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Przy pom nij my, że mia sto uro czy ście
prze ję ło klub w stycz niu 2008 ro ku. – W
Wi śle dzia ła ją dwie sek cje: pił ki noż nej
i ręcz nej – mó wił na nadz wy czaj nej se -
sji Ra dy Mia sta, 9 grud nia 2008 r. za -
stęp ca pre zy den ta Piotr Ku be ra. – Obec -
nie pierwszy zes pół pił ka rzy noż nych
zaj mu je ós me miej sce ze stra tą 14 pun k-
tów. Uwa żam, że szan se na awans do
ek stra kla sy są tyl ko te o re tycz ne. Nie są -
dzę, aby to się uda ło. 

Du że lep sze wy ni ki osią gnę li szczy-
pior ni ści. W se zo nie 2007/2008 pił ka rze
ręcz ni zdo by li tzw. pod wój ną ko ro nę,
czy li Mi strzo stwo i Pu char Pol ski. 

– Nie ste ty nie uda ło się zdo być żad ne -
go pun ktu w Li dze Mi strzów, gdyż tra fi -
liś my na bar dzo trud nych prze ciw ni ków
– re la cjo no wał Piotr Ku be ra.

Suk ce sy osią ga też dru gi zes pół
szczy pior ni stów, któ ry do tej po ry grał
w II li dze. Obec nie zaj mu je pier wsze
miej sce i wła dze spół ki li czą na to, że
awan su je do I li gi.

Wi sła wyz na czy ła so bie za da nia na
naj bliż szy czas. – Mu si my zbu do wać do -
bry zes pół pił ka rzy noż nych na ko lej ny
se zon – mó wił za stęp ca Pre zy den ta. –

Chce my też, aby szczy pior ni ści zdo by li
po now nie pod wój ną ko ro nę.

Chy ba naj wię cej emo cji wzbu dzi ła
sy tu a cja fi nan so wa klu bu. – Nie jest ona
do bra – przyz nał Piotr Ku be ra. – Po
trzech kwar ta łach 2008 ro ku Wi sła mia -
ła oko ło 2,5 mi lio na zło tych net to stra ty,
a przy pusz cza my, że na ko niec ro ku bę -
dzie to mi nus 1,6 mi lio na zło tych.

Za stęp ca Pre zy den ta wy mie niał po -
wo dy, któ re spo wo do wa ły ta ką sy tu a cję.

– Po pier wsze, wpły nął na to wy nik fi -
nan so wy spół ki za 2007 rok – mó wił. –
Po dru gie, na prze ło mie stycz nia i lu te -

go 2008 ro ku do ko na liś my za ku pów za
1,2 mi lio na zło tych. Chcie liś my po zy -
skać kil ku za wod ni ków, bo li czy liś my, że
dzię ki nim awan su je my do ek stra kla sy.
Nie uda ło się, więc nie by ło mię dzy in ny -
mi tran smi sji te le wi zyj nych z na szych
me czów. Wie rzy liś my, że dzię ki nim klub
zy ska pie nią dze.

Wśród przy czyn po raż ki za stęp ca
Pre zy den ta wy mie niał też zbyt du żą
licz bę za wod ni ków za rów no w sek cji
pił ki noż nej, jak i ręcz nej. – Do pie ro
w 2009 ro ku wy ga sa ją kon trak ty 25 za -
wod ni kom – mó wił Ku be ra. – Część
z nich jest umo wa mi I-li go wy mi sprzed
kil ku lat, co oz na cza, że opie wa ją na
wy so kie kwo ty. Te raz już ta kich kon tra-
k tów nie pod pi su je my; no we umo wy za -
wie ra ne są na kil ka ty się cy zło tych. 

Za stęp ca Pre zy den ta wy jaś nił tak że, że
klub ma pod pi sa ne zo bo wią za nia z me na -
dże ra mi za wod ni ków. – Zo sta ły one pod-
pi sa ne w 2007 ro ku, ale uwa żam, że to nie
spół ka po win na pła cić me na dże rom a sa -
mi za wod ni cy – mó wił i po dał przy kład:
za poś red nic two w ścią gnię ciu do Płoc ka
jed ne go z za wod ni ków je go me na dżer za -
in ka so wał 40 tys. zł. 

Piotr Ku be ra na rze kał rów nież na za -
war te wcześ niej umo wy na do sta wę
sprzę tu. – Na sze ma ga zy ny pę ka ją
w szwach, a umo wy są tak skon stru o wa -
ne, że nie da się ich roz wią zać, a więc
mu si my ku po wać sprzęt, któ ry jest nam
nie po trzeb ny – re la cjo no wał. 

dokończenie na str. 5

Pra wie czte ry go dzi ny trwa ła dy sku sja na te mat klu bu spor to we go Wi sła Płock. Rad ni na nadz wy czaj nej se sji za poz na li się z wy ni -
ka mi spół ki za trzy kwar ta ły 2008 ro ku. Przed sta wio no tak że plan na praw czy dla Wi sły.

Jest szan sa na wyj ście z doł ka

Tak witaliśmy ręcznych po zdobyciu podwójnej korony – 18 maja 2008 roku
K

R
Z

Y
SZ

T
O

F 
K

A
L

IŃ
SK

I

W nie dzie lę, 21 grud nia, spo ra gro ma da płoc -
czan roz po czę ła świę to wa nie Bo że go Na ro dze nia
na ra tu szo wej Wi gi lii. Roz po czął ją śpie wem ko -
lęd chór ze Szko ły Pod sta wo wej nr 23, po tem na
sce nę wszedł Ka me ral ny Zes pół Wo kal ny PO -
KiS. O godz. 18 har ce rze prze ka za li pre zy den to -
wi Mi ro sła wo wi Mi lew skie mu i bp Pio tro wi Li -
be rze Bet le jem skie Świat ło Po ko ju, przy wie zio -
ne z Gro ty Na ro dze nia Chry stu sa po przez ska u -
to wy łań cuch serc i rąk. Pre zy dent i bi skup zło ży -
li zgro ma dzo nym płoc cza nom świą tecz ne i no -
wo rocz ne ży cze nia – ciep ła ludz kich serc, życz li -
wo ści, po myśl no ści w bu do wa niu na szej ma łej
Oj czyz ny w 2009 ro ku. A po tem dzie li li się ze
wszyst ki mi op łat kiem.

Wi gi lij ny wie czór za koń czy ła ka pe la gó ral ska
z Za ko pa ne go i de gu sta cja bar szczu i pie ro gów, do
któ rych, jak zwy kle, usta wi ła się dłu ga ko lej ka. (j)

zdjęcia Krzysztof Kaliński

Szó sta Wi gi lia na Sta rym Ryn ku
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* Na ko niec ro ku w Płoc ku za re je stro -
wa nych by ło 85 ty się cy sa mo cho -
dów, z te go oko ło 60 ty się cy to au -
ta oso bo we.

* Płoc cy fun kcjo na riu sze CBŚ za trzy -
ma li 32-let nie go płoc cza ni na z 6 kg
am fe ta mi ny. Był on już wcześ niej
ka ra ny za prze stęp stwa nar ko ty ko -
we i kry mi nal ne.

* W TNP od by ła się kon fe ren cja na u -
ko wa po świę co na 90-le ciu odro -
dzo nej ad wo ka tu ry. Go ściem ho no -
ro wym był prof. To masz Na łęcz.

* Og ło szo ny zo stał VI ple bi scyt na
naj lep sze go spor tow ca, tre ne ra
i wy da rze nie ro ku 2008.

* Ho no ro wi krwio daw cy świę to wa li
(28 li sto pa da) 50-le cie krwio daw -
stwa. Kil ka na ście osób otrzy ma ło
odz na cze nia.

* Mar ty na Ma ślan ka zo sta ła mi strzy -
nią Pol ski mło dzi czek w ju do
w wa dze do 36 kg.

* W pier wszy we e kend fun kcjo no wa -
nia ki na w Ga le rii Wi sła od wie dzi -
ło je 3 tys. osób.

* Pra wie 5 mln zło tych na le cze nie
dzie ci ze bra ła Fun da cja Pol sat
i Proc ter&Gam ble ze sprze da ży
pro duk tów oz na czo nych sło ne -
czkiem, w ra mach X edy cji ak cji
„Po da ruj dzie ciom słoń ce”.

* W Zes po le Szkół im. Le o ka dii Ber-
ge ro wej w Gó rach 5 grud nia otwar -
to kom pleks bo isk w ra mach rzą do -
we go pro gra mu „Or lik 2012”. In -
we sty cja kosz to wa ła 1,7 mln zł – 1
mln wy ło żył po wiat, resz tę bu dżet
pań stwa i sa mo rząd wo je wódz ki.

* Spek ta klem te a tral nym w ka te drze
i mszą św. pod prze wod nic twem
bpa An drze ja Su skie go za koń czo no
7 grud nia ob cho dy Ro ku Ar cy bi -
sku pa An to nie go Ju lia na No wo -
wiej skie go w die ce zji płoc kiej.

* Duń czyk Flem ming Oli ver Jen sen
zo stał no wym tre ne rem szczy pior -
ni stów; pod pi sał kon trakt na pół -
to ra ro ku.

* Płoc ki spo łecz nik Sta ni sław Le -
wan dow ski – za ło ży ciel i pre zes
Kra jo we go Sto wa rzy sze nia na
rzecz Dzie ci Nie peł no spraw nych
„Po moc Dzie ciom” wy róż nio ny
zo stał Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej.

* PKN Or len po now nie za jął I miej -
sce w ran kin gu dzien ni ka Rzecz-
pos po li ta naj cen niej szych pol s-
kich ma rek.

* W ogro dzie zo o lo gicz nym od sło nię -
to ka mień, upa mięt nia ją cy za ło ży -
cie la płoc kie go zoo Ta de u sza Bor -
kow skie go.

* Za rząd PKN Or len pod jął de cy zję
o prze ka za niu Wo je wódz kie mu
Szpi ta lo wi Zes po lo ne mu 1 mln zł
na utwo rze nie 6 sta no wisk in ten -
syw nej opie ki me dycz nej.

* W TNP 12 grud nia od by ła się kon fe -
ren cja nt. „Zmia ny kli ma tu a po li ty -
ka ekoe ner ge tycz na w re gio nie”. (j)

Mi nęło pół miesiąca
Dy plom dla Płoc ka

Pre zy dent og ło sił IV edy cję kon kur su
„Dy plom dla Płoc ka” na naj lep sze pra ce
ma gi ster skie, in ży nier skie i li cen cjac kie
w ro ku aka de mic kim 2008/2009.
W kon kur sie mo gą wziąć udział stu den -
ci wszyst kich płoc kich szkół wyż szych,
któ rych pra ce dy plo mo we zwią za ne bę -
dą z roz wią zy wa niem prob le mów gos -
po dar czych, spo łecz nych i tech nicz nych
na sze go mia sta. Na gro dy są trzy stop nio -
we w wy so ko ści 4, 3 i 2 ty się cy zło tych.
Prze wi dzia no rów nież wy róż nie nia.

No wi dy rek to rzy
Roz strzy gnię te zo sta ły dwa kon kur sy

na ob sa dę sta no wisk dy rek tor skich
w pla ców kach oświa to wych. Krzysz tof
Wiś niew ski kie ro wać bę dzie Zes po łem
Szkół nr 3, a Ta de usz Ciast kow ski
Szko łą Pod sta wo wą nr 1 im. Bra ci Je -
zio row skich. Oba sta no wi ska po wie rzo -
ne zo sta ły do 31 sier pnia 2013 ro ku.

Oświa to wy kon kurs
Og ło szo ny zo stał otwar ty kon kurs

ofert na re a li za cję za dań pub licz nych
w za kre sie edu ka cji i oświa ty przez or -
ga ni za cje po za rzą do we w 2009 ro ku. Na
do fi nan so wa nie wy bra nych pro jek tów
mia sto za pla no wa ło 120 tys. zło tych.
Do ty czyć one mo gą m.in. za jęć po za lek -
cyj nych, wspar cia me to dycz ne go dla na -
u czy cie li, wy ko ny wa nia te stów okre śla -
ją cych po ziom uzdol nie nia.

Ofer ty adre so wa ne do Peł no moc ni ka
Pre zy den ta ds. Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych na le ży skła dać w Biu rze Ob słu gi
Klien ta UMP przy ul. Zduń skiej 3 do
30 stycz nia 2009.

Lo kal na sprze daż
Do sprze da ży przez na czo no gmin ny

lo kal użyt ko wy o po wierz chni 8,39
mkw. zlo ka li zo wa ny w bu dyn ku przy
ul. Obroń ców We ster plat te 14.

Na to miast do wy na ję cia w dro dze
prze tar gu przez na czo no ga raż o pow.
15 mkw. bę dą cy w za so bach MZGM-
TBS, zlo ka li zo wa ny przy ul. Ja ku bow -
skie go 4-6.

Po je dzie my na tar gi do Ca n nes
Po raz trze ci Płock za pro szo ny zo stał

na mię dzy na ro do we tar gi biz ne so we,
któ re od bę dą się w dniach 9 – 13 mar ca
we fran cu skim Can nes. Tar gi te gro ma -
dzą in we sto rów, fir my do rad cze, de ve lo -
pe rów, poś red ni ków nie ru cho mo ści. (j)

Prezydent zarządził

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje zespół.  
Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: Studio Jeden, 09−400 Płock, ul. Bielska 61/1, tel./fax (024) 268 24 41. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 11 000 egz.                       e−mail: sygnaly@plock.eu   www.ump.pl

Kon kurs, zor ga ni zo wa ny przez Cen-
trum Edu ka cji i Roz wo ju „Efek ty”,
skie ro wa ny był do wy dzia łów edu ka cji
sta rostw po wia to wych i urzę dów miast
w ca łej Pol sce. Zwy cię ży ły te sa mo rzą -
dy, któ re naj le piej współ pra cu ją ze
szko ła mi. 

Dy rek to rzy pla có wek z ca łej Pol ski
wy peł ni li an kie ty do ty czą ce in fra struk -
tu ry in for ma tycz nej: wy po sa że nia sal
kom pu te ro wych, licz by za jęć po za lek -
cyj nych oraz do stę pu do in ter ne tu.
W kon kur sie udział wzię ły 62 sa mo rzą -
dy, an kie ty wy peł ni ło 374 dy rek to rów
pla có wek oświa to wych. W wo je wódz -
twie ma zo wiec kim zwy cię żył Płock.
Uro czy ste wrę cze nie na gród oraz pre -
zen ta cja zwy cię skich sa mo rzą dów od -

by ły się 10 grud nia w Wyż szej Szko le
Me ne dżer skiej w War sza wie pod czas
Ogól no pol skie go Fo rum Edu ka cyj ne go
„Eu ro a ka de mia”. Urząd Mia sta otrzy-
mał w na gro dę – od fir my Struc tum –
pa kiet pro mo cyj ny: Go to wy Por tal
Miej ski In fo Biz Ser ver. 

W 10 szko łach po nad gim na zjal nych
w Płoc ku ucz nio wie ko rzy sta ją z 639
kom pu te rów w 29 pra cow niach in for -
ma tycz nych oraz z 13 cen trów mul ti me -
dial nych. Na stro nie in ter ne to wej Urzę-
du Mia sta w okre sie re kru ta cji ak tyw na
jest stro na na bo ru elek tro nicz ne go do -
stęp na przez wy o dręb nio ny link „na bór
do szkół”, za wie ra ją ca mię dzy in ny mi
ofer tę edu ka cyj ną i szkol ne re gu la mi ny
re kru ta cji. (s.d.)

Urząd Mia sta zo stał oce nio ny przez dy rek to rów szkół po nad gim na zjal nych

Sa mo rząd na szóst kę

Wo do cią gi Płoc kie otrzy ma ły sta tu et -
kę Brą zo we go Or ła w ple bi scy cie Ma -
zo wiec ka Fir ma Ro ku. Wrę cza jąc wy -
róż nie nie, prze wod ni czą cy ka pi tu ły
kon kur su i wi ce pre zes Związ ku Pra co -
daw ców War sza wy i Ma zo wsza Ja cek
Ca łus po wie dział, że „Orzeł” na le ży się
Wo do cią gom Płoc kim za: wy so ki po -
ziom in we sty cji, zin te gro wa ne cer ty fi -
ka ty za rzą dza nia ja ko ścią i śro do wi -
skiem, in no wa cyj ność i dba łość o kwa -
li fi ka cje pra cow ni ków.

Płoc kiej spół ce zo sta ła przyz na na na -
gro da w ka te go rii: och ro na śro do wi ska.
W tej dzie dzi nie zwy cięz cą zo sta ło Ra -
dom skie Przed się bior stwo Ener ge ty ki
Ciepl nej RAD PEC. Dru gie miej sce zdo -
by ła fir ma STD Na si łow ski. 

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez spół -
kę Eu ro pa 2000 Con sul ting i Zwią zek
Pra co daw ców Pry wat nych War sza wy
i Ma zo wsza, pod pa tro na tem Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go oraz Ma -
zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go.
Fir my star to wa ły w kil ku na stu ka te go -

riach, ta kich jak m.in.: bu dow nic two, me -
dy cy na, prze mysł spo żyw czy czy han del
i dy stry bu cja. Ce lem ple bi scy tu jest pro-
mo cja przed się biorstw, któ re re pre zen tu ją
po nad prze cięt ny po ziom. Kon kurs ma
po móc im w dal szym roz wo ju i uła twić
pro mo cję oraz po zy ski wa nie no wych
klien tów i ryn ków zby tu. seb

Orzeł dla Wo do cią gów

Na uro czy sto ści w War sza wie sta tu et kę
ode bra ła peł no moc nik ds. za rzą dza nia ja -
ko ścią i śro do wi skiem płoc kiej spół ki – Ju -
sty na Pio tro wicz

Ilu nas jest?
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny in for mu je,

że uka za ła się pub li ka cja „Rocz nik De -
mo gra ficz ny 2008”, któ ra za wie ra:

– pod sta wo we in for ma cje o licz bie lud-
no ści Pol ski w 2007 r.,

– da ne re tros pek tyw ne opra co wa ne na
pod sta wie bi lan sów lud no ści,

– po ró wna nia mię dzy na ro do we, poz -
wa la ją ce na oce nę zmian de mo gra ficz -
nych w Pol sce na tle in nych kra jów.

Pub li ka cja jest do stęp na do wglą -
du/ścią gnię cia, na por ta lu in for ma cyj nym
GUS oraz bez poś red nio pod lin kiem:
www.stat.gov.pl/gus/45_3697_PLK_HT
ML.htm GUS
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Po nad 120 skle pów i pun któw usłu go -
wych, 10 ka wiar ni, ba rów i re sta u ra cji na
po wierz chni po nad 22,6 tys. me trów kwa -
dra to wych – to pier wsza i jak na ra zie je -
dy na ga le ria, któ ra pow sta ła w na szym
mie ście. Ale to nie ko niec atrak cji, z któ -
rych mo gą ko rzy stać nie tyl ko płoc cza nie.
Gdy już po czu jesz się zmę czo ny, mo żesz
pójść do jed nej z pię ciu sal ki no wych lub
za grać w pro fe sjo nal nej krę giel ni. Ga le ria
Wi sła jest dru gą tak du żą in we sty cją ir lan -
dzkie go de we lo pe ra Ca e lum De ve lop -
ment w Pol sce. 

Uro czy ste otwar cie z wie lo ma atrak cja -
mi, m.in. na u ką tań ca przez Iwo nę Pav lo -
vic, po ka zem żon gler ki krysz ta ło wy mi
ku la mi wy ko na nym przez Ka mi la Dzi liń -
skie go oraz wy stę pem zes po łu Ar ka Noe -
go, na stą pi ło 29 li sto pa da. Wte dy też roz -
po czę ło pra cę w ga le rii oko ło ty sią ca
osób. Ale wszyst ko za czę ło się du żo
wcześ niej. – W po ło wie 2006 ro ku 
Ca e lum De ve lop ment za in te re so wał się
dział ką przy zbie gu ul. Wy szo grodz kiej,
Czwar ta ków i al. Ja na Pa wła II – mó wił
na kon fe ren cji pra so wej An drzej La soc ki,
szef dzia łu roz wo ju CD. – Pół ro ku póź -
niej na sza fir ma prze ję ła udzia ły w spół ce
Ga le ria Wi sła.

29 ma ja 2007 ro ku wy ło nio no ge ne ral -
ne go wy ko naw cę obiek tu. Zo sta ła nim ka -
to wic ka fir ma Bu dus. Dwa ty god nie póź -
niej roz po czę ły się pra ce bu do wla ne. – 30
sier pnia 2007 ro ku, w poch mur ny dzień
zo stał wmu ro wa ny ka mień wę giel ny –
opo wia dał Le on Uc ka, wi ce pre zes Bu du -
su. – Po cząt ko wo za sko czy ły nas wa run ki
grun to we, ale da liś my so bie ra dę i po tem
pra ce na bra ły tem pa. 18 mie się cy póź niej
obiekt otrzy mał wszyst kie poz wo le nia i ko -
niecz ne cer ty fi ka ty. 

Ire ne usz Kra wiec z PXM Pro jekt Po -
łud nie, fir my od po wie dzial nej za pro jekt
Ga le rii Wi sła przyz nał, że za pro jek to wa -
nie obiek tu w Płoc ku by ło du żym wyz wa -
niem. – Jest to obiekt, któ ry wyz na cza no -
we stan dar dy w mie ście – do da wał Piotr
Ję dry chow ski, szef dzia łu ar chi tek tu ry
Ca e lum De ve lop ment. – 70 pro cent ele -
wa cji wy ko na nych jest z ka mie nia. Nie -
wie le jest ta kich bu do wli w Pol sce. Stwo -
rzy liś my coś uni ka to we go. 

– Go ni nas kon ku ren cja, ale je steś my
przy go to wa ni na ta kie wyz wa nie – mó wił
La soc ki. – Usta wi liś my po prze czkę wy so -

ko. Ca łość in we sty cji kosz to wa ła 60 mi lio -
nów eu ro, ale war to by ło, gdyż jest to
obiekt czwar tej ge ne ra cji. Je steś my 
wdzięcz ni wła dzom lo kal nym za bar dzo
do brą współ pra cę. Zresz tą bę dzie my się
an ga żo wać w ży cie Płoc ka – bę dzie my
jed nym ze spon so rów klu bu Wi sła. Jak sa -
ma naz wa na szej ga le rii wska zu je, nie -
przy pad ko wo wy bra liś my ten klub.

Ga le ria pod pi sa ła kil ku let nią umo wę
z klu bem. Spon so rin giem ob ję ta jest za -
rów no sek cja pił ki noż nej, jak i ręcz nej.
W za mian za prze ka za ne środ ki Ga le ria
Wi sła bę dzie mia ła do stęp ną po wierz -
chnię na sta dio nie oraz w ha li przy ul. Łu -
ka sie wi cza. 

Na co mo żesz li czyć

– Lo ka li za cja ga le rii jest bar dzo tra fio -
na – mó wił Piotr Ję dry chow ski. – Wo kół
znaj du ją się dwa bar dzo du że osie dla

i dla te go li czy my, że wię kszość na szych
klien tów bę dzie przy cho dzić do nas pie -
cho tą. 

Gdy by jed nak ktoś chciał przy je chać
sa mo cho dem, to do dys po zy cji jest par -
king po dziem ny, na któ rym zmie ści się
550 aut. Wjazd jest od uli cy Czwar ta ków. 

– Zda je my so bie spra wę, że szcze gól nie
pod czas otwar cia oraz w okre sie przed -
świą tecz nym, mo że być trud no po ru szać
się tą uli cą – do da wał szef dzia łu ar chi -
tek tu ry. – Ale pro wa dzi my roz mo wy
z mia stem oraz przed sta wi cie la mi Obi

i Au chan, aby roz wią zać ten prob lem. Ma -
my na dzie ję, że de cy zje za pad ną wkrót ce.

Wjazd na par king jest moż li wy po po -
bra niu bi le tu par kin go we go przy szla ba nie,
na to miast wy jazd po uisz cze niu op ła ty
w jed nej z trzech kas, umiesz czo nych przy
wyj ściach z ga le rii na po zio mie -1. Op ła ta
wy no si 3,5 zł/godz. Na li cza na jest jed nak
do pie ro od trze ciej go dzi ny par ko wa nia, co
oz na cza, że dwie pier wsze go dzi ny są dar-
mo we. Je śli więc spę dzisz w ga le rii trzy
go dzi ny, to zap ła cisz je dy nie 3,50 zł. 

Wew nątrz obiek tu do mi nu je ka mień
i szkło. Wzrok przy cią ga też szkla na ko -
pu ła. W wy stro ju zna laz ły się mo ty wy
płoc kie; są więc za ry sy ka te dry i Wzgó rza
Tum skie go, a spa ce ru jąc po ga le rii moż na
nat knąć się na nie wiel kie rzeź by wi śla -
nych ru sa łek, któ rym twa rzy uży czy li ma -
li płoc cza nie. 

Na po zio mie ze ro wym znaj du ją się
m.in. de li ka te sy Piotr i Pa weł, gdzie
oprócz tra dy cyj nych pro duk tów moż na
ku pić tak że bar dziej luk su so we, np. owo -
ce mo rza, róż ne ga tun ki se rów itp. Du żą
po wierz chnię zaj mu ją skle py odzie żo we,
m.in. C&A (znaj du je się na dwóch po zio -
mach), New Yor ker, luk su so wa per fu me -
ria Do u glas oraz sa lon mul ti me dial ny
Kol por te ra. Nie za bra kło tu ta kich ma rek
jak: Ba ta, Or say, Wól czan ka, Vi stu la, Ka -
zar, Ros smann, Ca me ieu, Apart, Ti me
Trend, Mon na ri i Wit chen. Na par te rze
znaj du ją się też: lo dziar nia Gry can, biu ro
po dró ży, bank i ap te ka. 

