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Stypendia 
dla najlepszych

Wkrót ce, po raz pier wszy, ru szy wyp ła ta
miej skich sty pen diów. Otrzy ma je po nad 460
ucz niów. To no wa for ma wspar cia dla dzie ci i
mło dzie ży z płoc kich szkół. Ci, z naj wyż szą
śred nią ocen mo gą li czyć na wet na 700 zł mie -
sięcz nie. Po zo sta li na kwo ty od 100 do 300 zł,
któ re bę dą wyp ła ca ne od lu te go do czer wca te -
go ro ku. Czy taj str. 3

Kobiety Ziętka

Jest po strze ga ny przez du że, li po we rzeź by
ko biet, któ re two rzy, na stęp nie ma lu je, my je
ubie ra, z któ ry mi roz ma wia. Wy rzeź bił ich 14,
a jed ną wy ciął z gąb ki, po za tym wy ko nał po -
nad 170 mniej szych fi gu rek oko ło 30-40 cen ty -
me tro wych. Ewa, Ma ry sia, Kró lo wa El żbie ta,
Tan cer ka, Anie li ca – za lud nia ją świat wy kre o -
wa ny przez ar ty stę – sa mo u ka z Brzeź ni cy 
w woj. dol no ślą skim. Czy taj str. 13

Rowerem po Płocku

Już wkrót ce do wie my się, jak do 2033 ro ku
bę dzie wy glą dać sieć tras ro we ro wych w na -
szym mie ście. Przy go to wa ny zo sta nie do ku -
ment, w któ rym zo sta ną za pla no wa ne posz cze -
gól ne tra sy ro we ro we z wysz cze gól nie niem
ko niecz nych do wy ko na nia roz wią zań tech-
nicz nych lub in ży nier skich, jak skrzy żo wa nia,
ron da, wy dzie lo ne w jezd ni lub po mię dzy pa -
sa mi ru chu ślu zy ro we ro we. Czy taj str. 8

– Środ ki te wydamy nie tyl ko na re mon ty, ale
rów nież na no we in we sty cje – mó wi pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski. – Mniej wię cej w po ło wie
ro ku og ło si my kon kurs na wy ko na nie pier wsze go
eta pu bu do wy ob wod ni cy pół noc no -za chod niej
Płoc ka, czy li od uli cy Biel skiej do Or le nu. Mam
na dzie ję, że je sie nią roz pocz nie się to przed sięw -
zię cie, któ re go re a li za cja prze wi dzia na jest na
dwa i pół ro ku. 

W tym ro ku mia sto zaj mie się też uli cą Gra -
nicz ną na od cin ku od alei Pił sud skie go do ul.
Oto liń skiej. Da lej pra ce prze wi dzia ne są na sa -
mej Oto liń skiej. Prze bu do wa obej mie wy mia nę
na wierz chni jezd ni i jej po sze rze nie, bu do wę

chod ni ków, ścież ki ro we ro wej, oświet le nia, ka -
na li za cji desz czo wej i sa ni tar nej oraz prze bu do -
wę uli cy Tar go wej. W tym ro ku pra ce roz pocz ną
się na ul. Tar go wej, a w dru giej po ło wie przy -
szłe go ro ku ro bot ni cy wej dą na Oto liń ską. Na tę
in we sty cję mia sto otrzy ma ło środ ki zew nętrz ne:
z bu dże tu kra jo we go po nad 6,2 mln zł, a z UE
pra wie 8 mln zł. – Dzię ki utwo rze niu no we go
cią gu ko mu ni ka cyj ne go Gra nicz na -O to liń ska -
Tar go wa pow sta nie skrót ze wschod nich dziel-
nic, m.in. z Po dol szyc i Imiel ni cy np. do Or le nu
– mó wi pre zy dent Mi lew ski. – Kie row cy nie bę -
dą mu sie li wjeż dżać do cen trum mia sta. 

Do koń cze nie na str. 7

Re mon ty i in we sty cje dro go we

Fun kcjo nal nie 
i bez piecz nie
Wła dze mia sta w 2010 ro ku przez na czą po nad 20 mi lio nów zło tych na po pra wę
sy ste mu ko mu ni ka cji dro go wej w mie ście. 

Skrzyżowanie ul. Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich będzie przebudowane, 
aby zapewnić dogodny dojazd do hali widowiskowo-sportowej.
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KRÓTKO 

Pie nią dze na cen trum
To wa rzy stwo Na u ko we

Płoc kie otrzy ma ło po nad 
8,5 mln zł do ta cji z Unii
Eu ro pej skiej na pier wszy
etap re wi ta li za cji za byt ko -
wych ka mie nic po ło żo nych
przy Sta rym Ryn ku 21 i 23.
Ma tu pow stać pub licz ne
cen trum wy sta wien ni czo -
e du ka cyj ne. War tość ca łe -
go pro jek tu wy no si po nad
10 mln zł. (ab)

Stu den ci 
na ryn ku pra cy

Pań stwo wa Wyż sza
Szko ła Za wo do wa w Płoc -
ku za war ła po ro zu mie nie o
współ pra cy z Po wia to wym
Urzę dem Pra cy. Prze dłu żo -
no tak że umo wę do ty czą cą
adek wat ne go po ro zu mie nia
zawar te go w ubieg łym ro -
ku z Miej skim Urzę dem
Pra cy. Współ pra ca obej -
mu je po moc dla stu den tów
w wej ściu na ry nek pra cy
po przez sy stem szko leń,
pre zen to wa nie ofert za trud -
nie nia, in for mo wa nie na te -
mat sy tu a cji na lo kal nym
ryn ku pra cy. (m.z.)

Wy cie czka z PTTK

Płoc ki od dział Pol skie go
To wa rzy stwa Tu ry stycz no-
Kra joz naw cze go za pra sza
na wy cie czkę do Ko pal ni
So li w Kło da wie, San ktu a -
rium w Li che niu i do Śle si -
na. Wy jazd 26 mar ca o
godz. 8. Ce na: 85 zł, człon -
ko wie PTTK 75 zł, dzie ci
65 zł. Za pi sy i wpła ty
przyj mo wa ne są do 17
mar ca w sie dzi bie PTTK
O/Płock, ul. Tum ska 4, tel.
24262 84 00. (ab)

Jesz cze jed na 
przy chod nia

W po przed nim nu me rze
„Sy gna łów Płoc kich” in for -
mo wa liś my, że miesz kań cy
le wo brzeż nej czę ści Płoc ka
mo gą ko rzy stać ze świad-
czeń me dycz nych w przy-
chod ni Płoc kie go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej w Ra dzi -
wiu i jej fi lii w Gó rach. Na
mo cy kon trak tu z NFZ pod-
sta wo wą opie kę zdro wot ną,
a tak że gi ne ko lo gicz ną
świad czy tak że NZOZ
„Przy chod nia Ra dzi wie”
przy ul. Pop ła ciń skiej. (ab)

Dla PO KiS-u
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki dys po nu je

dwo ma do dat ko wy mi po miesz cze nia mi, znaj du -
ją cy mi się w ofi cy nie środ ko wej przy ul. Tum-
skiej 9. Jed no z nich to ga raż o po wierz chni
14,03 mkw. Dru gie, o pow. 31,98 mkw., przez-
na czo ne bę dzie na po miesz cze nie ma ga zy no we.
Oś ro dek po no sić bę dzie wszel kie kosz ty i op ła ty
zwią za ne z użyt ko wa niem lo ka li, w tym kosz ty
kon ser wa cji i re mon tów bie żą cych. 

Dru ga szan sa
Pre zy dent og ło sił dru gą edy cję kon kur su na re -

a li za cję za dań w za kre sie po mo cy spo łecz nej w
2010 ro ku. Or ga ni za cje po za rzą do we ma ją czas
do 6 kwiet nia na skła da nie ofert. W bu dże cie
mia sta na ten cel przez na czo no 485 tys. zł. Część
tej kwo ty – 302 tys. zł zo sta ła już ro zdys po no wa -
na w pier wszej edy cji kon kur su. Do ta cje zo sta ły
przyz na ne na re a li za cję 13 pro jek tów. Te raz do
ro zdys po no wa nia są 183 tys. zł na za da nia w za -
kre sie po mo cy ro dzi nom i oso bom znaj du ją cym
się w trud nej sy tu a cji ży cio wej oraz wy rów ny -
wa nia ich szans. 

Wyż szy ka pi tał
Pod wyż szo ny zo stał ka pi tał za kła do wy Płoc -

kie go Za kła du Opie ki Zdro wot nej. Mi lion zło -
tych przez na czo ne zo sta nie na prze bu do wę czę ś-
ci bu dyn ku „D” dla po trzeb Od dzia łu Re ha bi li ta -
cji Na rzą du Ru chu oraz na I etap prze bu do wy bu -
dyn ku Przy chod ni Pod sta wo wej i Spe cja li stycz -
nej Opie ki Zdro wot nej przy ul. Re ja. 

To sa mo miej sce
Świet li ca Miej ska nr 3 pro wa dzo na przez Od -

dział Miej sko -Po wia to wy To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Dzie ci na dal bę dzie dzia łać w lo ka lu przy ul.
Sien kie wi cza 17a. Umo wa zo sta ła za war ta na
czas nie o kre ślo ny, a staw kę wy naj mu okre ślo no
na 1 zł/mkw. Bę dzie ona kwar tal nie ko ry go wa na
o wskaź nik wzro stu cen, to wa rów i usług kon-
sum pcyj nych po da wa nych przez GUS.  (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Wszy scy przyz na ją, że trud no poz nać to przed szko le – prze-
stron ne sa le i ko ry ta rze, pa ste lo we ko lo ry i ła zien ki przy sa -
lach dla dzie ci. Już od no wio na ele wa cja ro bi wra że nie. 

– Każ dy kto nas od wie dza mó wi, że nie jest pięk nie, ale cud nie – cie szy się dy -
rek tor Ali cja Dzie wirz. Sie dzi bą „Je dyn ki” jest za byt ko wa, par te ro wa ka mie ni -
ca, któ ra pow sta ła przed 1803 ro kiem, a w 1829 ro ku zo sta ła grun tow nie prze bu-
do wa na. Do nie daw na na pod da szu mie ści ły się miesz ka nia ko mu nal ne. Po ka p-
i tal nym re mon cie, obej mu ją cym zmia nę roz kła du po miesz czeń, ca ły bu dy nek
za ję ły przed szko la ki. Pla ców ka zy ska ła pod da sze, gdzie swo ją sa lę ma ją star sza -
ki. Jest tu rów nież po miesz cze nie do ćwi czeń, gim na sty ki ko rek cyj nej czy za jęć
lo go pe dycz nych. W piw ni cach ro zgo ści ła się kuch nia, któ ra wresz cie speł nia
wszel kie nor my – od dziel nie są ma ga zy ny, obie ral nia, po kój so cjal ny, wę zeł CO
i win da to wa ro wa. Na par te rze są dwie sa le przed szkol ne, po ko je na u czy ciel skie
oraz za ple cze sa ni tar ne.

Re mont, któ ry trwał nies peł na 1,5 ro ku ob jął mię dzy in ny mi wy mia nę wszys-
t kich stro pów, oczysz cze nie i osu sze nie mu rów, wy ko na nie izo la cji, tyn ków re -
no wa cyj nych, no wej klat ki scho do wej i dźwi gu to wa ro we go oraz czę ścio wą wy -
mia nę okien. Przed się bior stwo Bu do wla ne „ED BUD” wy ko na ło tak że wszyst kie
ro bo ty z bran ży elek trycz nej i sa ni tar nej. Zo sta ła też wy mie nio na ca ła kon struk -
cja i pod bu do wa da chu, któ ry po kry to da chów ką kar piów ką. Plac wo kół bu dyn -
ku zo stał ogro dzo ny i pow stał na nim plac za baw. Ka mie ni ca zy ska ła też pod jazd
dla osób nie peł no spraw nych. Przez czas re mon tu przed szko le ko rzy sta ło z go ści -
ny Szko ły Pod sta wo wej nr 1. „Na swo je” wró ci ło po fe riach zi mo wych.

– Prze pro wadz ka po szła bar dzo spraw nie. Ma my zgra ny zes pół, któ ry chęt nie
i cięż ko pra co wał oraz wspa nia łych ro dzi ców, któ rzy uży czy li włas nych sa mo -
cho dów do prze wo że nia rze czy. Z ta ki mi ludź mi na praw dę moż na wie le zro bić –
mó wi dy rek tor. (rł, gl)

Jest cud nie

La ur za ilu mi na cję
Pre zy dent Płoc ka Mi -

ro sław Mi lew ski ode brał
na gro dę przyz na ną na -
sze mu mia stu za za ję cie I
miej sca w kon kur sie
„Oświet le nie wy bra nej
prze strze ni lub obiek tu”
(w gru pie miast i gmin
po wy żej 70 tys. miesz -
kań ców). Ju ry do ce ni ło
ilu mi na cję mo stu im. Le -
gio nów Mar szał ka Jó ze -
fa Pił sud skie go. La u ry
wrę cza ne by ły pod czas
XVIII Mię dzy na ro do -
wych Tar gów ŚWIAT -
ŁO 2010.

Te raz w przed szko lu nr 1 wnę trza god ne... ko ro no wa nych głów 
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Umoż li wia ona oglą da ją cym stro nę www.plock.
eu na wią za nie dar mo wej roz mo wy te le fo nicz nej z
pra cow ni kiem in for ma cji Biu ra Ob słu gi Klien ta w
go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta Płoc ka (ikon ka po
pra wej stro nie u gó ry). Do zre a li zo wa nia po łą cze nia
in ter na u cie wy star czą tyl ko po dłą czo ne do kom pu -
te ra słu chaw ki lub głoś nik oraz mi kro fon. 

Usłu ga Vo i ce Link opar ta jest o tech no lo gię Vo ip, a
ja kość sy gna łu jest uza leż nio na od pa ra me trów łą cza.
Ła twość, szyb kość i wy go da w na wią za niu roz mo wy
to naj wię ksze atu ty tej bez płat nej usłu gi. (s.d.)

Dzwoń za darmo
Na stro nie Urzę du Mia sta Płoc ka zo sta ła

uru cho mio na usłu ga Vo i ce Link.
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W któ rym ro ku utwo rzo no
gu ber nię płoc ką? Jak na zy -
wał się bo ha ter ski chło piec,
któ ry w 1920 r. zgi nął na ba -
ry ka dzie, bro niąc mia sta
przed bol sze wi ka mi? Któ ra
płoc ka uczel nia wyż sza dzia -
ła w mie ście naj dłu żej? – to
tyl ko trzy py ta nia, z ja ki mi
mu sie li zmie rzyć się przy stę -
pu ją cy do pier wszej „Kla -
sów ki z Płoc ka.” I etap te stu

wie dzy o na szym mie ście zo -
stał zor ga ni zo wa ny w stycz -
niu. Wkrót ce pół fi na ły. 

19 mar ca naj lep si ucz nio -
wie z posz cze gól nych gim na -
zjów spot ka ją się w Gim na -
zjum nr 8 na Po dol szy cach.
22 mar ca w Ja giel lon ce, w
szran ki sta ną li ce a li ści i ucz -
nio wie szkół po nad gim na -
zjal nych. Fi nał prze pro wa -
dzo ny zo sta nie w ma ju. (rł)

Kla sów ka z Płoc ka

Ci, z naj wyż szą śred nią
ocen mo gą li czyć na wet na
700 zł mie sięcz nie. Po zo sta li
na kwo ty od 100 do 300 zł,
któ re bę dą wyp ła ca ne od lu -
te go do czer wca te go ro ku.

Po mysł na miej skie sty pen -
dia to wy nik ob ser wa cji płoc -
kich urzęd ni ków, któ rzy od
kil ku lat za u wa ża ją znacz ny
spa dek (po nad dwu krot ny w
cią gu 4 lat) licz by udzie la -
nych sty pen diów szkol nych
(fi nan so wa nych z bu dże tu
pań stwa). Z pew no ścią nie ba -
ga tel ny wpływ na to ma czę -
ste i nie u spra wie dli wio ne
opusz cza nie za jęć lek cyj nych
przez ucz niów, a obec ność to
je den z pod sta wo wych wa -
run ków każ de go pro gra mu
sty pen dial ne go. Dru gim po -
wo dem jest to, że nie wie le ro -
dzin speł nia bar dzo ni skie
kry te rium do cho do we (do

351 zł na oso bę w ro dzi nie).
Mie ści się w nim je dy nie oko -
ło 8 proc. ucz niów. 

Dla te go płoc ki sa mo rząd,
któ ry zgod nie z usta wą o sy -
ste mie oświa ty, mo że two -
rzyć re gio nal ne lub lo kal ne
pro gra my wy rów ny wa nia
szans edu ka cyj nych oraz
wspie ra nia edu ka cji uzdol-
nio nych dzie ci i mło dzie ży,
zde cy do wał się uru cho mić
włas ny pro gram, mniej re -
stryk cyj ny niż rzą do wy.

Sty pen dia miej skie kie ro wa -
ne są do ucz niów osią ga ją cych
bar dzo do bre wy ni ki w na u ce
(średnia ocen 4,5 w pod sta -
wów kach, 4,3 w gim na zjach 
i 4 w po nad gim na zjal nych) 
z do cho dem nie prze kra cza ją -
cym 1008 zł na oso bę w ro dzi -
nie. Wa run kiem jest też bar dzo
do bra oce na z za cho wa nia 
i tzw. wzo ro wa frek wen cja. 

– Waż ne jest to, że bę dą
one wyp ła ca ne co mie siąc, a
nie jak w przy pad ku sty pen -
diów szkol nych – raz na se -
mestr. Po za tym pod nie sie nie
kry te rium do cho do we go do
1008 zł na oso bę poz wo li ło
sko rzy stać z te go wspar cia
za rów no ucz niom z ro dzin o
ni skich, jak i śred nich do cho -
dach – mó wi Ewa Ada sie -
wicz, dy rek tor Wy dzia łu
Edu ka cji UMP.

Na 464 be ne fi cjen tów 220
zgło si ły szko ły pod sta wo we
(od IV kla sy), 127 – gim na -
zja, 38 – li cea, 31 – szko ły
za wo do we. Do te go trze ba
do li czyć dwa oś rod ki szkol-
no–wy cho waw cze, szko łę
mu zycz ną, CKU i pla ców ki
nie pub licz ne do to wa ne przez
mia sto (PUL, SOP, „Pro fe -
sor”, ZDZ), czy li ra zem 39
pla có wek. (rł)

Sty pen dia miej skie to wy mier na mo ty wa cja dla ucz niów 
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Sty pen dia dla naj lep szych
Wkrót ce, po raz pier wszy, ru szy wyp ła ta miej skich sty pen diów. Otrzy ma
je po nad 460 ucz niów. To no wa for ma wspar cia dla dzie ci i mło dzie ży 
z płoc kich szkół. 

W Płoc ku są wyp ła ca ne trzy
ro dza je sty pen diów: szkol ne,
mo ty wa cyj ne (dla ucz niów ma -
ją cych szcze gól ne osią gnię cia w
na u ce i spor cie, np. pre sti żo we
miej sca w olim pia dach przed-
mio to wych czy za wo dach spor -
to wych) oraz miej skie (kry te -
rium – śred nia ocen). Pa mię tać
na le ży rów nież o za sił kach lo so -
wych. Za sił ki i sty pen dia szkol ne
do to wa ne są z bu dże tu pań stwa,
po zo sta łe ze środ ków miej skich.

Na fi nan so wa nie sty pen diów
mo ty wa cyj nych w ro ku szkol-
nym 2009/2010 mia sto przez na -

czy ło kwo tę 400 tys. zł. W pier-
wszym se me strze z po ło wy tej
kwo ty sko rzy sta ło po nad 1,1 tys.
ucz niów, a wy so kość po je dyn -
cze go sty pen dium wy nio sła 180
zł. Z po wo du ma łej czę stot li wo -
ści ich przyz na wa nia (2 ra zy w
ro ku) i niewielkiej kwoty (180
zł) ma ją one zna cze nie głów nie
pre sti żo we i w ta kiej for mu le nie
ma ją wię ksze go zna cze nia dla
wy rów ny wa nia szans w do stę pie
do edu ka cji mło dzie ży uboż szej,
lecz zdol nej i chcą cej się uczyć.

