoc ka – pow sta ło
we współ pra cy ze Sto wa -
rzy sze niem Przy ja ciół Ar -
chi wum Pań stwo we go
w Płoc ku. Ce na: 40 zł. (rł)

Pa miąt ka
z Płoc ka