Po ziom +1 to prze de wszyst kim sklep
Eu ro RTV AGD, Kap pAhl, a dla naj -
młod szych Smyk. Znaj dzie my tu też
wie le skle pów zna nych ma rek, m.in. Big
Star, Mar co ni, CCC, Um bro, So lar, By -
tom, Triumph, Di ver se, Sun set Su its, Re -
por ter itp. 

Na po zio mie +2 moż na coś zjeść, np.
w Sphin xie, Sub way, Se vi Ke bab czy Bi -
stro Bel la Ita lia. Tu też znaj du je się pięć
kli ma ty zo wa nych sal ki na He lios W naj -
wię kszej z nich wy świet la ne są fil my
w for ma cie trój wy mia ro wych 3D. – Je -
stem prze ko na ny, że moż li wość wkro cze -
nia w sam śro dek ak cji ro zgry wa ją cej się
na ekra nie przy cią gnie i ocza ru je wi dzów
– mó wi Ma rek Pal pu chow ski, wi ce pre zes
za rzą du CF He lios. 

Wjeż dża jąc win dą jesz cze wy żej
znaj dzie my się w pro fe sjo nal nej krę -
giel ni MK Bo wling. Do dys po zy cji jest
12 to rów gry. Niek tó re wy po sa żo ne są
w ban dy uła twia ją ce grę dzie ciom. Sy -
stem li cze nia pun któw i usta wia nia krę -
gli jest cał ko wi cie skom pu te ry zo wa ny.
Przy jem ność ta nie jest ta nia, ale za -
pew ne zy ska wie lu ama to rów. Za go -
dzi nę gry, czy li za wy na ję cie to ru trze-
ba zap ła cić – w za leż no ści od dnia ty -
god nia, a na wet od go dzi ny (przed–
czy po po łud nio wa) – od 49 do 79 zł.
Gdy już znu dzi się gra w krę gle MK
Bo wling ofe ru je sto ły do bi lar da. Za
go dzi nę tej przy jem no ści trze ba zap ła -
cić od 12 do 16 zł. 

Ga le ria jest czyn na od po nie dział ku
do so bo ty w godz. 9-21, a w nie dzie le
od godz. 10 do 21 oprócz de li ka te sów
Piotr i Pa weł, w których moż na ro bić
za ku py od godz. 8 do 22 (po nie dzia łek -
so bo ta), a w nie dzie lę od godz. 9 do 21.
Część roz ryw ko wa (ki no He lios oraz
krę giel nia) otwar ta jest do póź nych go -
dzin noc nych. Po godz. 21 wejść tam
moż na z po zio mu par kin gu lub wej ś-
ciem głów nym od stro ny na roż ni ka ul.
Wy szo grodz kiej i al. Ja na Pa wła II.
W ga le rii do stęp na jest też se zo no wa
szat nia. Mał go rza ta Da nie luk

Do 16 stycz nia mia sto cze ka na ofer-
ty firm, któ re zaj mą się bu do wą ha -

li wi do wi sko wo -spor to wej przy Pla cu
Ce le bry. Wy gra ta, któ ra za pro po nu je
naj niż szą ce nę.

Od pod pi sa nia umo wy, zwy cięz ca
prze tar gu bę dzie miał 18 mie się cy na
zre a li zo wa nie za da nia. 

Te ren przez na czo ny pod za bu do wę
ma po wierz chnię po nad 58 tys. mkw.
i znaj du je się mię dzy ul. Łu ka sie wi -
cza, Ba ta lio nów Chłop skich i 7 Czer w-
ca 1991 r. W tym miej scu sta nie na
pla nie ko ła o śred ni cy 92 me trów ha la
wi do wi sko wo -spor to wa. Po mie ści ona
5492 oso by. Dla ki bi ców przy go to wa -
nych bę dzie 5029 miejsc sta łych i 113
do sta wia nych na pły cie, dla VIP -ów
za re zer wo wa no 222 miej sca, 100 zaj -

mą dzien ni ka rze, a 28 – oso by nie peł -
no spraw ne. 

Jak czy ta my w przed mio cie za mó wie -
nia: ha la to jed no prze strzen na bry ła
o na chy lo nych ścia nach zew nętrz nych
i da chu pa ra bo licz no -hi per bo licz nym
opar tym na czte rech łu kach. 

Cen tral nym pun ktem bę dzie bo i sko
o wy mia rach 50x30 me trów, przez na -
czo ne do gry w pił kę ręcz ną, siat ków -
kę i ko szy ków kę. Wo kół znaj dą się
try bu ny, pod któ ry mi – po ob wo dzie
obiek tu – bę dą in ne po miesz cze nia
użyt ko we i tech nicz ne. Za wod ni cy ko -
rzy stać bę dą z sa li ro zgrze wek i tre nin -
gu ogól no roz wo jo we go, sze ściu prze-

bie ral ni z za ple czem sa ni tar nym (w
tym dwie wy po sa żo ne w sto ły do ma -
sa żu i sa u nę), si łow ni oraz od no wy
bio lo gicz nej. W pro jek cie zna laz ły się
tak że po ko je: le ka rza, kon tro li an ty do -
pin go wej, tre ne rów, sę dziów. Spe cjal -
nie dla za wod ni ków i ich ekip przy go -
to wa no po kój śnia dań z za ple czem
oraz bar. 

Obiekt bę dzie mo ni to ro wa ny.
Oprócz ro zgry wek spor to wych bę dą
się mog ły tam od by wać du że im pre zy
estra do we, z któ rych bę dzie moż na
pro wa dzić tran smi sje ra dio we i te le wi -
zyj ne. W tym ce lu za pro jek to wa no
spe cjal ne sta no wi ska dla przed sta wi -

cie li me diów z osob nym wej ściem
i niez będ nym wy po sa że niem. 

Fir ma, któ ra zaj mie się pra ca mi bę -
dzie mu sia ła wy bu do wać tak że dwu -
po zio mo wy par king od stro ny
wschod niej. Dwa wja zdy i wy ja zdy
bę dą od stro ny ul. 7 Czer wca 1991 r.,
a na stęp ne dwa od ul. Ba ta lio nów
Chłop skich. 

Wo kół ha li pow sta ną cią gi ko mu ni ka -
cyj ne (jezd ne i pie sze, w tym tak że ścież -
ki ro we ro we) oraz park. Zo sta ną usta-
wio ne ele gan ckie ław ki z bla chy per fo ro -
wa nej, ko sze wy ko na ne ze sta li oraz sto-
ja ki na ro we ry. W par ku zo sta ną po sa -
dzo ne m.in.: ber be ry sy, de re nie, ir gi, gło -
gi, sos ny gór skie, ta wu ły, pię cior ni ki
krze wia ste, szał wie om szo ne oraz klo ny
zwy czaj ne o ku li stej ko ro nie. M.D.

Ha la co raz bli żej

Ga le ria Wi sła już jest
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1. UCH WA ŁA NR 433/XXX/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2008 rok,

2. UCH WA ŁA NR 434/XXX/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2008 rok,

3. UCH WA ŁA NR 435/XXX/08
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
388/XXVII/08 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 30 wrześ nia 2008 ro ku w spra -

wie op ła ty tar go wej na te re nie mia sta
Płoc ka,

4. UCH WA ŁA NR 436/XXX/08
w spra wie usta le nia wy so ko ści ek wi wa -
len tu pie nięż ne go za udział człon ków
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych mia sta
Płoc ka w dzia ła niach ra tow ni czych
i szko le niach po żar ni czych,

5. UCH WA ŁA NR 437/XXX/08 w spra -
wie wy ra że nia zgo dy na za war cie umo wy
na okres prze kra cza ją cy rok bu dże to wy,

6. UCH WA ŁA NR 438/XXX/08
w spra wie udzie le nia po rę cze nia dla
Spół ki Wi sła Płock S.A. z sie dzi bą
w Płoc ku z ty tu łu za cią gnię cia po ży czki
w Spół ce „Ry nex” Sp. z o.o.

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o roz wa że nie moż li wo ści
umiej sco wie nia pun ktu mo ni to rin gu 
wi zyj ne go w po sta ci ka me ry obro to -
wej na skrzy żo wa niu Cie cho mic kiej
z Bro war ną.

Ma gda le na Le wan dow ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o do koń cze nie przej ścia dla
pie szych oraz ścież ki ro we ro wej przez
ul. Gał czyń skie go w re jo nie III LO 
i sta cji ben zy no wej. 2/ Pro szę o wy ko -
na nie przej ścia dla pie szych z ul. Wol-
skie go na par king przy Pla cu Ce le bry
Pa pie skiej.

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wy bu do wa nie za to czki dla po ja -
zdów ocze ku ją cych na skręt w le wo
przy al. Ja cho wi cza na wy so ko ści
ban ku PKO S.A. 2/ Roz wa że nie moż -
li wo ści wy bu do wa nia Par ku Roz ryw -
ki na te re nie mia sta. 3/ Zwra cam się
z proś bą o roz wa że nie moż li wo ści
zwię ksze nia pręd ko ści z 50 do 70
km/h na od cin ku dro gi, łą czą cym 
bra mę nr 1 z bra mą nr 2 przy PKN 
Or len. 4/ Pro szę o zwró ce nie uwa gi
na okle ja nie re kla ma mi la tar ni 
oraz kon struk cji me ta lo wych w obrę -
bie Pa sa żu Pa de rew skie go. 5/ Zwra -
cam się z po now ną proś bą o wy ko na -
nie za bu do wy (przesz kle nia) przy-
stan ku au to bu so we go w pob li żu 
Co te xu.

Ar ka diusz Iwa niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o po da nie ter mi nu za koń cze -
nia re mon tu ul. Gał czyń skie go. 2/ 
Pro szę o przed sta wie nie ze sta wie nia
de le ga cji kra jo wych i za gra nicz nych
Pre zy den ta, za stęp ców oraz pra co-
w ni ków UMP. 3/ Bu do wa al ta ny
śmiet ni ko wej dla miesz kań ców blo -
ków przy ul. Pa dlew skie go 17. 4/ Re -
mont chod ni ka przy pły wal ni miej -
skiej.

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie zwię ksze nia licz by kur -
sów au to bu sów li nii nr 22, wy jeż dża ją -
cych z Po dol szyc, w go dzi nach ran nych.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Jak zo sta nie roz wią za ny prob lem ko -
mu ni ka cyj ny al. Ja na Pa wła II? 

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o po da nie ak tu al ne go sta nu
za mie rzeń in we sty cyj nych, do ty czą cych
No we go Ryn ku. 2/ Pro szę o udo stęp nie -
nie rad nym do ku men ta cji pro jek to wej,
do ty czą cej bu do wy ha li wi do wi sko wo -
spor to wej. 3/ Zwra cam się z proś bą o
udo stęp nie nie wszyst kim rad nym 
peł nej do ku men ta cji, do ty czą cej „stu di-
um wy ko nal no ści bu do wy li nii tram wa -
jo wej”.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o wpro wa dze nie „żół tej li nii”
na przy stan kach au to bu so wych. 2/ Pro -
szę o re mont ul. Ma szew skiej (roz le wi -
ska wo dy). 3/ Kie dy roz pocz nie się re -
mont ulic: Wys piań skie go i Za lew skie -
go? 4/ Ja kie pod ję to dzia ła nia w związ -
ku ze zgło sze niem znieksz tał ce nia te re -
nu na po wierz chni alej ki spa ce ro wej na
wy so ko ści ul. Pie kar skiej. 5/ Pro szę tak
za pro jek to wać bu do wę no wych przy s-
tan ków au to bu so wych, aby in for ma cje
by ły moż li we do od słu cha nia przez in -
wa li dów wzro ku. Opr. (j)

Stra te gia Zrów no wa żo ne go Roz wo ju
to do ku ment, któ ry wy ty cza kie run ki
roz wo ju Płoc ka. Na li sto pa do wej se sji
rad ni de ba to wa li nad jej ak tu a li za cją.
Przy pom nij my, że pier wsza uch wa ła
w tej spra wie zo sta ła przy ję ta we
wrześ niu 2003 ro ku. Stra te gia wyz na -
cza wi zję (mi sję), kie run ki roz wo ju
i ce le szcze gó ło we. Ak tu a li za cja do ku -
men tu wy ni ka z za pi sów uch wa ły, jak
i ko niecz no ści we ry fi ka cji przy ję tych
za ło żeń do no wych wa run ków fun kcjo -
no wa nia jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. 

– To sce na riusz osią ga nia ce lów
przy szło ści – mó wił Piotr Nie słu chow -
ski, kie row nik Od dzia łu Ana liz i Pla no -
wa nia Wy dzia łu Roz wo ju Mia sta.

Pra ce nad ak tu a li za cją Stra te gii trwa -
ły od ma ja 2008 ro ku. Bra li w nich
udział przed sta wi cie le: spo łecz no ści lo -
kal nej, Urzę du Mia sta i jed no stek po d-
leg łych, przed się bior ców oraz or ga ni za -
cji po za rzą do wych. We dług Stra te gii,
Płock ma być mia stem zrów no wa żo ne -
go roz wo ju, ukie run ko wa nym na wy so -
ką ja kość ży cia miesz kań ców oraz ma
być atrak cyj ny dla go ści i in we sto rów.
Po nad to do ku ment wska zu je spo sób
pla no wa nia stra te gicz ne go dla mia sta. 

Ce le i za da nia za miesz czo ne w Stra te -
gii obej mu ją wszyst kie sfe ry ży cia i fun -
kcjo no wa nia Płoc ka, czy li:

– zas po ko je nie po trzeb miesz kań ców,
po ten cjał ludz ki

– in fra struk tu rą tech nicz ną, spo łecz -
ną, gos po dar ką prze strzen ną i eko lo gią

– gos po dar ką i pro mo cją mia sta. 
Tym sa mym Stra te gia Zrów no wa żo -

ne go Roz wo ju Mia sta Płoc ka do 2022
ro ku jest – jak czy ta my w uch wa le – do -
ku men tem kie run ko wym, swo i stą ma pą
dro go wą, sta no wią cą pod sta wę do po -
dej mo wa nia sko or dy no wa nych dzia łań
przez wszyst kich par tne rów spo łecz -
nych mia sta. 

Posz cze gól ne czę ści do ku men tu za -
wie ra ją m.in. da ne ilo ścio we i ja ko ścio -
we, opi su ją ce w ja kim sta nie znaj du je
się Płock i jak wy pa da na tle in nych
miast. Do ko na no tak że oce ny spój no ści
Stra te gii Zrów no wa żo ne go Roz wo ju
Płoc ka do 2022 ro ku z do ku men ta mi
zew nętrz ny mi, czy li m.in. Stra te gią Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go, Stra te gią
Roz wo ju Kra ju, Agen dą Te ry to rial ną
UE i Stra te gią Liz boń ską. 

W do ku men cie znaj du ją się tak że: za -
sa dy za rzą dza nia Stra te gią, pro gra mo -
wa nie roz wo ju mia sta, sy stem mo ni to -
ro wa nia, wskaź ni ki dla posz cze gól nych
ce lów stra te gicz nych i za sa dy współ pra -
cy z par tne ra mi spo łecz ny mi. 

– To je den z naj waż niej szych do ku -
men tów dla Płoc ka – mó wił na se sji Ar -
tur Ja ro szew ski. – I dla te go po win niś my
do pi sać w nim kil ka waż nych spraw. 

Rad ny chciał, aby w do ku men cie zna -
lazł się za pis o pla no wa nych po wię ksze -
niach gra nic Płoc ka. – To na tu ral ne, że
co kil ka, kil ka na ście lat ob szar każ de go
mia sta się po wię ksza – ar gu men to wał. –
Ostat nie przy łą cze nia są sied nich te re -

nów mia ły miej sce w 1970, 1982 i 1997

ro ku. Moż na więc przy pusz czać, że za
kil ka lat znów bę dzie my chcie li po sze -
rzyć gra ni ce.

Ja ro szew ski za pro po no wał też, aby ze
Stra te gii wy kre ślić za pis o bu do wie li nii
tram wa jo wej. – To nie mo że być naj -
waż niej sza in we sty cja dla mia sta – mó -
wił. – Za miast te go po win niś my wpi sać
bu do wę ob wod nic.

– Nie wy o bra żam so bie, aby wy kre ślić
tram waj, bo prze cież chcą te go mie-
sz kań cy – od po wia da ła Wio let ta Kul pa.
– To by ło by prze kre śle nie ich opi nii.
Być mo że in we sty cja ta nie zo sta nie
zre a li zo wa na w cią gu dwóch lat, ale
w przy szło ści ta ki za pis mo że być po -
trzeb ny. 

Jaroszewski za pro po no wał też zmia -
nę sfor mu ło wa nia „bu do wa trze ciej
prze pra wy dro go wej przez Wi słę” na
prze pra wę dro go wo -ko le jo wą. – Wiem,
że pew nie do 2022 ro ku nie uda się wy -
bu do wać trze cie go mo stu, ale niech to
bę dzie przy go to wa nie do tej in we sty cji –
ar gu men to wał rad ny.

Na pro po zy cje Ja ro szew skie go od po -
wia dał za stęp ca pre zy den ta To masz
Kol czyń ski. 

– Stra te gia Zrów no wa żo ne go Roz wo -
ju mu si być przy jaz na nie tyl ko dla płoc -
czan, ale tak że dla miesz kań ców są sied -
nich gmin – mó wił. – I dla te go nie po -
win niś my ro bić w niej za pi sów na te mat
po wię ksze nia gra nic Płoc ka, bo wia do -
mo, że mu szą się one od być ich kosz tem. 

To masz Kol czyń ski wy jaś nił, że
współ pra ca z gmi na mi ukła da się do -
brze, a wszyst kie pow sta ją ce – za rów no
u nas, jak i u są sia dów – pla ny są opi -
nio wa ne i kon sul to wa ne. – Gdy pow sta -
wa ły pla ny gmi ny Sta ra Bia ła, to dzię ki
kon sul ta cjom, uda ło się zag wa ran to wać
ko ry tarz, któ ry bę dzie pro wa dził do trze-
ciej prze pra wy mo sto wej – mó wił. 

Za stęp ca Pre zy den ta przy pom niał, że
w pro ces pow sta wa nia Stra te gii za an ga -
żo wa nych by ło oko ło 200 przed sta wi -
cie li miesz kań ców, róż nych or ga ni za cji
i in sty tu cji. – To oni chcie li, aby w tym
do ku men cie zna lazł się za pis o bu do wie
tram wa ju – ar gu men to wał. – I to, że in -
we sty cja ta wy mie nio na jest na pier-
wszym miej scu, nie zna czy, że jest naj -
waż niej sza. In ne są rów nie waż ne.

Od noś nie za pi su w spra wie bu do wy
prze pra wy dro go wo -ko le jo wej To masz
Kol czyń ski wy jaś nił, że to nie mia sto
bę dzie in we sto rem, gdyż prze pra wa wy -
bu do wa na zo sta nie po za gra ni ca mi
Płoc ka. – Ża den z pow sta łych do ku men -
tów, na przy kład Stra te gia Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go nie za kła da, że mo -
stem bę dą mog ły jeź dzić po cią gi – mó -
wił. – Oz na cza to, że my też te go nie mo -
że my zro bić. 

– Mo że my je dy nie zwró cić się z wnio -
skiem do od po wied nich władz, aby to
uw zględ nić – do po wia dał pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski. 

Wnio ski Ar tu ra Ja ro szew skie go nie
zy ska ły po par cia wię kszo ści rad nych.
18 osób zag ło so wa ło za przy ję ciem
Stra te gii Zrów no wa żo ne go Roz wo ju,
a sześć wstrzy ma ło się od gło su. M.D.

Sce na riusz osią ga nia ce lówz obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXX 
se sji w dniu 9 grud nia 2008 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy pod czas XXIX 
i XXX se sji Ra dy Mia sta Płocka:
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15 stycz nia zacz nie dzia łać no wa
Szko ła Po li ce al na dla Do ro słych. Bę -
dzie się mie ścić przy al. Ki liń skie go
i zo sta nie włą czo na do Zes po łu Szkół
Tech nicz nych. 

Na za ło że nie no wej szko ły zgo dę
wy ra zi li rad ni na li sto pa do wej se sji
Ra dy Mia sta. W uza sad nie niu uch -
wa ły czy ta my: co raz wię ksza gru pa
mło dzie ży, ab sol wen tów szkół śred-
nich po dej mu je pra cę za wo do wą
i nie kon ty nu u je na u ki w sy ste mie
dzien nym. Rów nie czę sto, mi mo roz -
po czę cia na u ki, szyb ko z niej re zy -

gnu ją po zna le zie niu za trud nie nia.
Za ło że nie no wej szko ły dla do ro słych
z wie czo ro wym i za ocz nym sy ste mem
kształ ce nia poz wo li na na u kę oso bom
pra cu ją cym (tak że do ryw czo lub se -
zo no wo). Zes pół Szkół Tech nicz nych
po sia da do brze wy po sa żo ne pra cow -
nie spe cja li stycz ne i od po wied nio
przy go to wa ną ka drę pe da go gicz ną,
co mo że gwa ran to wać wy so ki po ziom
kształ ce nia za wo do we go i od po wied -
nie przy go to wa nie ab sol wen ta do po -
trzeb współ czes ne go ryn ku pra cy. 

(m.d.)

Pla ców ka dla do ro słych
W 2009 ro ku z bu dże tu mia sta po li -

cjan ci otrzy ma ją pie nią dze. Bę dą one
przez na czo ne dla tych fun kcjo na riu szy,
peł niących do dat ko we pa tro le na uli cach
mia sta. 

Po raz pier wszy po li cjan ci do sta li pie -
nią dze od mia sta w 2005 ro ku. Do dat ko -
we pa tro le przy nio sły ocze ki wa ne efek ty
i zo sta ły po zy tyw nie przy ję te przez płoc -
czan. W ubieg łym ro ku (od stycz nia do
po ło wy li sto pa da) zor ga ni zo wa no 977
pa tro li z udzia łem po nad 1600 fun kcjo -
na riu szy. W tym cza sie po li cjan ci wy le -
gi ty mo wa li pra wie 6 tys. osób, z któ rych
2 tys. po u czo no, a 1876 wy sta wio no

man da ty o łącz nej war to ści 335 tys. zł.
Fun kcjo na riu sze za trzy ma li 265 osób,
któ re by ły pod wpły wem al ko ho lu oraz
178 spraw ców czy nów ka ral nych (w tym
25 nie let nich). W rę ce po li cji wpa dło też
83 kie row ców, któ rzy pro wa dzi li swo je
po ja zdy pod wpły wem al ko ho lu, a 189
stra ci ło pra wo ja zdy. W ra mach do dat ko -
wych służb fun kcjo na riu sze prze pro wa -
dzi li 14,7 tys. kon tro li, z cze go wię k-
szość (7,3 tys.) do ty czy ło par kin gów.

Jak po ka zu ją wy ni ki, do dat ko we pa-
tro le przy no szą efek ty i dla te go zde cy -
do wano, aby w 2009 ro ku ak cja ta by ła
kon ty nu o wa na. (m.d.)

Dla bez pie czeń stwa

dokończenie ze str. 1

Na złą sy tu a cję fi nan so wą wpły nę ło tak -
że wy gaś nię cie umo wy kre dy tu od na wial -
ne go na kwo tę pół mi lio na zło tych. Te raz
klub mu si go spła cić. 

– To wszyst ko po wo du je, że Wi sła mu si
po ży czyć od miej skiej spół ki Ry nex dwa
mi lio ny zło tych – wy jaś niał za stęp ca Pre -
zy den ta. – Klub nie chce do stać tych pie -
nię dzy, a je dy nie po ży czyć, bo wie, że bę -
dzie miał pie nią dze na od da nie. Skąd?
Prze de wszyst kim z umów spon sor skich.
Mia sto ma być po rę czy cie lem.

Umo wa z Vec trą prze wi du je, że fir ma
w 2009 ro ku prze ka że Wi śle w ra mach
spon so rin gu o 1 mln zł wię cej, czy li 2 mln
zł. Po nad to Ga le ria Wi sła da 400 tys. zł. 

– Pro wa dzę też roz mo wy z dwie ma in -
ny mi fir ma mi i wie rzę, że ko lej ne pie nią dze
zo sta ną wpła co ne na kon to klu bu – mó wił
Ku be ra.

Za stęp ca Pre zy den ta za po wie dział, że
spół ka mu si zra cjo na li zo wać za trud nie nie
oraz zmniej szyć wy na gro dze nia, któ re wy -
no szą cza sa mi na wet 20 tys. zło tych mie -
sięcz nie. – Do tej po ry klub nie miał bu dże -
tu – wy jaś niał. – Ale od stycz nia zacz nie on
obo wią zy wać, gdyż mu si być rów no wa ga
po stro nie przy cho dów i kosz tów.

Spół ka wpro wa dzi tak że pro ce du ry za -
ku po we, a do kład nie za py ta nia o ce nę,
gdyż chce, ku po wać jak naj ta niej. – Chce -
my też zmie nić pro por cje po mię dzy umo -
wą o pra cę a kon trak tem – mó wił. – Do
tej po ry by ło tak, że pił ka rze pod pi sy wa li
umo wę na kwo tę 2 ty się cy zło tych, a resz -
tę pie nię dzy do sta wa li z kon trak tów. Te -
raz to się zmie ni. Fut bol to sport, w któ -
rym czę sto do cho dzi do kon tu zji i wte dy –
cza sa mi bar dzo dłu go – za wod nik nie

gra. W ta kim przy pad ku zo bo wią za nia
wo bec gra cza przej mie Za kład Ubez pie -
czeń Spo łecz nych.