Chęt nych na sty pen dia mi ni -
ste rial ne w I se me strze te go ro -

ku szkol ne go by ło 924, z cze go
900 przyz na no do nich pra wo,
przez na cza jąc na ten cel po nad
354,5 tys. zł. Jed nak że w stycz -
niu te go ro ku ok. 104 sty pen dy -
stom wstrzy ma no wyp ła ty, z
po wo du prze kro cze nia li mi tu
go dzin „nie o bec nych”. Dla te go
przy po mi na my ro dzi com, któ -
rych sy tu a cja eko no micz na
zmie ni ła się w ostat nim cza sie,
że mo gą zło żyć wnio sek 
o przyz na nie sty pen dium. Sty -
pen dium szkol ne nie mo że być
niż sze niż 72,80 i wyż sze od
182 zł. (rł)

Kurs zo stał zor ga ni zo wa ny
w ra mach pro jek tu „Nie peł -
no spraw ni rów ni na lo kal nym
ryn ku pra cy” współ fi nan so -
wa ne go ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej. Pro wa dzi ła go fir -
ma „Pol kurs”. – Po mi mo od -
by wa nia się kur su w cza sie
wol nym od za jęć szkol nych
frek wen cja by ła peł na – pod-
kre śla Ze non But kie wicz,
wła ści ciel fir my. Szko le nie

za koń czy ło się eg za mi nem.
Dzie wię ciu chłop ców uzy ska -
ło za świad cze nia kwa li fi ka -
cyj ne do ob słu gi urzą dzeń
tran spor tu bli skie go wy da ne
przez Urząd Do zo ru Tech-
nicz ne go. Zdo by cie ta kich
kwa li fi ka cji za wo do wych to
w dzi siej szych cza sach je dy na
re al na szan sa na roz wój za -
wo do wy i zna le zie nie miej sca
na ryn ku pra cy. (rk)

Zdo by cie cer ty fi ka tów uła twi start na ryn ku pra cy

Klucz do suk ce su
Przez trzy mie sią ce dzie się ciu peł no let nich ucz niów
Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej nr 6 Spe cjal nej
uczest ni czy ło w kur sie kształ cą cym w za wo dzie kie -
row ca wóz ka jezd nio we go z na pę dem sil ni ko wym.

Uro czy stość 18 wrześ nia
roz pocz nie msza św. w ko ś-
cie le pw. Du cha Świę te go.
Póź niej za pla no wa no część
ofi cjal ną w au li Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej. Ko lej ne
pun kty im pre zy od by wać się
bę dą w „Bu do wlan ce” – oko -
licz no ścio wa wy sta wa, spot -

ka nia ab sol wen tów z posz cze -
gól nych rocz ni ków oraz bal.

Szcze gó ło we in for ma cje
moż na uzy skać w se kre ta ria -
cie szko ły pod nr tel. (24)
366-03-80 lub po przez kon-
takt e-ma i lo wy: bu do wlan -
ka@bu do wlan ka.net.

Te re sa Kieł piń ska

Za pro sze nie na ju bi le usz
We wrześ niu 2010 ro ku Zes pół Szkół Bu do wla nych
nr 1 w Płoc ku bę dzie ob cho dzić 50-le cie ist nie nia.
Na tę uro czy stość ko mi tet or ga ni za cyj ny za pra sza
by łych pra cow ni ków, ab sol wen tów i wszyst kie oso -
by zwią za ne ze szko łą.
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Róż ne wyz wa nia
Dzię ki za an ga żo wa niu wo -

lon ta riu szy, wspar ciu dy rek tor
Gra ży ny Rut kow skiej, po my -
sło daw czy ni po wo ła nia szkol-
ne go ko ła wo lon ta ria tu, Gim-
na zjum nr 6 już trzy krot ne
otrzy ma ło Cer ty fi kat Szko ły
Za an ga żo wa nej Spo łecz nie
oraz wy róż nie nie za ak tyw ne
uczest nic two w kon kur sie
UNI CEF na Naj bar dziej Za an -
ga żo wa ną Spo łecz nie Szko łę
Ro ku 2008. Dzia łal ność na -
szych wo lon ta riu szy przy bie ra
roz ma i te for my, gdyż szko ła
re a li zu je co raz am bit niej sze
za da nia. Na uwa gę za słu gu je
przy stą pie nie Gim na zjum nr 6
do Klu bu Szkół UNI CEF. W
ra mach tej współ pra cy re a li zo -
wa no pro jekt pod ha słem
,,Szko ła z pra wa mi dziec ka”.
Ob cho dom dwu dzie sto le cia
Kon wen cji o Pra wach Dziec ka
to wa rzy szy ło zor ga ni zo wa nie
wy sta wy prac ma lar skich, na -
gra nie au dy cji ra dio wej, przy-
go to wa nie przed sta wień te a -
tral nych ,,My nie nor mal ni”
oraz ,,Ta to, czy ty mnie ko -
chasz?”. Wo lon ta riu sze wy ko -
na li tak że ga zet kę szkol ną do -
ty czą cą dzia łań UNI CEF na
świe cie, praw dzie ci i ich ży cia
w kra jach Ame ry ki, Af ry ki i
Azji. Nie bez odze wu po zo stał
też apel or ga ni za cji o włą cze -
nie się pla ców ki w ogól no pol -
ską ak cję zbie ra nia środ ków
fi nan so wych na ra to wa nie ży -
cia i zdro wia dzie ci na Ha i ti.
Uz na nie bu dzi rów nież udział
w XVIII Fi na le WOŚP. 10 sty-
cz nia 2010 ro ku, mi mo mro zu
i pa da ją ce go śnie gu, na si wo -
lon ta riu sze kwe sto wa li na
rzecz dzie ci z cho ro ba mi on -
ko lo gicz ny mi. Ak cja przy nio -

sła wy mier ne efek ty, gdyż ze -
bra no pra wie 3,5 tys. zło tych. 

Na nich moż na li czyć
Dzia ła nia spo łecz ni ków z

,,Szóst ki” ce nio ne są od lat w
śro do wi sku lo kal nym. Przy-
pom nieć na le ży o uczest nic -
twie w ak cji ,,Ra tuj my Płoc -
kie Po wąz ki”, mi ko łaj ko wej
zbiór ce pie nięż nej dla dzie ci
ze świet li cy śro do wi sko wej
przy uli cy Oto liń skiej czy po -
mo cy w sprze da ży płyt zes po -
łu ,,Te am” or ga ni zo wa nej w
ra mach ak cji ,,Je stem przy ja -
cie lem – ar ty ści dzie ciom”.
Za in te re so wa niem cie szy się
rów nież pro jekt ,,Ktoś mnie
oca lił”, któ re go ce lem jest
wska za nie ne ga tyw nych skut -
ków wy ni ka ją cych z się ga nia
po środ ki odu rza ją ce, m.in. al -
ko hol, nar ko ty ki, pa pie ro sy
oraz pro pa go wa nie po staw ab -
sty nen ckich. Wspar cie ko le -

żeń skie obej mu je tak że pra cę
z dzieć mi z Oś rod ka Szkol no
– Wy cho waw cze go w Płoc ku.
Gim na zja li ści po ma ga ją im
odra biać lek cje, przy go to wy -
wać się do spraw dzia nów, zaś
w ra mach pro jek tu,,Po czy taj
mi przy ja cie lu” od wie dza ją
miej skie przed szko la, by spę -
dzić z ma lu cha mi czas na lek-
tu rze ba jek i baś ni.

Tak bo ga ta ofer ta szkol ne -
go ko ła wo lon ta ria tu to efekt
pra co wi to ści na szej mło dzie -
ży, jej wraż li wo ści na ludz ką
krzyw dę, ale to tak że za słu ga
na u czy cie li – Do ro ty Iwa -
now skiej, An ny Li now skiej
oraz Ma gda le ny Mi chal skiej,
któ re czyn nie wspie ra ją mło -
dzież i po ma ga ją jej re a li zo -
wać ko lej ne wyz wa nia.

Zes pół re dak cyj ny 
Gim na zjum nr 6 
pod kie run kiem 

Ma gda le ny Mi chal skiej

Wo lon ta riat w Gim na zjum nr 6
Idea wo lon ta ria tu to cen ne ogni wo wzbo ga ca ją ce ofer tę edu ka cyj no – wy -
cho waw czą Gim na zjum nr 6, gdyż dzia łal ność proe ko lo gicz na szko ły czę -
sto łą czy się z uczest nic twem w ak cjach o cha rak te rze spo łecz nym. 

Doradcy bę dą wspie rać w
pra cy płoc kich na u czy cie li,
or ga ni zo wać po ka zo we lek c-
je otwar te, szko le nia i war sz-
ta ty, a tak że słu żyć po ra dą
in dy wi du al ną, np. przy two -
rze niu au tor skich pro jek tów
na u cza nia.

– Do rad cy ma ją słu żyć po -
mo cą prze de wszyst kim tym,
któ rzy do pie ro za czy na ją
pra cę w szko le, ale rów nież
na u czy cie lom z dłuż szym sta -
żem, któ rzy chcą, przez roz -
wój oso bi sty i za wo do wy,
pod no sić ja kość kształ ce nia
oraz wzbo ga cić ofer tę edu ka -
cyj ną swo jej pla ców ki – pod-
kre śla Ewa Ada sie wicz. – To
rów nież wspar cie dla dy rek -
to rów pla có wek, np. gdy dy -
rek tor, któ ry z za wo du jest
ma te ma ty kiem, bę dzie chciał
prze pro wa dzić wi zy ta cję na
lek cji bio lo gii mo że po pro sić
o po moc do rad cę z tej dzie -
dzi ny. Do rad cy ma ją rów nież
po ma gać ra dom pe da go gicz -
nym w roz wo ju ich pla có -
wek, w ra mach pro jek tu „Ku
lep szej szko le” – re a li zo wa -
ne go wspól nie przez mia sto 
i płoc ki wy dział Ma zo wiec -
kie go Sa mo rzą do we go Cen-
trum Do sko na le nia Na u czy -
cie li.

– Ta ką dzia łal ność do rad -
ców wy my śli liś my już w 2009
roku i oka za ło się, że jest to
po mysł zbież ny z ak tu al ną po -
li ty ką Mi ni ster stwa Edu ka cji.
MEN upa tru je waż ną ro lę do -
radz twa w dia gno zo wa niu
pra cy szko ły – mó wi Grze-
gorz Skwar na, kie row nik
płoc kie go wy dzia łu MSCDN. 

Wśród płoc kich me to dy -
ków są spe cja li ści przed mio -
to wi, a tak że pe da go gi ki twór-
czo ści i wy cho wa nia, za rów -
no na po zio mie szkół pod sta -
wo wych, gim na zjal nych, jak i
po nad gim na zjal nych.

Wszy scy zo sta li wy ło nie ni
w dro dze kon kur su. Mu sie li
speł nić kil ka kry te riów
(usta lo nych roz po rzą dze -
niem Mi- ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej z 19 li sto pa da 2009
r.), m.in. po sia dać sto pień
na u czy cie la mia no wa ne go
lub dy plo mo wa ne go i co
naj mniej pię cio let ni staż
pra cy pe da go gicz nej.

Kan dy da tu ry wska za li dy -
rek to rzy szkół. 

Po prze słu cha niu przez ko -
mi sję kwa li fi ka cyj ną, w skład
któ rej wcho dzi li przed sta wi cie -
le Wy dzia łu Edu ka cji Urzę du
Mia sta oraz wy dzia łu MSCDN
w Płoc ku i po zy tyw nym za o pi -
nio wa niu kan dy da tów przez
MSCDN, Pre zy dent Płoc ka
po wie rzył obo wiąz ki do rad cy
21 na u czy cie lom na 3 la ta.

Szcze gó ło wy wy kaz do -
rad ców me to dycz nych i ich
da ne kon tak to we moż na zna -
leźć na stro nie www.plock.
mscdn.pl w za kład ce „do rad -
cy me to dycz ni”. (rł)

Dla po cząt ku ją cych 
i am bit nych
Płock ma 21 do rad ców me to dycz nych. – Je steś my
w czo łów ce, wię cej ma tyl ko War sza wa – pod kre śla
Ewa Ada sie wicz, dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji Urzę-
du Mia sta.

Wolontariuszki z „Szóstki” 
podczas tegorocznego finału WOŚP
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Joanna Pocałuń
ko or dy na tor ds. do radz twa

me to dycz ne go Ma zo wiec kie go
Sa mo rz¹ do we go Cen trum 
Do sko na le nia Na u czy cie li 

Wy dzia³ w P³oc ku

Za chę ca my do rad ców, aby
współ pra cę z na u czy cie la mi
za czy na li od poz na nia swo je -
go śro do wi ska pod ką tem po -
trzeb i ocze ki wań w za kre sie
do radz twa me to dycz ne go, do -
sko na le nia za wo do we go, or -
ga ni za cji i ka dry na szko le nia.
Do pie ro na ba zie tych in for -
ma cji oraz włas nych ob ser wa -
cji i do świad czeń, po win ni za -
pla no wać swo je dzia ła nia na
ca ły rok. Po za twier dze niu
pla nów przez MSCDN mo gą
przejść do ich re a li za cji.

Du żą po pu lar no ścią wśród
na u czy cie li cie szą się za wsze
kon sul ta cje in dy wi du al ne czy
lek cje otwar te, kie dy do rad cy
ma ją oka zję po ka zać w prak-
ty ce swój war sztat pra cy. 

Po za tym, za rów no Urząd
Mia sta jak i MSCDN, wi dzą
du żą ro lę do rad ców w ba da -
niu efek tów dzia ła nia szko ły,
czy li nie sku pia niu się wy -
łącz nie na dzia łal no ści przed-
mio to wej, ale tak że na spoj -
rze niu na szko łę ca ło ścio wo.

K O M E N T A R Z
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• „Pro gram trwa łe go i zrów no wa żo ne go roz wo ju, spój no ści spo łecz no -gos po dar -
czej, re gio nal nej i prze strzen nej wraz z po pra wą sta nu śro do wi ska przy rod ni cze -
go ob sza ru zwią za ne go z za gos po da ro wa niem na brze ża rze ki Wi sły na od cin ku
od Ja ru Brzeź ni cy do te re nów Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go przy ul. Ka -
wiec kie go oraz za bu do wą na po trze by re kre a cji, spor tu, tu ry sty ki i wy po czyn ku
zwią za nych z ak we nem So bót ka, por tem jach to wym, am fi te a trem i dziel ni cą na -
drzecz ną Ry ba ki w Płoc ku trwa le przy czy nia ją ce go się do roz wo ju oraz kon ku -
ren cyj no ści re gio nu do li ny środ ko wej Wi sły”.

a) Wy ko na nie mak sy mal nie 290 pro jek tów de cy zji usta la ją cych wa run ki za bu -
do wy te re nu mia sta Płoc ka, dla któ re go nie ma miej sco we go pla nu za gos po -
da ro wa nia i uczest ni cze nie w po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych w spra wach
do ty czą cych wy da nia w/w de cy zji do mo men tu, gdy sta ną się one de cy zja mi
osta tecz ny mi w ro zu mie niu prze pi sów Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go.

b) Wy ko na nie mak sy mal nie 60 pro jek tów de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we -
sty cji ce lu pub licz ne go dla te re nu mia sta Płoc ka, dla któ re go nie ma miej sco -
we go pla nu za gos po da ro wa nia prze strzen ne go i uczest ni cze nie w po stę po wa -
niach ad mi ni stra cyj nych w spra wach do ty czą cych wy da nia w/w de cy zji do
mo men tu, gdy sta ną się one de cy zja mi osta tecz ny mi w ro zu mie niu prze pi sów
Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.

• Re mont ele wa cji Miej skie go Przed szko la nr 33 przy ul. Pa dlew skie go 2.

• Ter mo mo der ni za cja sa li gim na stycz nej Szko ły Pod sta wo wej Nr 3.

• Roz bu do wa Miej skie go Przed szko la nr 1 ul. Ko ściusz ki 7- do ku men ta cja pro-
jek to wa

• Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku miesz kal ne go, re mont na wierz chni, ul. Mic kie -
wi cza 6.

• Opra co wa nie trzech miej sco wych pla nów za gos po da ro wa nia prze strzen ne go 
w ska li 1:1000

1. „Miej sco wy plan za gos po da ro wa nia te re nu po ło żo ne go w re jo nie tra sy do -
ja zdo wej do mo stu im. „So li dar no ści”, uli cy Cie cho mic kiej oraz wschod niej i po -
łud nio wej gra ni cy ad mi ni stra cyj nej mia sta w Płoc ku”

2. „Miej sco wy plan za gos po da ro wa nia prze strzen ne go te re nu po ło żo ne go 
w re jo nie tra sy do ja zdo wej do mo stu im. „So li dar no ści”, uli cy Jor da now skiej,
wschod niej gra ni cy ad mi ni stra cyj nej mia sta oraz uli cy Cie cho mic kiej w Płoc ku”

3. „Miej sco wy plan za gos po da ro wa nia prze strzen ne go ob sza ru po ło żo ne go 
w Płoc ku po mię dzy: po łud nio wą i za chod nią gra ni cą mia sta, pół noc ną gra ni cą
dzia łek o nu me rze ewi den cyj nym grun tów 128 i 129, po łud nio wą li nią ro zgra ni -
cza ją cą dro gi do ja zdo we do II prze pra wy mo sto wej przez rze kę Wi słę”.

• Spo rzą dze nie dwóch pro jek tów miej sco wych pla nów za gos po da ro wa nia prze -
strzen ne go:

1. Miej sco we go pla nu za gos po da ro wa nia prze strzen ne go w re jo nie uli cy Dol-
nej, Gór nej, Wod nej, Gra nicz nej, Wy szo grodz kiej, tra sy do ja zdo wej do mo stu
im. „So li dar no ści” od Ron da Woj ska Pol skie go w Płoc ku.

2. Miej sco we go pla nu za gos po da ro wa nia prze strzen ne go w re jo nie tra sy do ja -
zdo wej do mo stu im. So li dar no ści, ul. Gra bów ka i ul. Go ści niec w Płoc ku.

• Do sta wa i na sa dze nia kwia tów na te re nie mia sta Płoc ka w 2010 r.

• Wy ko ny wa nie usług po le ga ją cych na usu wa niu śnie gu z chod ni ków, przejść
dla pie szych, przy stan ków au to bu so wych i par kin gów bę dą cych w utrzy ma -
niu Gmi ny – Mia sto Płock wraz z upo rząd ko wa niem te re nu po le ga ją cym na
oczysz cze niu na wierz chni z po zo sta ło ści śnie gu i lo du oraz umoż li wie niem
spły wu wód roz to po wych do wska za nych wpu stów ulicz nych (od ku cie lo -
du, od gar nię cie śnie gu wraz z wy wo zem w pro mie niu 1 m wo kół wpu stu 
w obrę bie jezd ni) wraz z udroż nie niem z lo du, śnie gu i bło ta rusz tów tych
stu dzie nek.

• Za kup ma te ria łów pro mo cyj nych z no wym lo go

•Opra co  wa nie i re a li za cja dzia łań zwią za nych z ko mu ni ka cją spo łecz ną oraz wi -
ze run kiem mia sta: Druk i do sta wa do sie dzi by Urzę du Mia sta Płoc ka pub li ka -
cji „Na co wy da je my na sze pie nią dze? Bu dżet Płoc ka 2010”.

•Wy ko ny wa nie za bie gów pie lę gna cyj nych w drze wo sta nie i chi rur gia drzew na
te re nach mia sta Płoc ka sta no wią cych włas ność Gmi ny – Mia sto Płock i Skar-
bu Pań stwa.

• Do sta wa wkła dów sor bcyj nych do urzą dzeń ty pu Eco -dra in wraz z od bio rem 
i uty li za cją zu ży tych.

•Mo ni to ring prze miesz czeń Skar py Wi śla nej za po mo cą in kli no me trów (wy ko -
na nie no wych 5 szt. oraz do ko na nie po mia ru 13 szt.).

• „Bu do wa uli cy Je sio no wej” w ra mach za da nia „Bu do wa uli cy: Ce dro wej, Li -
po wej, Gra bo wej, Ci so wej, Wią zo wej, Je sio no wej, Bo ta nicz nej, Wierz bo wej,
Wil czej, Bo ro wic kiej oraz Har cer skiej (od ci nek od uli cy Kor cza ka do uli cy
Bo ro wic kiej) wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą”.

• Bu do wa uli cy Gra nicz nej – II etap (po mię dzy uli ca mi Oto liń ską i Wy szo grodz -
ką) wraz z uli ca mi: Bli ską i Zbo żo wą oraz bra ku ją cą in fra struk tu rą.

• Po li ty ka Roz wo ju Gos po dar cze go.

•Utrzy ma nie i ek splo a ta cja fon tann i wo do try sków na ul. Tum skiej oraz fon tann
i po i deł ka na Sta rym Ryn ku.

• Jar mark Tum ski – Dni Hi sto rii Płoc ka.

•Wy stęp Te a tru RO MA.

• Nag łoś nie nie i oświet le nie sce ny na dni Hi sto rii Płoc ka. 

• Pro gram zrów no wa żo ne go roz wo ju ukła du dróg ro we ro wych na te re nie mia sta
Płoc ka na la ta 2010 – 2033 w uję ciu kra jo wym, re gio nal nym i lo kal nym.

• Or ga ni za cja V Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Tu ry stycz ne go.

• Re mont da chu i ele wa cji bu dyn ku miesz kal ne go ul. Zduń ska 13.

• Re mont ele wa cji z wy mia ną sto lar ki okien nej w bu dyn ku Szko ły Pod sta wo wej
nr 23 ul. Wa lecz nych 20.

• Re mont po miesz czeń Zes po łu Szkół nr 2 ul. Łu ka sie wi cza 11.

• Ter mo mo der ni za cja, wy mia na in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia i ciep łej
wo dy z re mon tem bu dyn ku Żłob ka nr 4 ul. Lach ma na 4 – do ku men ta cja pro-
jek to wa.

• Re a li za cja w te re nie pro jek tu za gos po da ro wa nia te re nu dział ki gmin nej o nr
ewid.661/1, o po wierz chni 738 mkw. zlo ka li zo wa nej przy ul. Pie kar skiej w
Płoc ku z przez na cze niem na zie le niec o cha rak te rze wy po czyn ko wym z uw -
zględ nie niem miej sca star to we go dla pa ra lot nia rzy. 

•Re a li za cja w te re nie pro jek tu za gos po da ro wa nia te re nu w re jo nie la sku brzo zo -
we go na osie dlu Po dol szy ce Po łud nie w Płoc ku.

• Płock Co ver Fe sti wal.

• Re mont ele wa cji bu dyn ku Miej skie go Przed szko la nr 16 przy ul. Wol skie go 8.

• Na jem sy ste mu mo ni to rin gu wi zyj ne go mia sta Płoc ka skła da ją ce go się z 8 ka -
mer sta no wią cych roz bu do wę ist nie ją ce go sy ste mu mo ni to rin gu wi zyj ne go.

• Prze bu do wa po miesz czeń w Ko mi sa ria cie Po li cji przy ul. Ar mii Kra jo wej 62
w Płoc ku.

•Mię dzy na ro do we Igrzy ska Szkol ne w Ma na ma (Bah rajn) – za kup bi le tów lot-
ni czych.

• Bie sia da Kasz te lań ska.

• Bu do wa ulic: Orze cho wej, Śli wo wej i Skraj nej wraz z bra ku ją cą in fra -
struk tu rą.

• Upo rząd ko wa nie prze strze ni miej skiej w ob sza rze Sta re go Mia sta po przez
utwo rze nie no wej stre fy par kin go wej.

•Bez ko li zyj ne skrzy żo wa nie li nii ko le jo wej z ale ją Pił sud skie go z uw zględ nie niem li -
nii tram wa jo wej.

Za mó wie nia pub licz ne
Przed sta wia my niek tó re z za pla no wa nych prze tar gów, ja kie w 2010 ro ku

zo sta ną og ło szo ne przez Urząd Mia sta i jed nost ki mu po dleg łe. 
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• Bu do wa kom plek su spor to we go „Mo je Bo i sko OR LIK – 2012” wraz z za gos -
po da ro wa niem te re nu w Ogro dzie Jor da now skim.

• Na pra wa skarp w ra mach za da nia „Bu do wa dróg do ja zdo wych (kra jo wych) do
II prze pra wy mo sto wej w Płoc ku”.

•Mo der ni za cja węz łów ciepl nych w obiek tach sta dio nu „Wi sła”.

• Za kup sprzę tu kom pu te ro we go wraz z opro gra mo wa niem.

• Sprzą ta nie po miesz czeń UMP.

• Do zór i och ro na obiek tów, osób i mie nia UMP.

• Oświet le nie świą tecz ne mia sta.

• Bu do wa ob wod ni cy pół noc no -za chod niej Mia sta Płoc ka. Etap I.

• Lik wi da cja ko li zji ener ge tycz nych w ra mach za da nia „Bu do wa ob wod ni cy pół -
noc no -za chod niej Mia sta Płoc ka. Etap I.”.

• Na dzór in we stor ski dla za da nia „Bu do wa ob wod ni cy pół noc no -za chod niej mia sta
Płoc ka. Etap I.”.

• Na dzór au tor ski dla za da nia „Bu do wa ob wod ni cy pół noc no -za chod niej mia sta
Płoc ka. Etap I.”

• Re mon ty ka na li za cji desz czo wej na te re nie mia sta Płoc ka.

• Do sta wa ma te ria łów piś mien nych.

• Do sta wa ma te ria łów pa pier ni czych.

• Do sta wa ole ju opa ło we go do kot łow ni na te re nie sta dio nu im. K. Gór skie go w
Płoc ku.

• Świad cze nie usług pocz to wych w obro cie kra jo wym i za gra nicz nym.

• Re mon ty ka na li za cji desz czo wej na te re nie mia sta Płoc ka.

• Kon ser wa cja urzą dzeń ka na li za cji desz czo wej na te re nie mia sta Płoc ka.

• Pro wa dze nie schro ni ska dla be zdom nych zwie rząt.

• Pre nu me ra ta pra sy.

• Druk „Sy gna łów Płoc kich” w 2011 ro ku.

• Za miesz cza nie og ło szeń w pra sie co dzien nej.

• Re a li za cja na te re nie mia sta Płoc ka pro gra mu iden ty fi ka cji i re je stra cji psów z
pro wa dze niem in ter ne to wej cen tral nej i lo kal nej ba zy da nych „Po daj Ła pę”.

• Wy ko ny wa nie czyn no ści ciąg łe go i kom plek so we go świad cze nia po mo cy
praw nej dla Urzę du Mia sta Płoc ka przez 8 rad ców praw nych.

• Do koń cze nie in we sty cji w bu dyn ku „D” w szpitalu św. Trójcy (par ter, część
pół noc na) z przez na cze niem na Po dod dział Re ha bi li ta cji Na rzą du Ru chu.

• Wy ko na nie pro jek tu bu do wla ne go dla za da nia „I etap prze bu do wy bu dyn ku
Przy chod ni Pod sta wo wej i Spe cja li stycz nej Opie ki Zdro wot nej przy ul. Re ja
15 po le ga ją cy na za pro jek to wa niu prze bu do wy, wy mia nie sto lar ki okien nej i
drzwio wej, wy mia nie da chu oraz ele wa cji”.

• I etap prze bu do wy bu dyn ku Przy chod ni Pod sta wo wej i Spe cja li stycz nej Opie-
ki Zdro wot nej przy ul. Re ja 15 po le ga ją cy na za pro jek to wa niu prze bu do wy,
wy mia nie sto lar ki okien nej i drzwio wej, wy mia nie da chu oraz ele wa cji”.

• Za kup dwóch au to bu sów uży wa nych prze gu bo wych 11,5-12 m.

• Za kup trzech au to ma tów sta cjo nar nych dla KM.

•Wy bór ubez pie czy cie la ma jąt ku na 2011 r. (KM)

•Wy bór wy ko naw cy bież ni ko wa nia opon. (KM)

• Za kup ole jów sil ni ko wych. (KM)

• Za kup dru ków bi le tów. (KM)

• Opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej bu dyn ku wie lo ro dzin -
ne go na osie dlu Po dol szy ce Pół noc wraz z do ja zda mi i miej sca mi par kin go -
wy mi.

• Bu do wa bu dyn ku miesz kal no -u słu go we go przy ul. Sien kie wi cza 63.

• Prze bu do wa i re mont bu dyn ku miesz kal ne go przy ul. Sien kie wi cza 65.

• Wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej na prze bu do wę bu dyn -
ków zlo ka li zo wa nych przy ul. Kwiat ka 3.

• Kon kurs na za gos po da ro wa nie dział ki przy Al. Ko by liń skie go 32. 

•Do zo ro wa nie i och ro na te re nu, obiek tów, osób i mie nia Miej skie go Ogro du Zo -
o lo gicz ne go (MOZ).

• Kon ser wa cja zie le ni na te re nie MOZ w Płoc ku.

• Do sta wa my szy i szczu rów dla MOZ w Płoc ku.

• Do sta wa mię sa wo ło we go mniej war to ścio we go dla MOZ w Płoc ku.

• Do sta wa po kar mu dla ryb i ga dów dla MOZ w Płoc ku.

• Do sta wa owo ców dla MOZ w Płoc ku.

• Do sta wa wa rzyw dla MOZ w Płoc ku. 

• Re mont na wierz chni jezd ni skrzy żo wa nia Alei Ja cho wi cza z uli cą 11 Li sto pa -
da – opra co wa nie do ku men ta cji.

• Opra co wa nie do ku men ta cji tech nicz nej na re mont mo stu na ul. Har cer skiej.

• Prze bu do wa alei Ki liń skie go z Ale ja mi Ja cho wi cza – bu do wa do dat ko wych
dwóch pa sów le wo skrę tów – opra co wa nie do ku men ta cji tech nicz nej.

• Prze bu do wa ul. Zgle nic kie go – opra co wa nie do ku men ta cji.

• Bu do wa bra ku ją cych chod ni ków w al. Ar mii Kra jo wej wraz z za to ką po sto jo -
wą dla tak só wek od ul. Żyz nej do Wy szo grodz kiej (stro na pra wa) – opra co -
wa nie do ku men ta cji.

• Bu do wa bra ku ją ce go od cin ka ścież ki ro we ro wej w al. Ja na Pa wła II na od cin -
ku od ul. Wy szo grodz kiej (przy PKO) do Ma zu ra – opra co wa nie do ku men ta -
cji tech nicz nej.

• Prze bu do wa wia duk tu na ul. Nor ber tań skiej – opra co wa nie do ku men ta cji.

• Prze bu do wa ul. Obroń ców Płoc ka 1920 r. – opra co wa nie do ku men ta cji.

• Bu do wa się ga cza ul. Św. Woj cie cha – jezd nia, chod ni ki – opra co wa nie do ku -
men ta cji tech nicz nej. 

• Re mont ul. Wy szo grodz kiej (na wierz chnia jezd ni, chod ni ki i za to ki au to -
bu so we).

• Od two rze nie ro wu na ul. Je zior nej. 

•Re mont chod ni ka na ul. Do brzyń skiej na od cin ku od Al. Ko by liń skie go do blo -
ku przy ul. Kre dy to wej 6 (stro na pra wa).

• Re mont chod ni ka na ul. Wol skie go na od cin ku od ul. Ty siąc le cia do przy chod-
ni zdro wia.

• Utwar dze nie dróg grun to wych – ul. Oś nic ka. 

• Prze bu do wa ul. Oto liń skiej wraz z niez będ ną in fra struk tu rą.

• Prze bu do wa ulic 7 Czer wca 1991 r., Ba ta lio nów Chłop skich, Łu ka sie wi cza –
prze bu do wa skrzy żo wa nia Łu ka sie wi cza/Ba ta lio nów Chłop skich, bu do wa pa -
sów włą cze nia i zja zdów, wy mia na na wierz chni jezd ni, chod ni ków i bu do wa
ścież ki ro we ro wej w ul. 7 Czer wca 1991 r., prze bu do wa oświet le nia.

• Bu do wa chod ni ka przy ul. Me dycz nej na od cin ku od ul. PCK do przy chod ni
„Ro ka”.

• Opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej i wy ko na nie za to ki po sto jo wej do wa -
że nia po ja zdów cię ża ro wych.

• Roz bu do wa skrzy żo wa nia dro gi wo je wódz kiej nr 567 z ul. Bo ry szew ską 
w miej sco wo ści Bo ry sze wo No we.

• Bu do wa dwóch za tok au to bu so wych w al. Ki liń skie go.

• Prze bu do wa ul. Bło nie – jezd nia, chod ni ki, ka na li za cja desz czo wa.

• Prze bu do wa ul. Sło do wej – jezd nia, chod ni ki, oświet le nie.

• Prze bu do wa ul. Bar tni czej – jezd nia, chod ni ki, ka na li za cja desz czo wa, oświet -
le nie.

• Prze bu do wa ul. Tra u gut ta – jezd nia, chod ni ki, oświet le nie, ka na li za cja desz czo wa. 

Opr. (m.d.)
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Finał prac
Naj póź niej do 30 wrześ nia

za koń czy się prze bu do wa uli -
cy Mic kie wi cza. In we sty cja
kosz to wać bę dzie po nad 2
mln zł, z cze go 517 tys. zł to
środ ki po cho dzą ce z bu dże tu
kra jo we go, a po nad 1,53 mln
zł z UE i in ne. In we sty cja
obej mie bu do wę no wej jezd-
ni, za tok au to bu so wych,
chod ni ków, ka na li za cji desz-
czo wej i oświet le nia. 

Na po cząt ku wrześ nia sfi-
na li zo wa ne zo sta ną pra ce
przy ul. Gie rzyń skie go.
Przed sięw zię cie za po nad
1,23 mln zł za kła da bu do wę
jezd ni, za tok po sto jo wych i
chod ni ków. Na to miast w lip -
cu br. za koń czy się dru gi
etap prze bu do wy uli cy Pop -
ła ciń skiej (od Ko le jo wej do
Por to wej). No wa na wierz -
chnia jezd ni, chod ni ki oraz
ka na li za cja desz czo wa kosz-
to wać bę dzie 880 tys. zł. 

Do wa ka cji po wi nien za -
koń czyć się tak że re mont ul.
Wy szo grodz kiej na od cin ku
od ul. Gra nicz nej do Spół -
dziel czej. 

No we przed sięw zię cia
W 2010 ro ku kie row cy bę -

dą mu sie li uz bro ić się w cier-
pli wość, gdyż mia sto prze wi -
dzia ło wie le re mon tów. – W
wa ka cje roz pocz nie się re -
mont uli cy Wy szo grodz kiej
na od cin ku od Po dol szyc do
Imiel ni cy – mó wi Pre zy dent.
– Wy bra liś my ten ter min,
gdyż wte dy ruch ko mu ni ka -
cyj ny jest naj mniej szy.

Płoc czan cze ka też prze bu -
do wa ul. 7 Czer wca 1991 r. 
– W ra mach tej in we sty cji
prze bu do wa ne zo sta nie mię -
dzy in ny mi skrzy żo wa nie ul.
Łu ka sie wi cza i Ba ta lio nów
Chłop skich – wy jaś nia Mi ro -
sław Mi lew ski. – Zbu do wa ne
zo sta ną pa sy włą cza nia i zja -
zdy do pow sta ją cej ha li wi -
do wi sko wo -spor to wej. Pow-
sta ną no we chod ni ki, ścież ka
ro we ro wa w ul. 7 Czer wca
1991 r. oraz prze bu do wa ne
bę dzie oświet le nie. Pra ce po -
win ny za koń czyć się w paź -
dzier ni ku br. 

Od wa ka cji roz pocz ną się
tak że pra ce przy wia duk cie w
al. Pił sud skie go. Przedsięwz-
ięcie spo wo du je to pow sta nie
bez ko li zyj ne go skrzy żo wa nia
uli cy z prze ja zdem ko le jo -
wym. Sa mo cho dy bę dą jeź dz-

ić tu ne lem, a po cią gi wia duk -
tem. – W tym ro ku chce my
sku pić się na wszyst kich ro bo -
tach przy go to waw czych, m.in.
prze ło żo na zo sta nie in fra -
struk tu ra, wy ko na ne zo sta nie
część ro bót ziem nych, a tak że
przy go to wy wa ne bę dą pre fa -
bry ka ty do bu do wy wia duk tu –
mó wi pre zy dent. – Wios ną
przy szłe go ro ku prze wi du je my
za koń cze nie tej in we sty cji 
i wte dy, nie ste ty, na 3-4 mie -
sią ce zam knię ta bę dzie ca ła
ale ja Pił sud skie go. 

Na dwa la ta prze wi dzia no
tak że prze bu do wę ul. Tra u -
gut ta (jezd nia, chod ni ki,
oświet le nie, ka na li za cja
desz czo wa).

Zmia ny na uli cach
2010 rok to czas prze bu do -

wy wie lu płoc kich ulic. Za
ok. 250 tys. zł zo sta nie prze-
bu do wa na ul. Bło nie na osie -
dlu Ko le gial na. Po nad 700
tys. zł kosz to wać ma ją pra ce
na ul. Sło do wej, a o 200 tys.
zł wię cej ro bo ty przy prze bu -

do wie ul. Bar tni czej. Oprócz
no wej jezd ni, chod ni ków i
oświet le nia, wy ko na na tam
bę dzie rów nież ka na li za cja
desz czo wa. 

– Chce my tak że w tym ro -
ku wy bu do wać – kosz tem
wys py z zie le nią – dwa do -
dat ko we pa sy do skrę tów w
le wo na skrzy żo wa niu alei
Ki liń skie go z Ale ja mi Ja -
cho wi cza – wy jaś nia Mi ro -
sław Mi lew ski. – Po win no
to znacz nie uspraw nić ko -
mu ni ka cję tym kie row com,

któ rzy jeż dżą od stro ny
ogro du zo o lo gicz ne go. 

Mia sto chce za jąć się tak że
re mon tem na wierz chni jezd-
ni na skrzy żo wa niu Alei Ja -
cho wi cza z ul. 11 Li sto pa da,
gdzie te raz wy stę pu ją bar dzo
du że ubyt ki. 

Re mon ty do ty czyć bę dą
tak że chod ni ków. No we pow-
sta ną m.in. na ul. Wol skie go
na od cin ku od ul. Ty siąc le cia
do przy chod ni zdro wia, po
pra wej stro nie ul. Do brzyń -
skiej (od „Wcześ nia ka” do
blo ku przy ul. Kre dy to wej 6),
na ul. Me dycz nej na od cin ku
od ul. PCK do przy chod ni
„Ro ka” oraz w al. Ar mii Kra-
jo wej za straż ni cą. 

– Dla uspraw nie nia ru chu
chce my tak że wy bu do wać
dwie za to ki au to bu so we 
w alei Ki liń skie go – mó wi
pre zy dent. – Jed na pow sta nie
przy „Sie dem dzie siąt ce”, a
dru ga po dru giej stro nie uli cy
bli żej ogro du zo o lo gicz ne go. 

Wa ga dla ti rów
W tym roku mia sto og ło si

kil ka prze tar gów na wy ko na -
nie do ku men ta cji re mon tów
m.in. ul. Har cer skiej, Zgle -
nic kie go, Obroń ców Płoc ka
1920 r., Ci chej, wia duk tu na
ul. Nor ber tań skiej i się ga cza
ul. Św. Woj cie cha. 

– Aby ogra ni czyć prze jazd
przez mia sto prze ła do wa nych
ti rów chce my przy ron dzie
przy uli cy Do brzy kow skiej
usta wić spe cjal ną wa gę – za -
po wia da Mi ro sław Mi lew ski. 

Mał go rza ta Da nie luk

Dokończenie ze str. 1

Fun kcjo nal nie i bez piecz nie

inwestyc je |

W tym roku rozpoczną się prace przygotowawcze 
do budowy wiaduktu w al. Piłsudskiego
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Cho dzi o nie wiel ki wia -
dukt, pro wa dzą cy m.in. do
ogro du zo o lo gicz ne go. Je go
stan tech nicz ny wy ma ga na -
pra wy. Mia sto zde cy do wa ło,
że sta ra bu do wla zo sta nie
ro ze bra na, a w jej miej sce –
ale nie w tym sa mym miej s-
cu – pow sta nie no wa. Ist nie -
ją cy wia dukt sta no wi je dy ny
do jazd do zoo, dla te go je go
roz biór ka bę dzie moż li wa
do pie ro po zbu do wa niu 
no we go obiek tu. Dłu gość
obec ne go wia duk tu wy no si
30 me trów, a sze ro kość 
9 me trów. 

W skład do ku men ta cji
wej dą m.in. pro jek ty roz -
biór ki i bu do wy no we go
wia duk tu wraz z od wod nie -

niem, oświet le niem ilu mi -
na cyj nym i do ja zda mi oraz
kosz to rys in we stor ski. No -

wy obiekt ma być jed no -
przę sło wy o dłu go ści 25-30
me trów i sze ro ko ści ok. 10-

11 me trów. Oprócz pię cio -
me tro wej jezd ni znaj dą się
na nim: chod nik o sze ro ko -
ści 2 me trów po jed nej stro -
nie, a po dru giej ta kiej 
sa mej sze ro ko ści ścież ka
ro we ro wa. Oświet le nie ilu-
mi na cyj ne za mon to wa ne
bę dzie na kon struk cji tak,
aby świat ła skie ro wa ne by -
ły do gó ry. Bę dzie ist nia ła
moż li wość za sto so wa nia
kil ku barw. 

W pro jek cie znaj dzie się
rów nież pro po zy cja za gos -
po da ro wa nia te re nu wo kół
wia duk tu. Fir ma, któ ra 
wy gra prze targ po win na
tak że za pro jek to wać miej s-
ca po sto jo we. 

(m.d.)

Wia dukt z ilu mi na cją i ścież ką ro we ro wą
Mia sto przy go to wu je się do bu do wy no we go wia duk tu nad to ra mi ko le jo wy mi przy ul. Nor ber tań skiej.
Naj pierw zo sta nie opra co wa na do ku men ta cja pro jek to wa, a pra ce od by wać się bę dą w 2012 ro ku. 

Zniszczony wiadukt zastąpi nowy obiekt 
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W pro gra mie znaj dą się
m.in. sy mu la cje na tę że nia 
i roz kład ru chu dro go we go.
Z ba dań an kie to wych, prze -
pro wa dzo nych na gru pie nie
mniej niż 2,5 tys. osób, do -
wie my się jak czę sto płoc -
cza nie ko rzy sta ją z ro we rów
i gdzie naj czę ściej ni mi jeż -
dżą. Fir ma prze pro wa dzi też
ana li zę zda rzeń dro go wych z
udzia łem ro we rzy stów wraz
z oce ną przy czyn. 