Za stęp ca Pre zy den ta za pro po no wał tak -
że, aby za sta no wić się nad ro zdzie le niem
fi nan sów sek cji pił ki noż nej i ręcz nej. 

– Wte dy sy tu a cja fi nan so wa bę dzie kla -
row na – wy jaś niał. 

Wśród za gro żeń dla Wi sły Piotr Ku be ra
wy mie niał m.in. wy co fa nie się jed ne go ze
spon so rów oraz ko niecz ność zap ła ty
VAT-u (800-900 tys. zł) za tran smi sje te -
le wi zyj ne w la tach 2004-2005. – Mia ły

być one wol ne od po dat ku, ale mo że się
oka zać, że tak nie jest – re la cjo no wał. –
Ta ki prob lem ma ją też in ne klu by w Pol -
sce, ale wszyst ko wy jaś ni się po za koń cze -
niu po stę po wa nia w Urzę dzie Skar bo wym. 

Sta ło się, ale mu si my wal czyć

Rad nych, bę dą cych w opo zy cji do
władz mia sta, nie za do wo li ły wy jaś nie nia
za stęp cy Pre zy den ta. – Plat for ma Oby wa -
tel ska by ła prze ciw na prze ję ciu klu bu –
przy pom niał Ar tur Ja ro szew ski. – Sta ło się
to zbyt szyb ko, bo do pie ro po ro ku ma my
obraz, ja ka by ła i jest sy tu a cja fi nan so wa
Wi sły. 

Rad ny chciał się do wie dzieć na co do -
kład nie zo sta nie wy da nych 2,4 mln zło -
tych przez na czo nych na „kosz ty za rzą du”.
Do py ty wał się tak że o umo wy spon sor -
skie, szcze gól nie z Vec trą. – Jest ona skon-
stru o wa na bar dzo luź no i oba wiam się, że
w każ dym mo men cie spon sor mo że się wy -
co fać – mó wił. – Po za tym nie po koi mnie,
że mia sto na dal bę dzie do fi nan so wy wać
Wi słę. Pod ko niec 2008 ro ku spół ka do sta -
nie 1 mi lion zło tych do ta cji z Urzę du Mia -
sta oraz 2 mi lio ny zło tych po ży czki od Ry -
ne xu. A w 2009 ro ku otrzy ma ko lej ne 2
mln zło tych.

Piotr Ku be ra wy jaś nił, że Vec tra w 2009
ro ku na dal bę dzie spon so rem Wi sły. 

– Umo wa jest pod pi sa na na pięć lat
z ten den cją wzro sto wą – mó wił. – Po dop -
ła tach z mia sta jest szan sa, aby sy tu a cja
w Wi śle w 2009 ro ku się unor mo wa ła. Te -
raz ka pi tał ak cyj ny spół ki wy no si 1 mi lion
zło tych, ale to zbyt ma ło, bo mu si my się za -
bez pie czyć na róż ne wy pad ki. Mia sto mu si
do ka pi ta li zo wać Wi słę al bo po przez aport
go tów ko wy lub ma jąt ko wy, czy li prze ka za -
nie ja kiejś nie ru cho mo ści. 

Obec na sy tu a cja klu bu nie po do ba się
tak że rad ne mu Pio tro wi No wic kie mu. 

– Gdy rok te mu gło so wa liś my za lub
prze ciw prze ję ciu Wi sły przez mia sto, to
nic nie wie dzie liś my o jej kon dy cji fi nan so -
wej – de ner wo wał się. – So jusz Le wi cy De -
mo kra tycz nej chciał, aby gmi na sta ła się
wła ści cie lem je dy nie obiek tu, a nie wszys-
t kie go. I oka za ło się, że mie liś my ra cję, bo
ten rok przy niósł wiel ką stra tę fi nan so wą,
fa tal ny wy nik ro zgry wek, nie ko rzyst ne,
wie lo krot ne zmia ny w za rzą dzie i skan da -
licz ne za cho wa nie ki bi ców w Świ no uj ściu.

Te raz klub na le ży do mia sta i mu si my zro-
bić wszyst ko, aby dzia łał spraw nie.

Rad ny chciał wie dzieć, dla cze go spół ka
zaj mu je się or ga ni za cją spor tu ma so we go,
np. ro zgry wek w pił kę siat ko wą pań, gdy
po wi nien to ro bić Miej ski Zes pół Obiek-
tów Spor to wych. – Po win niś my też po -
dzie lić fi nan se spół ki na dwie sek cje: od -
dziel nie na pił kę ręcz ną i od dziel nie na pił -
kę noż ną, bo wte dy ła twiej by ło by po zy -
skać spon so rów – mó wił No wic ki. 

Do tej ostat niej kwe stii od niósł się tak że
Pa weł Kol czyń ski. – Chciał bym wie dzieć
ile w ta kim przy pad ku do sta ła by każ da
z sek cji – do py ty wał. Rad ny po pro sił tak że
o wy jaś nie nie, ja ka licz ba pił ka rzy ręcz nych
i noż nych by ła by op ty mal na dla klu bu. 

Oka za ło się, że wy star czy, aby sek cja
szczy pior ni stów skła da się z 14-15 osób
plus trzech bram ka rzy, a do gry w pił kę
noż ną po trzeb nych jest 20-22 za wod ni -
ków. – Je śli cho dzi o or ga ni za cję ro zgry -
wek siat ków ki pań, to by ło to za da nie zle-
co ne przez Or len i spół ka na tym za ro bi -
ła – wy jaś niał Piotr Ku be ra. – Trud no mi
na to miast od po wie dzieć na py ta nie o po -
dział fi nan sów, gdy by do szło do ro zdzie -
le nia dwóch sek cji. Przy pusz czam, że
szczy pior ni ści mie li by do dys po zy cji 6,5
mi lio na zło tych, a pił ka rze noż ni – 9,5
mln zł. 

Rad ny Grze gorz Le wic ki py tał: czy
praw dą jest, że Vec tra w umo wie ma za pi -
sa ne, że ma da wać do dwóch mi lio nów
zło tych, co oz na cza ło by, że mo że dać np.
tyl ko pięć ty się cy? Czy praw dą jest to, że
mo że ona roz wią zać umo wę, je śli wy ni ki
spor to we bę dą sła be?

– Umo wa z Vec trą prze wi du je spon so -
ring w kwo cie 2 mi lio nów zło tych –
pow ta rzał Piotr Ku be ra. – To praw da, że
fir ma za strzeg ła so bie wy ni ki spor to we,
ale my nie mo gliś my się sprze ci wić. Co
mie liś my zro bić? Nie pod pi sać w ogó le
umo wy?

– Mia sto chce, aby bez przer wy do fi nan -
so wy wać Wi słę – de ner wo wa ła się El żbie -
ta Ga piń ska. – Gdzie są spon so rzy? Za -
rząd spół ki nie wie le zro bił, aby ich po zy -
skać, bo ła twiej jest zwró cić się o po moc
do gmi ny. Oba wiam się, że po ży czka od
Ry nex-u bę dzie tyl ko prze dłu że niem ago nii
klu bu. 

– To nie praw da, że nie ma spon so rów –
ri po sto wał za stęp ca Pre zy den ta. – Już te -

raz da ją dwa i pół mi lio na zło tych net to.
A doj dą jesz cze in ne fir my.

Piotr Ku be ra przy pom niał, że Wi sła chce
tyl ko po ży czyć pie nią dze od Ry nex-u. 

– W cią gu ro ku je zwró ci – za pew niał. –
Mia sto bę dzie do kła da ło pie nią dze, bo ta -
ki jest je go obo wią zek ja ko wła ści cie la. 

Nie zgo dził się też z ar gu men ta cją El -
żbie ty Ga piń skiej, że gdy by gmi na nie
prze ję ła klu bu to Or len na dal był by spon-
so rem Wi sły. – Nie wiem skąd ta kie przy-
pusz cze nia, bo ów czes ne wła dze Or le nu
w ofi cjal nych roz mo wach po wie dzia ły, że
bę dą da wać pie nią dze dla szczy pior ni -
stów, ale sek cja pił ki noż nej ich nie in te re -
su je – wy jaś niał za stęp ca Pre zy den ta.

Ar tur Ja ro szew ski twier dził, że dwa
głów ne ce le mar ke tin go we nie zo sta ły
przez Wi słę zre a li zo wa ne. – Cho dzi tu
o po zy ska nie pie nię dzy z zew nętrz nych
źró deł oraz o po zy ska nie ki bi ców. Efekt
jest ta ki, że sprze da no je dy nie 668 kar ne -
tów – mó wił.

Oka za ło się, że jest to naj lep szy wy nik,
ja ki spół ka osią gnę ła w cią gu ostat nich lat. 

– Wie rzę, że pro gram na praw czy poz-
wo li wyjść Wi śle z doł ka – oświad czył Ma -
rek Krysz to fiak. – Rok te mu pa dło zbyt
wie le obiet nic, któ rych nie uda ło się zre -
a li zo wać. Nie mów my o tym, że w przy -
szłym se zo nie pił ka rze noż ni awan su ją do
ek stra kla sy. Chy ba lep sze bę dzie na sta -
wie nie się na osią gnię cie suk ce su po wo li
i zbu do wa nie zes po łu z mło dych za wod ni -
ków. Do pie ro za 2-3 la ta bę dzie my mo gli
roz li czyć za rząd klu bu z je go dzia łal no ści. 

– Kry ty ku je my lu dzi i ich spo sób dzia ła -
nia, a ja pro po nu ję, aby spoj rzeć na spra wę
bar dziej po zy tyw nie, bo tyl ko to spół ce mo -
że po móc – do da wał Wie sław Kos sa kow -
ski. – Aby wszyst ko szło do brze po trzeb ne
są dwie rze czy: sta bi li za cja per so nal na i fi -
nan so wa. Na cze le Wi sły mu si sta nąć czło -
wiek, któ ry przez kil ka lat po pro wa dzi klub.
Pie nią dze, któ re da je my lub po ży cza my
spół ce są zbyt ma łe. Oprócz spon so rów,
Wi sła po win na móc li czyć na na szą po moc,
bo je steś my – tak jak wszy scy płoc cza nie –
wła ści cie lem. Dla te go też po win niś my wie -
dzieć jak na sze pie nią dze są wy da wa ne. 

Po dłu giej dy sku sji, 17 rad nych zde cy -
do wa ło się zag ło so wać za udzie le niem po -
rę cze nia dla Wi sły Płock z ty tu łu za cią -
gnię cia po ży czki w spół ce Ry nex. Sze ściu
rad nych wstrzy ma ło się od gło su. Oz na cza
to, że Ry nex po ży czy spół ce 2 mln zł, a ta
do 30 li sto pa da 2009 ro ku bę dzie mu sia ła
od dać 2 mln 240 tys. zł. 

Mał go rza ta Da nie luk

Jest szan sa na wyj ście z doł ka
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W paź dzier ni ku 2008 ro ku mia sto
zło ży ło pięć wnio sków apli ka cyj nych.
Tra fi ły one do Ma zo wiec kiej Jed nost ki
Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych
w War sza wie, czy li do in sty tu cji wdra -
ża ją cej Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj -
ny Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
2007-2013. Na wy ni ki, czy li czy mia sto
uzy ska pie nią dze trze ba po cze kać, bo
trwa we ry fi ka cja wnio sków. Płock sta ra
się o fun du sze unij ne m.in. na uru cho -
mie nie w Urzę dzie Mia sta i jed nost kach
po dleg łych elek tro nicz nych usług pu-
b licz nych dla oby wa te li i przed się bior -
ców, czy li tzw. Płoc kiej Plat for my Te -
le in for ma tycz nej e-U rząd. Cał ko wi ta
war tość pro jek tu wy no si pra wie 6 mln
zł, z cze go 85 proc. mo że zo stać sfi nan -
so wa ne z pie nię dzy unij nych. 

W ta kim sa mym stop niu mo że zo stać
do fi nan so wa na bu do wy uli cy Gra -
nicz nej (po mię dzy ul. Oto liń ską i Wy -
szo grodz ką) wraz z in fra struk tu rą. Od -
ci nek o dłu go ści 2,5 km znacz nie
uspraw nił by ko mu ni ka cję dro go wą
w Płoc ku i wpły nął by na po pra wę bez-
pie czeń stwa, gdyż ruch tran zy to wy
omi jał by cen trum mia sta. 

13,2 mln zł ma kosz to wać I etap bu do -
wy dróg wraz z in fra struk tu rą w za -
chod niej czę ści osie dla Bo ro wi czki (od
ul. Har cer skiej w pra wo). II etap tej in -
we sty cji osza co wa no na po nad 8 mln zł.
Mia sto sta ra się, aby 85 proc. tej in we -
sty cji (I i II etap) zo sta ło sfi nan so wa nych
ze środ ków zew nętrz nych. Re a li za cja
pro jek tu za kła da bu do wę 17 ulic: Ma ło -
pol skiej, Bia ło wie skiej, Łom żyń skiej,
Ło wic kiej, Kur piow skiej, Ma zur skiej,
Ma zo wiec kiej, Zgod nej, Żu raw skiej, Po -
dla skiej, Lu bu skiej, War miń skiej, Skier -
kow skie go, Po mor skiej, Ślą skiej, Ku jaw -
skiej i Ka szub skiej. W I eta pie mia ło by
być zbu do wa ne po nad 2,6 km dróg, a w
II – pra wie 2,5 km. 

Mia sto zło ży ło rów nież wnio sek 
o do fi nan so wa nie prze bu do wy uli cy
Mic kie wi cza. Pra ce po le ga ły by na prze-
bu do wie ist nie ją cej jezd ni na od cin ku
od ul. Biel skiej do ul. Cho pi na oraz bu -
do wie ron da u zbie gu ul. 11 Li sto pa da
i Pół noc nej. Re a li za cją zaj mie się Miej -
ski Za rząd Dróg. Koszt in we sty cji osza-
co wa no na po nad 6,2 mln zł, ale Płock
ubie ga się o środ ki na po kry cie 85 proc.
przed sięw zię cia. 

Oprócz zło żo nych już wnio sków,
Urząd Mia sta jest w trak cie opra co wa nia
do ku men ta cji apli ka cyj nych na ko lej ne
in we sty cje. Wnio ski moż na skła dać od
12 mar ca. 

Za pie nią dze unij ne mia sto chce wy -
bu do wać przed szko le wraz z za ple -
czem kul tu ral no -spor to wym na osie d-
lu Cie cho mi ce. Oprócz przed szko la,
w bu dyn ku znaj do wa ła by się świet li ca
Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej,
bib lio te ka oraz sa la gim na stycz na. 

Ist nie je tak że szan sa na do fi nan so wa -
nie prze bu do wy bo isk i urzą dzeń spor to -
wych oraz bu do wę war szta tów szkol-

nych w Zes po le Szkół Za wo do wych nr 2. 
Z pie nię dzy unij nych w 85 proc. mog -

ła by zo stać sfi nan so wa na bu do wa war -
szta tów szkol nych w Zes po le Usług
i Przed się bior czo ści. W ra mach za da nia
wy ko na na by ła by rów nież prze bu do wa
bo isk szkol nych oraz za gos po da ro wa nie
te re nu wo kół szko ły.

Mia sto roz wa ża moż li wość apli ko wa -
nia o środ ki UE na bu do wę kom plek su
oświa to we go przy ul. Har cer skiej oraz
bu do wę pół noc ne go się ga cza ul. Ką to -
wej wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą
i par kin giem. 

W czwar tym kwar ta le 2009 ro ku zo -
sta nie og ło szo ny kon kurs na do fi nan so -
wa nie pro jek tów zwią za nych z re wi ta li -
za cją. W ra mach te go za da nia Płock
chce po zy skać 50 proc. fun du szy na wy -
bu do wa nie par kin gu wie lo po zio mo -
we go w cen trum mia sta. O ty le sa mo
bę dzie sta ra ło się na re wi ta li za cję
Miej skie go Przed szko la nr 1 się przy
ul. Ko ściusz ki. 

Pie nią dze unij ne zo sta ną wy ko rzy sta -
ne tak że na re no wa cję za byt ko wych
bu dyn ków Ma ła cho wian ki: Ko le gium
Je zu ic kie go oraz ko le gia ty.

W dru gim kwar ta le 2009 ro ku, praw-
do po dob nie bę dzie moż na skła dać wnio -
ski do ty czą ce in we sty cji zwią za nych
z tu ry sty ką. Wte dy mia sto chce ubie gać
się o środ ki na sfi nan so wa nie roz bu do -
wy i za gos po da ro wa nie płoc kie go na -
brze ża wi śla ne go na ce le tu ry stycz no -
re kre a cyj ne. W ra mach te go za da nia
pow stać ma ją m.in.: port jach to wy wraz
z in fra struk tu rą oraz za ple cze szko le nio -
wo -so cjal no -tech nicz ne. 

Z pie nię dzy unij nych Płock chce tak że
sko rzy stać przy bu do wie IV od cin ka
dróg do ja zdo wych (kra jo wych) do
dru giej prze pra wy mo sto wej. Ist nie je
moż li wość uzy ska nia 85 proc. z po nad
69 mln zł, dla te go mia sto 7 li sto pa da
2008 ro ku zło ży ło w Cen trum Unij nych
Pro jek tów Tran spor to wych sto sow ny
wnio sek. 

Bu do wa ob wod ni cy pół noc nej Płoc -
ka ma być re a li zo wa na wspól nie z Ge ne -
ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych i Au to -
strad (mia sto fi nan so wać ma pro jekt
w gra ni cach Płoc ka). Zgod nie z in for ma -
cja mi, GDDKiA pla nu je wy ko nać to za -
da nie przy udzia le środ ków Unii Eu ro -
pej skiej, w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Da je to
moż li wość wnio sko wa nia o do fi nan so -
wa nie in we sty cji re a li zo wa nej w gra ni -
cach ad mi ni stra cyj nych mia sta. 

Po nad to trwa opra co wy wa nie do ku -
men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej dla
bu do wy ob wod ni cy pół noc no -za chod -
niej Płoc ka. W ra mach te go do ku men tu
spo rzą dzo ne zo sta ną ma te ria ły niez będ ne
do wnio sko wa nia o do fi nan so wa nie za -
da nia ze środ ków unij nych.

In ne moż li wo ści

Urząd Mia sta ubie ga się o do fi nan so -
wa nie nie tyl ko ze środ ków Unii Eu ro -

pej skiej, ale tak że z in nych źró deł zew -
nętrz nych.

Wy dział In we sty cji Miej skich przy go -
to wał wnio ski o pie nią dze z Wo je wódz -
kie go Fun du szu Och ro ny Śro do wi ska
i Gos po dar ki Wod nej. Z te go źró dła chce
po zy skać środ ki na dwa za da nia. Pier-
wsze z nich obej mu je bu do wę ka na li za -
cji desz czo wej i sa ni tar nej w ul. Gór -
nej, Wi śla nej i Dol nej. W dru gim za
kwo tę 1 mln 207 tys. zł zo sta nie prze bu -
do wa na sieć wo do cią go wa pod czas re -
mon tu uli cy Wy szo grodz kiej (od al. Ki -
liń skie go do ul. Gra nicz nej). 

Wnio ski apli ka cyj ne na te za da nia zo -
sta ły zło żo ne w sier pniu 2008 ro ku. Pro-
ce du ra ich roz pa try wa nia trwa, wyp ła ty
po win ny na stą pić w 2009 ro ku. 

Ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu -
ry Fi zycz nej ist nie je moż li wość do fi nan -
so wa nia bu do wy ha li wi do wi sko wo -
spor to wej. Mia sto chce uzy skać 50 proc.
war to ści kosz to ry so wej czę ści spor to wej
in we sty cji. Przed sięw zię cie zo sta ło
wpro wa dzo ne do „Pro gra mu roz wo ju in -
we sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla
spor tu do 2012 ro ku”. 

33 proc. z pra wie 2 mln zł mia sto mo -
że otrzy mać na prze bu do wę bo isk,
urzą dzeń spor to wych i te re nów za baw
przy Szko le Pod sta wo wej nr 3. Środ ki
bę dą po cho dzić z sa mo rzą du wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go w ra mach „Pro gra -
mu Roz wo ju Ba zy Spor to wej Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go na 2009 rok”.

Płock pod jął tak że dzia ła nia, zmie rza -
ją ce do po zy ska nia z Ma zo wiec kie go
Pro gra mu Szko le nia Mło dzie ży Pił kar -
skiej i In fra struk tu ry Spor to wej Eu ro bo i -
ska 2007-2010 do fi nan so wa nia prze bu -
do wy sta dio nu na osie dlu Bo ro wi czki.
Prze wi dy wa na war tość za da nia wy no si
6.8 mln zł. 

Nie tyl ko Urząd Mia sta 

ubie ga się o środ ki. Czy nią to tak że
spół ki miej skie.

W 2009 ro ku Agen cja Re wi ta li za cji
Sta rów ki chce wy stą pić z ko lej ny mi
wnio ska mi do ty czą cy mi prac ter mo mo -
der ni za cyj nych dla bu dyn ków: Grodz ka
1, 3 i 8, pie rze ja Je ro zo lim ska i War -
szaw ska 2. Rok póź niej spół ka pla nu je
ubie gać się o do fi nan so wa nie prac w bu -
dyn ku przy ul. Kwiat ka 9. Do tych czas
ARS otrzy mał środ ki na pra ce ter mo mo -
der ni za cyj ne w na stę pu ją cych wy so ko -
ściach: kre dyt ban ko wy – 534 tys. zł
i uzy ska na pre mia ter mo mo der ni za cyj na
– 133,5 tys. zł.

Ko mu ni ka cja Miej ska chce po zy -
skać fun du sze na roz wój, bez pie czeń -
stwo i po pra wę ja ko ści ko mu ni ka cji.
Pro jekt obej mu je – oprócz za ku pu ta bo -
ru – bu do wę i wdro że nie zin te gro wa ne -
go sy ste mu za rzą dza nia tran spor tem
miej skim. W ra mach tych dzia łań ma
być wy ko na ny mo ni to ring we wszyst -
kich au to bu sach, na przy stan kach wpro -
wa dzo na ma być dy na micz na in for ma -
cja pa sa żer ska oraz ma pow stać zin te -

gro wa ny sy stem in for ma tycz ny za rzą -
dza nia przed się bior stwem. Kon kurs na
to przed sięw zię cie będzie og ło szo ny
w III kwar ta le 2009 ro ku.

KM chce tak że ze środ ków unij nych
do fi nan so wać mo der ni za cję za jezd ni
au to bu so wej. Wnio sek apli ka cyj ny zło -
żo ny bę dzie w Ma zo wiec kiej Jed nost ce
Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych w III
kwar ta le br. 

Po nad to spół ka pla nu je po zy skać środ-
ki w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki 2007-2013 na roz wój za -
so bów ludz kich. Głów nym ce lem pro jek -
tu „Bądź ak tyw ny, masz szan sę na roz -
wój oso bi sty i za wo do wy” jest pod nie -
sie nie kwa li fi ka cji i umie jęt no ści pra-
cow ni ków KM. Pla no wa ne są szko le nia
tech nicz ne dla me cha ni ków i pra cow ni -
ków za ple cza tech nicz ne go. 

Szko le nie kie row ców m.in. w za kre -
sie udzie la nia pier wszej po mo cy, kul tu -
ry ob słu gi pa sa że rów, tech nik ra dze nia
so bie ze stre sem bę dzie moż li we dzię ki
pro jek to wi pn. „Kie row ca przy jaz ny pa -
sa że ro wi”. Prze wi dy wa ny ter min na bo -
ru wnio sków dla obu za dań – I kwar tał
2009 r.

Miej skie To wa rzy stwo Bu dow ni-
c twa Spo łecz ne go przy udzia le środ ków
zew nętrz nych chce m.in. wy bu do wać
tzw. Zło ty Róg. Pla nu je rów nież po sta -
wić bu dy nek wie lo ro dzin ny przy ul. Si -
kor skie go i prze pro wa dzić ka pi tal ny re -
mont obiek tu przy ul. Kwiat ka 3. W pla -
nach jest tak że bu do wa miesz kań przy ul.
Sien kie wi cza 63. 

Obec nie spół ka re a li zu je in we sty cje
przy ul. Ar mii Kra jo wej i al. Ja na Pa wła
II. W ra mach kre dy tu z Ban ku Gos po dar -
stwa Kra jo we go na oba za da nia po zy ska -
no 20 mln 406 tys. zł. Po nad to wpła ty
przy szłych na jem ców (par ty cy pa cja) bu -
dyn ków przy al. Ja na Pa wła II sta no wią
po nad 8 mln zł. 

W 2008 ro ku Płoc ki Za kład Opie ki
Zdro wot nej wy stą pił z wnio skiem o do fi -
nan so wa nie pro jek tu pn. „In te li gen tna ja -
kość i wzmoc nie nie in fra struk tu ry bez pie -
czeń stwem zdro wot nym pa cjen tów”.
Przed sięw zię cie bę dzie re a li zo wa ne
w czte rech eta pach: mo der ni za cja przy-
chod ni przy ul. Re ja 15, utwo rze nie po -
rad ni kar dio lo gicz nej, aler go lo gicz nej, ne -
u ro lo gicz nej z pra cow nią EEG i oto la ryn -
go lo gicz nej przy ul. Re ja 15, mo der ni za -
cja po dod dzia łu re ha bi li ta cji na rzą dów ru -
chu w Szpi ta lu św. Trój cy oraz do po sa że -
nie w no wo czes ny sprzęt te go po dod dzia -
łu i roz sze rze nie za kre su je go do tych cza -
so wej dzia łal no ści. Pla no wa ny okres re a -
li za cji in we sty cji czer wiec 2009 – maj
2010.