– Już w grud niu ubieg łe go
ro ku przy go to wa liś my tzw. za -
wia do mie nie, któ re ro ze sła liś -
my do in sty tu cji, są sied nich
gmin oraz sto wa rzy szeń zaj-
mu ją cych się or ga ni zo wa niem
nie tyl ko tras ro we ro wych, ale
tak że sze ro ko po ję tej tu ry sty ki
– wy jaś nia za stęp ca pre zy den -
ta To masz Kol czyń ski. – Do -
sta liś my od po wie dzi z pro po -
zy cja mi i po my sła mi po pro wa -
dze nia w Płoc ku ście żek ro we -
ro wych, m.in. z są sied nich
gmin, Miej skie go Zes po łu
Obiek tów Spor to wych i Klu bu
Tu ry sty ki Ko lar skiej „Be neq -
Te am”, dzia ła ją ce go przy Od -
dzia le Za kła do wym PTTK przy
Or le nie. Pod po wie dzi do ty czą
m.in. po pro wa dze nia tras ro -
we ro wych w ta ki spo sób, aby
po łą czyć wszyst kie płoc kie
obiek ty spor to we, sko mu ni ko -
wać cen trum Płoc ka z Łąc -
kiem i Słup nem. Wszyst kie te
uwa gi prze ka że my fir mie, któ -
ra zaj mie się przy go to wa niem
pro gra mu. 

Co jest, co bę dzie
Do ku ment za wie rać bę dzie

oce nę sta nu ist nie ją cej in fra -
struk tu ry ro we ro wej oraz pro-
jek ty sy ste mu dróg w Płoc ku.
Znaj dzie się w nim m.in. opis
posz cze gól nych tras ro we ro -
wych z wysz cze gól nie niem
ko niecz nych do wy ko na nia
roz wią zań tech nicz nych lub
in ży nier skich, jak skrzy żo wa -
nia, ron da, wy dzie lo ne w jezd-
ni lub po mię dzy pa sa mi ru chu
ślu zy ro we ro we oraz za bez -
pie cze nia zja zdów i wja zdów
z pa sa ru chu lub chod ni ka.
Pro gram okre śli ogól ne wy -
mo gi dla tras m.in. ro dza je na -
wierz chni, pa ra me try tech-
nicz ne dla posz cze gól nych ka -
te go rii dróg ro we ro wych i po -

zo sta łej struk tu ry ro we ro wej,
w tym sy gna li za cji świet lnej,
par kin gów i sto ja ków ro we ro -
wych. Uw zględ nio ne tak że
bę dzie miej skie, re gio nal ne i
kra jo we oz na ko wa nie dróg
oraz tab li ce kie run ko we dla

użyt kow ni ków dróg ro we ro -
wych w uję ciu lo kal nym, tu -
ry stycz nym i re kre a cyj nym w
opar ciu o prze pi sy o ru chu
dro go wym.– Wie my już, że
aby ro we rzy ści by li za do wo le -
ni nie za wsze po trze bu ją wy -

be to no wa nej ścież ki, czę sto
chcą tyl ko do bre go oz na ko -
wa nia – mó wi To masz Kol-
czyń ski. Pro gram uw zględ -
niać bę dzie wy mo gi spe cjal ne
dla śród mie ścia i Sta re go Mia -
sta – na wierz chnię dróg, skró-
ty ro we ro we, or ga ni za cję ru -
chu oraz moż li wo ści prze -
miesz cza nia się po mię dzy ko -
ro ną Skar py Wi śla nej i na -
brze żem Wi sły. 

Z udzia łem spo łe czeń stwa
Fir ma opra co wu ją ca pro-

gram bę dzie mu sia ła spo rzą -
dzić plan fi nan so wy, któ ry
za wie rać bę dzie m.in. źró dła
po cho dze nia pie nię dzy na je -
go re a li za cję, ich wy so kość,
po dział mię dzy posz cze gól ne
prio ry te ty oraz in for ma cję o
wy so ko ści współ fi nan so wa -
nia. – Chce my, aby wska za no
nam naj lep sze roz wią za nia –
mó wi za stęp ca pre zy den ta. –
Po raz pier wszy bę dzie my
mie li kom plek so wo za pla no -
wa ne tra sy ro we ro we. Do ku -
ment bę dzie zgod ny ze Stra te -
gią Zrów no wa żo ne go Roz-
wo ju Płoc ka. 

Au to rzy opra co wa nia prze -
pro wa dzą kon sul ta cje spo -
łecz ne z jed nost ka mi sa mo -
rzą du te ry to rial ne go oraz par -
tne ra mi spo łecz ny mi i gos po -
dar czy mi. – Bu du jąc ścież ki 
i szla ki ro we ro we chce my
osią gnąć dwa ce le – wy jaś nia
To masz Kol czyń ski. – Po
pier wsze chce my stwo rzyć
wa run ki do po ru sza nia się ro -
we ra mi w ce lach tu ry stycz -

nych. Wie my, że ta ki ruch re -
kre a cyj ny od by wać się bę dzie
naj czę ściej w we e ken dy, gdy
ro dzi ny na ro we rach bę dą po -
ru szać się nie tyl ko po mie ś-
cie, ale wy jeż dżać po za Płock.
Chce my tak że, po przez stwo -
rze nie od po wied niej in fra -
struk tu ry, aby część płoc czan
prze sia dła się z sa mo cho dów
na ro we ry i w ten spo sób po -
ko ny wa ła dro gę z do mu do
pra cy i z po wro tem. 

Wy bra na w prze tar gu fir -
ma na spo rzą dze nie pro gra -
mu bę dzie mia ła 240 dni od
pod pi sa nia z mia stem sto -
sow nej umo wy. (m.d.) 

Ścież ka ro we ro wa – ma utwar -
dzo ną na wierz chnię
Szlak ro we ro wy – ma na wierz -

chnię na tu ral ną, nie u twar dzo ną

Ro we rem po Płoc ku 
Już wkrót ce do wie my się, jak do 2033 ro ku bę dzie wy glą dać sieć tras ro -
we ro wych w na szym mie ście. Fir ma, wy bra na w prze tar gu, przy go tu je
„Pro gram zrów no wa żo ne go roz wo ju sy ste mu dróg ro we ro wych na te re-
nie Płoc ka na la ta 2010-2033 w uję ciu kra jo wym, re gio nal nym i lo kal nym”.

Pra ce ma ją trwać po nad
sie dem lat. Ja ko pier wszy w
dru gim kwar ta le 2012 ro ku
wy bu do wa ny zo sta nie ko cioł
o mo cy 300 MWt. Za pew ni
on asor ty ment pa ry i ener gii
elek trycz nej. W czwar tym
kwar ta le 2012 r. zmo der ni zo -
wa na bę dzie Pom pow nia Pa -
liw. Jest to niez będ ne dla
pod nie sie nia stan dar du ma-
ga zy no wa nia i przet ła cza nia
róż nych ga tun ków pa li wa. 

Z ko lei w dru gim kwar ta le
2015 r. zacz nie dzia łać in sta -
la cja mo kre go od siar cza nia
spa lin, któ ra za pew ni re duk -
cję emi sji dwut len ku siar ki aż
o 95 proc., czy li – we dług
władz kon cer nu – o oko ło 17
tys. ton/rok. W tym sa mym

cza sie Or len pla nu je in we sty -
cję, po le ga ją cą na za bu do wie
elek tro fil trów, poz wa la ją cą
na re duk cję o 95 proc. py łu.
Rok póź niej za koń czy się bu -
do wa spe cjal ne go tur bo zes -
po łu (TG7) w ce lu zwię ksze -
nia (o 20 proc.) war to ści pro-
duk cji ener gii elek trycz nej.
Ja ko ostat nia – w dru gim
kwar ta le 2017 r. – pow sta nie
in sta la cja Ka ta li tycz ne go
Oda zo to wa nia spa lin, któ ra
przy nie sie re duk cję o 80 proc.
(czy li o ok. 3600 ton/rocz nie)
emi sji tlen ków azo tów. 

Ca ła in we sty cja kosz to wać
ma 1,4 mld zł. Wzmoc ni ona
po ten cjał elek tro ciep łow ni,
któ ra już te raz za bez pie cza
po trze by ca łe go kom plek su

in sta la cji w za kła dzie pro-
duk cyj nym oraz dla od bior -
ców zew nętrz nych (za pew -
nia 85 proc. wo dy grzew czej
dla Płoc ka i 95 proc. ener gii

elek trycz nej). Dru gim ce lem
jest eko lo gia i do sto so wa nie
do norm śro do wi sko wych,
któ re zacz ną obo wią zy wać
po 2015 ro ku. (m.d.)

W stro nę eko lo gii
Uro czy stym wmu ro wa niem ak tu erek cyj ne go PKN
Or len roz po czął re a li za cję Pro gra mu In we sty cji
Eko lo gicz no -E ner ge tycz nych. 

Pod czas wmu ro wy wa nia ka mie nia wę giel ne go.
(Od le wej) bp Ro man Mar cin kow ski, 

Kry stian Pa ter, czło nek Za rzą du PKN Or len, 
To masz Kol czyń ski, za stęp ca pre zy den ta Płoc ka
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Sy stem tras umoż li wi w wię kszym stop niu 
ko rzy sta nie z ro we rów ja ko eko lo gicz ne go środ ka

tran spor tu oraz w ce lach re kre a cyj nych 
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W 2010 ro ku mia sto wy -
bu du je m.in. ścież kę ro we -
ro wą, sta no wią cą łącz nik
po mię dzy ul. Gra bów ka i
Go ści niec. Do koń czo na
zo sta nie tak że bu do wa
ścież ki ro we ro wej na Po -
dol szy cach Po łud nie, przy
al. Ja na Pa wła II. W tym
ro ku pow sta nie od ci nek
po mię dzy ban kiem PKO
BP a par kin giem wie lo po -
zio mo wym. W pla nach jest
tak że kontynuacja budowy
ścież ki pro wa dzą cej od
ogro du zo o lo gicz ne go do
ul. Nor ber tań skiej, aby na
ro we rach moż na ła two zje -
chać na ul. Gra bów ka. 
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Za gro żo ne by ło uję cie wo dy
pit nej, miesz kań cy Bo ro wi -
czek od cię ci by li też od prą du,
gdyż wo da za la ła sta cję tran s-
for ma to ro wą. W Do brzy ko wie
spię trze nie kry by ło tak du że,
że jej dwu me tro wa war stwa
zo sta ła wy rzu co na na wał. 

Spóź nio ne lo do ła ma cze
Z za bu do wań przy ul. Gmu -

ry ewa ku o wa no – na ich proś -
bę – dwie ro dzi ny. Resz ta po -
zo sta ła w swo ich do mach. W
kul mi na cyj nym mo men cie
miesz kań cy do po se sji mo gli
do stać się je dy nie łód ka mi.
Od dział Za rzą dza nia Kry zy -
so we go, Och ro ny Lud no ści i
Spraw Obron nych Urzę du
Mia sta, straż miej ska, po li cja i
straż po żar na czu wa ły przez
ca łą do bę. Miesz kań cy za -
pew nio ne mie li m.in. wor ki z
pia skiem oraz – gdy by za szła
ta ka ko niecz ność – szyb ką
ewa ku a cję. Mia sto przy go to -
wa ło miej sca noc le go we. 

Wła dze Płoc ka już 19 lu te -
go zwró ci ły się do Re gio nal -
ne go Za rzą du Gos po dar ki
Wod nej (RZGW) o wy sła nie
w kie run ku mia sta lo do ła ma -
czy. – Ale ru szy ły one do pie ro
21 lu te go – mó wił Da riusz Za -
widz ki, za stęp ca pre zy den ta. –
To by ło zbyt póź no i nie by ły w
sta nie na czas prze bić się do
nas przez za tor. 

Na szczę ście w śro dę 3 mar -
ca ko ło po łud nia lo do ła ma -

czom uda ło się czę ścio wo
prze ła mać krę. – Dzię ki te mu
w cią gu za led wie go dzi ny wo -
da opa dła o kil ka dzie siąt cen-
ty me trów – mó wił Za widz ki. 

– Za wcześ nie na oce ny czy
lo do ła ma cze zo sta ły wy sła ne
zbyt póź no – twier dził na kon-
fe ren cji pra so wej 3 mar ca wo -
je wo da ma zo wiec ki Ja cek
Koz łow ski i obie cał, że po
ustą pie niu za gro że nia po pro si
swo je służ by o przed sta wie nie
ra por tu z pod ję tych dzia łań. 

Al ter na ty wa dla Gmur
Wo je wo da wi dzi dwa roz -

wią za nia, aby w przy szło ści
nie do cho dzi ło do za le wa nia
ul. Gmu ry. – Trze ba za bez pie -
czyć ten te ren urzą dze nia mi
hy dro tech nicz ny mi, ale bę dzie
to kosz to wa ło na wet kil ka dzie -
siąt mi lio nów zło tych – tłu ma -
czył. Kto miał by za to zap ła -
cić? – Mia sto i RZGW – odpo -
wie dział bez za wa ha nia. 

Dru gim roz wią za niem –
we dług Koz łow skie go – jest
prze sie dle nie miesz kań ców.
– Lu dzie miesz ka ją cy przy
uli cy Gmu ry nie chcą się
prze pro wa dzać. Miesz ka ją
tam, jak sa mi mówią, od dzi-
a da, pra dzia da – tłumaczył
Da riusz Za widz ki. Wy jaś nił
też, że na po sta wie nie bu -
dyn ków, któ re co kil ka lat są
za le wa ne, poz wo le nie na bu -
do wę by ły wy da ne kil ka -
dzie siąt lat te mu. Niek tó re to
sa mo wo le bu do wla ne. – Te -
raz te ren ten ob ję ty jest miej -
sco wym pla nem za gos po da -
ro wa nia prze strzen ne go –
mó wił Za widz ki. – Okre śla
on, że przy bu do wie no we go
do mu mu si być utrzy ma na
rzęd na 62 me trów. Oz na cza
to, że je śli bę dzie tak du ża
po wódź, któ ra wy stę pu je raz
na sto lat, to nie doj dzie do
za la nia par te rów tych bu -
dyn ków. M.D.

Po dob nie zda nie mia ła
Ra da Mia sta, któ ra w ubieg -
łym ro ku pod ję ła sto sow ną
uch wa łę. 

Od kil ku dni imię pa tro na
widnieje na tab li cy przy wej -
ściu do szko ły od ul. 1 Ma ja.
Jed nak ofi cjal na uro czy stość
wrę cze nia ak tu na da nia imie -
nia wraz z prze ka za niem no -
we go sztan da ru spo łecz no ści

szkol nej za pla no wa no na 25
mar ca. O godz. 10.30, pod-
czas mszy świę tej po świę co -
ny zo sta nie sztan dar. Po
mszy za pla no wa no po wrót
do szko ły, gdzie o godz. 13
roz pocz ną się głów ne uro -
czy sto ści. Od tąd, już ofi cjal -
nie, Szko ła Pod sta wo wa nr 6
bę dzie no sić imię dru ha Wa -
cła wa Mil ke. (rł)

Ucz cze nie 147. rocz ni cy
zry wu na ro do we go to je den z
ce lów im pre zy. Ko lej ne to ak -
tyw ny wy po czy nek i mo-ż li -
wość poz na nia szla ków tu ry -
stycz nych mia sta. Niek tó rzy
uczest ni cy wy pra wy wró ci li z
na gro da mi. Naj wię cej pun k-
tów moż na by ło otrzy mać za
pro gram za pre zen to wa ny
przy ogni sku. W ka te go rii
szkół pod sta wo wych zwy cię -
ży li „Wy trwa li wę drow cy” z
SP w Ro go zi nie, któ rych
opie ku nem by ła An na Kaź -
mier ska. 

Wśród gim na zja li stów
przyz na no aż trzy pier wsze
miej sca. Try um fo wa li: dru ży -

na „Tup Tuś” z Gim na zjum nr
2 z opie kun ką Ali ną Sit kie -
wicz, „Wa tra” z G nr 1 pod
okiem Ar tu ra Brze skie go oraz
„Bie dron ki” ze Spe cjal ne go
Oś rod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go nr 1 z opie kun ką
Dom ra wą Ko rze niew ską.
Naj lep si spoś ród ucz niów
szkół po nad gim na zjal nych
by li człon ko wie dru ży ny
„Glob tro ters” z III LO im. M.
Dą brow skiej z opie ku nem
Bo gda nem Ma jew skim.

Na me cie raj du wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li zna cz-
ki raj do we i pysz ną gro -
chów kę. Zwy cięz cy ode bra -
li pu cha ry i dy plo my. (ab)

Szla kiem pow stań ców
Na tra sy XXVII Raj du Zi ma „Szla ka mi pow sta nia
stycz nio we go” wy ru szy ło 560 osób, zor ga ni zo wa -
nych w 22 dru ży ny. Two rzy li je ucz nio wie z pod sta -
wó wek, gim na zjów i szkół po nad gim na zjal nych, 
a tak że człon ko wie klu bu tu ry sty ki ro we ro wej „Be -
neq Te am” ko ła za kła do we go „Mo sto stal” oraz tu -
ry ści in dy wi du al ni. 

Szko ła dru ha Wa cła wa
O tym, że „Szóst ka” ma już swo je go pa tro na za in -
te re so wa ni wie dzą nie od dziś. Szko ła, z któ rej druh
Wa cław Mil ke re kru to wał swo ich pier wszych po do -
piecz nych do zes po łu „Dzie ci Płoc ka” zde cy do wa -
ła, że to naj lep szy i je dy ny kan dy dat. 

Wi sła wylała
Nad ra nem we wto rek (2 mar ca) wo da za czę ła za le wać uli cę Gmu ry.
Na stęp ne go dnia Wi sła prze kro czy ła stan alar mo wy o pół to ra me tra.
Wo da wdar ła się na bul war nad Wi słą. Po ła ma ła ław ki, za la ła Cen trum
nad Wi słą, ul. Ry ba ki by ła nie prze jezd na. 

Wi sła za la ła m.in. ul. Ry ba ki
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Udział w rajdzie to aktywny wypoczynek 
i możliwość pogłębienia wiedzy o bohaterach
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Nie bez piecz na cie ka wość
Wie lu płoc czan na włas ne oczy chcia ło zo ba czyć jak wy so -

ko wez bra ła Wi sła. Ga pie tłum nie wcho dzi li na wa ły prze ciw -
po wo dzio we, część z nich wje cha ła na nie sa mo cho da mi. Po -
li cjan ci prze strze ga ją, że wjeż dża nie po ja zda mi na wał prze ci-
w po wo dzio wy to wy kro cze nie za gro żo ne grzyw ną do 5 tys. zł. 

Pa mię taj my, że ob cią ża nie wa łu nisz czy je go struk tu rę. 
– I rzecz naj waż niej sza, kie dy rze ka wy le wa już po pa ru chwi -
lach za par ko wa ny na su chym grun cie sa mo chód mo że stać za -
la ny przez wo dę, a my zo sta nie my uwię zie ni w śmier tel nej pu -
łap ce – ostrze ga Piotr Je le nie wicz, rzecz nik pra so wy płoc kiej
po li cji. (m.d.)
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Re jon nr 7 – mł. asp. Krzysz tof Pia sek, po kój nr 215, tel. 024
266 11 52, kom. 696 497 093, e-ma il: k.pia sek@ma zo wiec ka.po li -
cja.gov.pl

Uli ce: 7 Czer wca 1991 r., Dłu ga (od Łu ka sie wi cza do PGB),
Gwar dii Lu do wej, Gał czyń skie go 11, Ko stro gaj, Łu ka sie wi cza (od
7 Czer wca 1991 r. do bra my II i od nr 15 do nr 19), Mio do wa 22,
Or liń skie go, Plac Ce le bry, Prze my sło wa (od nr 17 do koń ca), Rut-
skich, Wia dukt.

Re jon nr 8 – mł. asp. Ar tur Gaw ski, po kój nr 213, tel. 024 266
11 64, kom. 696 497 106, e-ma il: a.gaw ski@ma zo wiec ka.po li -
cja.gov.pl

Uli ce: Dą brów ki, Kwiat ka (od nr 51-59 i 48), Ka zi mie rza Wiel -
kie go (od nr 2 do 20, od nr 1 do 37), Al. Ko by liń skie go (od nr 2 do
8 i nr nie pa rzy ste do 23), Miesz ka I, No wo wiej skie go 2 i od nr 1 do
11, Okrzei, Ostat nia, Pia sta Ko ło dzie ja, Sien kie wi cza (od nr 54 do
64), Ty siąc le cia (od nr 1 do 7/1), Zduń ska. 

Re jon nr 9 – mł. asp. Ar tur Mróz, po kój nr 217, tel. 024 266 13
49, kom. 696 497 125, e-ma il: a.mroz@ma zo wiec ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: 21 Stycz nia, Cho pi na (od nr 2 do 44 i od nr 1 do 55), Ko -
cha now skie go (od nr 10 do 52/1 i 11-35), Lot ni ków, Łącz na, Mic -
kie wi cza (od nr 1 do 33), Pół noc na, Prze skok, Tra u gut ta, Wschod-
nia, Żwir ki i Wi gu ry, Biel ska (od nr 32 do nr 50 i od 53 do 61A),
Obroń ców We ster plat te (od nr 12 do koń ca), Obroń ców Płoc ka (od
nr 29 do 37).

Re jon nr 10 – mł. asp. Ma rek Imiel ski, po kój nr 217, tel. 024
266 13 49, kom. 696 497 123, e-ma il: m.imiel ski@ma zo wiec ka.po -
li cja.gov.pl 

Uli ce: Cho pi na (od nr 55 i od nr 67, nr pa rzy ste 46 do nr 66),
Dwor co wa, La soc kie go (od nr 14 do 28 i od 13 do 21), Obr. Płoc ka
1920 r. (od nr 2 do 48), Re ja, Ja cho wi cza (od 2 do 6), Tar go wa, Gra -
nicz na (od 1do 11 i od 2 do 20A), Biel ska (od 63 do 79, 54 do 70),
Ję drze je wo, Wi ścic kie go, Mic kie wi cza (25 do koń ca i 26 do koń ca).

Re jon nr 11 – wa kat, z prob le ma mi zwra cać się do kie row ni ka
re wi ru

Uli ce: Al. Ja cho wi cza (od nr 8 do 44 i 49), Ko cha now skie go (od
nr 2 do 6 i od nr 1 do 7), La soc kie go (od nr 1 do13 i od 2 do 12),
11 Li sto pa da, Mic kie wi cza (od nr 2 do 24), Obr. Płoc ka 1920 r. (od
nr 1 do 25), Sa le zjań ska, Spor to wa, Biel ska (od nr 23 do 51/3 i 16
-30), No wy Ry nek(od 1 do 7), Obroń ców We ster plat te (od nr 1 do
9 i od 2 do 10/1), Kró le wiec ka (od 1 do 5).

Re jon nr 12 – mł. asp. To masz Kar piń ski, po kój nr 208, tel.
024 266 11 78, kom. 696 497 113, e-ma il: t.kar pin ski@ma zo wiec -
ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Biel ska (od nr 12 do 14 i od nr 13 do 21), Ka czmar skie go,
Kró le wiec ka (od nr 2 do 18 i od nr 7 do 19), No wy Ry nek (od nr 2
do 22), Sien kie wi cza (od nr 26 do 52 i od 35 do 41), Tum ska (od
nr 2 do 22 i od 4 do 15).

Re jon nr 13 – mł. asp. Ja ro sław Gór ski, po kój nr 208, tel. 024
266 11 78, kom. 696 497 117, e-ma il: ja.gor ski@ma zo wiec ka.po li -
cja.gov.pl 

Uli ce: 1 Ma ja (od nr 4 do 10 i od 7 do 11), 3 Ma ja, Do jazd, Gra -
dow skie go (od nr 18 do 32 i od nr 9 do 19), Al. Ja cho wi cza (od nr
1 do 37), al. Ki liń skie go (od nr 17 do 41 i od nr 8A do 12), Kró le -
wiec ka (od nr 11 do 27 i od 18B do 28), Ku piec ka, Mi sjo nar ska (od
nr 5 do 9 i nr 22), Pa dlew skie go, Pięk na.

Re jon nr 14 – mł. asp Mar cin Bral ski, po kój nr 208, tel. 024
266 11 78, kom. 696 497 118, e-ma il: m.bral ski@ma zo wiec ka.po -
li cja.gov.pl 

Uli ce: 1 Ma ja (od nr 1 do 3/5 i nr 2), Bło nie, Gra dow skie go (od
nr 2 do 16 i od nr 1 do 7), Ja ku bow skie go, Al. Ki liń skie go (od nr 1
do 5 od nr 2 do 8), Ko le gial na, Ko ściusz ki (od nr 11 do 15 i od nr
14 do 28), Krót ka, Mi sjo nar ska (od nr 1 do 3 i od nr 2 do 12), Plac
Obroń ców War sza wy, Sien kie wi cza (od nr 3 do 33 i od nr 2 do 24),
Plac Dą brow skie go, Za ci sze, War szaw ska. c.d.n.

W po przed nich wy da niach
„Sy gna łów” przed sta wi liś my
spra wo zda nie trzech ko mi sji
Ra dy, w tym nu me rze osta -
nie dwa pod su mo wa nia. 

Ko mi sja In we sty cji, Roz wo ju
i Bez pie czeń stwa Mia sta
W 2009 ro ku ko mi sja od by -

ła 16 po sie dzeń, w tym trzy
wspól nie z in ny mi ko mi sja mi
Ra dy. Dzie wię ciu człon ków
pod prze wod nic twem Bar ba ry

Smar dzew skiej -Czmiel zaj-
mo wa ło się omó wie niem
m.in. bu do wy ha li spor to wo -
wi do wi sko wej i przy go to wań
do naj waż niej szych in we sty cji
za pla no wa nych na 2009 rok.
Radni ocie ni li też re a li za cję
in we sty cji wy ko na nych w
2008 ro ku, a tak że za a wan so -
wa nie bu do wy ob wod nic
Płoc ka i bu do wy IV od cin ka
dróg do ja zdo wych do no wej
prze pra wy mo sto wej oraz stan
bez pie czeń stwa pub licz ne go
w Płoc ku w 2008 ro ku. Rad ni

za poz na li się tak że z per spek -
ty wa mi dal szej re wi ta li za cji
sta rów ki z uw zględ nie niem
środ ków unij nych, pla na mi
udroż nie nia ko mu ni ka cyj ne go
w mie ście, oce ną re a li za cji
miej sco wych pla nów za gos -
po da ro wa nia prze strzen ne go
oraz moż li wo ścia mi po zy ska -
nia in we sto rów do Płoc kie go
Par ku Prze my sło wo -Tech no -
lo gicz ne go. Ko mi sja omó wi ła
tak że in we sty cje i re mon ty
obiek tów kul tu ral nych, spor -
to wych, oświa to wych i zdro -
wot nych, prze pro wa dzi ła ana -
li zę bu dow nic twa ko mu nal ne -
go i so cjal ne go w 2008 ro ku, a
tak że za ję ła się stop niem wy -
ko rzy sta nia środ ków zew -
nętrz nych po zy ski wa nych na
miej skie in we sty cje. 

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej
Dwu na stu człon ków ko mi -

sji pod prze wod nic twem El -
żbie ty Ga piń skiej od by ło w
2009 ro ku 15 po sie dzeń, w
tym trzy wspól ne z in ny mi ko -
mi sja mi. Pod czas obrad oma -
wia no m.in.: współ pra cę mię -
dzy na ro do wą dzie ci i mło -
dzie ży z płoc kich szkół, kon-
trak ty z NFZ oraz pro fi lak -
tycz ne pro gra my zdro wot ne
re a li zo wa ne w 2009 ro ku.
Rad ni za poz na li się z in for ma -
cja mi na te mat: dzia łań po dej -
mo wa nych przez Urząd Mia s-
ta w ce lu po sze rze nia gra nic
ad mi ni stra cyj nych Płoc ka,
roz wo ju dy scy plin spor to -
wych w mie ście, ak tyw nych

form zmniej sza nia bez ro bo -
cia, wa lo ry za cji płac na u czy -
cie li oraz pra cow ni ków ad mi -
ni stra cji i ob słu gi, fun kcjo no -
wa nia spół ki Wi sła Płock oraz
wy ko rzy sta nia środ ków z
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.
Omó wio no spo so by za po bie -
ga nia prze mo cy i agre sji w
szko le oraz za da nia zwią za ne
z prze ciw dzia ła niem oty ło ści
dzie ci i mło dzie ży w pla ców -
kach oświa to wych i wy cho -
waw czych. Rad ni od by li wi-
zy ta cję w płoc kich żłob kach 
i przed szko lach, spraw dza jąc
ich sy tu a cję lo ka lo wą, stan
tech nicz ny, wy po sa że nie oraz
ka drę. Pod czas obrad oce nio -
no fun kcjo no wa nie Stra ży
Miej skiej, stan przy go to wań
pla có wek oświa to wych do no -
we go ro ku szkol ne go i wy po -
czyn ku let nie go oraz ka len da -
rzem im prez kul tu ral nych 
i spor to wych, za pla no wa nych
na wa ka cje. (m.d.)

Pod su mo wa ni rad ni (3) Zmia ny u dziel ni co wych (2)

Au to bu sy li nii nr 12, 28 i 36
jeż dżą te raz in ną tra są. Li nia
nr 12 w kie run ku Słup na przy -
sta nek koń co wy ma przy ul.
Sze li gi lub w Słup nie przy ul.
Mły nar skiej, na to miast w kie -
run ku Płoc ka przy sta nek koń-
co wy znaj du je się przy Al. Ja -
cho wi cza/Biel ska lub przy
Bra mie nr I lub II PKN Or len.
Po zmia nach tra sy prze ja zdu
„12” wy glą da ją na stę pu ją co:
PKN Or len Bra ma I – PKN
Or len Bra ma II – Łu ka sie wi -
cza – Ko by liń skie go – Ja cho -
wi cza/Biel ska – Ja cho wi cza –
Pił sud skie go – Wy szo grodz ka

– Ce ka no wo – Słup no – Słup -
no Mły nar ska – Słup no Klo -
no wa – Bar ci ko wo – Sze li gi. 

Uwa ga! Od ci nek tra sy
przez Bar ci ko wo obo wią zu je
tyl ko w kie run ku do Sze lig.
Po nad to trze ba pa mię tać, że
po cząt ko wym i koń co wym
przy stan kiem dla li nii nr 12
jest przy sta nek Ja cho wi -
cza/Biel ska. Au to bus nie
wjeż dża na dwo rzec przy Al.
Ja cho wi cza w cza sie kur su.
Prze jazd i po stój na dwor cu
od by wa się tyl ko w przer -
wach po mię dzy kur sa mi.
War to też wie dzieć, że każ dy

kurs do/lub z Sze lig koń czy
się na przy stan ku Słup no
Mły nar ska. Przy po mi na my,
że stre fa A (czy li tań sze bi le -
ty) obo wią zu je do przy stan -
ku Wy szo grodz ka Mi ro sław. 

Od 1 mar ca au to bu sy li nii
nr 28 nie do jeż dża ją do Sze -
lig. Obo wią zu je tyl ko ak tu al -
na tra sa Ja cho wi cza Dwo rzec
– Wy ko wo. 

Po nad to au to bu sa mi li nii nr
36 nie do je dzie my ze Słup na
do PKN Or len. Po ja zdy kur-
su ją na tra sie al. Ja na Pa wła
II/Ma zu ra do ul. Dłu giej. 

(m.d.)

Uwa ga pa sa że ro wie au to bu sów! 
Zmie ni ły się tra sy oraz roz kła dy ja zdy niek tó rych au to bu sów Ko mu ni ka cji 
Miej skiej. Je śli jeź dzi cie po ja zda mi nr 12, 25, 27, 28, 30 i 36 naj pierw spraw dźcie
na przy stan ku lub na stro nie www.km.ump.pl go dzi ny od ja zdów au to bu sów.

Elżbieta Gapińska
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Barbara Smardzewska-Czmiel

Ko mi sje sta łe, dzia ła ją ce przy Ra dzie Mia sta, pod su mo wa ły swo ją dzia -
łal ność w 2009 ro ku.

RE WIR II
Osie dla: Ra dzi wie, Gó ry, Cie cho mi ce, Sta re Mia sto,

Ko le gial na, Mię dzy to rze, Wy szo grodz ka
Dziel ni co wi przyj mu ją in te re san tów 

w Ko men dzie Miej skiej Po li cji w Płoc ku, ul. 1 Ma ja 3/5
Kie row nik II re wi ru dziel ni co wych 
– asp. sztab. Sła wo mir Or liń ski, 

po kój 209, tel. 024 266 13 26, kom. 696 497 119, 
e-ma il: s.or lin ski@ma zo wiec ka.po li cja.gov.pl

No we re wi ry, nu me ry te le fo nów, naz wi ska dziel ni -
co wych oraz uli ce, któ ry mi się opie ku ją.
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Al ter -Sta cja – to cykl kon-
cer tów Płoc kie go Oś rod ka
Kul tu ry i Sztu ki pro mu ją cy
sze ro ko po ję tą mu zy kę al ter -
na tyw ną. W ra mach te go pro-
jek tu płoc cza nie spot ka li się
przy Tum skiej 9 z ta ki mi gru-
pa mi jak: Ap te ka, Mu chy,
Set ting The Wo ods On Fi re
czy Pla net L.U.C. Te raz, 26
mar ca wy stą pi mło da for ma -
cja KUM KA OLIK. Ist nie ją -
cy od za led wie 3 lat zes pół z
Mo gil na jest do brze roz poz -
na wal ny i do ce nia ny na pol-
skiej sce nie mu zycz nej. Już w
2007 ro ku osią gnął du ży suk -
ces do cho dząc do fi na łu opol-
skich De biu tów. Wów czas
zdo był du że uz na nie kry ty -
ków i fa nów wy ko nu jąc „Bia -

łą fla gę” Re pub li ki. W tym
sa mym ro ku KUM KA OLIK
na Ja ro cin Fe sti val zdo był
dru gą na gro dę ju ry. Na stęp -
stwem ja ro ciń skie go suk ce su
jest sy gno wa ny przez Pio tra
Ka czkow skie go al bum „Mi -
ni max Ja ro cin PL”, na któ rym
zes pół umie ścił swo ją pio sen -
kę, „Ko du ję”, któ ra by ła rów -
nież wie lo krot nie emi to wa na
na an te nie ra dio wej Trój ki,
m.in. w pro gra mach Mi ni max
i Of fen sy wa. W stycz niu 2009
r. uka za ła się ich de biu tan cka
pły ta, a te raz pra cu ją nad dru -
gim krąż kiem.

Kon cert roz pocz nie się o
godz. 19. Bi le ty w ce nie: 10
zł do na by cia w PO KiS.

(rł)

Po wrót al ter na ty wy
Ko lej ny przy sta nek Al ter -Sta cji, czy li KUM KA OLIK

w sa li PO KiS.

Hu bert „Spię ty” Do ba -
czew ski, wo ka li sta i gi ta rzy -
sta zes po łu Lao Che:

– Nie pa lę od pół to ra ro ku.
Pod pi su ję się pod po my słem
za ka zu pa le nia w knaj pach. Z
jed nej stro ny dla te go, że po
pro stu pa le nie przesz ka dza
mi na co dzień, z dru giej – bo
po nie kąd pra cu ję w klu bach,
gra jąc tam kon cer ty ze swo -
im zes po łem. Gra liś my kon-
cert na Wys pach, w miej scu,
w któ rym pa le nie by ło za ka -
za ne, ale chęt ni mo gli udać
się na pa pie ro sa do spe cjal -
ne go po miesz cze nia. 

Ma ciej Wło dar czyk, poe ta,
zna ny ja ko Ka pi tan Mat zky:

– Wol ność jed nych nie
mo że się od by wać kosz tem
dru gich. Dla te go wy da je mi
się, że je śli pła cę za usłu gę –
spo ży cie pły nów tu dzież po -

sił ków, to ocze ku ję te go, że
spo ży ję je w czy stym kli ma -
cie poz ba wio nym szko dli -
wej au ry. Je stem jak naj bar -
dziej za za ka zem pa le nia
(sam je stem nie pa lą cy) w
lo ka lach, chy ba, że jest wy -
dzie lo na stre fa dla pa lą cych.
Kon klu du jąc, nie lo gicz ną
wy da je mi się sy tu a cja, że
pła cił bym za nie po żą da ną
at mos fe rę.

Da wid „Ver res” Ga wliń -
ski, ra per, czło nek zes po łów
Mo no gra fia, Od dech Mia sta,
Dwa i Pół Pro mi la i Tri vium,
za ło ży ciel gru py Sa li gia En -
ter ta in ment, z któ rą or ga ni -
zu je im pre zy ma so we:

– Je stem czyn nym pa la -
czem. Wpro wa dze nie usta wy
o za ka zie pa le nia w lo ka lach
jest jed nym z naj bar dziej
„dur nych” po my słów na -
szych rzą dzą cych. Co to
zmie ni? Nic! Każ da oso ba
idą ca do pu bu ma na ce lu
jed no: od po cząć po ty god niu
pra cy, spę dzić czas ze zna jo -
my mi lub po pro stu na pić się
al ko ho lu, któ ry jest tak sa mo
do stęp ny, jak pa pie ro sy. Dla -
cze go pa lacz miał by opusz -
czać miej sce spot ka nia i lu -
dzi, z któ ry mi mi ło spę dza
czas? My ślę, że gdy by w lo -
ka lu by ły od dziel ne po miesz -
cze nia „dla pa lą cych” i „nie -
pa lą cych”, to spo koj nie za ła -
twi ło by spra wę. To pra wo

jest ko lej nym po pi sem dy -
skry mi na cji i zwy kłym pre -
tek stem do wy sta wia nia
man da tów.

Ry szard Wol bach, mu zyk,
za ło ży ciel gru py Bab sztyl,
wo ka li sta zes po łu Har lem:

– Wiem z do świad cze nia,
że do knajp, w któ rych moż -
na pa lić, lu dzie po pro stu
prze sta ją przy cho dzić, bo
dym pa pie ro so wy im przesz -
ka dza. Uwa żam, że ta ki za -
kaz nie je stem ni czym złym.
Sta wiam jed nak wa ru nek: w
klu bach, re sta u ra cjach, czy
ka wiar niach po win no znaj -
do wać się spe cjal nie wyz na -
czo ne miej sce, przez na czo ne
do pa le nia pa pie ro sów, w
pob li żu lo ka lu, np. przy wej -
ściu. Po co psuć so bie im pre -
zę i odłą czać się od to wa rzy -
stwa, z któ rym spę dza się
czas?

Mo ni ka Lew czuk, stu den -
tka, I wi ce miss Pol ski:

My ślę, że w kwe stii lo ka li,
w któ rych po da wa ne są po -
sił ki jest to prze pis traf ny.
Na to miast pu by czy klu by to
miej sca stwo rzo ne do te go,
że by się od prę żyć, po ba wić,
po roz ma wiać. Dla wie lu
osób pa le nie jest nie o dłącz ną
czyn no ścią, więc w przy pad -
ku za ka zu ta kie miej sca stra -
ci ły by swój kli mat i prze de
wszyst kim klien tów.

(no to wał ms)

Po dy sku tyj my

Za dy ma o dym
Po sło wie przy ję li usta wę o pa le niu pa pie ro sów 
w miej scach pub licz nych w for mie bar dzo zła go -
dzo nej w sto sun ku do pier wot nych za ło żeń. 
W pro jek cie pro po no wa no cał ko wi ty za kaz pa le -
nia m.in. w lo ka lach ga stro no micz nych i roz ryw -
ko wych. Jesz cze przed przy ję ciem usta wy przez
Sejm za py ta liś my zna nych lu dzi zwią za nych 
z Płoc kiem, co my ślą na jej te mat. Oka za ło się,
że re stryk cyj ne prze pi sy mia ły wię ksze po par cie.

Je go li der i za ło ży ciel To -
masz Wy soc ki przed sta wił
trzy naj waż niej sze ce le do
zre a li zo wa nia przez płoc ki
AIP w naj bliż szym cza sie:
ob słu ga po nad 30 firm do
koń ca ro ku, na wią za nie
współ pra cy z lo kal ny mi
uczel nia mi, oraz wy pro mo -
wa nie start -up’u ro ku (naj -
lep sze go po my słu biz ne so -
we go te sto wa ne go w ra mach
Aka de mic kich In ku ba to rów
Przed się bior czo ści). 

AIP w licz bach
1 – ty lu po my sło daw ców

by ło po trzeb nych, aby za ło -
żyć In ku ba tor Przed się bior -
czo ści w Płoc ku

16 – licz ba firm pro wa -
dzo nych przez AIP Płock

24 – przez ty le mie się cy
In ku ba tor po ma ga mło dym
przed się bior com roz wi nąć
skrzy dła

34 – licz ba po my słów,
któ re by ły in ku bo wa ne w
płoc kim AIP

200 zł – ty le kosz tu je pro -
wa dze nie fir my w AIP 

2.000 zł – na ty le zo sta ło
wy ce nio ne pro wa dze nie
włas ne go biz ne su bez po mo -
cy AIP

60.000 zł – ty le w cią gu
mie sią ca za ra bia ją naj le piej
dzia ła ją ce fir my w AIP
Płock.

Wię cej o AIP w Płoc ku pi -
sa liś my w po przed nim nu -
me rze „Sy gna łów Płoc kich”
(5/226). (ab)

Uro dzi no we po sta no wie nia 
Aka de mic ki In ku ba tor Przed się bior czo ści w Płoc ku
ob cho dził 26 lu te go dru gie uro dzi ny. 