PZOZ chce tak że do fi nan so wać In for -
ma tycz ny Sy stem Me dycz ny, któ ry po łą -
czy wszyst kie pla ców ki w jed ną sieć.
Efek tem ma być ob ni że nie kosz tów fun -
kcjo no wa nia ca łej spół ki. Pla no wa ny
okres re a li za cji pro jek tu: czer wiec 2009
– gru dzień 2010. 

Po nad to spół ka chce po zy skać środ ki
w ra mach Szwaj car sko -Pol skie go Pro-
gra mu Współ pra cy na pro fi lak ty kę, kam-
pa nie pro mo cji zdro wia i na po pra wę
opie ki spo łecz nej. 

W mar cu br. Wo do cią gi Płoc kie po -
win ny zło żyć wnio sek o do fi nan so wa -

Urząd Mia sta oraz spół ki miej skie ubie ga ją się o pie nią dze z Unii Eu ro pej skiej oraz in nych źró deł na re a li za cję wie lu in -
we sty cji. Na XXIX se sji rad ni za poz na li się z ma te ria łem nt. per spek tyw po zy ski wa nia środ ków zew nętrz nych. 

Bez po mo cy ani rusz
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nie pro jek tu pn. „Upo rząd ko wa nie gos -
po dar ki ście ko wej na te re nie Płoc ka”.
Przed sięw zię cie zo sta ło po dzie lo ne na
dwa eta py. W pier wszym, któ ry ma za -
koń czyć się w czwar tym kwar ta le 2012
ro ku, ma ją zo stać zre a li zo wa ne na stę -
pu ją ce in we sty cje: prze bu do wa i roz bu -
do wa oczysz czal ni ście ków w Ma sze -
wie, bu do wa sie ci ka na li za cji sa ni tar nej
na te re nie osie dli Bo ro wi czki i Par ce le,
prze bu do wa i roz bu do wa prze pom pow -
ni ście ków sa ni tar nych przy ul. Jas nej,
bu do wa prze pom pow ni ście ków P5
i tra fo sta cji wraz z po miesz cze niem
agre ga tu przy ul. Ma zu ra, bu do wa ru ro -
cią gów tłocz nych dla współ pra cy
z pom pow nią P5 oraz wy ko na nie pro-
jek tów bu do wla nych dla eta pu II pro-
jek tu. Koszt re a li za cji I eta pu osza co -
wa no na pra wie 170 mln zł. 

W czwar tym kwar ta le 2015 ro ku po -
wi nien za koń czyć się II etap pro jek tu,
w któ rym zo sta ną zre a li zo wa ne na stę -
pu ją ce przed sięw zię cia: ro zdział ka na -
li za cji ogól nos pław nej na desz czo wą
i sa ni tar ną w cen trum Płoc ka, bu do wa
ka na li za cji sa ni tar nej na te re nie osie dli
Gó ry -Cie cho mi ce wraz z po dłą cze niem
do oczysz czal ni ście ków w Ma sze wie,
mo der ni za cja pom pow ni wo dy 2-go
stop nia oraz za kup sa mo cho du do
czysz cze nia ka na li za cji. 

Pod ko niec paź dzier ni ka 2008 ro ku
Za kład Uty li za cji Od pa dów Ko mu -
nal nych w Ko bier ni kach zło żył wnio -
ski na re a li za cję trzech za dań do 2015
ro ku: re kul ty wa cja tech nicz na skarp,
uksz tał to wa nie, usz czel nie nie i od wod -
nie nie wierz cho wi ny oraz re kul ty wa cja
bio lo gicz na. 

W pier wszym kwar ta le 2011 ro ku
spół ka chce za koń czyć bu do wę in sta la -
cji od ga zo wa nia skła do wi ska i za go-
s po da ro wa nia bio ga zu na pro duk cję
ener gii elek trycz nej. Koszt in we sty cji
osza co wa no na 2,7 mln zł. ZU OK pla -
nu je po zy skać środ ki na ten cel w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
2007-2013.

Z te go sa me go pro gra mu spół ka chce
do fi nan so wać za kup kom pak to ra do za -
gęsz cza nia od pa dów na skła do wi sku.
6,6 mln zł ZU OK mo że otrzy mać na bu -
do wę skła do wi ska o pow. 3,4 ha i po -
jem no ści 517 tys. m.sześc. Koszt ca łej
in we sty cji to ok. 13 mln zł. 

Spół ka pla nu je tak że zło żyć wnio sek
o do fi nan so wa nie (50 proc.) bu do wy in -
sta la cji do ter micz ne go przeksz tał ca nia
od pa dów. We dług wstęp nych ob li czeń
in we sty cja ta kosz to wa ła by ok. 250 mln
zł i mia ła by pow stać w 2015 ro ku. 

W grud niu 2006 r. za rząd wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go za twier dził
Pro gram Roz wo ju Płoc kie go Par ku
Prze my sło wo -Tech no lo gicz ne go
o łącz nej war to ści 238 mln zł, ja ko
klu czo wy w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go 2007-2013. Pro-
jekt roz wo ju PPP-T prze wi du je kil ka
– po wią za nych ze so bą – dzia łań in -
we sty cyj nych, w tym m.in.: bu do wę
i wy po sa że nie Cen trum Usług Kor po -
ra cyj nych, bu do wę in fra struk tu ry in -
for ma tycz no -lo gi stycz nej, la bo ra to -
ryj nej oraz na u ko wo -ba daw czej przy
współ pra cy m.in. z Po li tech ni ką War -
szaw ską. M.D.

Naz wa jed no li tej jed nost ki mo ne tar -
nej eu ro, obo wią zu ją cej w Unii Eu ro -
pej skiej, po ja wi ła się po raz pier wszy
na szczy cie ma dryc kim w 1995 ro ku.
Zo sta ła przy ję ta, gdyż brzmi po dob nie
we wszyst kich ję zy kach Unii Eu ro pej -
skiej, jest krót ka i ko ja rzy się z Eu ro -
pą. Obec nie 15 państw człon kow skich
po słu gu je się wspól ną wa lu tą. Są to:
Bel gia, Niem cy, Gre cja, Hisz pa nia,
Fran cja, Ir lan dia, Wło chy, Luk sem -
burg, Ho lan dia, Au stria, Por tu ga lia
i Fin lan dia oraz pań stwa bę dą ce
człon ka mi Wspól no ty od 2004 ro ku –
Sło we nia, Cypr i Mal ta. Od 1 stycz nia
2009 do stre fy eu ro weszła rów nież
Sło wa cja. War to do dać, że do te go
gro na na le ży tak że pań stwo szcze gól -
nie zwią za ne z Re pub li ką Wło ską –
Wa ty kan, któ ry nie jest prze cież
człon kiem Unii Eu ro pej skiej. 

Ze „sta rej” pięt nast ki tyl ko
trzy pań stwa nie zde cy do -
wa ły się na przy ję cie
eu ro: Wiel ka Bry ta -
nia, Da nia i Szwe -
cja. Pań stwa te
mia ły do te go pra -
wo wy ni ka ją ce
z Trak ta tu o UE,
któ ry prze wi dy wał
moż li wość nie
przy ję cia wspól nej
wa lu ty. Pro ces wpro -
wa dza nia eu ro roz po czął
się 1 stycz nia 1999 ro ku.
Wte dy nie by ło jesz cze w obie gu
ban kno tów i mo net eu ro. Pie niądz ten
fun kcjo no wał tyl ko w for mie be zgo -
tów ko wej. Moż na by ło otwo rzyć ra -
chu nek ban ko wy w eu ro, jed nak nie
moż na by ło z nie go wyp ła cić go tów ki
w eu ro. Ban kno ty i mo ne ty by ły wyp -
ła ca ne w wa lu cie na ro do wej, po prze -
li cze niu na pod sta wie sztyw no usta lo -
ne go kur su. W skle pach moż na by ło
zap ła cić kar tą płat ni czą, któ ra by ła
wy da na do ra chun ku w eu ro, ale nie
moż na by ło zap ła cić go tów ką. Okres
ten był przez na czo ny na przy go to wa -
nia do wpro wa dze nia go tów ki i trwał
do 1 stycz nia 2002 ro ku. Eu ro pej ski
Bank Cen tral ny, od po wie dzial ny za
emi sję ban kno tów wspól no to wej wa -
lu ty, mu siał wy dru ko wać po nad 15
mi liar dów ban kno tów i wy bić 51 mi l-
iar dów mo net. Był to pro ces bar dzo
skom pli ko wa ny, gdyż wią zał się z do -
sto so wa niem ban ków i in nych in sty tu -
cji fi nan so wych do prze pro wa dza nia
go tów ko wych tran sak cji w no wej wa -
lu cie.

Pro jek ty wspól no to wej wa lu ty zo -
sta ły po raz pier wszy za pre zen to wa ne
w 1996 ro ku w Dub li nie. Kon kurs wy -
grał au striac ki ar ty sta pol skie go po -
cho dze nia Ro bert Ka li na. Za pro po no -

wał on, że by każ dy ban knot przed sta -
wiał de ta le ar chi tek to nicz ne z róż nych
epok – im mniej szy no mi nał tym
wcześ niej sza epo ka. Na każ dym ban-
kno cie znaj du je się naz wa „eu ro”
w al fa be cie grec kim i ła ciń skim. No -
mi nał wy ra żo ny jest cyf rą. Na ban-
kno cie umiesz czo no rów nież fla gę UE
z dwu na sto ma gwiazd ka mi, ini cja ły
Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go
oraz pod pis je go pre ze sa. Ban kno ty
eu ro wy po sa żo ne są w ele men ty,
umoż li wia ją ce ich roz poz na wa nie
przez oso by nie wi do me oraz w licz ne
za bez pie cze nia, ta kie jak: od po wied ni
pa pier, tech ni ka dru ko wa nia, zna ki
wod ne czy pa ski opa li zu ją ce. No mi na -
ły ban kno tów to: 5, 10, 20, 50, 100,
200 i 500 eu ro. Mo ne ty zo sta ły po raz
pier wszy za pre zen to wa ne ofi cjal nie
w Am ster da mie, pod czas szczy tu Ra -

dy Eu ro pej skiej w 1997 ro ku.
Mo ne ty są w no mi na -

łach: 1, 2, 5, 10, 20,
50 cen tów oraz 1 i 2

eu ro. Na jed no eu -
ro przy pa da 100
cen tów. Bar wa
mo net i ich wiel -
kość za le żą od
no mi na łu, a im

niż szy no mi nał
tym mniej sza mo n-

e ta. Wszyst kie mo ne -
ty na awer sie ma ją

sym bol Unii Eu ro pej skiej
w po sta ci dwu na stu gwia zdek

oraz wi ze ru nek kon ty nen tu eu ro pej -
skie go. Na re wer sie każ de pań stwo
mo że umiesz czać włas ne sym bo le, co
nie oz na cza oczy wi ście, że ta ki mi
ban kno ta mi moż na się po słu gi wać
wy łącz nie w jed nym kra ju. Każ de
pań stwo człon kow skie mo że wy bie rać
dwa sym bo le, je den na mo ne ty 1 i 2
eu ro oraz dru gi na po zo sta łe. Usta lo no
rów nież sym bol, z ja kim bę dzie łą czy -
ło się eu ro, jest to „€”. Na to miast
trzy li te ro wy sym bol eu ro pej skiej wa -
lu ty to EUR.

Pań stwa za mie rza ją ce przy jąć eu ro
ja ko swo ją wa lu tę, mu szą speł nić tzw.
kry te ria kon wer gen cji, okre śla ne tak -
że ja ko kry te ria z Ma a stricht. Jest to
pięć kry te riów gos po dar czych: od po -
wied ni po ziom in fla cji, wiel kość de fi -
cy tu bu dże to we go, dłu gu pub licz ne go,
po ziom dłu go ter mi no wych stóp pro-
cen to wych oraz sta bil ny kurs wa lu to -
wy. Pol ska mu si więc spro stać tym
wyz wa niom, od te go bo wiem uza leż -
nio ny jest ter min na sze go przy stą pie -
nia do eu ro lan du. 

Z przy ję ciem jed no li te go sy ste mu
mo ne tar ne go wią że się wie le py tań.
Prze de wszyst kim na le ży pa mię tać, że
chęć wstą pie nia do stre fy eu ro wy ra zi -

liś my już pod czas re fe ren dum przed
przy stą pie niem do Wspól no ty. Wy ni ka
więc z te go, że wszel kie spe ku la cje
czy nasz kraj po wi nien przy stą pić do
ko lej ne go, III już eta pu Unii Gos po -
dar czej i Mo ne tar nej są bez przed mio -
to we. Na sze oba wy zwią za ne z przy ję -
ciem no wej wa lu ty podyk to wa ne są
m.in. stra chem przed wzro stem in fla -
cji. Jest to jed nak nie u za sad nio ne,
gdyż eu ro jest jed ną z naj bar dziej sta-
bil nych wa lut na świe cie i cie szy się
za u fa niem oby wa te li za rów no stre fy
eu ro, jak i in nych państw. Sta bil ność
eu ro jest gwa ran to wa na przez Eu ro pej -
ski Bank Cen tral ny, któ re go pod sta wo -
wym ce lem jest za pew nie nie sta bil no -
ści cen, czy li ni ska in fla cja. War to
zwró cić rów nież uwa gę na me cha nizm
za mia ny pie nią dza, któ ry tak że wzbu -
dza nie po kój. Przed wpro wa dze niem
eu ro usta lo ny zo sta nie nie od wra cal ny,
sta ły kurs wy mia ny, we dług któ re go
prze li czo ne zo sta ną wszyst kie ce ny.
In sty tu cje fi nan so we, sprze daw cy oraz
pro du cen ci bę dą mu sie li się do te go
za sto so wać. Po ja wia ją się też oba wy,
że eu ro przy nie sie pod wyż ki cen. Bę -
dzie to jed nak utrud nio ne, bo wiem
sprze daw cy bę dą zo bo wią za ni do
przed sta wia nia cen w pod wój nej jed-
nost ce pie nięż nej, tj. w eu ro i zło tym.
Zo bo wią za nie do wy ra ża nia pod wój -
nych cen po win no za po biec wzro sto wi
cen, któ re nie bę dą uza sad nio ne eko-
no micz nie, a wy ni ka ły by z chę ci wy -
ko rzy sta nia chwi lo wo ob ni żo nej świa -
do mo ści ce no wej klien tów. 

Waż ną ko rzy ścią ja ką bez poś red nio
od czu je my po przy ję ciu eu ro, bę dzie
bez wąt pie nia eli mi na cja kosz tów
tran sak cyj nych. Nie bę dzie my już po -
no sić bez poś red nich kosz tów fi nan so -
wych, zwią za nych z za mia ną zło tó -
wek na wa lu tę wspól no to wą oraz z za -
bez pie cza niem się przed ry zy kiem
kur so wym. Bę dzie to wiel ki plus dla
przed się bior ców dzia ła ją cych na ryn -
ku wspól no to wym, ale tak że dla posz -
cze gól nych oby wa te li. Przy ję cie eu ro
mo że pro wa dzić rów nież do wzro stu
kon ku ren cyj no ści na ryn ku, gdyż czę -
sto róż ni ce kur so we ogra ni cza ły do -
stęp do na sze go ryn ku. 

Przy stę pu jąc do eu ro lan du, oprócz
zy ska nia wy żej wy mie nio nych ko rzy -
ści po nie sie my rów nież pew ne kosz ty.
Utra ci my część na szej sa mo dziel no ści
w po li ty ce pie nięż nej i kur so wej na
rzecz Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne -
go. Mniej szy bę dzie tak że za pew ne
przep ływ pra cow ni ków, głów nie ze
wzglę du na ela stycz ność płac. Mi mo
tych kosz tów, eko no mi ści nie ma ją
wąt pli wo ści, że bi lans kosz tów i zy -
sków prze ma wia na rzecz wej ścia do
stre fy eu ro. To masz Szczęs ny

Unij ne dy le ma ty (6)

EU RO – TAK czy NIE?
Przy ję cie wspól no to wej jed nost ki mo ne tar nej przez Pol skę wy wo łu je wie le py tań. Nie po ja wia ją się one tyl -
ko ze wzglę dów po li tycz nych czy eko no micz nych, ale co raz czę ściej ze wzglę dów spo łecz nych. Istot nym
jest więc przyb li że nie te ma ty ki wspól no to wej wa lu ty, po przez jej hi sto rię oraz zna cze nie ja kie mo że mieć
ona dla na sze go kra ju.
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Pra wie 2 mln 83 tys. zł kosz to wać bę -
dzie bu do wa no we go blo ku przy ul. Mi -
sjo nar skiej. Pra ce wy ko ny wać bę dzie
Przed się bior stwo Bu do wla ne „R-Bud”.
To je go ofer ta zło żo na w prze tar gu oka -
za ła się naj ko rzyst niej sza. 

Fir ma z Ry pi na po ko na ła: płoc kie
Przed się bior stwo Bu do wla ne Ivest -
Bud, któ re za bu do wę chcia ło o nie ca -
łe 4 tys. zł wię cej, Przed się bior stwo
Usłu go wo -Pro duk cyj ne „Bu dex pol”
z Sier pca (2 mln 656 tys. zł), płoc ką
Vec trę (2,796 tys. zł) oraz kon sor cjum
firm: Przed się bior stwo Bu do wla no -U -
słu go we „Wix bud” z Mi ro sła wia k.
Słup na oraz płoc kie PIU „We resz czyń -
ski”, któ re za o fe ro wa ło naj wyż szą ce -
nę – 2 mln 994 tys. zł. 

Przy pom nij my, że te ren o pow. 1440
mkw. przez na czo ny pod in we sty cję po -
ło żo ny jest mię dzy ul. Mi sjo nar ską
i Sien kie wi cza. Te raz jest to plac nie za -
bu do wa ny, je dy nie w po łud nio wo -
wschod nim na roż ni ku stoi bla sza ny
boks ga ra żo wy, któ ry przez na czo no do
lik wi da cji. Przy pół noc nej i wschod niej
gra ni cy dział ki znaj du ją się zes po ły
trzech par te ro wych ga ra ży mu ro wa -
nych. Po stro nie po łud nio wej stoi wie lo -
ro dzin ny bu dy nek miesz kal ny. 

No wy blok, w któ rym znaj dzie się 16
miesz kań, ma swo ją ar chi tek tu rą na wią -
zy wać do ist nie ją cych już obiek tów.
Ele men tem cha rak te ry stycz nym bę dą

m.in. pod wój ne drzwi bal ko no we oraz
lu kar ny da cho we. Ele wa cje po ma lo wa -
ne bę dą w od cie niu pia sko wym, na to -
miast ba lu stra dy bal ko nów na bor do wo. 

Bu dy nek bę dzie miał pra wie 12 me -
trów wy so ko ści, 26 me trów dłu go ści
i 12 me trów sze ro ko ści. Bę dzie to dwu -
klat ko wy, dwu kon dy gna cyj ny obiekt
mu ro wa ny z czę ścio wym pod piw ni cze -
niem i użyt ko wym pod da szem. Zo sta nie
przy kry ty dwus pa do wym da chem, wy -
ko na nym z bla chy w ko lo rze bor do -
wym. 

Miesz ka nia bę dą mia ły od 31,89 do
45,09 mkw. po wierz chni. Czte ry lo ka le
przez na czo ne zo sta ną dla osób nie peł -
no spraw nych. W każ dej z kla tek znaj dą
się rów nież po miesz cze nia na wóz ki. 

Bu dy nek wy po sa żo ny bę dzie w in sta -
la cje: ciepl ną, cen tral ne go ogrze wa nia,
ciep łej i zim nej wo dy, elek troe ner ge -
tycz ną, ga zo wą oraz w ka na li za cję sa ni -
tar ną i desz czo wą. 

Przy blo ku bę dzie 16 miejsc par kin -
go wych. Wo kół – na 466 me trach kwa -
dra to wych – bę dzie zie leń. Ale za nim to
się sta nie trze ba bę dzie wy ciąć m.in. li -
pę, krze wy li ścia ste i drze wa owo co we.
W za mian zo sta ną po sa dzo ne: klo ny
zwy czaj ne, ro bi nie aka cjo we, ber be ry sy
i ir gi. 

No wy bu dy nek po wi nien być ukoń -
czo ny do 31 paź dzier ni ka 2009 ro ku. 

(m.d.)

W po dob nym sty lu
Kon sor cjum firm pro jek to wych

zaj mie się opra co wa niem do ku men ta -
cji pro jek to wo -kosz to ry so wej w ra -
mach za da nia in we sty cyj ne go pn.
„Bez ko li zyj ne skrzy żo wa nie li nii ko -
le jo wej z al. Pił sud skie go z uw zględ -
nie niem li nii tram wa jo wej”. Ofer ta
zło żo na przez kon sor cjum by ła je dy -
ną, któ ra nie po dle ga ła odrzu ce niu
w prze tar gu og ło szo nym przez Urząd
Mia sta. Pra ce kosz to wać bę dą pra wie
934 tys. zł, a zaj mie się ni mi Kon sul -
ta cyj ne Biu ro Pro jek to we Krzysz tof
Żół tow ski z Gdań ska oraz Pra cow nia
Pro jek to wa Pro most Con sul ting
z Rze szo wa. 

Do ku men ta cja pro jek to wo -kosz to -
ry so wa ma być go to wa do koń ca lip -
ca, ale war tość kosz to ry so wa in we sty -
cji okre ślo na zo sta nie w czte ry mie -
sią ce od pod pi sa nia umo wy.

Przy pom nij my, że cho dzi o to, że by
to ry ko le jo we prze ci na ją ce al. Pił sud -
skie go bieg ły na wia duk cie. Wte dy
nie trze ba by by ło opusz czać szla ba -
nów, czy li prze jazd sa mo cho dów nie
był by blo ko wa ny. We dług wstęp nej
kon cep cji wia dukt bę dzie miał 53,4
me tra dłu go ści. Po obu je go stro nach
znaj do wać się bę dą chod ni ki. Dzię ki
te mu oso by, któ re chcia ły by przejść
z jed nej na dru gą stro nę uli cy nie mu -
sia ły by np. uru cha miać sy gna li za cji

świet lnej, któ ra po wo do wa ła by za -
trzy ma nie sa mo cho dów. 

Bu do wa wia duk tu jest moż li wa, ale
tyl ko wte dy gdy na wierz chnia alei zo -
sta nie ob ni żo na. Spa dek wy niósł by
ok. 4 proc. Ta kie roz wią za nie nie wy -
klu cza, aby po prze bu do wa nej uli cy,
tam gdzie te raz znaj du je się pas zie le -
ni, mógł jeź dzić tram waj. 

Pra ce bu do wla ne po trwa ją ok.
dwóch lat, ale aby nie zab lo ko wać
cał ko wi cie mia sta na le ża ło by je wy -
ko ny wać eta pa mi. Po nad to, je śli by
do szło do bu do wy wia duk tu na 14 dni
trze ba bę dzie zam knąć li nię ko le jo wą
na tra sie Płock -Kut no. Praw do po dob -
nie na ten czas zo sta nie uru cho mio na
za stęp cza ko mu ni ka cja au to bu so wa.
Po cią gi to wa ro we do Or le nu bę dą jeź -
dzi ły okręż ną dro gą przez To ruń,
Sierpc do Płoc ka Trze po wo. 

W do ku men ta cji oprócz bu do wy
wia duk tu znaj dą się rów nież opra co -
wa nia do ty czą ce m.in. lik wi da cji ist-
nie ją cych i od two rze nie w in nej lo ka li -
za cji za tok au to bu so wych, prze bu do wy
skrzy żo wań z dro ga mi osie dlo wy mi
oraz par kin gu osie dlo we go po stro nie
po łud nio wej. Ko niecz ne rów nież bę -
dzie prze bu do wa nie ist nie ją cych in sta -
la cji: wo do cią go wej, sa ni tar nej, desz c-
zo wej, ener ge tycz nej, ga zo wej, ciep -
łow ni czej i te le wi zji kab lo wej. M.D. 

Bę dzie do ku men ta cja

Of fi ce Cen ter przy Sy na go gal nej
Za pięć mie się cy bę dzie go to wy pro jekt bu dyn ku usłu go wo -han dlo we -

go, któ ry sta nie przy Pla cu 13 Stra co nych. 
Sy na go gal na Of fi ce Cen ter za bli sko 543 ty sią ce zło tych za pro jek tu je

fir ma NE O IN VEST z Kielc. In we sto rem jest Agen cja Re wi ta li za cji Sta -
rów ki. W no wym obiek cie znaj dą się lo ka le usłu go we i han dlo we (do
sprze da ży i na wy na jem). Na naj wyż szym, przesz klo nym pię trze, na któ -
re bę dzie moż na wje chać pa no ra micz ną win dą, za pla no wa no re sta u ra cję
z wi do kiem na Sta rów kę. Bu dy nek bę dzie do zo ro wa ny sy ste mem wi zyj -
nym. In we sty cja obej mie rów nież bu do wę par kin gu po dziem ne go i za go-
s po da ro wa nie te re nu wo kół bu dyn ku. 

Umo wa na opra co wa nie pro jek tu zo sta ła pod pi sa na 5 grud nia. Spół ka
ma na wy ko na nie za da nia (pro jekt bu do wla ny wraz z pro jek ta mi wy ko -
naw czy mi) pięć mie się cy. ag

W koń cu uda ło się wy ło nić wy ko -
naw cę, któ ry zaj mie się re mon tem
naj wię ksze go ba se nu w Płoc ku. Pra ce
wy ko ny wać bę dzie Ka to wic kie
Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze-
my sło we go Bu dus. To ta sa ma fir ma,
któ ra by ła ge ne ral nym wy ko naw cą
Ga le rii Wi sła. Mia sto za re mont Po -
do lan ki zap ła ci po nad 4,83 mln zł.
Bu dus po ko nał płoc ką Vec trę, któ ra
za wy ko na nie ro bót chcia ła 5 mln 79
tys. zł. 

Ka to wic kie przed się bior stwo bę -
dzie mia ło osiem mie się cy na wy wią -
za nie się z umo wy. A za kres prac jest
sze ro ki. Zo sta ną prze pro wa dzo ne ro -
bo ty z bran ży: bu do wla ne, elek trycz -
nej i sa ni tar nej. Bu dus zaj mie się tak -
że da chem. Trze ba tam wy ko nać re -
mont ocie ple nia i wy koń cze nia ścian
nad bu dó wek. Na pra wy wy ma ga sy s-
tem od pro wa dza nia wód desz czo -
wych, trze ba wy bu rzyć sta re ko mi ny
i wy mu ro wać no we, na pra wić in sta la -
cję od gro mo wą i po ło żyć no we po -
kry cie da chu. 

Pod czas ro bót ele wa cyj nych zo sta -
ną ro ze bra ne uszkodzone war stwy
mu ru oraz wy ko na ne niez będ ne na -
pra wy, łącz nie z do cie ple niem bu dyn -
ku (war stwa izo la cji ter micz nej ma
wy no sić od 6 do 8 cm). 

Wew nątrz bu dyn ku pra cow ni cy
Bu du sa zaj mą się ro ze bra niem ce ra -

mi ki ba se no wej w niec kach, po -
miesz cze niach dla ra tow ni ków, na -
try skach, sa u nach. Wy ko na ne zo sta -
ną też wszel kie usz czel nie nia. Ścia ny
wie ży zo sta ną wy ło żo ne gre sem,
a jej przesz kle nia bę dą wy mie nio ne.
Po re mon cie na Po do lan ce znaj dzie
się też no wa wan na z hy dro ma sa żem,
z od dziel nym obie giem wo dy. Ro bo -
ty elek trycz ne do ty czyć bę dą wy ko -
na nia oświet le nia awa ryj ne go, ro -
zdzia łu za si la nia i po mia ru ener gii
elek trycz nej mię dzy szko łą a ba se -
nem. 

Za kres prac obej mu je rów nież mo d-
er ni za cję ka na li za cji desz czo wej
i wen ty la cji me cha nicz nej. Część
urzą dzeń zo sta nie wy mie nio na,
a część wy czysz czo na i zde zyn fe ko -
wa na. Ro bo ty re mon to we zo sta ną
prze pro wa dzo ne tak że na wę źle ciepl -
nym. 

Przy pom nij my, że Po do lan ka pow-
stała w la tach 1997-98. Po kil ku la t-
ach bu dy nek za czął się sy pać. War -
szaw ska fir ma To mar -Bud prze pro -
wa dzi ła oce nę tech nicz ną obiek tu
przy ul. Czwar ta ków. Stwier dzo no
wte dy wie le nie pra wi dło wo ści i dla te -
go wła dze mia sta zde cy do wa ły się
zam knąć obiekt. W dru giej po ło wie
2009 ro ku płoc cza nie na resz cie znów
bę dą mo gli ko rzy stać z naj wię ksze go
ba se nu w mie ście. (m.d.)

Czas za cząć re mont
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We współ czes nej edu ka cji szkol nej
wy raź nie zmie ni ła się ro la ro dzi ny, to też
my ślą prze wod nią te go spot ka nia by ła
współ pra ca szko ły z ro dzi ca mi. W wy -
stą pie niach pre le gen tów, któ rych te ma -
ty ka oscy lo wa ła wo kół współ czes nej ro -
dzi ny i jej za dań wy cho waw czych
w spo łe czeń stwie, za dań psy cho lo ga
i pe da go ga szkol ne go, ob sza rów współ -
pra cy na u czy cie la ze śro do wi skiem ro -
dzin nym, moż na by ło zna leźć du żo wąt -
ków, któ re zmu sza ły do za sta no wie nia
się nad pod sta wa mi bu do wa nia har mo -
nij ne go pro ce su ko mu ni ka cji szko ła –
ro dzi ce. Spot ka nie poz wo li ło na do ko -
na nie ana li zy do świad czeń na u czy cie li
prak ty ków oraz wska za nie in te re su ją -
cych me tod współ pra cy i przy czyn po -
peł nia nych błę dów w tym ob sza rze pra -
cy szko ły. Omó wio no m.in. pod sta wy
współ dzia ła nia na u czy cie la z ro dzi ca mi,
za da nia psy cho lo ga i pe da go ga szkol ne -
go, trud no sci we współ pra cy śro do wi -
ska szkol ne go i ro dzin ne go.

Sym po zjum by ło adre so wa ne do dy -
rek to rów, pe da go gów, psy cho lo gów
i na u czy cie li -wy cho waw ców wszyst -

kich szkół po nad gim na zjal nych w po -
wie cie płoc kim, go sty niń skim i sier -
pec kim. Wzię ło w nim udział 120 pra-
cow ni ków pla có wek edu ka cyj nych
i opie kuń czych (na u czy cie li, wy cho -
waw ców, pe da go gów i psy cho lo gów)
oraz 20-oso bo wa gru pa stu den tów –
przy szłych na u czy cie li, a tak że 10 ro -

dzi ców. Pa tro nat ho no ro wy nad sym-
po zjum ob ję li: doc. dr Ewa Wiś niew -
ska – pro rek tor PWSZ, Ewa Ada sie -
wicz – dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji
UMP, doc. dr Ewa Czar nec ka – dy rek -
tor In sty tu tu Pe da go gi ki PWSZ, An na
Pie kar ska – dy rek tor ZSZ Nr 2. W Ko -
mi te cie Na u ko wo -Or ga ni za cyj nym
sym po zjum zna le źli się: dr Do ro ta Dą -
dzik, Da riusz J. Szad kow ski, dr
Agniesz ka Gło wa la, dr Li lia na To ma -
szew ska. Ko mi tet Or ga ni za cyj ny sym-
po zjum two rzy li: Da riusz J. Szad kow -
ski, Ewa Wiś niew ska, Emi lia Kieł ba -
sie wicz, Alek san dra Za gro ba.

Sym po zjum by ło oka zją do wy mia ny
po glą dów nad te o rią i prak ty ką współ -
dzia ła nia współ czes nej szko ły ze śro do -
wi skiem ro dzin nym. D.J.Sz.

9 grud nia 2008 r. w au li ra tu sza od by ło się sym po zjum na u ko we
pod ha słem: „Szko ła dla ro dzi ców – ro dzi ce dla szko ły”. Zor ga ni -
zo wał je Zes pół Szkół Za wo do wych Nr 2 pod pa tro na tem In sty tu -
tu Pe da go gi ki Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Płoc ku.

Ro dzi ce – szko ła
Po nad 400 prac wpły nę ło na ogól no -

pol ski kon kurs pla stycz ny, zor ga ni zo -
wa ny przez I Pry wat ne Li ce um Pla sty-
cz ne w Płoc ku przy współ pra cy wy dzia -
łu ogrod nic twa i ar chi tek tu ry SGGW.
Głów nym te ma tem kon kur su był ogród,
któ ry uczest ni cy z 26 li ce ów pla stycz -
nych z ca łe go kra ju, przed sta wi li w naj -
róż niej szych od sło nach.

Grand Prix kon kur su zdo by ła Syl wia
Ziół kow ska z Li ce um Pla stycz ne go

w Szcze ci nie. W ka te go rii ma lar stwa ju -
ry naj wy żej oce ni ło pra cę Han ny Roz-
pa ry z Zes po łu Szkół Pla stycz nych
w Dą bro wie Gór ni czej. Dru gą na gro dę
przyz na no Da mia no wi Szych cie z Płoc -
ka. W ka te go rii ry sun ku I miej sce za ję ła
We ro ni ka Szwar nóg z Kra ko wa, a II –
Da mian Sza ra fin z Za mo ścia.

Na gro dzo ne pra ce li ce um umie ści ło
w ka len da rzu i na kar tkach pocz to -
wych. (j)

Ogro dy ma lo wa ne

WZes po le Szkół nr 1 (Gim na zjum
nr 1 i IV LO im. Bo le sła wa Krzy-

wo u ste go) na u czy cie le prze pro wa dzi li
w li sto pa dzie ak cję po le ga ją cą na:

– in for mo wa niu o tym, co trze ba wie -
dzieć o kra jach glo bal ne go Po łud nia (dwie
lek cje prze pro wa dzo ne przez wy cho waw -
ców w gim na zjum i li ce um, ga zet ki in for -
ma cyj ne na ko ry ta rzach szko ły),

– uczest nic twie ucz niów w gru po wej
adop cji dzie ci z Af ry ki, or ga ni zo wa nej
przez Sa le zjań ski Oś ro dek Mi syj ny (1 zł
rocz nie od każ de go ucz nia szko ły przez
6 lat). De cy zję w spra wie prze ka zy wa -
nia tych pie nię dzy kon kret nej pla ców ce
opie kuń czo -o świa to wej po dej mie SOM
i za wia do mi o tym szko łę. W ko lej nym
eta pie pro jek tu pla no wa ne jest na wią za -
nie z tą pla ców ką kon tak tu li stow nego
lub e-ma i lo we go.

20 li sto pa da 2008 r. od by ła się
w szko le uro czy stość, pod su mo wu ją ca
do tych cza so we dzia ła nia. Zo stał na nią

za pro szo ny Kor dian Ko cha no wicz –
spe cja li sta ds. za rzą dza nia w NGO (or -

ga ni za cje po za rzą do we, pro jek ty po mo -
co we). Ja ko kon sul tant AS SIST -IN pra -
cu je m.in. dla Pol skiej Ak cji Hu ma ni tar -

nej oraz Pol skie go Związ ku Nie wi do -
mych. Jest rów nież sta łym współ pra -
cow ni kiem In sty tu tu Glo bal nej Od po -
wie dzial no ści. Gość wyg ło sił po ga dan -
kę, ilu stro wa ną cie ka wy mi zdję cia mi,

opo wia dał o swo ich do świad cze niach
z po by tu m.in. w Af ry ce, Ame ry ce Płd.
Na wią zał świet ny kon takt z mło dzie żą,
któ ra ży wo re a go wa ła na je go re la cje,
a po tem za da wa ła py ta nia. Do ty czy ły
one za rów no wa run ków ży cia w kra jach
Po łud nia, jak i dro gi Kor dia na Ko cha no -
wi cza do wo lon ta ria tu. 

W pro gra mie uro czy sto ści by ła rów -
nież pre zen ta cja mul ti me dial na, któ rą
wraz z in for ma cją o ak cji na u czy cie le
pla nu ją wy słać do szkół płoc kich, za chę -
ca jąc w ten spo sób in nych do za in te re so -
wa nia się kra ja mi glo bal ne go Po łud nia.
W trak cie spot ka nia ucz nio wie wy słu -
cha li też gło su zna nych miesz kań ców
Af ry ki m.in. Nel so na Man de li, któ ry
mó wił o tym jak sa mi pró bu ją roz wią zać
prob le my swych kra jów i ape lo wał, aby
wszy scy zmie nia li świat na spra wie dli -
wszy dla wszyst kich je go miesz kań ców. 

Ucz nio wie wzię li też udział w qu i zie
(z na gro da mi) o kra jach Po łud nia. ub

Da le kie kra je Po łud nia

,,Jak nie ko chać je sie ni, jej barw
pur pu ro wych,
Sza rych, żół tych, czer wo nych, sre-
br nych, szcze roz ło tych.
Gdy bia łą mgłą otu li za cho dzą cy
księ życ,
Gdy koi w two im ser cu co dzien ne
tęsk no ty.”

Ta de usz Wy wroc ki

Sa mo rząd Ucz niow ski na u cza nia zin-
te gro wa ne go płoc kiej „osiem nast ki” co
ro ku or ga ni zu je kon kurs poe tyc ki pt.
,,Je sień w poe zji”. W li sto pa do wej edy cji
kon kur su wzię ło udział 45 re cy ta to rów,

któ rzy w je sien nej sce ne rii,w sa li wy peł -
nio nej po brze gi przez ro dzi ców, dziad -
ków i in nych człon ków ro dzin de kla mo -
wa li przy go to wa ne wier sze. Dzie ci re cy -
to wa ły z wiel kim prze ję ciem i za an ga żo -
wa niem. Ju ry mia ło ogrom ne prob le my
z wy ło nie niem zwy cięz ców. Na gro dze ni
ucz nio wie to: Ka ro li na Le o nar czyk, Mo -
ni ka Szpa ra dow ska, Ma ja Gu tor ska, Ma -
ja Al bio niow ska -Mo chol, Ja kub Jasz -
czak, Aga ta La szuk, Oli wia Kraw czyk,
Kac per Ogrod nik, Ka mi la Gło wac ka, Kla -
u dia Smo liń ska, Na ta lia Ło mic ka, Ga -
brie la Mi łow.

Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy książ ko -
we i dy plo my ufun do wa ne przez Urząd
Mia sta Płoc ka, a po zo sta li uczest ni cy pa -
miąt ko we dy plo my i upo min ki. IJ

Je sień w poe zji
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We wsi Pie czy ska Iłow skie na dal ist-
nie ją tzw. ter py – sztucz ne na sy py wo -
kół do mostw, któ re Olen drzy bu do wa li,
aby chro nić je przed po wo dzia mi. Dziś
lud ność gos po da ru ją ca na ma jąt kach
olen der skich, nie tyl ko nic nie wie
o daw nych pra co wi tych miesz kań cach
tych ziem, ale czę sto nie świa do mie
nisz czy śla dy ich kil ku set let niej byt no -
ści. – Je den z gos po da rzy wy rów nał spy-
chem ter pę, uwa ża jąc ją za zbęd ną – po -
da je przy kład Ma gda le na Li ca – Ka czan
z Dzia łu Et no gra ficz ne go Mu ze um Ma -
zo wiec kie go w Płoc ku, któ ry zor ga ni zo -
wał wy sta wę „Osad nic two Olen der skie

na Ma zo wszu” po łą czo ną z wy sta wą
„Men no ni ci na Żu ła wach. Oca lo ne
Dzie dzic two”, któ ra zo sta ła opra co wa na
przez Od dział Et no gra fii Mu ze um Na r-
o do we go w Gdań sku. 

Za tar te śla dy 

Olen drzy – pier wot nie osad ni cy
z Fry zji i Ni der lan dów – od XVI w. za -
kła da li wsie w Pru sach Kró lew skich,
wzdłuż Wi sły i jej dop ły wów, na Ku ja -
wach, Ma zo wszu i w Wiel ko pol sce;
w miej scach pod mo kłych, za le wo wych
i ba gien nych, któ rych Po la cy ni gdy nie
oś mie li li by się za sie dlić. Rzecz pos po li -
ta ich po trze bo wa ła. Po sia da li bo wiem
umie jęt ność okieł zna nia i współ ży cia
z wiel kim ży wio łem, ja kim by ła wów-
czas wo da (osu sza nie te re nów pod mo -
kłych i ba gien). 

– Naz wa Olen der z cza sem prze sta ła
do ty czyć tyl ko miesz kań ców z te re nów
obec nej Ho lan dii, ale oz na cza ła spe cy -
ficz ny dla tych osad ni ków spo sób gos -
po da ro wa nia, pod po rząd ko wa nie ży -
wio łu wo dy i in ne wyz na nie od ka to lic -
kie go – do da je Li ca – Ka czan. By li
wów czas naj za moż niej szą gru pą chło -
pów. Za cho wy wa li wol ność oso bi stą,
włas ną re li gię i prze ko na nia. Wie lu
z nich by ło wyz na nia men no nic kie go
(ewan ge li cy), cha rak te ry zu ją ce go się
m.in. tym, że chrzest przyj mo wa ny był
od lat 14 ja ko świa do ma de cy zja oraz
obo wią zy wał wyz naw ców cał ko wi ty
za kaz no sze nia i uży wa nia bro ni. Śla dy

po osad nic twie olen der skim, choć już
nie licz ne, wi docz ne są do dziś. 

– Ob ser wu je my je jesz cze w kra jo bra -
zie w po sta ci ko ścio łów, cmen ta rzysk,
dróg ob sa dzo nych wierz ba mi czy dłu -
gich do mów z wy so ki mi da cha mi i ko lo -
ro wy mi okien ni ca mi – mó wi Grze gorz
Pia skow ski z Mu ze um Ma zo wiec kie go,
któ ry po ka zu je też przy kła dy kształ to -
wa nia śro do wi ska przez Olen drów; dziś
za ra sta ją ce ro wy na wad nia ją ce w Świ -
nia rach i zbior ni ki re ten cyj ne w Sa dach
oraz tzw. pło ty ło zi no we, któ re jesz cze
moż na zo ba czyć w oko li cach Do brzy -
ko wa. Te pło ty to przy kład umie jęt ne go

wy ko rzy sta nia dóbr na tu ral nych przez
Olen drów. Ło zi nę po zy ski wa li z na sa -
dzo nych przez sie bie wierzb, któ re sta -
no wi ły na tu ral ną za po rę przed krą. 

– Kie dyś każ de gos po dar stwo oto c-
zo ne by ło ta kim pło tem, two rzą cie ka -
wą kra tow ni cę pól. Dziś lu dzie czę sto
usu wa ją wierz by, nie wie dząc, jak
waż ną i po ży tecz ną peł nią ro lę – mó wi
Pia skow ski. – W na szych wę drów kach
po olen der skich śla dach spot ka liś my
prze woź ni ka rzecz ne go w No wym Se -
czy mi nie, któ ry pa mię tał Olen drów
i nie mógł zro zu mieć wy ci na nia drzew.
Przed wo jen ny kra jo braz tych ziem był
cał ko wi cie in ny od te go, któ ry zna my.
Olen drzy miesz ka li w ta kich miej sco -
wo ściach jak: Wion cze min No wy
(„no wy” za stą pił przed wo jen ny przy -
miot nik „nie miec ki” we wsiach, gdzie
miesz ka li Olen drzy), No wy Tro szyn,
Sa dy. 

Po wi dła z bu ra ków

Pier wszy raz w te ren pra cow ni cy Mu -
ze um Ma zo wiec kie go wspól nie z et no -
gra fem dr Ta de u szem Ba ra niu kiem ru -
szy li w 2005 ro ku. – Chcie liś my nie tyl -
ko od szu kać miej sca, ale i lu dzi, któ rzy
tę kul tu rę pod trzy mu ją lub pa mię ta ją –
wspo mi na Li ca – Ka czan. W su mie wy -
ja zdów by ło kil ka na ście, w trak cie któ -
rych zgro ma dzo no ma te riał fo to gra ficz -
ny i fil mo wy, prze pro wa dzo no wy wia -
dy z po tom ka mi osad ni ków olen der -
skich; Hel mu tem Ne it schem, je go żo ną

Zel mą (z do mu Cil kie) oraz El żbie tą
No wa kow ską (z do mu We gert). Choć
ich przod ko wie nie po cho dzi li z tych
ziem, to ży jąc tu od wie ków, za cho wu -
jąc kul tu ro wą odręb ność, wro śli w tę
zie mię, sta li się pol ski mi pa trio ta mi. 

– Pa ni No wa kow ska by ła cór ką Re in -
hol da We ger ta, któ ry w cza sie oku pa cji
kie ro wał mły nem w San ni kach. Miał
kon tak ty z wła dza mi nie miec ki mi i ge -
sta po, przy jeż dża ją cy mi po mą kę do
mły na. Dzię ki te mu ostrzegł wie lu Po la -
ków przed aresz to wa nia mi, a wspól nie
z ks. He le now skim – pro bosz czem pa ra -
fii Czer mno or ga ni zo wał pa czki dla jeń -
ców wo jen nych, prze pro wa dzał też Po -
la ków do Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa
– opo wia da Li ca – Ka czan. – Po dob nie
by ło z p. La u rą z do mu Stel le, któ ra wy -
szła za mąż za Mie czy sła wa So wiń skie -
go – ofi ce ra wrześ nio we go, póź niej
człon ka AK. Jej dom był pun ktem kon-
tak to wym. Tu ukry wał się je den z do -
wód ców po dzie mia, a ona sa ma wy ra -
bia ła za świad cze nia o pra cy w ma jąt ku
swe go oj ca i uła twia ła prze do sta nie się
do GG. 

Nie ste ty, po 1945 ro ku wię kszość wy -
je cha ła do Nie miec i Ka na dy, a ci co zo -
sta li do świad cza li wie le złe go na nie -
przy jaz nej wów czas dla nich pol skiej
zie mi. Dziś wspo mi na ją, jak wy glą dał
świat ich dzie ciń stwa, są jed ny mi
z ostat nich już świad ków kul tu ry olen-
der skiej nad Wi słą.

Oni jesz cze pa mię ta ją; be czki z su -
szo ny mi owo ca mi, z któ rych sły nę li ich
przod ko wie i słyn ne olen der skie po wi -
dła z bu ra ków. – Cią gle jesz cze moż na
pos ma ko wać tej kul tu ry – do da je Pia -
skow ski. – Ta kie po wi dła jesz cze się ro -
bi na Ma zo wszu. Pra cow ni cy MMP do -
tar li do ko biet, któ re go tu ją po wi dła wg
olen der skich re cep tur; płyn ne z so ku
bu ra ków (tzw. czy ste) i gę ste z bulw
oraz ja błek i dy ni. Sam pro ces jest dłu gi
i pra coch łon ny. W Kę pie Ka ro liń skiej
za cho wa ła się na wet sta ra, mu ro wa na
su szar nia i po wi dlar nia, choć dziś uży -
wa ne już do in nych ce lów. 

Oca lić pa mięć

In ne przez na cze nie ma ją też daw ne
zbo ry ewan ge lic kie; w No wym Wy my -
ślu po woj nie był klu bem „Ru chu” z sa -
lą ki no wą, ma ga zy nem „Her ba po lu”,
a te raz pla no wa ny jest tu klub. W No -
wym Tro szy nie był przez ja kiś czas
skle pem, te raz stoi pu sty. – Pow stał
w 1939 r., tuż przed wy bu chem woj ny.
Od by ła się tu tyl ko jed na, ale za to eku-
me nicz na msza; dla Po la ków i Niem -
ców. Po woj nie był tu po ste ru nek po li cji
i szko ła. Je dy nie ten w No wym Se czy mi -
nie na dal peł ni fun kcje sa kral ne ja ko
ko ściół ka to lic ki – mó wi Li ca – Ka czan.

Pa mięć o Men no ni tach, Olen drach
przez wie le lat nie by ła „mod na”. Te raz
pow sta ją sto wa rzy sze nia, któ re chcą ją
kul ty wo wać, a Od dział Et no gra fii Mu -
ze um Na ro do we go w Gdań sku przy go -
to wał wy sta wę „Men no ni ci na Żu ła -
wach. Oca lo ne dzie dzic two”, któ ra zdo -
by ła I na gro dę w kon kur sie Sy bil li –
naj bar dziej pre sti żo wym wy da rze niu
w pol skim mu ze al nic twie. Wy sta wa,
w prze ci wień stwie do skrom niej szej
płoc kiej (gdzie do mi nu ją plan sze), pre -
zen tu je za byt ki kul tu ry ma te rial nej
zwią za ne z upra wą zie mi (głów nym
men no nic kim za ję ciem), przy go to wa -
niem po ży wie nia, wy po sa że niem
wnętrz miesz kal nych i gos po dar czych
(mły nek do ka wy, pra sa do se ra, for my
pie kar skie, na czy nia, skrzy nie men nic -
kie); do ku men ty rę ko piś mien ne i dru ko -
wa ne, a w nich m.in. przy wi le je -dy plo -
my na da wa ne i po twier dza ne przez pol-
skich wład ców czy kon trak ty wie lo let -
nich dzier żaw grun tów. Ek spo zy cja
czyn na do mar ca 2009 r. (rł)

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Men no ni ci, Olen drzy – daw ni miesz kań cy, któ rzy przez wie ki kształ to wa li obraz Ma zo wsza. 
Czy ich świat zgi nął bez po wrot nie, czy jed nak coś po nich po zo sta ło? 

Słod ko -gorz ki smak Olen drów
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Od II wieku p.n.e. do IV wieku n.e. na
zie miach w do rze czu środ ko wej Wi sły (w
oko li cach dzi siej sze go Prusz ko wa, Brwi -
no wa, Mi la nów ka i Błoń) ist niał roz leg ły
oś ro dek hut nic twa że la za, praw dzi we hut-
ni cze zag łę bie, dru gie  co do wiel ko ści
w Eu ro pie. Je go hi sto rię mo że my poz nać
na naj no wszej wy sta wie „Źró dło ży wio -
łów. Ma zo wiec kie cen trum me ta rul gicz ne
z cza sów im pe rium rzym skie go” w płoc -
kim Spich le rzu. 