Ce za ry Su peł, dy rek tor Iz by Gos po dar czej 
wrę cza pre zent be ne fi cjen tom pro wa dzą cym fir my

w płoc kim in ku ba to rze.
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La u re at ka Na gro dy Li te rac -
kiej Ni ke 2008 za „Bie gu nów”
spot ka ła się z czy tel ni ka mi w
ra mach cy klu „Płoc ka Pre mie ra
Mie sią ca”. „Pro wadź swój pług
przez ko ści umar łych” – po -
wieść, któ rą pro mo wa ła w

Książ ni cy Płoc kiej, to thril ler
mo ral no -e ko lo gicz ny. Je go ak -
cja to czy się w Kot li nie Kłodz -
kiej. Bo ha ter ką książ ki jest

wiej ska na u czy ciel ka i mi łoś ni -
czka twór czo ści Wi lia ma Bla -
ke’a – Ja ni na Du szej ko. Rów -
nież ty tuł po wie ści jest cy ta tem
z poe zji te go an giel skie go pre -
kur so ra ro man tyz mu. Spo kój
sta rej hip pi ski bu rzy se ria ma -
ka brycz nych zbrod ni. Gi ną
oso by, któ re znę ca ły się nad
zwie rzę ta mi. – Li te ra tu ra po p-
u lar na do cie ra do wie lu lu dzi i
po win na po ru szać na szą wraż -
li wość. „Pro wadź pług...” ma
ob na żyć ludz ką hi po kry zję –
tłu ma czy ła To kar czuk, we ge ta -
rian ka i prze ciw ni czka ubo ju
zwie rząt.

Fa bu łę pod kre śla ją czar no -
bia łe ry sun ki Ja ro mi ra 99. 

– Dzie li nas tyl ko gra ni ca, 
a i po glą dy na świat ma my po -
dob ne – wyz na ła pi sar ka. Ry -
sow nik i au tor cie ka wych ko -
mik sów miesz ka nie da le ko
To kar czuk, po cze skiej stro nie.

(a.m.)

Ob na ża nie hi po kry zji
Cho ciaż Ol ga To kar czuk w po dró żach spę dza wie -
le cza su, to Płock od wie dzi ła po raz pier wszy. Mia -
sto zro bi ło na niej po zy tyw ne wra że nie. – Mo że w
mo jej ko lej nej po wie ści któ ryś z bo ha te rów móg łby
się tu za trzy mać na po si łek czy noc leg – dy wa go -
wa ła.

Płoc ka Ga le ria Sztu-
ki za pra sza na wy sta wę
„Aka de mia – Mistrz –
Ucz nio wie”, któ ra ma
po ka zać trzy epo ki –
XIX, XX i XXI wiek 
z ży cia słyn nej uczel ni
ja ko przy kład kon ti nu -
um w ar ty stycz nym na -
u cza niu. – Wy sta wa
zo sta ła tak po my śla na,
aby by ła for mą dia lo gu
mię dzy ty mi epo ka mi,
na róż nych płasz czyz -
nach – mó wi Grze gorz
By liń ski, ab sol went 
i wy kła dow ca kra kow skiej
uczel ni, a jed no cześ nie je den
z ar ty stów bio rą cy udział w
wy sta wie. Wspól nie z żo ną
po ka żą swo je mul ti me dial ne
„Akro po lis” – jak sa ma naz wa
wska zu je – bę dą ce „roz mo -
wą” z dzie łem Sta ni sła wa
Wys piań skie go. – To na sza
au tor ska wy sta wa. Wie le
obiek tów bę dzie moż na zo ba -
czyć po raz pier wszy po za
uczel nią – pod kre śla Je rzy
Ma zuś, dy rek tor PGS. 

Co zo ba czy my? Frag men ty
zbroi, bu ła wę, ozdob ny cze -
piec, ma łą ko ro nę czy kru cy -
fiks – wszyst kie by ły na wy po -
sa że niu uczel nia nej pra cow ni,
tzw. „gra ciar ni”, w cza sach
gdy mistrz Ma tej ko z niej ko -
rzy stał. Bę dą też ry sun ki i
szki ce Mal czew skie go, Me -
hof fe ra i Wys piań skie go oraz
mi strza Ja na. W su mie bę dzie
moż na zo ba czyć 40 ek spo na -
tów 24 ar ty stów. Wy sta wie to -
wa rzy szą trzy ka ta lo gi. (rł)

Kon ti nu um sztu ki
Ma tej ko, Wys piań ski, Mal czew ski i Me hof fer – róż -
ne środ ki wy ra zu, róż ne for my, róż ni ar ty ści i je den
mia now nik – kra kow ska Aka de mia Sztuk Pięk nych. 

Jan Ja chi mo wicz przy był do
Płoc ka w 1867 r. z gu ber ni miń -
skiej, gdzie się uro dził i wy cho -
wał. W Miń sku ukoń czył gim-
na zjum pań stwo we. Po cho dził z
ro dzi ny szla chec kiej. Po sia dał
ty tuł rad cy dwo ru. Był ka to li -
kiem. Zo stał po wo ła ny przez
Gu ber na to ra W. Pre włoc kie go
na Pre zy den ta Mia sta Płoc ka na
po cząt ku 1868 r. po bar dzo
krót ko urzę du ją cych Ro sja -
nach: Mi tro fa nie Alek san dro -
wi czu i Wa sy lu Ta ra now skim
(ostat ni był tyl ko peł nią cym
obo wiąz ki). By li oni po wo ła ni
w myśl uka zu z grud nia 1866 r.
o no wym za rzą dzie w Kró le -
stwie Pol skim. Wi docz nie nie
speł ni li ocze ki wań władz gu -
ber nial nych, któ re do szły do
wnio sku, że w Płoc ku bę dzie le -
piej, gdy pre zy den tem bę dzie
ka to lik, zna ją cy pol ską kul tu rę i
ję zyk. Być mo że z tych wzglę -
dów w Płoc ku na róż ne sta no wi -
ska urzęd ni cze po wo ły wa ni by li
Po la cy wy wo dzą cy się z Kre -
sów by łej Rze czy pos po li tej –
by li oni swe go ro dza ju łącz ni ka -
mi mię dzy lo kal nym spo łe czeń -
stwem i wła dzą zwierz chnią.

Nag ły zgon
W mar cu 1868 r. Jan Ja chi -

mo wicz zo stał po wo ła ny na
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka, a w
kwiet niu te go ro ku wid nie je na
za cho wa nej li ście płac z wy na -
gro dze niem 900 rub li w sre-
brze rocz nie. Z do ku men tów
ar chi wal nych wy ni ka, że an ga -
żo wał się zwłasz cza w as fal to -
wa nie chod ni ków i bru ko wa -
nie ulic oraz urzą dze nie od -
dzia łu cho le rycz ne go, ja ko że
w 1871 r. Płock zno wu na wie -
dzi ła epi de mia cho le ry. 

Spraw tych nie uda ło mu się
roz wią zać, gdyż 8 lu te go 1873
r. zmarł na gle pod czas peł nie -
nia obo wiąz ków. Wów czas
opie czę to wa no naj waż niej sze
po miesz cze nia w ra tu szu i na -
tych miast po wia do mio no Rząd
Gu ber nial ny. Jesz cze te go sa -
me go dnia Gu ber na tor Płoc ki
wyz na czył do peł nie nia obo -

wiąz ków Pre zy den ta Jó ze fa
Wi du liń skie go, wów czas se -
kre ta rza Płoc kiej Gu ber nial nej
Ra dy Opie kuń czej, a wcześ niej
in spek to ra po dat ko we go i Bur-
mi strza Wy szo gro du. 

Trud ne za da nie
Ase sor ko le gial ny Jó zef Wi -

du liń ski uro dził się w War sza -
wie w 1826 r. Je go oj ciec Ka -
rol, był se kre ta rzem ge ne ral -
nym Pocz ty i Te le gra fu. Jó zef
Wi du liń ski, po ukoń cze niu w
War sza wie gim na zjum pod jął

pra cę w ad mi ni stra cji pań st-
wo wej. W Płoc ku zna lazł się
oko ło 1870 r. ja ko urzęd nik
rzą do wy i tu po zo stał do
śmier ci 18 wrześ nia 1899 r. 

Ofi cjal ne po wo ła nie na Pre -
zy den ta Mia sta Płoc ka otrzy-
mał 24 lu te go 1873 r. Na sa -
mym po cząt ku, jesz cze ja ko
peł nią cy obo wiąz ki pre zy den ta
do stał Wi du liń ski nie ła twe za -
da nie – mu siał upo rząd ko wać
spra wy po zmar łym na gle po -
przed ni ku, sta nąć na cze le spe -
cjal nie po wo ła nej w tym ce lu
ko mi sji, któ ra mia ła spo rzą dzić
pro to kół, spi sać po zo sta wio ny
ma ją tek, upo rząd ko wać do ku -

men ta cję, prze li czyć pie nią dze
znaj du ją ce się w biur ku i sza fie
etc. Ko mi sja zo sta ła po wo ła na
12 lu te go i na za jutrz przy stą pi -
ła do pra cy. W jej skład oprócz
Jó ze fa Wi du liń skie go wesz li:
przed sta wi ciel Są du, przed sta -
wi ciel Gu ber na to ra do za dań
spe cjal nych, po lic maj ster, rat-
ma ni, se kre tarz mia sta, ka sjer 
i kon tro ler Ka sy Miej skiej. Ko -
mi sja pra co wa ła bez przer wy
po nad do bę. Wszyst kie czyn-
no ści zo sta ły za war te w pro to -
ko le, na stęp nie opra co wa ne 
i prze dło żo ne Gu ber na to ro wi.
Pro to kół za wie ra szcze gó ło wy
opis wszyst kich czyn no ści, po -
czą wszy od zdję cia pie czę ci z
drzwi pro wa dzą cych do Kan -
ce la rii, z sza fy za wie ra ją cej do -
ku men ty i z biur ka, przy któ -
rym pra co wał zmar ły. Człon -
ko wie ko mi sji ze bra li, upo -
rząd ko wa li i opi sa li wszyst kie
znaj du ją ce się w ga bi ne cie do -
ku men ty (służ bo we i pry wat -
ne), wszyst kie dro bia zgi i pie -
nią dze z szuf lad i ka sy (wię k-
szość by ła umiesz czo na w ko-
per tach, por tma net ce i por tfe lu
wraz z od po wied ni mi ad no ta -
cja mi skąd po cho dzą i na co są
przez na czo ne. 

Do ku men ty i pie nią dze pry-
wat ne od da no żo nie i sy no wi
zmar łe go, służ bo we prze ka za -
no do de po zy tu Ka sie Miej -
skiej. Pis ma, z któ rych wię k-
szość do ty czy ła ro bót dro go -
wych w mie ście, tra fi ły do in -
ży nie ra gu ber nial ne go zgod nie
z ad mi ni stra cyj ną pro ce du rą.
Po zo sta łe do ku men ty, w tym
do ty czą ce utwo rze nia od dzia łu
cho le rycz ne go w no wo pow-
sta łym szpi ta lu ży dow skim
odło żo no do szcze gó ło wej
ana li zy. W na stęp nej ko lej no -
ści ko mi sja przy stą pi ła do re -
wi zji Ka sy miej skiej i spo rzą -
dzi ła odręb ny pro to kół. 

Cdn.
Kry sty na Gro chow ska

W pub li ka cji wy ko rzy sta no
ma te ria ły Ar chi wum Pań stwo -
we go w Płoc ku

Z za so bów płoc kie go ar chi wum

Wła dze gu ber nial ne go
mia sta Płoc ka (3)

w la tach 1866-1914
W tym wy da niu „SP” przed sta wia my dwóch pre zy den tów Płoc ka: Ja na
Ja chi mo wi cza i Jó ze fa Wi du liń skie go. Spró bu je my od po wie dzieć na py-
ta nia: skąd przy by li i czym za słu ży li się dla na sze go mia sta. 

Olga Tokarczuk
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Kasper Żelechowski, 
popiersie kobiety, 1885

Pre zy dent Wi du liń ski 
zo stał po cho wa ny 

w ro dzin nym gro bow cu
na cmen ta rzu miej skim
przy Al. Ko by liń skie go

FO
T.
 A

LI
 N
A
 B

O
 C
Z
K
O
W
 S
K
A



13kul tura |

Wy rzeź bił ich 14, a jed ną
wy ciął z gąb ki, po za tym wy -
ko nał po nad 170 mniej szych
fi gu rek oko ło 30-40 cen ty me -
tro wych. Ewa, Ma ry sia, Kró -
lo wa El żbie ta, Tan cer ka,
Anie li ca – rzeź bio ne, ma lo -
wa ne, wy ry so wa ne, fo to gra -
fo wa ne, wyś nio ne, wy ma rzo -
ne, wy cię te z ga zet, opra wio ne
w ram ki, na tu ral nych roz mia -
rów i te mniej sze za lud nia ją
świat wy kre o wa ny przez Bo g-
da na Zięt ka, ar ty sty – sa mo u -
ka z Brzeź ni cy w woj. dol no -
ślą skim. Na czte ry mie sią ce
za miesz ka ją w bu dyn ku
„Spich le rza” w Płoc ku. Tam
od 25 mar ca czyn na bę dzie
wy sta wa „Ko bie ty w świe cie
Bo gda na Zięt ka”, któ rą przy-
go to wu je Dział Et no gra ficz ny
Mu ze um Ma zo wiec kie go.

Spo ry o Zięt ka
Pow sta ło o nim kil ka ar ty -

ku łów i fil mów, w tym naj -
słyn niej szy, bo na gra dza ny, w
re ży se rii Bar to sza Blas-
c hke, z któ re go wy ła nia się
nie co po nu ry por tret twór cy –
oso by mil czą cej i zam knię tej
w so bie. W pra cy dy plo mo wej
stu den tów łódz kiej „fil mów -
ki” w koń co wej sce nie Zię tek
z jed ną – z jak je nie kie dy
okre śla – drew nia nych „żon”
kła dzie się spać. To przy kład
„wi dze nia” ar ty sty przez oso -
by, któ re zet knę ły się z je go
twór czo ścią, a nie z sa mym
ar ty stą. Być mo że tro chę dla t-
e go, że ma on niez wy kle emo -
cjo nal ny sto su nek do swo ich
rzeźb.

– Ja dąc do nie go by liś my
nie co uprze dze ni, a oka za ło
się, że to czło wiek niez wy kle
kon tak to wy, nie sa mo wi cie
dow cip ny, po god ny i głę bo ki.
Ma po glą dy na te mat ży cia,
sztu ki, re li gii, rze czy osta tecz -
nych – tłu ma czy Grze gorz
Pia skow ski, wspó ła u tor wy s-
ta wy. – Po kil ku sło wach za -
czął wy cią gać wszyst kie swo je
skar by, ar ty ku ły, li sty, pra ce.
Cza sem cięż ko wejść mu w
sło wo. Po ku tu ją ja kieś dziw ne
ma try ce, przez któ re pa trzy my
na te go ro dza ju twór czość;
„stłu mio ny seks”, „psy cho pa -
to lo gia twór czo ści”, etc. Ale
to nie jest wy nik ja kiejś ob se -
sji. On po pro stu uwiel bia ko -
bie ty. 

– Cho ciaż sam przyz na je, że
miał prob le my z ko bie ta mi –
wcho dzi w sło wo Ma gda le na
Li ca -Ka czan, wspó ła u tor ka
wy sta wy w Spich le rzu.

– A któż ich nie miał – ri po -
stu je Pia skow ski. – Jest ar ty -
stą, w do dat ku bez kom pro mi -
so wym, któ ry nie two rzy dla
po kla sku, ale wy łącz nie z

włas nej po trze by. Gdy by tra fił
do aka de mii to był by dru gim
Sta ro wie y skim, zna ną po sta -
cią pol skiej sztu ki. 

– No, ale nie był by Zięt kiem.
Nie two rzył by w ten spo sób –
do da je Ma gda le na Li ca -Ka -
czan i w tym są obo je zgod ni.
Ich „spo ry” o Zięt ka trwa ją
już kil ka mie się cy, ale są to

zma ga nia twór cze, po nie waż
jak sa mi przyz na ją, co dzien -
nie od kry wa ją coś no we go i
fa scy nu ją ce go. 

Obraz kom plet ny
Z Zięt kiem prob lem ma

wie lu. To, że jest nie po dra bial -
ny moż na uz nać za war tość,
jed nak fakt, że jest „nie kla sy fi -

ko wa ny” do żad nej z szuf la -
dek z róż ny mi „iz ma mi” wie lu
moc no iry tu je. Są pra ce, któ re
mo gli byś my okre ślić ja ko pop
art bli ski War ho lo wi, z dru giej
stro ny ja kiś sym bo lizm, ma -
lar stwo pej za żo we, a na wet art
brut. Jed nak kie dy chce się
ująć to w ca łość, wy cho dzi
twór czość peł na pa ra dok sów,
ab sur dal nych ze sta wień, nie -
ob cią żo na ja ki mi kol wiek nor-
ma mi. I to jest, tak na praw dę,
fa scy nu ją ce u Zięt ka.

Wy sta wa bę dzie mia ła cha -
rak ter mo no gra ficz ny, pod su -
mo wu ją cy je go ar ty stycz ną
dzia łal ność. Au to rzy wy sta -
wy, któ rym za le ża ło, by twór-
czość Zięt ka po ka zać jak naj -
peł niej, nie sku pia ją się je dy -
nie na rzeź bie (tej naj bar dziej
zna nej), ma lar stwie czy fo to -
gra fii, jak mia ło to miej sce do -
tych czas. Za pre zen tu ją, oka -
zu je się po raz pier wszy, m.in.
kar ty z ry sun ka mi (głów nie
ko biet, ale nie tyl ko), opi sa mi
snów, dow ci pa mi, ła mig łów -
ka mi, nu ta mi, in te re su ją cy mi
go spra wa mi, za miesz czo ny -
mi w to mie z dzie więt na sto -
wiecz ny mi obra za mi Ta ra sa
Szew czen ki oraz – niez na ną i
nie do ce nia ną, a two rzo ną
pięk nym ję zy kiem – poe zję
ar ty sty. 

Wy sta wa czyn na bę dzie
do 25 lip ca. (rł) 

Bogdan Ziętek: Mam powołanie do pięknych kobiet. (...) To cały mój świat
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Żyje dla pięknych ko bie t
Jest po strze ga ny przez du że, li po we rzeź by ko biet, któ re two rzy, na stęp nie ma lu je, my je ubie ra, z któ -
ry mi roz ma wia. Ob se sja na pun kcie ko biet? – Nie, to tyl ko ar ty stycz na fa scy na cja ko bie cym pięk nem
– mó wi o ar ty ście Bo gda nie Zięt ku ku ra tor wy sta wy Grze gorz Pia skow ski z Mu ze um Ma zo wiec kie go. 

Oprócz nie go tak że m.in.
Jan Pa weł II, Ma rian Ja chi -
mo wicz, Ra fał Wo ja czek,
Franz Kaf ka, Sta ni sław Na -
wroc ki. 

Pro mo cja pią te go numeru
„Znaj”, kwar tal ni ka ar ty -
stycz no -na u ko we go wy da -
wa ne go przez płoc ki od dział
Sto wa rzy sze nia Au to rów
Pol skich, mia ła szcze gól ny
cha rak ter. Świę to wa no pier-
wszą rocz ni cę ist nie nia pis -
ma. – Zro dzi ło się ono z ma -
rze nia wie lu lu dzi. Próbuje-
my – artyści i naukowcy –
zapisywać to, co się dzieje
wokół nas – mó wił Krzysz -
tof Bień kow ski, re dak tor na -
czel ny „Znaj”. 

Re dak cja mie ści się w
Płoc ku, ale pis mo swo im
od dzia ły wa niem da le ko wy -
kra cza po za gra ni ce mia sta.

Utwo ry nad sy ła ją au to rzy z
ca łej Pol ski, a po przez In ter -
net „Znaj” do cie ra do od -
bior ców po za gra ni ca mi
kra ju. 

Ju bi le u szo we spot ka nie
by ło oka zją do po dzię ko wa -
nia spon so rom – oso bom
pry wat nym i in sty tu cjom,
któ re fi nan so wo wspie ra ją
wy da wa nie „Znaj”. Jed nym
z me ce na sów jest Urząd
Mia sta Płoc ka. – Pra ca, ja ką
wy ko nu ją człon ko wie re dak -
cji jest ogrom na – pod kre -
ślał Bień kow ski. – Ja od bie -
ram 30 e-ma i li dzien nie.
Zda rza się, że kie dy pro szę o
na de sła nie mak sy mal nie
pię ciu tek stów, au tor przy sy -
ła 300 i mó wi – wy bierz so -
bie. Je steś my jak mu ra rze, z
ce gie łek – utwo rów bu du je -
my pis mo. Nikt z człon ków

re dak cji ni gdy nie wziął za
to ani zło tów ki. Pra cu je my
spo łecz nie. 

Cie ka wym wpro wa dze -
niem do pro mo cji pis ma by -
ło wy ko na nie cho pi now -
skich kom po zy cji na sak so -
fo nie przez Krzysz to fa Kral -
kę. – Ta mu zy ka przy sta je
do róż nych sty li styk mu zycz -
nych. To świad czy o jej
wiel ko ści – zaz na czył ar ty -
sta. W tym nu me rze „Znaj”

za miesz czo no wie le tek stów
au to rów z Płoc ka i oko lic.
Wśród nich był też nasz re -
dak cyj ny ko le ga Ma riusz
Se pio ło. Pod czas spot ka nia
mie li oni moż li wość za pre -
zen to wa nia prób ki swo ich
ar ty stycz nych do ko nań.
Ucz czo no też pa mięć zmar -
łe go w lu tym człon ka SAP,
zna ne go płoc kie go fo to gra -
fi ka Ja na Su li mier skie go.

Ali na Bo czkowska

Ju bi le usz „Znaj”

Ucie leś nio ne ma rze nie
Utwo ra mi Cho pi na wy ko na ny mi na sak so fo nie roz -
po czę ło się spot ka nie pro mu ją ce pią ty nu mer kwar -
tal ni ka „Znaj”. Jed nym z bo ha te rów te go wy da nia
pt. „Pamięć” jest właś nie ten ge nial ny pol ski kom-
po zy tor. 

Członkowie redakcji „Znaj” – Krzysz tof Bień kow ski,
redaktor naczelny i Wie sła wa Lud wi kow ska 
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Ta ki ty tuł ma ko lej na z im -
prez or ga ni zo wa nych przez
In ge nium Sto wa rzy sze nie
Edu ka cji Mu zycz nej. Jed-
nym ze wspó łor ga ni za to rów
jest Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i
Sztu ki. W pro gra mie kon cert
w wy ko na niu ucz niów szkół
mu zycz nych w Płoc ku – pań -
stwo wej i ogól noksz tał cą cej
oraz wy sta wa ze zbio rów Ar -
chi wum Pań stwo we go w
Płoc ku, Mu ze um Ma zo wiec -
kie go, To wa rzy stwa Na u ko -

we go Płoc kie go, Ar chi wum
Die ce zjal ne go i Mu ze um
Die ce zjal ne go. Uzdol nio na
mu zycz nie płoc ka mło dzież
za pre zen tu je w kon tek ście
hi sto rycz nym płoc kie ży cie
mu zycz ne okre su mię dzy wo -
jen ne go. Wy ko na ne zo sta ną
utwo ry kla sycz ne daw ne i
współ czes ne. (red.)

28 mar ca godz. 18 sa la
kon cer to wa PSM, Wstęp
wol ny

Mu zy ka płoc kie go sa lo nu

20 MAR CA
– Re ci tal for te pia no wy w

wy ko na niu Je rze go Ro ma -
niuka. Dom Dar mstadt godz.
18, bi le ty w ce nie 10 zł.

– „Lo vers sa u te”; Te atr Dra-
ma tycz ny, godz. 16.30 i 19

23 MAR CA
– „Płoc ka pa mięć o Szo pe -

nie” – se sja po pu lar no na u ko -
wa; To wa rzy stwo Na u ko we
Płoc kie (Plac Na ru to wi cza 8),
godz. 17, wstęp wol ny.

25 MAR CA
– Otwar cie wy sta wy po kon -

kur so wej pt. „Tra dy cje wiel ka -
noc ne”; Dom Dar mstadt g. 12. 

– Wer ni saż wy sta wy „Ko-
bie ty w świe cie Bo gda na Zięt-
ka”, Mu ze um Ma zo wiec kie –
Spich lerz, godz. 17

– Pro mo cja książ ki Jac ka
Pa wło wi cza „Rot mistrz Pi lec -
ki 1901 – 1948” i pro jek cja fil -
mu o le gen dar nym rot mi strzu
z za so bów IPN, Książ ni ca
Płoc ka, godz. 18.

26 MAR CA 
– „Pa sja wg św. Ja na”. Wy -

ko naw cy: Ku nach – Ewan ge li -
sta /te nor/, Ja cek Ozim kow ski
– Je zus /bas/, Mi ro sław Bor-
czyń ski – Pi łat /bas/, Ma rze na
Kor chut -Ły kow ska – so pran,
Piotr Olech – alt, Chór PWSZ
w Płoc ku „Vox Ju ven tu tis”,

Ro bert Ma jew ski – przy go to -
wa nie chó ru, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, To po row ski –
dy ry gent. W pro gra mie: J.S.
Bach – Pa sja wg św. Ja na,
godz. 19, Ba zy li ka Ka te dral na;
wstęp wol ny.

– Kon cert zes po łu KUM KA
OLIK w ra mach cy klu Al ter -
Sta cja; Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry
i Sztu ki, godz. 19, bi le ty w ce -
nie 10 zł do na by cia w PO KiS,
Cen trum In for ma cji Tu ry -
stycz nej (Sta ry Ry nek 8) oraz
w am fi te a trze (ul. Ry ba ki 15).

27 MAR CA
– Kon cert chó ru ro syj skie go

„Sol nce wo roth”; (or ga ni za tor
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu-
ki); Mu ze um Ma zo wiec kie, ul.
Tum ska 8, godz. 17, wstęp
wol ny.

– „La to w No hant”; Te atr
Dra ma tycz ny – pre mie ra pra-
so wa; godz. 19

28 MAR CA
– „La to w No hant” – pre-

mie ra na Mię dzy na ro do wy
Dzień Te a tru; Te atr Dra ma -
tycz ny, godz. 19

30 MAR CA
– „La to w No hant”; Te atr

Dra ma tycz ny, godz. 9
31 MAR CA

– „La to w No hant”; Te atr
Dra ma tycz ny, godz. 9

Gdzie się wy brać?

Ca pel la all’An ti co
W tym ro ku ar ty sta mi, któ -

rzy ja ko pier wsi prze nio są nas
w świat śred nio wiecz nej mo -
no dii (z gr. mo no dia – so lo wy
śpiew) bę dzie Ca pel la all’An-
ti co z Za mo ścia. Zes pół dys-
po nu je niez wy kłym brzmie-
niem dzię ki wy ko rzy sta niu
wier nych ko pii śred nio wiecz -
nych in stru men tów lu do -
wych. Je go re per tu ar sta no -
wią prze de wszyst kim utwo ry
śred nio wiecz ne, a tak że kom-
po zy cje re ne san so wych kom-
po zy to rów. Ca pel la all’ An ti -
co wy stę po wa ła mię dzy in ny -
mi w Niem czech, Hisz pa nii,
Sło wa cji czy Ru mu nii. 

Z te go rocz ne go XXX Ogól -
no pol skie go Fe sti wa lu Zes po -
łów Mu zy ki Daw nej „Scho la
Can to rum” (Ka lisz) zes pół
wy je chał z głów ną na gro da
Grand Prix – Pu cha rem Mi ni -
stra Edu ka cji Na ro do wej. W
Płoc ku wy stą pi w pią tek 19
mar ca o godz. 19.

En sem ble Sre te niye
Dzień póź niej o tej sa mej

po rze usły szy my En sem ble
Sre te niye z Char ko wa (Ukra -
i na). Zes pół, 20 lat te mu, za -
ło ży ła trój ka ab sol wen tów
Char kow In sty tut Be a ux
Arts, za fa scy no wa nych śred-
nio wiecz ny mi pieś nia mi sa -
kral ny mi. Uni kal ny styl oraz
niez wy kły re per tu ar za o wo -
co wa ły licz ny mi na gro da mi i
wy róż nie nia mi dla chó ru,
m.in. w 1993 ro ku, zo stał on
la u re a tem In ter na tio nal
Church Sin ging Fe sti val w
Mosk wie. Zes pół za pew nia

opra wę mu zycz ną pod czas
na bo żeństw, uczest ni czy w
fe sti wa lach mu zy ki sa kral -
nej, a tak że in ten syw nie kon-
cer tu je głów nie w Niem-
czech i Fran cji. 

Me dia e val trio
W nie dzie lę, 21 mar ca wy -

stą pią go ście z Nor we gii.
Me dia e val trio wy ko nu je re -
per tu ar opar ty na śred nio -
wiecz nej mu zy ce z te re nów
An glii i Fran cji, nor we skie
śred nio wiecz ne bal la dy i
pieś ni, a tak że kom po zy cje
współ czes nych ar ty stów. Po -
cząt ki dzia łal no ści gru py
(1997) zwią za ne są z in ten -
syw ną pra cą pod czas Hil liard
Sum mer Fe sti val w An glii i
Niem czech. Do dat ko wo trio

współ pra co wa ło z ar ty sta mi
świa to we go for ma tu, jak
Lin da Hirst i John Pot ter.
Kon cer to wa li w ca łej Eu ro -
pie, Ka na dzie, a tak że Sta -
nach Zjed no czo nych. Ich de -
biu tan cka pły ta „Words of
the An gel” zo sta ła wy da na w
paź dzier ni ku 2001 ro ku. Al -
bum stał się na tych mia st sen-
sa cją i do stał się na li stę „Top
10 Best sel lers” pre sti żo we go
ame ry kań skie go ty god ni ka
„Bil lbo ard” po świę co ne go
prze my sło wi mu zycz ne mu. 

Or ga ni za to ra mi fe sti wa lu
są: Urząd Mia sta Płoc ka,
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i
Sztu ki, Ku ria Die ce zjal na i
pa ra fia ka te dral na.

(opr. rł)

Śred nio wiecz ne klimaty

Me dia e val trio

Pieniądze na kul tu rę i sztu kę
Już po raz dru gi moż na skła dać ofer ty w kon kur sie na re a li za cję

za dań pub licz nych z za kre su kul tu ry i sztu ki. Po nad 445 tys. zł z bu -
dże tu mia sta zo sta nie przez na czo ne na czte ry ro dza je za dań: 1. „Jest
ta kie mia sto Płock” – pro jek ty li te rac kie, te a tral ne, pla stycz ne, fo to -
gra ficz ne, mu zycz ne itp., ma ją ce na ce lu umac nia nie toż sa mo ści lo -
kal nej. 2. „Mię dzy czas” – pro jek ty kul tu ral ne od no szą ce się do lu -
dzi, tra dy cji, miejsc i wy da rzeń wpi sa nych w hi sto rię i te raź niej -
szość Płoc ka. 3. „La bo ra to rium EDeK – Ek spe ry men tal ne Dzia ła -
nia Kul tu ral ne” – pro jek ty in no wa cyj ne, ory gi nal ne, upo wszech nia -
ją ce no wa tor skie for my ek spre sji w sztu ce, bę dą ce dia lo giem ze
współ czes nym świa tem. 4. Dzia ła nia i przed sięw zię cia ma ją ce na
ce lu upo wszech nia nia pol skiej i świa to wej kul tu ry i sztu ki oraz edu-
ka cję kul tu ral ną. Wnio ski na le ży skła dać do 7 kwiet nia. 

Więcej informacji na stronie www.plock.eu. (m.d.)

Pia ni sta jest pro fe so rem w
Aka de mii Mu zycz nej im. 
F. Cho pi na w War sza wie. De -
biu to wał na estra dzie Fil har -
mo nii Na ro do wej w War sza -
wie gra jąc kon cert for te pia no -
wy d-moll Brah msa. Od tam -
tej po ry, to jest od wczes nych
lat sie dem dzie sią tych, pro wa -
dzi oży wio ną dzia łal ność kon-
cer to wą. Występował w wie lu
kra jach m.in.: w Wiel kiej Bry-

ta nii, Niem czech, Hisz pa nii,
Da nii, Wło szech, Ju go sła wii,
Cze chach, Fran cji, Ho lan dii,
Au strii, Ku wej cie w Emi ra -
tach Arab skich, na Wę grzech,
Ku bie, Ło twie. W sa mych tyl -
ko Niem czech za grał po nad
300 kon cer tów. Ja ko pro fe sor
da je „ma ster clas ses” m.in. w
Ho lan dii, Chi nach i w Pol sce
dla stu den tów ja poń skich.

W swo im do rob ku ma wie -

le na grań pły to wych do ko na -
nych w Ho lan dii, Niem czech
a tak że w Pol sce. (m.w.)

Cho pi now skie im pre sje
Je rzy Ro ma niuk, o któ rym je den z kry ty ków 
nie miec kich na pi sał „ten czło wiek nie tyl ko grał
Cho pi na, on był Cho pi nem”, wy stą pi z re ci ta lem
for te pia no wym 20 marca w Do mu Dar mstadt. 

W pięk nych i go ścin nych wnę trzach płoc kiej ka te dry 19 mar ca ru sza
XVI edy cja Fe sti wa lu Mu zy ki Jed nog ło so wej. 

Jerzy Romaniuk
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Te go rocz ną edy cję bie gu
ukoń czy ło 1034 za wod ni ków,
co jest ab so lut nym re kor dem w
hi sto rii tej im pre zy. Mu sie li oni
po ko nać dy stans 21 km i 100 m.
Zma ga nia zdo mi no wa li bie ga -
cze zza wschod niej gra ni cy. Za -
ję li oni czte ry czo ło we miej sca.
Ho nor Pol ski obro ni ła Iwo na
Le wan dow ska, któ ra zwy cię ży ła
w kla sy fi ka cji ko biet. 

Naj le piej z płoc kich bie ga czy
wy padł Mar cin Stań czak. Z cza-
sem 1h24’27” za jął 64. miej sce
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. W

pół ma ra to nie udział wzię li tak -
że: Se ba stian Dy mek (143. miej -
sce) Ja cek Żół tow ski (166), Ire -
ne usz Be dyk (276), Pa weł Wo -
łos (354). 

W bie gu na 5 km je dy nym
płoc kim za wod ni kiem był 82-
let ni Eu ge niusz Ma la now ski.
Wy wal czył dru gie miej sce w
swo jej ka te go rii wie ko wej. Bieg
we Wią zow nej był ostat nim
spraw dzia nem TKKF Płock
przed V Pół ma ra to nem War sza-
w skim, któ ry od bę dzie się 28
mar ca. (seb)

Bie go wy spraw dzian
Płoc cza nie wy star to wa li w XXX Półmaratonie Wią-
zowskim, jed nym z naj star szych w Pol sce.

Czwar te miej sce dru ży no wo
za ję li bie ga cze TKKF Płock w
Bie gu Trzech Je zior w Trze-
mesz nie.

W ós mej edy cji te go cięż kie -
go, prze ła jo we go bie gu dru ży na
TKKF Płock wy stą pi ła po raz
ós my. W eki pie zna le źli się
Prze my sław Gi żyń ski oraz Ed -
mund Stań czak, któ rzy uczest ni -
czy li we wszyst kich bie gach od
2003 ro ku. Zwy cięz cą bie gu zo -
stał To masz Szym ko wiak –
olim pij czyk z Pe ki nu na dy stan -
sie 3000 m z przesz ko da mi. Do -
bre miej sca za ję li płoc cza nie.
48-let ni we te ran bie gów ulicz -
nych Woj ciech Więc kow ski po -

zo sta wił w po ko na nym po lu
wie lu młod szych ry wa li. Uzy s-
kał świet ny czas (53:06), któ ry
dał mu wy so ką, pią tą lo ka tę w
kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Tuż za
nim upla so wał się Prze my sław
Gi żyń ski. Wy so kie, jed nak pe -
cho we, 4 miej sce za ję li płoc cza -
nie w kla sy fi ka cji dru ży no wej. 

Zwy cię żył MLUKS Trze bia -
tów, zaś do trze ciej eki py „Bie -
gNad Je zior skiem.pl” płoc cza -
nom za bra kło 4,5 mi nu ty. W
eki pie TKKF Płock wy star to -
wa li tak że Mar cin Stań czak (37
miej sce), Ed mund Stań czak
(194), Zo fia Chą dzyń ska (225).

(seb)

Bardzo bli sko po dium

Trzeci od prawej przedstawiciel 
płockiego TKKF Sebastian Dymek

Do 7 kwiet nia mo gą zgła szać swo je ofer ty or ga ni za cje, któ re
chcą wziąć udział w kon kur sie na re a li za cję za dań pub licz nych z
za kre su kul tu ry fi zycz nej i spor tu w 2010 ro ku. Do ta cje zo sta ną
przyz na ne na trzy ro dza je za dań: 1. Szko le nie za wod ni ków oraz
upo wszech nia nie spor tu po przez udział w za wo dach miej skich,
wo je wódz kich, ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych. 2. Or ga ni -
za cja za wo dów spor to wych oraz spor to wo -re kre a cyj nych na te re-
nie Płoc ka. 3. „Spor to we la to w mie ście” – za gos po da ro wa nie
cza su wol ne go dzie ci i mło dzie ży po przez zor ga ni zo wa nie za jęć
spor to wo -re kre a cyj nych od 15 czer wca do 31 sier pnia 2010 r.
Więcej informacji na stronie www.plock.eu. (m.d.)

Ofer ty na sport

W 20. ko lej ce li go wych
zma gań (24.02) Wi sła spot ka ła
się we włas nej ha li z Vi ve Kiel -
ce. Mi mo znacz nej po pra wy
gry w obro nie i wa lecz no ści w
ata ku płoc cza nie prze gra li
24:28 (10:14). Fa wo ry zo wa na
eki pa go ści pod wo dzą tre ne ra
Bo gda na Wen ty przy je cha ła do
Płoc ka z pew no ścią wal czyć o
wy gra ną, ale na wet po raż ka nie
poz ba wi ła by jej pier wsze go
miej sca w li go wej ta be li, gdyż
prze wa ga ja ką wy pra co wa li so -
bie kiel cza nie przez ca ły se zon
jest im po nu ją ca i nie do zni we -
lo wa nia. 

Za mu ro wa na bram ka Vi vy
Mecz za tem miał wy miar

prze de wszyst kim pre sti żo wy i
wpro wa dza ją cy ki bi ców w se -
rię spot kań po mię dzy eki pa mi
z Płoc ka i Kielc. Nikt prze cież
nie wy o bra ża so bie in ne go sce-
na riu sza, jak wiel ki pię cio me -
czo wy fi nał obu zes po łów w
wal ce o mi strzo stwo Pol ski. Je -
śli do ło ży my do te go dwa spot -
ka nia pół fi na ło we (10 i 17.03)
w Pu cha rze Pol ski to rze czy wi -
ście spot ka nie se zo nu za sad ni -
cze go wy glą da przy tym jak
mecz o przy sło wio wą „pie -
trusz kę”. 

Na szczę ście dla ki bi ców
obu dru żyn spot ka nie by ło
niez wy kle za cię te i emo cjo nu -
ją ce. Pier wsza po ło wa roz po -
czę ła się po my śli płoc czan,
któ rzy pro wa dzi li naj pierw 3:1
a po tem 4:2. Póź niej do gło su
dosz li go ście, któ rzy mi mo nie -
naj lep szej po sta wy w ata ku
zdo ła li wyjść na pro wa dze nie i
nie od da li już go do koń ca
spot ka nia. Spo ra w tym za słu ga
bram ka rza kiel czan. Mar cus
Cle ver ly w zna ko mi tym sty lu
zbi jał pił ki po rzu tach szczy-
pior ni stów Wi sły i tym sa mym
stwa rzał swo im ko le gom szan -
se na po wię ksza nie róż ni cy
bram ko wej. Po do piecz ni tre ne -
ra Tho ma sa Si ver tso na, mi mo

że mo men ta mi gra li nie co 
nief ra sob li wie i cha o tycz nie 
w ata ku, pró bo wa li wyć wi czo -
nych na tre nin gach no wych za -
grań, co przy no si ło za mie rzo ne
efek ty. Jesz cze w pier wszej po -
ło wie płoc cza nom uda ło się
zni we lo wać nie ko rzyst ny wy -
nik do jed nej bram ki, ale mi nu -
ta nie u wa gi kosz to wa ła ich ko -
lej ne trzy go le i do przer wy
pro wa dzi li go ście 14:10. 

Po zmia nie stron obraz gry
był ta ki sam. Wi sła pró bo wa ła
go nić wy nik i w 51. mi nu cie
znów zbli ży ła się na jed ną
bram kę. Re zul tat 21:22
wzbudził emo cje w ostat nich
mi nu tach, ale wte dy znów na
dro dze wi śla kom sta nął Cle v-
er ly, któ ry „za mu ro wał” kie -
lec ką bram kę, a To masz Ro siń -

ski i Pa tryk Kuch czyń ski wy -
pro wa dzi li Vi ve na bez piecz ne
pro wa dze nie. Osta tecz nie
mecz za koń czył się wy ni kiem
28:24 dla zes po łu Bo gda na
Wen ty, ale wciąż spra wa zło te -
go me da lu jest otwar ta, gdyż w
płoc kim zes po le wi dać wy raź -
ny pro gres for my, na to miast
kiel cza nie wy da ją się być już
nie co prze mę cze ni wy czer pu -
ją cym se zo nem, w któ rym

oprócz zma gań na kra jo wym
pod wór ku to czą cięż kie bo je w
eu ro pej skiej Li dze Mi strzów. 