Na ślad sta ro żyt ne go oś rod ka, wpadł
sto sun ko wo nie daw no, bo w l. 70. XX w.
słyn ny ar che o log Ste fan Wo y da. Od kry -
cie uz na no za jed no z naj wię kszych osią -
gnięć pol skiej ar che o lo gii okre su po wo -
jen ne go, a sy ste ma tycz ne ba da nia wy ko -
pa li sko we pro wa dzo ne w tym re jo nie od
po nad 35 lat za o wo co wa ły roz poz na niem
kil ku set in te re su ją cych sta no wisk ar che o -
lo gicz nych, ta kich jak pie co wi ska hut ni -
cze, ko pal nie ru dy, miej sca jej oczysz cza -
nia i pra że nia, re lik ty pie ców wa pien ni -
czych do star cza ją cych wap na po trzeb ne -
go do usu wa nia z wy ta pia nej ru dy zbęd-
nych skład ni ków, stud nie, ko pal nie gli ny,
pa le ni ska i in ne urzą dze nia ognio we sta -
no wią ce  pier wot nie część pra cow ni ko -
wal skich. Sta ro żyt ne oś rod ki hut ni czo -ko -
wal skie, ta kie jak ten na Ma zo wszu oraz
od kry ty wcześ niej w Gó rach Świę to krzy -
skich, w któ rych wy ta pia no i prze ra bia no

ogrom ne ilo ści że la za, zas po ka ja ły po pyt
na ten su ro wiec ze stro ny licz nych lu dów
„bar ba rzyń skich” są sia du ją cych z Ce sar -
stwem Rzym skim. 

– Ger ma nie, po żą dli wym wzro kiem pa -
trząc na gra ni czą ce z ni mi ce sar stwo, do
wal ki po trze bo wa li wy pro du ko wa nej
z ma zo wiec kie go że la za bro ni. I to jest to
źró dło ży wio łów, któ re od mie ni ło ca łą sta -
ro żyt ną Eu ro pę, wpro wa dza jąc ją w wie ki
śred nie – mó wi To masz Kor da la. 

Na wy sta wie mo że my prze śle dzić na
plan szach jak wy twa rza no że la zo, zo ba -
czyć prze krój pie ca i stud ni. Są też na ma -
cal ne śla dy dzia łal no ści oś rod ka: za pin ki,
klam ry, szpi le, mie cze, oku cia tarcz i gro ty
włócz ni, sprzę ty uży wa ne w gos po dar stwie
do mo wym (na czy nia, wia dra, przę śli ki)
oraz przed mio ty słu żą ce do utrzy ma nia hi -
gie ny oso bi stej (grze bie nie, szczyp czy ki). 

Od kry cie na Ma zo wszu Za chod nim
sta ro żyt ne go cen trum me ta lur gicz ne go
sta ło się im pul sem do stwo rze nia
w pod war szaw skim Prusz ko wie no wej
pla ców ki na u ko wo -ba daw czej i mu ze al -
nej. W 1975 r. zo sta ło po wo ła ne do ży -
cia Mu ze um Sta ro żyt ne go Hut nic twa
Ma zo wiec kie go. Stam tąd po cho dzi
właś nie naj no wsza wy sta wa Dzia łu Ar -
che o lo gicz ne go Mu ze um Ma zo wiec kie -
go w Płoc ku, któ rą moż na oglą dać w
Spichlerzu do 22 mar ca 2009 r. (rł)

Ger ma nie – ży wioł, któ ry osta tecz nie poch ło nął Ce sar stwo
Rzym skie wy ku wał swój oręż na Ma zo wszu, w po tęż nym cen trum
me ta lur gicz nym, pro du ku ją cym set ki ton że la za rocz nie

Źró dło ży wio łów

Pow stał naj praw do po dob niej w
Płoc ku. Wy ko na ny jest z pod wój ne go
pła tu ba weł nia ne go, czer wo ne go płót -
na. Po obu stro nach wid nie ją na ma lo -
wa ne ręcz nie na pi sy. Ca łość ma wy mi-
a ry 57 na 60 cm. Obiekt znaj du je się
w płockim Muzeum Mazowieckim od
1949 r. (wów czas prze ka za ło go To wa -
rzy stwo Na u ko we Płoc kie). Od 1973
tran spa rent pre zen to wa ny był na sta łej
wy sta wie „X wie ków Płoc ka”, od 2005
do 2006 r. – na wy sta wie cza so wej
w Mu ze um Nie po dleg ło ści w War sza -
wie. Stan obiek tu był zły; spę ka na far -
ba, spło wia ła tka ni na z nie wiel ki mi
usz ko dze nia mi na ca łej po wierz chni,
brze gi tka ni ny miej sco wo prze tar te,
bocz ne kra wę dzie zde for mo wa ne. Pra -

ce kon ser wa tor skie wy ko na ła An na Te -
re sa Kę dzio rek. Od no wa sztan da ru by -
ła moż li wa dzię ki do ta cji w ra mach mi -
ni ste rial ne go pro gra mu ope ra cyj ne go
„Dzie dzic two kul tu ro we”. Pe pe e sow -
ski tran spa rent bę dzie moż na oglą dać
w no wej czę ści mu ze um na wy sta wie
„X wie ków Płoc ka”.

Szcze gó ły do ty czą ce re no wa cji moż -
na zna leźć w ar ty ku le Ka ta rzy ny Ro -
gal skiej za mie szo nym w naj no wszym
„Biu le ty nie Mu ze al nym” nr 3/12. Po za
tym kwar tal nik Mu ze um Ma zo wiec kie -
go in for mu je o ak tu al nych mu ze al nych
wy sta wach, III Pik ni ku Ar che o lo gicz -
no – Et no gra ficz nym i dru gim se zo nie
ba dań wy ko pa li sko wych na wzgó rzu
Kra si no. opr. (r.ł.)

Precz z Ca rem. Niech ży je P.P.S. – tran spa rent z ta kim ha słem
z 1905, bę dą cy w zbio rach Mu ze um Ma zo wiec kie go zo stał pod-
da ny re no wa cji

Czer wo ny sztan dar
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Mu ze um Mo vie
Cho dzi o Sta re Ma zo wsze–przy ro da

i czło wiek, któ re wy pro du ko wa ło Mu ze um
Ma zo wiec kie w Płoc ku. Trwa ją cy 35 min.
film uka zu je spe cy ficz ne ce chy śro do wi ska
na tu ral ne go tej czę ści Pol ski oraz za cho wa -
ne do dzi siaj cha rak te ry stycz ne prze ja wy
roz wo ju osad nic twa i ży cia kul tu ral ne go
tych ziem od cza sów ple mien nych do XVI
wie ku. Wi dzo wie ma ją moż li wość od wie -
dze nia m.in. dzie wi czych sta ro rze czy nad
Wi słą, wie lu gro dzisk z róż nych faz okre su
wczes noś red nio wiecz ne go oraz naj cen niej -
szych za byt ków ar chi tek tu ry ro mań skiej,
go tyc kiej i re ne san so wej. Du żo miej sca po -

świę co no naj daw niej szym dzie jom Płoc ka
– naj star sze go i naj waż niej sze go na Sta rym
Ma zo wszu oś rod ka miej skie go.

– Atrak cją fil mu są licz ne uję cia ma zo -
wiec kich kra jo bra zów z lo tu pta ka – do da -
je To masz Kor da la – au tor sce na riu sza fil -
mu. Zdję cia mi i mon ta żem za jął się Jan
Ga wrył kiewcz. W ro lę śred nio wiecz ne go
wo ja (w in sce ni zo wa nych frag men tach
fil mu) wcie lił się Krzysz tof Ma tu siak –
pra cow nik Dzia łu Ar che o lo gicz ne go
MMP. Do dat ko wą atrak cją fil mu jest głos
lek to ra – Ksa we re go Ja siń skie go oraz mu -
zy ka zes po łu OPEN FOLK. Film moż na
ku pić w ka mie ni cy przy Tum skiej 8 i w
Spich le rzu. Ce na: 10 zł. (rł)

Na pre mie rze sprze da no 100 egz. fil mu. To no wy, do bry spo sób
do cie ra nia, prze de wszyst kim do mło dzie ży, z nie za wsze ła two
przys wa jal ną wie dzą. 

Skar biec ka te dral ny do nie daw na,
w sta rej sie dzi bie Mu ze um Die ce zjal -
ne go, po ka zy wa ny był rzad ko. Mo gli
go oglą dać wy łącz nie hi sto ry cy sztu-
ki, spe cjal ni go ście i od cza su do cza -
su zor ga ni zo wa ne gru py. Od po nad
pół ro ku jest on czę ścią sta łej ek spo -
zy cji w no wej sie dzi bie mu ze um
w opac twie po be ne dyk tyń skim.
Wresz cie ma on wła ści wą opra wę; no -
wa prze strzeń, no wo czes ne oświet le -
nie i szkla ne gab lo ty. W sier pniu
Adam Łu kaw ski zło żył dy rek to ro wi
pla ców ki ks. Bro ni sła wo wi Gwieź dzie
pro po zy cję wy da nia ka len da rza z naj -
cen niej szy mi za byt ka mi Skar bca; her -
mą św. Zyg mun ta z wień czą cym ją
pia stow skim dia de mem zdo bio nym
sza fi ra mi, ru bi na mi i per ła mi – fun da -
cji kró la Ka zi mie rza Wiel kie go
z 1370 r., zło tym kie lichem bpa. Fer-
dy nan da Wa zy z XVII w.

– Wspól nie z au to rem zdjęć Pio trem
Łu kaw skim i au tor ką pro jek tu Jo an ną
Pia sec ką za ło ży liś my, że bę dzie on
bar dzo osz częd ny w for mie. Chcie li-
ś my zo sta wić pań stwa sam na sam z ty -

mi dzie ła mi sztu ki, że by nic  nie przesz -
ka dza ło w od bio rze – mó wił 10 grud-
nia pod czas ofi cjal nej pre zen ta cji ka -
len da rza w Mu ze um Die ce zjal nym
Adam Łu kaw ski – wła ści ciel Dru kar ni
Ag press.

To już dzie sią ty, ju bi le u szo wy ka -
len darz tej dru kar ni. Każ dy wcześ niej -
szy był ści śle zwią za ny z Płoc kiem, je -
go hi sto rią lub co dzien no ścią. Każ dy
obok fun kcji prak tycz nych miał też
wa lo ry ar ty stycz ne, na gra dza ne po tem
na płoc kich i ogól no pol skich wy sta -
wach ka len da rzy. Pier wsze trzy la ta
Ag press po świę cił zdję ciom sta re go
Płoc ka, wcześ niej nie pub li ko wa nym,
któ re po cho dzi ły z pry wat nej ko lek cji
Ja na Szy mań skie go. Po tem by ły por -
tre ty zwie rząt ze schro ni ska (wów czas
do chód przez na czo ny zo stał na tę pla -
ców kę). Kil ka lat te mu roz po czął się
tzw. okres mu ze al ny. Fir ma wy da  ła
ka len da rze pre zen tu ją ce dzie ła sztu ki
zgro ma dzo ne w Mu ze um Ma zo wiec -
kim w Płoc ku. Ten ostat ni, ze Skar-
bcem Mu ze um Die ce zjal ne go jest kon-
ty nu a cją te go kie run ku. (rł)

Ju bi le u szo wy ka len darz
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Chór Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za -
wo do wej w Płoc ku Vox Ju ven tu tis go -
ścił w dniach 4-7 grud nia 2008 ro ku
w Pra dze na Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Mu zy ki Ad wen to wej i Bo żo na ro -
dze nio wej. Pod czas te go po by tu dał trzy
kon cer ty. Pier wszy dla ko ne se rów śpie -
wu chó ral ne go w ko ście le Świę te go Mi -
ko ła ja na pla cu Sta ro miej skim, ko lej ny
na pra skiej Sta rów ce w prze pięk nej świą -
tecz nej sce ne rii, en tu zja stycz nie ode bra -
ny za rów no przez miesz kań ców Pra gi jak
i tłum nie zgro ma dzo nych tu ry stów z ca -
łe go świa ta. W ostat nim dniu chór śpie -
wał w kon cer cie fi na ło wym, bę dą cym
zwień cze niem fe sti wa lu. Vox Ju ven tu tis
por wał 800-oso bo wą pub licz ność ży wio -
ło wym wy ko na niem Hal le lu jah z par tią
so lo wą Mo ni ki Kry stek.

Kwar tet Po si ti ve Vi bra tions (Mo ni ka
Kry stek, To mek Je żew ski, Łu kasz Groc ki
i Ania Kru szyń ska) bra wu ro wo wy ko nał
utwór Ope ra tor z to wa rzy sze niem po zo -
sta łych chó rzy stów, przy akom pa nia men -
cie Ma cie ja Bień ka. Na bęb nach swo je
„pięć mi nut” wy grał Ar ka diusz Ro gal ski.
Nad ca ło ścią czu wał nie stru dzo ny i eks -
pre syj ny dy ry gent Ro bert Ma jew ski.

Chór płoc kiej PWSZ był niek we stio -
no wa ną gwia zdą te go fe sti wa lu. Zde cy -
do wa nie wy róż niał się na tle kil ku na stu
chó rów z po nad 10 kra jów (m.in. Nie -
miec, Au strii, Ru mu nii, Por tu ga lii,
Włoch, An glii, Fin lan dii, Wę gier). Swo -
im uda nym wy stę pem pięk nie pro mo -
wał nie tyl ko uczel nię, ale tak że Płock
i Pol skę. 

Pod czas tra sy kon cer to wej chór wy -
ko nał 8 utwo rów: „Dzi siaj w Bet le jem”,
„Ocu li Om nium” – Char les’a Wo o da,
„Pu ri fied” – Mi cha e la W. Smi tha,
„Dzwo ne czko wą ko len dę” (Ca rol of the
bell), „Ope ra tor” – S. Spi ve ry, „W
dzień Bo że go Na ro dze nia”, „Christ mas
Lul la by” – J. Rut te ra, „Hal le lu jah„ –
G.F. Han de la.

Przy pom nij my, że chór Vox Ju ven tu -
tis pow stał w 1999 ro ku tj. w ro ku uru-
cho mie nia szko ły. Jed nak po cząt ki ist-
nie nia zes po łu da tu ją się na rok 1987,
kie dy zro dził się po mysł utwo rze nia ka -
me ral ne go chó ru przy ów czes nym Stu -
dium Na u czy ciel skim. Pier wszym dy ry -
gen tem pra cu ją cym z chó rem w la tach
1987 – 1999 by ła Mie czy sła wa Bo giel.
Od ro ku 1999 do chwi li obec nej fun kcję
tę peł ni Ro bert Ma jew ski – wy kła dow -
ca PWSZ w Płoc ku, dzia łacz ko ła Ko -
day’ow skie go przy Aka de mii Mu zycz -
nej w War sza wie, czło nek Płoc kie go
To wa rzy stwa Mu zycz ne go. Z po wo dze -
niem wy stę pu je też w ro li kon fe ran sje ra. 

Vox Ju ven tu tis jest zdo byw cą wie lu
na gród i wy róż nień (mię dzy na ro do we
kon kur sy w Cze chach, Wło szech, tra sy
kon cer to we – Gre cja, Chor wa cja, Buł -
ga ria. W ma ju bę dzie kon cer to wał we
Lwo wie na za pro sze nie Fil har mo nii
Lwow skiej. 

Re per tu ar chó ru jest róż no rod ny, 
obej mu je pieś ni re ne san so we, mu zy kę
ko ściel ną, współ czes ną mu zy kę pol ską
i za gra nicz ną, a tak że aran żo wa ną mu -
zy kę lu do wą. M. Znyk

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Ad wen to wej i Bo żo na ro dze nio wej 

Ko lę dy w Pra dze
W nie dzie lę, 23 li sto pa da 2008 ro -

ku, w sa li kon cer to wej Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej w Płoc ku wy stą pi li
z krót ki mi re ci ta la mi lo kal ni zwy cięz -
cy Kon kur sów Pia ni stycz nych im.
Lud wi ka Ste fań skie go i Ha li ny Czer -
ny -Ste fań skiej: Ewa Tyt man (2004)
i To masz Zgo rzel ski (2002) – ina u gu -
ru jąc tym sa mym je go ju bi le u szo wą,
dwu dzie stą edy cję. Od stro ny or ga ni -
za cyj nej PSM przy go to wa ła ją z tra dy -
cyj ną pie czo ło wi to ścią – o czym naj -
le piej za świad czył wy jąt ko wo ob szer -
ny pro gram, szcze gó ło wo do ku men tu -
ją cy wszyst kie jej po przed ni czki.

Dzie sięć kon kur sów w cią gu osiem-
na stu lat... Od skrom nych po cząt ków
w 1990 ro ku (dwa dni, pięt na ścio ro
dzie ci wy łącz nie z Ma zo wsza, czte ro o -
so bo we, w po ło wie płoc kie ju ry) do re -
kor do wo oka za łej edy cji szó stej, nies -
peł na je de na ście lat póź niej (pięć dni,
163 mło dych, nie tyl ko pol skich pia ni -
stów z ca łe go kra ju, pra wie dwu krot nie
licz niej sze, de fac to mię dzy na ro do we
gro no ju ro rów) dro ga za i ste da le ka.
Licz ba uczest ni ków wa ha ła się póź niej
dość znacz nie – dwa la ta te mu tyl ko 35
osób, te raz o dwie mniej – lecz re no ma
i pre stiż im pre zy sy ste ma tycz nie ro sły.
W ju ry za sia da ło co raz wię cej mię dzy -
na ro do wych sław sztu ki i dy dak ty ki
for te pia nu. W ro ku bie żą cym, obok sta -
łe go kon tyn gen tu ek sper tów w po sta ci
prof. prof. El żbie ty Ste fań skiej, cór ki
pa tro nów kon kur su, Pa wła Skrzyp ka
i An drze ja Ar ty kie wi cza, mię dzy in ny -
mi Svet la na Bel sky (Uni wer sy tet Chi -
ca go), Ke vin Ken ner (Ro y al Col le ge of
Mu sic w Lon dy nie) i, last but not le ast,
prze wod ni czą cy An drzej Ja siń ski (ka -
to wic ka Aka de mia Mu zycz na), pre cep -
tor sa me go Kry stia na Zim mer ma na –
po ja wia li się też fun da to rzy cen nych
na gród, nie rzad ko z za gra ni cy. Hoj no -
ścią prze bił wszyst kich Ja poń czyk Ei -
chii Na kay a ma, któ ry dwa la ta wstecz
ob da ro wał płoc ką szko łę mu zycz ną
for te pia nem Bech ste in, a obec nie...
przez na czył ko lej ny for te pian na rzecz
kon kur so we go Grand Prix. Za te wiel -
ko dusz ne ge sty zo stał wy na gro dzo ny
pre sti żo wym me da lem Glo ria Ar tis,
wrę czo nym mu przez Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go 26 li sto pa -
da br., w przed dzień uro czy ste go fi na łu
im pre zy.

W czę ści ar ty stycz nej wie czo ru koń-
co we go za pre zen to wa li się zdo byw cy
kon kur so wych na gród: w gru pie I – Łu -
kasz Mi ko łaj czyk i Piotr No wak (pier-
wsze miej sce ex ae quo) oraz za led wie
dwu na sto let ni, skoś no o ki Ngu y en Viet
Trung (miej sce dru gie), w pra wie już
do ro słej gru pie II – Krzysz tof Ksią żek
(zło to), Ry szard Al zin (sre bro) i je dy ny
w tym ro ku la u re at płoc ki Pa weł Za jąc
(brąz). Ksią żek, re pre zen tu ją cy Kra -
ków, zdo był zresz tą wię kszość kon kur -
so wych la u rów, włącz nie z „Na gro dą
Spe cjal ną im. Ha li ny Czer ny -Ste fań -
skiej za naj lep sze wy ko na nie utwo ru
Fry de ry ka Cho pi na”, „Na gro dą Spe c-

jal ną ja poń skiej gru py spon so rów Ki -
go u kai w for mie kon cer tów w Ja po nii”
i cen nym Grand Prix. In ter pre ta cja wy -
ma ga ją ce go tech nicz nie Cho pi now skie -
go Sche rza h-moll op. 20 po twier dzi ła,
że na tak ob fi te ła ski ju ro rów szes na -
sto let ni pia ni sta so bie za słu żył – wsze-
la ko Al zin, wy róż nio ny do dat ko wo
„Na gro dą Spe cjal ną Gold Co un try Pia -
no In sti tu te oraz Pol skie go Sto wa rzy -
sze nia Na u czy cie li For te pia nu EP TA

Po land w for mie udzia łu w mię dzy na -
ro do wym kur sie pia ni stycz nym w Ne -
va da Ci ty w Ka li for nii po łą czo nym
z kon cer ta mi”, za pre zen to wał się nie -
mal rów nie prze ko nu ją co, w bo daj jesz -
cze trud niej szej III So na cie a-moll op.
28 S. Pro ko fie wa. Wśród la u re a tów
gru py I Mi ko łaj czyk sta nął na wy so ko -
ści „Na gro dy Spe cjal nej El żbie ty Ste-
fań skiej za naj lep sze wy ko na nie utwo ru
J. S. Ba cha”, wy ko nu jąc Pre lu dium
i fu gę G-dur DWK 1, a Viet Trung za -
sko czył doj rza ła in ter pre ta cją Wa ria cji
a-moll na te mat Pa ga ni nie go I. Ber ko -
wi cza.

By ło to god ne zwień cze nie sym pa -
tycz nej i jak że po trzeb nej im pre zy, od
lat już sta no wią cej głów ny chy ba ty tuł
Płoc ka do miej sca w mię dzy na ro do -
wym obie gu kul tu ral nym. Im pre zy,
któ ra w ro ku bie żą cym wkro czy ła
w wiek doj rza ły. AD

Konkursowy jubileusz

Łukasz Mikołajczyk

Krzysztof Książek
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Na trze cim spot ka niu kon sul ta cyj -
nym z płoc cza na mi eki pa kra kow skiej
fir my Eska dra, któ rej po wie rzo no za -
da nie wy pro mo wa nia na sze go mia sta,
przed sta wi ła swój wstęp ny pro jekt,
łą czą cy dwa z trzech za pro po no wa -
nych na po przed nim spot ka niu wa ri-
an tów. Przy pom nij my, że wte dy da no
płoc cza nom pod roz wa gę: Płock edu -
ka cyj no -ro dzin ny, hi sto rycz ny i mo -
to ry za cyj ny.

Po dy sku sjach, te le fo nach i e-ma i l-
ach od płoc czan, kra ko wia nie dosz li
do wnio sku, że nic nie stoi na przesz -
ko dzie, by po łą czyć „In te li gen tne
mia sto” z „Płoc kiem na wy so kich
obro tach”. Przy czym, pier wsza część
pro jek tu skie ro wa na by ła by bar dziej
do płoc czan, któ rzy w swo im mie ście
po win ni żyć w po czu ciu bez pie czeń -
stwa, ma jąc za pew nio ną do brą edu ka -
cję swo ich dzie ci, dru ga zaś bar dziej
do go ści, szcze gól nie fa nów mo to ry -
za cji, któ rych prze cież w kra ju nie
bra ku je. Tor For mu ły 1 po zo sta je ra -
czej w sfe rze ma rzeń, ale prze cież –
jak prze ko ny wa li spe cja li ści od wi ze -
run ku – lo ka li za cję Or le nu i zwią za ne
z nim sko ja rze nia si ły na pę do wej
moż na wy ko rzy stać tań szy mi spo so -
ba mi. W do dat ku w ta kich ob sza rach
i na ta kich im pre zach ran gi ogól no -
pol skiej, któ re w kra ju nie ma ją swo-
je go sta łe go miej sca, np. wy ści gi mo -
to ró wek na Wi śle, sa mo cho dów te re -
no wych na nie wiel kim to rze przesz -
kód, qu a dów i in nych mo to ry za cyj -
nych wy na laz ków. Płock móg łby stać
się sto li cą spor tów mo to ro wych. Po n-
ad to cho dzi o to, by po przez sko ja rze -
nie z Or le nem, Płock sym bo li zo wał
nie tyl ko ro pę naf to wą ale na pęd,
ener gię w sze ro kim te go sło wa zna -
cze niu m.in. ener gię do dzia ła nia.

Na to miast ba zą dzia łań edu ka cyj -
nych po win na być Ma ła cho wian ka,
któ ra mog ła by stać się rów nież ogól -
no pol skim cen trum no wo czes ne go
kształ ce nia – tak że dla na u czy cie li, co

da lej mia ło by swo je prze ło że nie na
za baw ki edu ka cyj ne roz miesz czo ne
na płoc kich uli cach. Te ma tycz ny mi
ścież ka mi edu ka cyj ny mi moż na, przy
nie wiel kich kosz tach, po kryć ca łe
mia sto. Np. ścież ka bio lo gicz na mog -
ła by roz po czy nać się w zoo, a koń -
czyć w pod płoc kich la sach. A po nie -
waż kształ to wa nie mło de go czło wie -
ka roz po czy na się w przed szko lu, od
te go pier wsze go stop nia edu ka cji na -
le ża ło by roz po cząć. Jak dzie ci bę dą
do brze czu ły się w przed szko lu, ba wi -
ły się zdo by wa jąc wie dzę, za do wo le ni
bę dą ro dzi ce. A za do wo le ni do ro śli
bę dą naj lep szy mi am ba sa do ra mi
Płoc ka, prze ko nu ją cy mi zna jo mych,
że w tym mie ście war to uczyć się
i pra co wać, bo mia sto jest dla ich ro -
dzin przy jaz ne.

A gdzie hi sto ria? – do py ty wa li
płoc cza nie na spot ka niu w Ma ła cho -
wian ce. Au to rzy pro jek tu tłu ma czy li,
że by naj mniej z te go fi la ru pro mo cji
Płoc ka nie re zy gnu ją, ale część hi sto -
rycz ną ma my sto sun ko wo naj le piej
opa no wa ną, dla te go po świę ca ją jej
mniej uwa gi. Jak kol wiek i w tę dzie -
dzi nę na le ża ło by tchnąć tro chę ży cia,
by nie spro wa dza ła się do bier ne go
i nud ne go w su mie oglą da nia.