Zwy cię stwo w Gdań sku
Ko lej ne spot ka nie (6.03) Wi -

sła ro ze gra ła w Gdań sku. Ry -
wal mo że nie z naj wyż szej pół -
ki, ale z pew no ścią wy ma ga ją -
cy. AZS AWF Gdańsk już nie -
jed no krot nie spra wiał nies po -
dzian ki w li go wych zma ga -
niach, a do te go pro wa dzo ny
jest przez II tre ne ra ka dry na ro -
do wej Da nie la Wasz kie wi cza.
Zgod nie z ocze ki wa nia mi aka-
de mi cy to czy li wy rów na ny po -
je dy nek z pre ten den tem do mi -
strzow skie go ty tu łu przez wię -
kszą część spot ka nia. Do 40.
mi nu ty wy nik był spra wą
otwar tą, na to miast póź niej gó rę

wzię ło do świad cze nie. Wi sła w
ostat nich 15 mi nu tach dzię ki
zna ko mi tej dys po zy cji for ma -
cji ofen syw nej i wyś mie ni tej
po sta wie w bram ce Mar ci na
Wi cha re go, zdo ła ła wy pra co -
wać so bie bez piecz ną prze wa -
gę, któ rą umie jęt nie kon tro lo -
wa ła do koń ca spot ka nia. Za -
koń czy ło się ono wy ni kiem
31:25 (15:16).

Piotr Ma rek No wic ki

Z tar czą i na tar czy

Naf cia rze nie zdo ła li prze ła mać do brej pas sy Vi vy
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O Ś W I A D  C Z E  N I E
W związ ku ze skan da licz nym za cho wa niem czę ści ki bi ców pod czas me czu Wi sła Płock –

Vi ve Kiel ce 24 lu te go, pod adre sem tre ne ra Bo gda na Wen ty – Płoc kie Sto wa rzy sze nie Sym pa -
ty ków Pił ki Ręcz nej wy ra ża ubo le wa nie i sta now czy sprze ciw wo bec ta kich za cho wań, któ re 
go dzą w wi ze ru nek ki bi ców, a prze de wszyst kim na sze go klu bu Wi sły Płock.

Sto wa rzy sze nie ma na dzie ję, że po dob ne zda rze nia nie bę dą mia ły miej sca w przy szło ści.
Za rząd Płoc kie go Sto wa rzy sze nia Sym pa ty ków Pił ki Ręcz nej

Fi nisz ro zgry wek se zo nu za sad ni cze go pił ka rzy ręcz nych trwa. Za na mi 
ko lej ne dwa spot ka nia po prze dza ją ce fa zę play-off. Po raż ka we włas nej ha -
li z od wiecz nym ry wa lem z zie mi świę to krzy skiej i wy ja zdo we zwy cię stwo
z aka de mi ka mi z Gdań ska – to bi lans szczy pior ni stów płoc kiej Wi sły. 
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Te go rocz ne wio sło wa nie
w ha li na dy stan sie 500 m
przy nio sło jak zwy kle wie le
spor to wych emo cji, ale rów -
nież do sko na łej za ba wy, za -
rów no dla osób do ro słych,
jak i dla mło dzie ży. W kil ku -
na stu ka te go riach ry wa li zo -
wa li ze so bą gim na zja li ści,
li ce a li ści, stu den ci, przed sta -
wi cie le służb mun du ro wych,
oso by nie peł no spraw ne i za -
wod ni cy wy czy no wi zrze -
sze ni na co dzień w Szko le
Mi strzo stwa Spor to we go
(SMS) przy po pu lar nej płoc -
kiej „Sie dem dzie siąt ce”. Nie
za bra kło tak że bie gu VIP -ów
oraz ry wa li za cji dzien ni ka -
rzy i na u czy cie li, w któ rej tri-
um fo wał Se ba stian Dy mek z
Biu ra Pra so we go Urzę du
Mia sta Płoc ka. Wzo rem lat
ubieg łych na star cie sta nę li
rów nież ucz nio wie z za przy -
jaź nio nej szko ły w Do brusz -
ce (Cze chy). 

Pa trząc na trium fa to rów
posz cze gól nych ka te go rii
szkol nych moż na by po ku sić
się o stwier dze nie, że Płoc kie
Er go wio sła są jed nym z ele-
men tów wy cho wu ją cych i
kształ tu ją cych przy szłych mi -
strzów płoc kie go spor tu. W

ka te go rii szkół po nad gim na -
zjal nych wśród chłop ców
zwy cię stwo od niósł uczeń
Zes po łu Szkół Tech nicz nych
Kon rad Rusz kow ski, któ re go
naz wi sko w gronie trium fa to -
rów tych za wo dów po ja wia
się od kil ku lat. Po dob nie jest
wśród dziew cząt, gdzie Mo -
ni ka Peł ka re pre zen tu ją ca
Zes pół Szkół Cen trum Edu -
ka cji na naj wyż szym stop niu
po dium sta je już od 5 lat.
Pier wsze suk ce sy na er go me -
trze od no si ła już ja ko uczen-
ni ca gim na zjum w Ra dza no -
wie. Obec nie tre nu je pchnie -
cie ku lą i rzut dy skiem pod
okiem tre ne ra Mi ro sła wa
Nisz to ra. Ry wa li zu ją cy dziś z
so bą ju nio rzy zrze sze ni w
płoc kiej SMS to tak że re pre -
zen tan ci Płoc kie go To wa rzy -
stwa Wio ślar skie go, któ re co
ro ku li czy się w wal ce o me -
da le mi strzostw Pol ski. Wi -
dać za tem, że im pre za, któ ra
z ro ku na rok przy cią ga jesz -
cze w fa zie eli mi na cji szkol-
nych co raz wię kszą licz bę
uczest ni ków, w peł ni re a li zu -
je prze sła nie pa tro na me mo -
ria łu, któ ry był wiel kim orę-
dow ni kiem wy cho wa nia
mło dzie ży w spor to wym du -
chu. Piotr Ma rek No wicki

Płoc kie Er go wio sła 2010
Już po raz XVIII przy współ pra cy Urzę du Mia sta Płoc ka ro ze gra no w Zes -
po le Szkół Tech nicz nych za wo dy z cy klu Płoc kie Er go wio sła. Jed no cześ -
nie był to już XV Me mo riał Ka zi mie rza Mły nar kie wi cza. Im pre za co ro ku gro-
ma dzi na star cie kil ku set ama to rów tzw. „su chych wio seł”. 

Awans do pół fi na łu był na
wy cią gnię cie rę ki, ale tuż
przed de cy du ją cym me czem
płoc ki zes pół zdzie siąt ko wa ły

kon tu zje. – Ape tyt roś nie w
mia rę je dze nia – mó wi „Sy -
gna łom” rzecz nik pra so wy
Mu stan gów, Pa weł Chleb ny.

– Chce my jak naj le piej po ka -
zać się w tym se zo nie. To no wi
gra cze prze są dzą w tym ro ku
o na szej po zy cji w ta be li. Do
star tu li gi zo sta ło nam nie wie -
le po nad mie siąc, dla te go
cięż ko tre nu je my, trzy ra zy w
ty god niu. Chce my do stać się
do fi na łu Pol skiej Li gi Fut bo -
lu Ame ry kań skie go i po wal -
czyć o awans.

Naj bliż szy mecz już 24
kwiet nia, prze ciw ko War saw
Spar tans. Po po tycz ce ze sto -
łecz nym klu bem, li ga ru szy
na do bre. – Plan mi ni mum to
wy grać przy naj mniej czte ry
me cze i awan so wać do ro z-
gry wek play -off – mó wi
rzecz nik pra so wy Mu stan -
gów. – Na pew no nie bę dzie
to dla nas ła twy se zon, ale
my ślę, że tre ner Tomasz Włu -
dar ski wie co ro bi i w se zo nie
po ka że my fut bol, ja kie go w
Płoc ku jesz cze nie by ło.

Ma riusz Se pio ło

Fut bol ame ry kań ski

Wielki ape tyt na fi nał 
Mu stangs Płock bę dą wal czyć w tym se zo nie o awans do pier wszej li gi fut bo -
lo wej, co nie uda ło się zes po ło wi rok te mu. Wios ną w bar wach zes po łu za gra -
ją no wi za wod ni cy. 

Płockie Mustangi mają już trzy lata

FO
T.
 K

O
N
R
A
D
 S

K
IB

A

Wśród za wod ni czek z pew no ścią są przy szłe mi strzy nie
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W Jó ze fo wie k/ Otwoc ka
na po cząt ku mar ca od by ły się
Mi strzo stwa Ma zo wsza w
bie gach prze ła jo wych, w któ -
rych bar dzo do brze spi sa li się
za wod ni cy Miej sko -Lu do -
we go Klu bu Lek ko at le tycz -
ne go w Płoc ku.

Ra fał Błasz czak zo stał wi -
ce mi strzem Ma zo wsza w
bie gu na dy stan sie 1500 m w
ka te go rii mło dzi ków. Nie du -
żo do me da lu za bra kło Emi -
lo wi My se rze, któ ry był
czwar ty na dy stan sie 2000 m
w ka te go rii ju nio rów młod -

szych. W za wo dach wy so kie
pun kto wa ne miej sca za ję li
też in ni za wod ni cy MLKL
Płock. Na dy stan sie 1000 m
– mło dzi czki: Ju sty na Bud-
nic ka (9. miej sce), An na
Szczu tow ska (13), Kla u dia
Gon tar ska (22), San dra Nie -
dział kow ska (34). Wśród
mło dzi czek na 1500 m: Iwo -
na Ni ska (11), Kin ga Nisz tor
(19), Aga ta No wic ka (21).
Mło dzi cy na 1500 m – Ma te -
usz Se żal ski (42), ju nio rzy
młod si na 2000 m – Do mi nik
Gon tar ski (28). (m.n.) 

Dzie wię cio let nia te ni sist -
ka sto ło wa MLUKS Nad wi -
śla nin Płock, uczen ni ca 
SP 20 w Płoc ku, Wik to ria
Ziem kie wicz wy gra ła In dy -
wi du al ne Mi strzo stwa Wo -
je wódz twa Ma zo wieckie go
w ka te go rii ża czek (do lat
10 – rocz nik 1999 i mło-
d sze). 

To pier wszy ty tuł mi str-
zow ski tej niez wy kle uta l-

en to wa nej mło dej za wod ni -
czki. Płoc czan ka wy wal -
czy ła tym sa mym awans do
nie o fi cjal nych mi strzostw
Pol ski w tej ka te go rii 
wie ko wej – Tur nie ju o Pu -
char Prze glą du Spor to we go 
i Pol skie go Związ ku Te ni sa
Sto ło we go, któ ry od bę dzie
się w Gdań sku w ostat ni
we e kend mar ca (27-28).

(nw)

Wiktoria najlepsza

Bie gi prze ła jo we

Wi ce mistrz mło dzi ków
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I Po wia to wy Kon kurs Wie -
dzy Mu zycz nej od by wał się pod
ha słem „Fry de ryk Cho pin –
twór ca nam naj bliż szy”. Pier-
wszy etap po le gał na do star cze -
niu pra cy pla stycz nej wy ko na -
nej przez gru pę ucz niów. W tej
ka te go rii try um fo wa li gim na zja -
li ści ze szko ły w Łę gu Pro bo -
stwie, dru gie miej sce za ję li ucz -
nio wie Gim na zjum nr 1 w Płoc -
ku, a trze cie z Gim na zjum nr 10.

Dru gi etap po le gał na spraw -
dze niu wie dzy o kom po zy to rze i
je go dzie łach. Uczest ni ków oce-
nia no in dy wi du al nie. Mu sie li
oni roz wią zać test z wie dzy
ogól nej, okre ślić miej sca 
i obiek ty przed sta wio ne na fo to -
gra fiach oraz roz poz nać frag-

men ty utwo rów. Naj le piej w
tym spraw dzia nie wy pa dła Ewa
Śrub ka z Gim na zjum nr 5, dru -
ga by ła Ma ja Gra bow ska z Gim-
na zjum nr 10, a trze cie Mał go -
rza ta Kra marz tak że z „Piąt ki”. 

Zwy cięz cy otrzy ma li cen ne
na gro dy, m.in. od twa rza cze
DVD, mp3, in stru men ty mu zy-
cz ne, słu chaw ki, któ re ufun do -
wa ła Ra da Ro dzi ców. 

– Chce my or ga ni zo wać ko lej -
ne edy cje kon kur su, po świe co ne
pol skim kom po zy to rom. Mło -
dzież uczy się o nich w szko le,
więc jest to do bra oka zja do utr-
wa le nia i pog łę bie nia zdo by tej
na lek cjach wie dzy – mó wi Bo -
że na Ty bur ska, na u czy ciel mu -
zy ki w Gim na zjum nr 8. (ab)

Sprawdzian z Chopina
Rok Cho pi now ski za in spi ro wał na u czy cie li z Gim -
na zjum nr 8 do zor ga ni zo wa nia kon kur su. Gim na -
zja li ści z Płoc ka i oko lic mo gli wy ka zać się w nim
zdol no ścia mi pla stycz ny mi i wie dzą mu zycz ną.

Wrę cze nie na gród uświet nił kon cert w wy ko na-
niu ucz niów i ab sol wen tów Gim na zjum nr 8. 

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

Por tre ty moż na te raz po dzi -
wiać w ho lu ra tu sza do koń ca
mar ca. Na kon kurs na de sła no
pra ce z 32 pla có wek. Wy ko -
na ne są tech ni ką ko laż. Ju ry
zach wy ci ły wszyst kie, więc
na gro dzi li ich au to rów.
Dziew czyn ki otrzy ma ły ple-
ca ki w kształ cie plu sza ków, a
chłop cy sa mo cho dy na ba te -
rie. Oprócz te go dla każ de go

był ze staw przy bo rów pla sty-
cz nych oraz pre zen ty dla
przed szko li. Fun da to rem na -
gród był wspó łor ga ni za tor im -
pre zy – Urząd Mia sta. Spra -
wa mi or ga ni za cyj ny mi kie ro -
wa ła Do ro ta Ko la siń ska.

– Uro czy stość wrę cza nia
na gród mia ła bo ga tą opra -
wę. Naj pierw w pro gra mie
słow no -mu zycz nym za pre -

zen to wa ły się pię cio lat ki.
Póź niej gru pa sze ścio lat ków
wy stą pi ła z baj ką o in try gu -
ją cym ty tu le „Kró lew na
Śnież ka i oś miu kras no lud -
ków”. Na za koń cze nie był
po kaz tań ca dy sko te ko we go
rów nież w wy ko na niu sze ś-
cio lat ków – mó wi Te re sa Fi -
jał kow ska, dy rek tor przed-
szko la nr 4. (ab) 

Por tret Ba by Ja gi
Jak wy glą da Ba ba Ja ga wie dzą przed szko la ki, któ re wzię ły udział 
w III Re gio nal nym Prze glą dzie Twór czo ści Pla stycz nej zor ga ni zo wa nym
przez Miej skie Przed szko le nr 4 im. Ja sia i Mał go si w Płoc ku. 

Kon kurs adre so wa ny jest do
so li stów i zes po łów gi ta ro -
wych (naj wię cej oś mio o so bo -
wych). W gru pie so li stów
prze wi dzia no dwie ka t-
e go rie wie ko we: do
15 lat włącz nie oraz
od 16 ro ku ży cia.
Moż na pre zen to -
wać utwo ry włas ne
lub z sze ro ko po ję tej
kla sy ki gi ta ro wej, na gi -
ta rze kla sycz nej, aku stycz nej,
elek trycz nej lub ba so wej. Zdo -
byw cy głów nych na gród bę dą
mie li moż li wość na gra nia

dwóch utwo rów w stu diu na -
grań MDK. La u re a ci za pre zen -
tu ją się pub licz no ści pod czas

kon cer tu 14 ma ja. W ju ry za -
sia dać bę dą Krzysz tof

Mi siak, zna ny in stru -
men ta li sta z Płoc ka
oraz Mie tek Ju rec ki,
au tor wie lu suk ce -
sów Bud ki Suf le ra,

mul tin stru men ta li sta i
aran żer, au tor pio se nek

do se ria li TV.
Zgło sze nia przyj mo wa ne są

do 23 kwiet nia. Szcze gó ły na
www.mdk-plock.pl. (ab)

Gwia zdor skie ju ry
Gi ta rzy ści ama to rzy mo gą spró bo wać swo ich sił 
w II Płoc kich Kon fron ta cjach Gi ta ro wych or ga ni zo -
wa nych przez Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry. 

Je den z płoc kich mu zy ków
roc ko wych okre ślił kie dyś
Płock mia nem „di sco po lo we -
go zag łę bia”, uwa ża jąc, że
miesz ka tu bar dzo wie lu fa -
nów te go ga tun ku mu zy ki.
Ob ser wu jąc uczest ni ków ju bi -
le u szo wej im pre zy wi dać, że
di sco po lo wy Qu est, ma spo ro
zwo len ni ków za rów no wśród
mło dzie ży, jak i star sze go po -
ko le nia. Ju bi le usz był oka zją
do za pre zen to wa nia no wej
pły ty zes po łu pt. „Spec trum”.
Im pre zę pro wa dził zna ny w
mu zycz nym świat ku Pa weł
Kon nak – Kon jo, wy stą pił
gwia zdor mu zy ki di sco po lo z
for ma cji „Jor rgus”, a uro dzi -
no wy tort wnie śli „Me ry lin
Mon roe” i „El vis Pres ley”. 

Ju bi le usz był zor ga ni zo wa -
ny z wiel ką pom pą – li mu zy -
na mi, ho stes sa mi -kró li czka -

mi i bar dzo roz bu do wa ną ob -
słu gą me dial ną. Nie ste ty,
licz ni ka me rzy ści i fo to gra fo -
wie czę sto za sła nia li głów -

nych bo ha te rów wie czo ru,
tak że pub licz ność zda na by -
ła tyl ko na od biór au dio po -
przez nag łoś nie nie. (ab)

Uro dzi ny z fa so nem
Wie le szu mu zro bi li w Płoc ku z oka zji swo je go ju bi le u szu człon ko wie zes po łu
Qu est. Na im pre zę w bu dyn ku ki na No we Przed wioś nie za je cha li czar nym lin-
col nem, a jed nym z pun któw pro gra mu by ło wkro cze nie gru py uz bro jo nych i
za ma sko wa nych fun kcjo na riu szy płoc kiej po li cji. 

(Od le wej) Grze gorz Wo ja, Ja cek Ko za kie wicz, 
Da riusz Ki la now ski. Nie o bec ny był na ju bi le u szu

czwar ty „Qu e ściak” – Piotr Kwiat kow ski
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Pięk ne stro je baj ko wych po sta ci to za słu ga ro dzi ców
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Kie dyś lu dzie mie li wię cej cza su, 
że by z kimś po ga dać pa trząc so bie w oczy, 
te raz w za sa dzie ko mu ni ku ją się kciu kiem 
wy sy ła jąc sms-y lub przez „go tu ją cą” się ko mór kę.

Ryszard Rynkowski
piosenkarz

Cytat numeru

B Ę D Z I E  S I Ę  D Z I A Ł O

Z ukosa blok rysunkowy

Pier wszy płoc ki, cał ko wi cie au tor ski mu si cal przy go to wa ny w Mło dzie żo -
wym Do mu Kul tu ry „Dro gi ży cia” zo stał zak wa li fi ko wa ny do te go rocz nej
edy cji Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Twór czo ści Szkol nej w sto li cy wło -
skiej pio sen ki, San re mo. Wy ko naw cy (mło dzież gim na zjal na i li ce al na) 
21-24 kwiet nia za wal czą o Grand Prix kon kur su. W zor ga ni zo wa niu wy ja zdu
fi nan so wo po mógł Urząd Mia sta. (ab)

Mu si cal w San re mo

Dwud nio we bi le ty z pier wszej pu li kosz-
tu ją 70 zło tych. Ta ce na obo wią zu je do 30
kwiet nia. Od 1 ma ja do 31 lip ca za kar net
zap ła ci my już 100 zł, od 1 sier pnia – 130
zł, a w cza sie im pre zy – 70 zł za bi let jed -
nod nio wy. Moż na je ku pić w sie ci Tic ket -
pro w ca łej Pol sce (w Płoc ku w Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej przy Sta rym Ryn -
ku 8) oraz na stro nie www.tic ket pro.pl.

(rł)

Bi le ty na 
AU DIO RI VER
W mar cu ru szy ła sprze daż bi le -
tów na płoc ki Au dio ri ver, na któ-
rym 6-8 sier pnia wy stą pią m.in.:
El len Al lien, Hy brid li ve, Qe mists
So un dsy stem, Ka rot te oraz Du -
sty Kid li ve.

El len Al lien

Po patrz jak nam wios na ubie ra przy ro dę 
i roz bie ra pan ny, a zwłasz cza te mło de.

Lech Ko no piń ski

Wios na jest roz pusz cza niem zi my.
Lud wik Je rzy Kern

Wró bel: Ile to się trze ba nać wier kać, 
że by przy szła wios na.

Ka rel Čapek 

Wios na ubie ra drze wa, 
szko da że nas nie przy o dzie wa.

Ta de usz Gic gier 

Fan ta zja to wiecz na wios na.
Frie drich Schil ler

W ocze ki wa niu na wios nę, 
kil ka cie plej szych ref lek sji, 
nie ko niecz nie me te o ro lo gicz nych...