Stra te gia pro mo cji to pew ne ra my,
kie ru nek w któ rym ma ją pójść kon -
kret ne dzia ła nia or ga ni za cyj ne i in we -
sty cyj ne. Te ra my wy peł nić trze ba
tre ścią, co za le ży już od sa mych płoc -
czan; np. cy klicz ne zlo ty ama to rów
mo to ry za cji, ogro dze nie przed szko la
pło tem z ko lo ro wych kre dek za miast
siat ki, czy be to no wych słu pów.

„In te li gen tne mia sto”, „Mia sto na
wy so kich obro tach”, „Płock. Da je do
my śle nia”, „Mistrz edu ka cji”, „Płock
po ru sza ca łą Pol skę”, „Od ja zdo wy
Płock” – to niek tó re pro po zy cje ha seł
re kla mo wych, któ re w przy szło ści ko -
ja rzyć się ma ją z na szym mia stem.
Osta tecz ną wer sję Eska dra przed sta wi
już nie ba wem. E.J.

Wy bie ra my stra te gię pro mo cji Płoc ka

Dwa w jed nym, 
czy li edu ka cja z na pę dem

Po tęż na, 512-stro ni co wa mo no gra fia
płoc kie go bu dow nic twa za bra ła jej
głów nym au to rom: Wło dzi mie rzo wi
Se ra fi mo wi czo wi i Bo gu mi ło wi Trę -
ba li 4 la ta. Te mat po trak to wa li sze ro ko,
nie ogra ni cza jąc się do bu dow nic twa
w ści słym te go sło wa zna cze niu, ale za -
pre zen to wa li tak że or ga ni za cje i sto wa -
rzy sze nie bu do wla ne, pro jek tan tów i hi -
sto rię zna czą cych płoc kich bu do wli.
Pra ca za ty tu ło wa na „Z dzie jów bu dow -
nic twa w Płoc ku” za wie ra losy kil ku -
dzie się ciu przed się biorstw z Pe tro bu do -
wą na cze le i lu dzi, któ rzy two rzy li no -
wy, po wo jen ny, prze my sło wy cha rak ter
mia sta. Opi su je 350 firm i wy mie nia po -
nad trzy i pół ty sią ca naz wisk bu dow ni -
czych no we go Płoc ka, z któ rych wie lu
już nie ży je.

Ostat nie 60 lat płoc kie go bu do wa nia
po prze dza in for ma cja hi sto rycz na – od
pow sta nia mia sta, po przez je go roz wój
w ko lej nych epo kach aż po cza sy oku pa -
cji, wraz z 11-stro ni co wym ka len da rium
waż nych dat w bu do wla nej hi sto rii na -
sze go mia sta. Ta ką by ła za pew ne bu do -
wa w la tach 1136 – 1144 przez bi sku pa
Alek san dra z Ma lon ne, naj wię kszej
w owych cza sach w Pol sce ka te dry z ka -
mie nia i ceg ły. Kro kiem mi lo wym by ło
też wy bu do wa nie w la tach 1351 –1356
za przyz wo le niem kró la Ka zi mie rza
Wiel kie go ce gla ne go ko ścio ła far ne go
i mu rów miej skich z 3 bra ma mi wja zdo -
wy mi ze zwo dzo ny mi mo sta mi. W 1509
ro ku bi skup Erazm Cio łek za ło żył w Pa -
ro wie ce giel nię, co roz wią za ło prob lem
za o pa trze nia w ma te ria ły bu do wla ne.
W 1601 ro ku na Ryn ku Ka no nicz nym
sta nął drew nia ny pa łac bi sku pów płoc -
kich, ale 3 la ta póź niej ogrom ny po żar
spu sto szył mia sto i... trze ba by ło bu do -
wać od no wa. W 1793 ro ku pru ski ge o -
me tra Er nest Göppner opra co wał plan
prze strzen ny mia sta, któ ry z nie wiel ki mi
zmia na mi był re a li zo wa ny w na stęp nych
wie kach. W 1812 ro ku, z ini cja ty wy Raj-
mun da Rem bie liń skie go resz tki ko ścio ła
Świę tej Trój cy przy ul. Pie kar skiej prze-
bu do wa no na te atr. 

Te i wie le in nych cie ka wo stek od kryć
moż na w książ ce wy da nej przez płoc ki
od dział Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz -
nej, przy fi nan so wym wspar ciu Fun du szu
Gran to we go dla Płoc ka. Pub li ka cję
wzbo ga ca ją ko lo ro we zdję cia cha rak te ry -
stycz nych dla na sze go mia sta bu do wli
(sta rych i no wych) m.in. spich le rza, Za -
kła du Kar ne go, ele wa to ra zbo żo we go
w Ra dzi wiu, in sta la cji Or le nu, biu row ca
PERN i no we go mo stu.

Pro mo cja pra cy „Z dzie jów bu dow nic -
twa w Płoc ku” by ła czę ścią sym po zjum
zor ga ni zo wa ne go przez NOT, za ty tu ło wa -
ne go „Płock – wczo raj, dzi -siaj, ju tro”, ja -
kie mia ło miej sce 2 grud nia w au li ra tu sza.
Wzię ło w nim udział oko ło 80 ar chi tek -
tów, pro jek tan tów, bu do wlań ców i in we -
sto rów. Wyg ło szo no kil ka re fe ra tów m.in.
Wal de mar Wy rzy kow ski mó wił o dzia łal -
no ści Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej,
Hen ryk Lam par ski po stu lo wał bu do wę
dru gie go (po Krzy wo u stym) pom ni ka, po -
świę co ne go wiel kie mu bu dow ni cze mu
Płoc ka bi sku po wi Alek san dro wi z Ma lon -
ne, Ja nusz Ła buz i Jan Bo le sław Ny cek
omó wi li ar chi tek tu rę i roz wój prze strzen -
ny Płoc ka – przed i po II woj nie świa to -
wej. Obra dom to wa rzy szy ła wy sta wa fo -
to gra ficz na „Fo to ga le ria mia sta”.

Książ ka „Z dzie jów bu dow nic twa
w Płoc ku” jest do stęp na w sie dzi bie NOT
przy ul. 1 Ma ja 7a oraz w księ gar ni Książ -
ni cy Płoc kiej. (j)

Płock – wczo raj, dzi siaj, ju tro

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka” po dzie li ła się swo i mi do świad cze nia -
mi na mię dzy na ro do wej (pol sko -nie miec -
kiej) kon fe ren cji po świę co nej CSR (spo -
łecz nej od po wie dzial no sci biz ne su), któ ra
odbyła się 9 grud nia w Gli wi cach. Jej
głów nym te ma tem by ła Ad mi ni stra cja
pub licz na i biz nes ja ko rów no rzęd ni par t-
ne rzy w dzia ła niach na rzecz roz wo ju re -
gio nu. Gos po da rzem kon fe ren cji był Dom
Współ pra cy Pol sko – Nie miec kiej w Gli -
wi cach. Spot ka nie by ło ele men tem za po -
cząt ko wa nej w 2006 r. ini cja ty wy CSR dla
Gór ne go Ślą ska. Mię dzy sek to ro wa wios-
na 2008/2009: dzia ła nia na rzecz oży wie -
nia współ pra cy mię dzy sek to ra mi. Jej ce -
lem jest pod wyż sze nie umie jęt no ści or ga -
ni za cji po za rzą do wych w za kre sie współ -
pra cy mię dzy sek to ro wej, a tak że two rze -
nie śro do wi ska wspie ra ją ce go roz wój spo -
łe czeń stwa oby wa tel skie go i sze ro ko za -
kro jo na pro mo cja idei CSR.

W kon fe ren cji udział wzię li przed sta -
wi cie le ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej
i biz ne su z Pol ski, a tak że go ście z Nie -
miec, któ rzy za pre zen to wa li do bre pra-
k ty ki współ pra cy biz ne su z ad mi ni stra -
cją i spo łecz no ścią lo kal ną w Niem -
czech.

Wśród przy kła dów do brych prak tyk
fun kcjo nu ją cych w Pol sce zna laz ła się
Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka”. Dzię ki od po wie dzial nej po sta wie
sa mo rzą du, a tak że dwóch naj waż niej -
szych płoc kich pra co daw ców – PKN
OR LEN S.A. i Ba sell Or len Po ly o le fins.
Fun da cja mo że z po wo dze niem kon ty -
nu o wać pra ce Fun du szu Gran to we go,
je dy ne go w ska li kra ju pro jek tu, ja ki
pow stał pod aus pi cja mi UNDP. Dzię ki
tym fun da to rom, wśród któ rych by ła
tak że fir ma Le vi Stra uss Po land, płoc kie
or ga ni za cje po za rzą do we w ra mach pię-
ciu edy cji kon kur sów gran to wych mog -
ły zre a li zo wać pra wie 200 pro jek tów na
łącz ną kwo tę bli sko 3 mi lio nów zło -
tych! I.T.

Na wzór Płoc ka
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Ich ofia ra mi są naj czę ściej lu dzie star si,
któ rzy miesz ka ją sa mot nie. Oszu ści po da -
ją się za dzie ci lub wnu ków i pro szą, aby
przy go to wać pie nią dze na „waż ny” cel,
np. spła tę kre dy tu, za kup miesz ka nia itp.
Mó wią, że sa mi nie mo gą zgło sić się po
go tów kę, ale przy ślą swo je go zna jo me go.
Oczy wi ście osz częd no ści ca łe go ży cia ni -
gdy nie tra fia ją do wnu ków lub dzie ci, bo
ci nic o ca łej hi sto rii nic nie wie dzą. 

– W cią gu za led wie kil ku dni już sie dem
ra zy oszu ści dzwo ni li do płoc czan i pró bo -
wa li wy łu dzić po kaź ne su my – opo wia da
ko men dant płoc kiej po li cji Ja ro sław
Brach. – Nie ste ty, w dwóch przy pad kach
uda ło im się. Raz „za ro bi li” 35 ty się cy,
a nie dłu go po tem – 49 ty się cy zło tych.

Oto je den z przy kła dów. By ło ok. godz.
10, gdy ko bie ta w miesz ka niu na Po dol -
szy cach ode bra ła te le fon. W słu chaw ce
usły sza ła mę ski głos. Roz mo wa prze bie -
ga ła mniej wię cej tak:

– Czy mnie poz na jesz, bab ciu?
– Grze gorz? Je steś w Płoc ku?
– Bab ciu, nie mów ma mie, niech to bę -

dzie na sza ta jem ni ca. Po trze bu ję pil nie
pie nię dzy.

– No ale wiesz, że nie mam go tów ki
w do mu. Po cze kaj, zo ba czę wy cią gi.

– Do brze, po cze kam. Pie nią dze od dam
ci w po nie dzia łek. Ku pu ję miesz ka nie, to
pil na spra wa.

– Grze gorz, mo gę ze brać 49 ty się cy
zło tych, ale mu szę po brać z ban ku, mam
na lo ka tach ter mi no wych.

– Bab ciu, tyl ko do po nie dział ku, wszys-
t ko ci od dam, za łatw to szyb ko. 

Ko bie ta na tych miast po szła do ban ku,
zlik wi do wa ła kon ta i przy nio sła pie nią dze
do do mu. Gdy „wnu ko wi” po wie dzia ła,
że mu si sam zgło sić się po go tów kę, bo ni -
ko mu in ne mu jej nie wy da, ten wy jaś nił,
że sam nie mo że, ale zgło si się do niej ko -
le ga Ta de usz Wro na.

– Bab cia da ła się zwieść za pew nie niom,
że wnuk i je go po sła niec nie mo gą po ka -
zać do wo dów oso bi stych, bo zo sta ły one
w ban ku w związ ku z za ła twie niem kre dy -
tu – opo wia da mł. asp. Ma rek La tar ski
z ko mi sa ria tu na Po dol szy cach. – Wy da ła
ob ce mu mło de mu męż czyź nie ca łą su mę,
ale ka za ła so bie to pok wi to wać na ko per -
cie. Oszust po słusz nie na pi sał: Po twier -
dzam od biór, Ta de usz Wro na. I znik nął.

Gdy wie czo rem star sza pa ni po szła do
cór ki, ra zem przez in ter net skon tak to wa ły
się z praw dzi wym Grze go rzem. Ten był
jed nak na Ślą sku i nic nie wie dział o po -
życz ce. 

Po li cja po dej rze wa, że oszu ści mo gą
znów za a ta ko wać. – To lu dzie bez względ -
ni – pod kre śla Ja ro sław Brach. – Że by
unik nąć wpad ki zmie nia ją głos, jak by by li
zach ryp nię ci i cho ro bą tłu ma czą in ne
brzmie nie. Pro szę nie po dej mo wać ta kich
roz mów, nie zga dzać się na żad ne po ży -
czki i nie prze ka zy wać pie nię dzy ob cym
oso bom. Po ta kim te le fo nie, trze ba na ty-
ch miast po wia do mić po li cję, dzwo niąc
pod nu mer 997. War to też za te le fo no wać
do sy na czy wnu czka, z któ rym rze ko mo
się przed chwil ką roz ma wia ło i spraw dzić,
czy to on na praw dę po trze bu je pie nię dzy.

(m.d.)

Nie daj się na brać
Na le żysz do tych kie row ców, któ rzy

mu szą pod je chać jak naj bli żej skle pu,
a tym sa mym zaj mu jesz miej sce przez-
na czo ne dla nie peł no spraw nych? Do tej
po ry za to wy kro cze nie, mog łeś otrzy-
mać man dat w wy so ko ści 100 zł. Od po -
nad mie sią ca obo wią zu je no wy ta ry fi ka -
tor. Te raz z por tfe la ubę dzie ci aż 500 zł. 

Płoc cy straż ni cy miej scy ostrze ga ją,
że nie bę dą po błaż li wi. Dla te go za nim
za trzy masz się na tzw. ko per cie le piej
dwa ra zy po myśl. Straż Miej ska przy po -
mi na tak że kie row com nie peł no spraw -
nym o wy kła da niu za szy bą kart upraw-
nia ją cych do par ko wa nia w miej scach
dla nich przez na czo nych oraz o tym, że
mo gą ich uży wać tyl ko ci, któ rzy ma ją

orze cze nie o nie peł no spraw no ści, a nie
ca ła ro dzi na. (m.d.)

Nie na ko per cie

Nie czę sto zda rza się, abyś my pro si li
po li cjan ta o wy le gi ty mo wa nie się. Ale je -
że li już doj dzie do ta kiej sy tu a cji, mu sisz
wie dzieć, że od 1 stycz nia fun kcjo na riu -
sze ma ją no we do ku men ty.

No we le gi ty ma cje są pla sti ko we, a wy -
mia ra mi przy po mi na ją do wód oso bi sty.

– Awers, czy li przed-
nia stro na do ku men tu
ma orien ta cję pio no wą
– mó wi Ma riusz Gie ru -
la, rzecz nik pra so wy
po li cji. – Na be żo wo -
nie bie skim tle wy raź ny
jest na pis „po li cja”.
Blan kiet na ca łej po -
wierz chni jest po kry ty
tło cze nia mi z na pi sem
„Rzecz pos po li ta Pol s-
ka” oraz go dłem pań st-
wo wym.

Na sa mej gó rze znaj -
du je się naz wa wo je -
wódz twa, w któ rym
fun kcjo na riusz peł ni
służ bę. Nie do ty czy to
jed nak po li cjan tów
z Ko men dy Głów nej i Sto łecz nej Po li cji
oraz Wyż szej Szko ły Po li cyj nej w Szczyt -
nie i in nych szkół po li cyj nych. – W ta kich
przy pad kach w le gi ty ma cjach wpi su je się
naz wę wła ści wej jed nost ki or ga ni za cyj nej
– opo wia da Gie ru la. 

Na każ dej le gi ty ma cji od po wied nia
naz wa wy gra we ro wa na jest la se ro wo
i ma ko lor czar ny. Po le wej stro nie
znaj du je się zdję cie po li cjan ta, a z pra -
wej go dło pań stwo we i nie bie ska
gwia zda – sym bol for ma cji po li cyj nej. 

Na awer sie po da ne są tak że da ne
fun kcjo na riu sza: in dy wi du al ny nu mer
iden ty fi ka cyj ny, imię, naz wi sko oraz

sto pień. Pod gwia zdą
znaj du je się na pis
„waż na do”, a po ni żej
31.12.2011. Dla cze go
ta ka da ta? Bo no we
le gi ty ma cje obo wią -
zy wać bę dą przez naj -
bliż sze trzy la ta. 

W dol nej czę ści do -
ku men tu wid nie je na -
pis „PO LI CJA”. W za -
leż no ści od ką ta pa -
trze nia zmie nia on
swo ją bar wę. 

Re wers le gi ty ma cji
wy ko na ny jest w po -
zio mie. Na be żo wo -
nie bie skim tle z wi -
docz ny mi na pi sa mi
„po li cja”, w le wej

czę ści umiesz czo no po zio mo na pis
„PO LI CJA” w ko lo rze zło tym. W le -
wej gór nej czę ści znaj dzie my nu mer
le gi ty ma cji, a w pra wej la se ro wo wy -
ko na ny wi ze ru nek fun kcjo na riu sza
oraz li te ry RP. (m.d.)

Pra wie jak do wód

Płoc cy po li cjan ci ma ją no we urzą dze -
nie do wal ki z pi ja ny mi kie row ca mi. Na -
zy wa się Al co Blow i cha rak te ry zu je się
tym, że kon tro la trzeź wo ści trwa du żo
kró cej niż zwy kłym al ko ma tem, a po nad -
to moż na nim zba dać za war tość al ko ho lu
w po wie trzu w sa mo cho dzie. 

– Urzą dze nie otrzy ma liś my z Wo je -
wódz kie go Oś rod ka Ru chu Dro go we go
w Płoc ku – mó wi Ma riusz Gie ru la, rzecz -
nik pra so wy po li cji. – Je steś my dru gim,

po Ra do miu, mia stem na Ma zo wszu, któ -
re po sia da ta ki sprzęt. 

Al co Blow mo że pra co wać w dwóch
try bach. Pier wszy – ak tyw ny – po le ga na
ba da niu przez wy dech. – Tryb pa syw ny
mo że być wy ko rzy sty wa ny wte dy, gdy oso -
ba ba da na nie mo że lub nie chce dmuch -
nąć w urzą dze nie – opo wia da Gie ru la. 

W ta kiej sy tu a cji po li cjant kie ru je urzą -
dze nie do wnę trza po ja zdu i na tych miast
uzy sku je wy nik. Je śli na wy świet la czu
LED po ka że się ko lor zie lo ny, oz na cza,
że za war tość al ko ho lu nie prze kra cza 0,1
pro mi la al ko ho lu, żół ty – do 0,42 pro mi -
la, a po nad tę war tość – ko lor czer wo ny. 

– Do dat ko wym atu tem te go urzą dze nia
jest moż li wość spraw dze nia osób przy wej -
ściach, np. na sta dion pił kar ski – mó wi
rzecz nik. – Dzię ki te mu na te ren obiek tu nie
zo sta ną wpusz czo ne oso by bę dą ce pod
wpły wem al ko ho lu. Oprócz kie row ców mo -
że my ba dać rów nież oso by bio rą ce udział
w wy pad kach, któ re są nie przy tom ne. 

Al co Blow już prze szedł pier wsze te sty
w te re nie. 5 grud nia po li cjan ci ba da li stan
trzeź wo ści kie row ców po ru sza ją cych się
po płoc kich dro gach. Na szczę ście wszy -
scy by li trzeź wi, choć nie co za sko cze ni
prze bie giem kon tro li, a prze de wszyst kim
jej krót kim cza sem. (m.d.)

Za miast ba lo ni ka

Do groź ne go wy pad ku do szło na ron -
dzie w Łąc ku. W so bo tę, 6 grud nia tuż po
godz. 7, kie row ca sa mo cho du mar ki sca-
nia z na cze pą zde rzył się z Re na ult Me ga -
ne. Do szpi ta la w Płoc ku od wie zio no kie -

row cę „oso bów ki”, któ ry zo stał po waż nie
ran ny. Je go pa sa żer ka z lżej szy mi obra że -
nia mi cia ła tra fi ła do szpi ta la w Go sty ni -
nie. Sca nię pro wa dził 36-let ni oby wa tel
Bia ło ru si. Z po wo du wy pad ku przez kil -
ka dzie siąt mi nut wy stę po wa ły utrud nie -
nia na dro dze kra jo wej nr 60. (m.d.)

Zde rze nie na ron dzie
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W Płoc kiej Ga le rii Sztu ki (ul. Sien -
kie wi cza 36) do 31 stycz nia oglą dać
moż na (od wtor ku do nie dzie li od godz.
10 do 18) wy sta wę prac zgło szo nych do
kon kur su na pro jekt pom ni ka Bo le sła -
wa Krzy wo u ste go. 

Kon kurs na „Wy ko na nie pro jek tu
pom ni ka księ cia Bo le sła wa Krzy wo u -
ste go zlo ka li zo wa ne go na pla cu Ga -
brie la Na ru to wi cza” był dwu e ta po wy.
Z trzy na stu zgło szo nych kon cep cji do
dru gie go eta pu zo sta ły wy bra ne czte -
ry. Kon kur so we ju ry nie przyz na ło
pier wszej na gro dy, gdyż ża den z pro -

jek tów nie speł niał wszyst kich sta wia -
nych ocze ki wań od noś nie za ło żeń ur -
ba ni stycz nych oraz rzeź biar skich.
Dru gie miej sce i na gro dę w wy so ko ści
15 tys. zło tych otrzy mał Ka rol Ba dy na
z Kra ko wa, trze cie (10 tys. zł) – An -
drzej Borcz z To ru nia. Ju ry przyz na ło
rów nież wy róż nie nie Agniesz ce Mie -
rze jew skiej z Poz na nia (5 tys. zło -
tych). Czwar ta z wy bra nych pro po zy -
cji z przy czyn for mal nych nie zo sta ła
wzię ta pod uwa gę w dru gim eta pie
kon kur su, gdyż przed sta wio ny pro jekt
był nie kom plet ny. ag

Ja ki pom nik Bolesława? 

5 grud nia ob cho dzo ny jest Mię dzy na -
ro do wy Dzień Wo lon ta riu sza. Miej ski
Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku
zor ga ni zo wał w tym dniu w Cen trum
Edu ka cji PKN OR LEN kon fe ren cję po -
świę co ną te mu za gad nie niu. – To wy je -
ste ście od te go, cze go my, urzęd ni cy, nie
po tra fi my zro bić – mó wi ła pod czas
otwar cia Iza Żu chow ska – wi ce dy rek tor
MOPS w Płoc ku. 

Przy tej pla ców ce, od 2005 ro ku, ist-
nie ją 3 Klu by Wo lon ta ria tu. Obec nie
pra cu je w nich 62 wo lon ta riu szy. Nie-
k tó rzy od sa me go po cząt ku, tak jak Be -
a ta Es slin ger. – Kie dy czte ry la ta te mu
pod ję łam de cy zję wstą pie nia do wo lon -
ta ria tu nie wie dzia łam, że to bę dzie jed -
na z mo ich naj traf niej szych de cy zji
w ży ciu. Sta łam się wol ną i otwar tą oso -
bą – tłu ma czy ła. 

– Na si wo lon ta riu sze wy ko nu ją róż ne
pra ce na rzecz po do piecz nych; pra ce
do mo we, za ku py, po moc przy odra bia -
niu lek cji, za ła twia ją drob ne spra wy
w urzę dach, po ma ga ją w wy peł nia niu
do ku men tów oso bom w po de szłym wie -
ku, cho rym lub nie peł no spraw nym –
wy jaś ni ła Kry sty na Fo ry siak, ko or dy na -
tor klu bu wo lon ta ria tu przy Zes po le
Pra cy So cjal nej nr 1 (pl. Dą brow skie go
1). Oso by po trze bu ją ce po mo cy zgła -
sza ne są przez pra cow ni ków so cjal nych,
bądź zgła sza ją się sa me do Klu bu po -
przez wy peł nie nie kar ty zgło sze nio wej.
Z po mo cy wo lon ta riu szy w 2008 r. sko-
rzy sta ło ok. 180 osób. 

Wo lon ta riu sze kie ro wa ni są na szko -
le nia. MOPS utrzy mu je też kon tak ty
z uczel nia mi i szko ła mi ma cie rzy sty mi
wo lon ta riu szy, pro mu jąc ich dzia ła nia
i za an ga żo wa nie, wy sy ła li sty gra tu la -
cyj ne i po dzię ko wa nia.

– Kie dyś zet kną łem się z prob lemem
nie włas nym, ale ko le gi, któ re go zna łem
od wie lu lat, za an ga żo wa łem się bar dzo,
aby mu po móc. Kie dy za u wa ży łem pier-
wsze efek ty mo je go tru du to stwier dzi -
łem, że ta kich lu dzi jest wię cej. Za czą -
łem spo glą dać w twa rze mi ja nych prze-
chod niów, lu dzi w win dach i za sta na -
wiać się ja kie mo gą mieć prob le my.
Wte dy te mo je sta wa ły się ma łe i nie i -
stot ne. Za czą łem szu kać i tak za pu ka łem
do drzwi p. Kry si – opo wia dał na kon fe -
ren cji Grze gorz Szym czak (34 l.) ze zor-
ga ni zo wa nym wo lon ta ria tem zwią za ny
od dwóch mie się cy, ale jak pod kre śla
Kry sty na Fo ry siak, zdą żył w tym cza sie
zro bić ty le, ile in ni osią ga ją w cią gu pół
ro ku. Szym czak przyz na je, że de cy zję
po dej mo wał dłu go, miał oba wy czy się
na da je, ale dziś wie, że na praw dę wy -
star czą chę ci i mo ty wa cja, o resz tę zad -
ba ko or dy na tor. Pod kre śla, że waż ny
jest też op ty mizm, bo smut ny wo lon ta -
riusz to kiep ski po mysł. 

Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na zo sta ła
w ra mach pro jek tu „KIS – Po moc wy -
-klu czo nym” współ fi nan so wa nym
przez UE.

Oso by za in te re so wa ne pra cą wo -
lon ta ry stycz ną w MOPS, mo gą zgła -
szać się do: Zes po łu Pra cy So cjal nej Nr
1 (Pl. Dą brow skie go 1 pok.11, tel.024
364 03 74), ZPS Nr 2 (ul. Wol skie go 4
piw ni ca, tel.024 364 02 23) lub ZPS Nr
3 (ul. Ko le gial na 47 pok. 206, tel.024
268 65 61). W ra mach Klu bu In te gra cji
Spo łecz nej co mie siąc (pier wsza śro da
mie sią ca, za wsze o godz. 15) wo lon ta -
riu sze spo ty kać się bę dą przy ul. Wol-
skie go 4. 

Pier wsze spot ka nie 8 stycz nia 2009.
(rł)

Każ da oso ba ubez pie czo na, za gro żo na
dłu go trwa łą cho ro bą, mo że bez płat nie
sko rzy stać z pro gra mu re ha bi li ta cji lecz ni -
czej pro wa dzo nej przez ZUS. Pro gram ów
skie ro wa ny jest do osób, któ re z po wo du
cho ro by są za gro żo ne dłu go trwa łą nie-
zdol no ścią do pra cy, ale rów no cześ nie ro -
ku ją odzy ska nie tej zdol no ści po prze pro -

wa dze niu re ha bi li ta cji. Obej mu je on ubez-
pie czo nych za gro żo nych nie zdol no ścią do
pra cy, a tak że oso by upraw nio ne do za sił -
ku cho ro bo we go lub świad cze nia re ha bi li -
ta cyj ne go po usta niu ty tu łu do ubez pie cze -
nia cho ro bo we go lub wy pad ko we go oraz
oso by po bie ra ją ce ren tę okre so wą z ty tu łu
nie zdol no ści do pra cy. Do re ha bi li ta cji
pro wa dzo nej przez ZUS kwa li fi ku ją się
scho rze nia, bę dą ce naj częst szą przy czy ną
pow sta wa nia nie zdol no ści do pra cy, czy li
na rzą dów ru chu oraz ukła du krą że nia. 

Wnio sek o prze pro wa dze nie re ha bi li ta -
cji wy sta wia le karz pro wa dzą cy (wzór
wnio sku umiesz czo ny jest na stro nie in -
ter ne to wej ZUS: www.zus.pl/pre wen cja).
Sta no wi on pod sta wę do wy da nia przez
le ka rza orzecz ni ka ZUS orze cze nia o po -
trze bie re ha bi li ta cji. Wnio sko wać o nią
mo że tak że le karz orzecz nik ZUS w trak -
cie ba da nia pa cjen ta ubie ga ją ce go się
o świad cze nie re ha bi li ta cyj ne lub ren tę
oraz pod czas kon tro li za sad no ści wy sta -
wie nia zwol nie nia le kar skie go.

Re ha bi li ta cja lecz ni cza w oś rod ku re ha -
bi li ta cyj nym trwa zaz wy czaj 24 dni. Okres
ten mo że być prze dłu żo ny lub skró co ny
przez or dy na to ra oś rod ka (za zgo dą Za kła -
du) w przy pad ku np. po zy tyw ne go ro ko wa -
nia co do odzy ska nia zdol no ści do pra cy.

Cał ko wi ty koszt re ha bi li ta cji lecz ni -
czej, zak wa te ro wa nia, wy ży wie nia oraz
prze ja zdu do i z oś rod ka re ha bi li ta cyj ne -
go po no si Za kład.

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

ZUS in for mu je

Z ZUS do sa na to rium 

– Kto po ma ga do strze ga, że w ten spo sób rów nież sa me mu so bie udzie la po -
mo cy – mó wi ła pod czas płoc kiej kon fe ren cji „Wo lon ta riat – do bre prak ty ki” wo -
lon ta riusz ka Be a ta Es slin ger

Wol ny jak wo lon ta riusz

Pa łac Ślu bów go ścił po raz siód my
w tym ro ku ju bi la tów odz na czo nych me -
da lem „Za dłu go let nie po ży cie mał żeń -
skie”. Do gro na sza cow nych ju bi la tów
do łą czy ło dzie sięć „zło tych” par: Ze no na
i Jó zef Ma la now scy, Te re sa i Jan Mar ci -
nia ko wie, Ma ria i Wal de mar Rde sto wie,
Te re sa i Jó zef Skal scy, Ire na i An drzej
Sła wiń scy (60 lat w związ ku mał żeń -
skim), Bar ba ra i An drzej Szat kow scy,
An na i Ta de u sza Wi la mow scy, Han na
i Adam Woj ta le wi czo wie, Wła dy sła wa

i Adam Tu de la oraz Bo że na i An drzej Żu -
raw scy.

Tra dy cyj nie już wi ta ła go ści El żbie ta
Wa si lew ska – kie row nik Urzę du Sta nu Cy -
wil ne go. Ak tu de ko ra cji do ko nał pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski, któ ry w swo im prze -
mó wie niu skła dał gra tu la cje i po dzię ko wa -
nia ju bi la tom za przy kład ży cia i bu do wa -
nie war to ści, ja ki mi są mał żeń stwo i ro dzi -
na. Uro czy stość uświet nił chór chło pię cy
pod dy rek cją An ny Bram skiej przy akom-
pa nia men cie Wik to ra Bram skie go. seb

Ra zem od co naj mniej 1958 ro ku
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Od lewej: praca Agnieszki Mierzejewskiej, Karola Badyny, Andrzeja Borcza



Pier wszy z nich był la u re a tem kon kur -
su Książ ni cy Płoc kiej w 2002 ro ku. Dwa
la ta póź niej wy dał w kra kow skiej Zie lo -
nej So wie to mik „Ży wo ty rów no leg łe”,
a w 2006 „La lę” – swą naj słyn niej szą po -
wieść, za któ rą otrzy mał „Pasz port Po li -
ty ki”. Pub li ko wał m.in. w „Stu dium”,
„To po sie”, „Ty tu le” i „Kwar tal ni ku Ar ty -
stycz nym”. Tłu ma czył m.in. wier sze Osi -
pa Man del szta ma i Phi li pa Lar ki na. Od
dwóch lat, wraz z mu zy kiem Ty mo nem
Ty mań skim i dzien ni ka rzem mu zycz nym
Ma cie jem Chmie lem, pro wa dzi w TVP1
pro gram kul tu ral ny ŁOS ssKOT. Za sia da

rów nież w Ra dzie Pro gra mo wej war sza-
w skiej „Za chę ty”. W te go rocz nej, XX
edy cji Ogól no pol skie go Kon kur su Poe ty-
c kie go „O liść dę bu” był ju ro rem. 

Ma ciek Woź niak pier wsze miej sce
w kon kur sie zdo był w 1999 ro ku, w 2000
– dru gą i na gro dę spe cjal ną dy rek to ra
Książ ni cy Płoc kiej za ze staw wier szy o te -
ma ty ce mi łos nej (tą sa mą rów nież
w 2002). Za czął wy da wać w Zie lo nej So -
wie, a ostat ni to mik – Ilu zjon (2008)
w Wy daw nic twie Li te rac kim. Zdo był uz -
na nie w kra ju nie tyl ko ja ko poe ta, ale
rów nież ja ko kry tyk mu zycz ny i pub li cy -
sta („Ty god nik Po wszech ny”, „Stu dium”). 

Ar tur Fryz w płoc kim kon kur sie wy -
gry wał w 1994 (III na gro da) i 1998 ro ku
(I na gro da). Dziś jest or ga ni za to rem Fe s-
ti wa lu Zło ty Śro dek Poe zji w Kut nie.

Na ju bi le usz de biu tant

XX edy cja kon kur su poe tyc kie go „O
Liść Dę bu” mia ła – jak na ju bi le usz

przy sta ło – no wą, bo gat szą opra wę i od -
by ła się w in nym miej scu – w Pa ła cu
Ślu bów.

– Te go dnia spot ka ły się dwa poe ty-
c kie pro jek ty – mó wi Ewa Lu ma
z Książ ni cy Płoc kiej. – Fi nał Ogól no -
pol skie go Kon kur su Poe tyc kie go, z wrę -
cze niem na gród i pre zen ta cją na gro dzo -
nych wier szy przez Ma gdę To ma szew -
ską i Mar ka Mo kro wiec kie go oraz
„Ćwi cze nia z Pa nem Co gi to” – re ci tal
Ewy Dał kow skiej ja ko pre zent dla la u -
re a tów i go ści, za my ka ją cy jed no cześ nie
Rok Her ber tow ski w Książ ni cy Płoc kiej. 

To, że co ro ku przy by wa nam przy-
naj mniej kil ku au to rów świet nych wier-
szy – na pi sał we wstę pie do ju bi le u szo -
we go to mi ku Ma rek Gra la – la u re at i ju -
ror 13. edy cji kon kur su – ni ko go już nie
dzi wi. Bo gu mił Sta szek z Wiz ny ko ło
Łom ży – te go rocz ny la u re at głów nej na -
gro dy de biu tant – urzekł ca łe ju ry ze sta -
wem wier szy, bę dą cych ko men ta rzem
do dzieł ma lar skich: Ni ki fo ra, Wrób -
lew skie go czy Strze miń skie go. Wy grał
jed nog łoś nie. II na gro dę zdo by ła Da nu -
ta Ryst z War sza wy – po lo nist ka, poet-
ka już zna na, dru ko wa na i na gra dza na
we wcześ niej szych edy cjach kon kur su.
Trze cim la u re a tem zo stał Prze my sław
Ow cza rek z Ło dzi, an tro po log, któ ry ma
już de biut książ ko wy za so bą. Je go
„Rdza” (Zie lo na So wa, 2007) zdo by ła
wy róż nie nie na wspom nia nym kut now -
skim fe sti wa lu oraz Na gro dę Poe tyc ką
im. K. Ił ła ko wi czów ny za de biut 2008
ro ku. Każ dy z la u re a tów obok na gród
i upo min ków od or ga ni za to ra i in sty tu -
cji wspie ra ją cych – Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka i Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go – otrzy mał rów nież chleb
z li ściem dę bu.

Hi sto ria kon kur su

A wszyst ko za czę ło się w 1982 ro ku.
– Wte dy Sta ni sław Na wroc ki przy szedł
do Bo żen ny Strze lec kiej – wów czas za -
stęp cy dy rek to ra Wo je wódz kiej Bib lio te -
ki Pub licz nej w Płoc ku i za pro po no wał
og ło sze nie ta kie go kon kur su. Dyk to wał
mi re gu la min, a ja cier pli wie za pi sy wa -
łam go na sta rej ma szy nie do pi sa nia –
wspo mi na Ma ria Za lew ska – Mi kul ska
– obec ny dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej,
zwią za na z „Li ściem Dę bu” od po cząt -

ku. – Po cząt ko we za ło że nie by ło ta kie,
że w je go or ga ni za cji weź mie udział kil -
ka in sty tu cji, ale oka za ło się, że zro bi liś -
my to sa mi i tak jest do dziś. Na te pier-
wsze kon kur sy przy cho dzi ło od 60 do 80
ze sta wów. Od po cząt ku za kła da liś my, że
bę dą to ze sta wy, któ re da wa ły szer szą
per spek ty wę do oce ny au to ra. Przy cho -
dzi ły z ca łej Pol ski, ale w pier wszych la -
tach la u re a tów z Płoc ka by ło wię cej.
Być mo że wię cej pi sy wa ło. W ju ry za sia -
da li m.in. Er nest Bryll, Ewa Son nen -
berg, Boh dan Ur ban kow ski, Jan Wi tan
czy An drzej Za niew ski. Kon kurs
w prak tycz nie niez mie nio nej for mie do -
trwał do 1986 ro ku i na stą pi ła dłu ga, oś -
mio let nia przer wa. Bra ko wa ło środ ków. 

– Po re ak ty wa cji, w 1994 r. na no wo
roz wi jał skrzy dła. Z cza sem stał się jed-
nym z bar dziej li czą cych się w Pol sce.
Zmie niał się. Pier wot nie kie ro wa ny był
do poe tów przed de biu tem, nie ma ją -
cych na swo im kon cie pub li ka cji książ -
ko wej, ale ła twość wy da wa nia ksią żek
po 1989 ro ku spo wo do wa ła, że mu sie -
liś my zmie nić re gu la min – mó wi dy rek -
tor Książ ni cy Płoc kiej. – Zmie nia ło się,
a ra czej od mła dza ło, też ju ry. Po ja wi li
się mło dzi ju ro rzy, któ rzy szu ka ją no wej
for my wy ra zu, no wej poe zji. Uwa ża liś -
my, że do pie ro ze zde rze nia róż nych
spoj rzeń mo że wy nik nąć coś do bre go. 

Dziś to ogrom pra cy. Na kon kurs
przy cho dzi po nad 300 ze sta wów, po
pięć wier szy. Niek tó re są krót kie, ale są
też ta kie, któ re two rzą ma łą książ kę, np.
ze staw 5 tre nów. A ko go pa mię ta z la u -
re a tów?

– Ta ką oso bo wo ścią kon kur su jest
Ma ciek Woź niak – wiel ka in dy wi du al -
ność – któ ry ma już swo je miej sce
w mło dej pol skiej poe zji. Był też Woj-
ciech Łęc ki czy An na Kuhn – Ci choc ka,
a spo za Płoc ka: Wie sław Szy mań ski
i Wie sław Trze cia kow ski z Bia łe go sto ku
czy Ali cja Ma zan – Ma zur kie wicz z Ło -
dzi i wie lu, wie lu in nych – wspo mi na.

Naj no wszy to mik jest do stęp ny
w Książ ni cy Płoc kiej. Dla cze go war to
po nie go się gnąć? Ju ro rzy pod kre śla ją,
że z ro ku na rok nad sy ła ne wier sze są
co raz lep sze. A Ma rek Gra la twier dzi,
że te go rocz ni la u re a ci, z któ rych je den
– przy pom nę – jest de biu tan tem, ma ją
szan sę de cy do wać w naj bliż szych la -
tach o kształ cie naj no wszej pol skiej
poe zji. (rł) 

Ja cek Deh nel, Ma ciek Woź niak czy Ar tur Fryz to naz wi ska, któ re we współ czes nej li te ra tu rze ma -
ją swo je waż ne miej sce. Wszy scy są la u re a ta mi „Li ścia Dę bu”.

Kształt pol skiej poe zji

Ma lo wa ne Nor wi dem gra fi ki
Zo fii Sa mu sik – Za rem by moż na
oglą dać w Książ ni cy Płoc kiej

Daj mi wstąż kę
błę kit ną...

Tym ra zem płoc ka ar tyst ka sta ra się
prze nieść ję zyk poe ty na ję zyk pla sty ki.
– Te za pi sa ne na pa pie rze czy płót nie
pla stycz ne prze ka zy ma ją bar dzo du żo
po do bieństw do li rycz nych wier szy, tym
ra zem Nor wi da i wraz z ni mi wy peł nia ją
prze strzeń sa lo nu wy sta wo we go Książ -
ni cy Płoc kiej, w któ rą war to się za nu rzyć
i czer pać to, co w ży ciu na praw dę jest
waż ne i pięk ne – za u wa ża we wstę pie do
ka ta lo gu Ta de usz Za rem ba.

Sam ty tuł wy sta wy – „Daj mi wstąż -
kę błę kit ną” po cho dzi z wier sza C. K.
Nor wi da. Za rem ba „cy tu je” rów nież
„Pro me thi dion”, „Nar cy za”, „Z By ro na
do Inez”, „W We ro nie” „Be ma pa mię ci
ża łob ny rap sod”, „Epos na sza”, „Ro ze -
bra ną. Bal la dę”, „Piel grzy ma” czy „Na
zgon poe zji”. 

Stu dio wa ła na Wy dzia le Sztuk Pięk -
nych Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu. W 1964 ro ku uzy ska ła dy -
plom z wy róż nie niem w Pra cow ni Gra -
fi ki prof. Ed mun da Pio tro wi cza. W la -
tach 1968-1996 pra co wa ła w Dzia le
Sztu ki Mu ze um Ma zo wiec kie go
w Płoc ku, gdzie zaj mo wa ła się or ga ni -
za cją wy staw i ich opra co wa niem pla s-
tycz nym. Jest au to rem zna ku mu ze um,
wie lu pla ka tów, wy daw nictw, a tak że
me da lu oko licz no ścio we go zwią za ne go
ze 150-le ciem Mu ze um Ma zo wiec kie -
go. Od 1995 ro ku pra cu je w I Pry wat -
nym Li ce um Pla stycz nym w Płoc ku. 

W la tach 1991-1999 uczest ni czy ła
w Mię dzy na ro do wych Ple ne rach Ma lar -
skich or ga ni zo wa nych przez Dar mstad ter
Se zes sion w Mi ra bel (Fran cja). Zaj mu je się
gra fi ką użyt ko wą oraz ma lar stwem. W ma -
lar stwie pre fe ru je su chy pa stel, a ostat nio
akryl. In spi ra cje dla swej ka me ral nej twór-
czo ści czer pie głów nie z pej za żu. 

Uczest ni czy ła w po nad 120 pre zen ta -
cjach zbio ro wych. Mia ła 25 wy staw in -
dy wi du al nych.

Wy sta wa czyn na do 10 stycz nia
2009. (rł)

Wrób lew ski

roz strze la ni
od ra zu sta ją się nie bie scy.

nie ko lo ro wi, tyl ko nie bie scy.
od sza ro ści do wnie bow stą pie nia

czy to wy star czy za re kom pen sa tę.
nie wiem – nie moż na za py tać na -
ma lo wa nych lu dzi.

Bo gu mił Sta szek
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Uka za ła się ko lej na, po „Te le gra -
mach”, „Zdję ciu z Mi siem” i „Wy da je
mi się...” au tor ska pły ta płoc cza ni na
Krzysz to fa Mi sia ka no szą ca ty tuł ”Wy -
jąt ko wo Kul tu ral ny We e kend”. Al bum
jest kon ty nu a cją dzia łań mu zycz nych
na wią zu ją cych do po przed niej pły ty,
czy li ”Wy da je mi się...”. 

– Nie za leż ność i kon sek wen cja to ce -
chy, któ re mnie krę cą. Ty mi sa my mi sło -
wa mi opi su ję ”Wy jąt ko wo Kul tu ral ny
We e kend”. A tak na praw dę ma my do
czy nie nia z nor mal ną, me lo dyj ną, ela sty-
cz ną, po zy tyw ną i ener ge tycz ną mu zy ką
do uży cia w każ dych wa run kach. Sta ra -
łem się, aby czas spę dzo ny pod czas ob co -
wa nia z tą pły tą nie był cza sem stra co -
nym, a wręcz prze ciw nie – do star czył słu -
cha czom jak naj wię cej nie za pom nia nych
wra żeń i du żo po zy tyw nych wi bra cji.... –
za pew nia mu zyk. – Na dal ma my so lid ną
por cję im pli ka cji i ek spe ry men tów z elek -
tro ni ką z gi ta ro wym Ha te -Jaz zem. Tym
ra zem bez li tos ne elek tro nicz ne al go ryt my
ocie pla ją czę ścio wo in stru men ty aku sty-
cz ne: gi ta ra aku stycz na, har mo nij ka ust -
na (Bar tosz Łę czyc ki), skrzyp ce (Piotr
Kelm) i wo kal(izy) (Zbi gniew Żuk, Ali cja
Łu ka szew ska). Go ścin nie wy stą pi li rów -

nież: Krzysz tof Ście rań ski (bas) i Da ve
Lat chaw (instrumenty kla wi szo we).
Współ pro duk cją, edi tin giem i mik sem
za jął się Pa weł Miel nik.

Pły ta jest przed sięw zię ciem o cha rak -
te rze mul ti me dial nym. Po wło że niu jej
do kom pu te ra moż na zo ba czyć m.in. te -
le dysk z utwo rem ”Krzyszt of Płock” 
(z moż li wo ścią po bra nia go na te le fon
ko mór ko wy). Za in te re so wa nych mu zy -
ką od sy ła my na www.mi siak.art.pl i
www.mys pa ce.com/krzysz tof mi siak.

(rł)

Kul tu ral ny Mi siak

Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se zmie rzy -
ło się z poe zją współ czes ną, na war sztat
bio rąc wier sze dwóch płoc kich poe tów:
Mać ka Woź nia ka (rocz nik ‘69) i Mać ka
Mat zky e go Wło dar czy ka (rocz nik ‘84).
W ra mach Płock Poe try Pro jekt przy go -
to wa li dwa, bar dzo róż ne spek ta kle, na
co nie ba ga tel ny wpływ miał fakt, że „2
u Two ry” do tek stów Woź nia ka przy go -
to wał Prze my sław Pa wlic ki, a „Zu pę
ciep łą po mi do ro wą z ry żem” Wło dar -
czy ka Ma riusz Po go now ski. Na pre mie -
rze (7 grud nia 2008) by ło jak za po wia -
dał Ka pi tan. Zu pa ciep ła, po mi do ro wa
z ry żem na wej ście dla każ de go wi dza. 

2 u Two ry

Sam po mysł się gnię cia po utwo ry poe-
tyc kie wy da je się cie ka wy. Nie tyl ko dla -
te go, że pi sa li je płoc cy poe ci, ale dla te -
go, że są po pro stu do bre, choć tak skraj -
nie róż ne. Ma ciek Wło dar czyk jest oso bą
mło dą, do pie ro wkra cza ją cy w ży cie doj -
rza łe, choć nie zna czy to, że nie do świad -
czo ną. Ma za so bą uda ny de biut i ape tyt
na wię cej. Na dal tkwi w mło dzień czym
cha o sie, doj rze wa, ale nie chce stać obok.
Ak tyw nie dzia ła w płoc kim od dzia le Sto-
wa rzy sze nia Au to rów Pol skich, wy da je
elek tro nicz ne go ar tzi ne’a i two rzy do da -
tek o mło dej kul tu rze w kwar tal ni ku
ZNAJ. Woź niak to poe ta doj rza ły, choć
nie przej rza ły. Uz na ny przez kry ty kę,
wy da ją cy po za za klę tym krę giem płoc -
kich poe tów (Zie lo na So wa, Wy daw nic -
two Li te rac kie), pub li cy sta Ty god ni ka
Po wszech ne go i dwu mie sięcz ni ka „Stu -
dium”, re cen zent mu zycz ny. Stoi w miej -
scu, w któ rym Mat zky za pew ne chciał by
sta nąć za kil ka lat. Je go poe zja jest prze-
my śla na i do sko na le skom po no wa na, bo -
ga ta treść opra wio na w per fek cyj ną for -
mę. Mat zky to je go prze ci wień stwo, gu -
bi tro py po ty ka się, ale w nie do sko na łych
for mach tkwi nie sa mo wi ty urok poe tyc -
kie go śmie cio wi ska.

Lep kie Mat zky Rze czy wi sto ści

Ta ki też jest spek takl „Zu pa po mi do ro -
wa...”. Nie do sko na ły, cha o tycz ny, ale
wcią ga ją cy. Bę dą cy swo i stą ana li zą kon -
dy cji psy chicz nej mło de go czło wie ka,
któ ry „wier ci się” w szor stkiej rze czy wi -
sto ści. En tu zjazm, z ja kim do gry pod cho -
dzą mło dzi ak to rzy, ma sku je drob ne pot -
knię cia war szta to we, kło po ty z dyk cją,
nie rów ną grą. Do po ło wy spek ta klu ca -
łość mknie w mia rę swo bod nie. Po tem
jest nie co go rzej (czas nie jest z gu my,
ludz ka per cep cja rów nież). Do brym po -
my słem by ło wpro wa dze nie do spek ta klu
pio se nek, ga ra żo wy en to u ra ge wzmac nia
piw nicz na prze strzeń sie dzi by Sce ny Off
Off Sto wa rzy sze nia (ul. 3 Ma ja 18). Od -
no si się wra że nie, że w tym miej scu sku -
pi ła się naj bar dziej ak tyw na mło dzież,
któ ra „rzad ko ja da w mac do nal dzie”
i „plą cze się w zez na niach nad mier ną
pocz ci wo ścią ge ne ra cji szczu rzych pę -
dów”. Mło dzież, któ ra nie mo że zna leźć
swe go miej sca po za un der gro un dem. Kie -

dy je den z bo ha te rów mó wi: „miesz kam
w trzy pię tro wym blo ku/ je go klat ka jak
ró żo wy słoń / nie pach nie nim wca le/ zaz -
wy czaj jest to za pach dro biu/ spo pie lo ne -
go w wy so kich ko mi nach/ dla pub licz ne -
go do bra miesz kań ców” uś mie cham się
smut no. Wra cam do cza sów kie dy sam
rzę zi łem na gi ta rze pro test son gi, kie dy
opór rze czy wi sto ści był tak sil ny, że je dy -
ną cel ną od po wie dzią by ło pun ckroc ko we
„no fu tu re”. Czy tak jest i te raz? – z tym
py ta niem wy cho dzę ze spek ta klu.

I sło wom nie wol no kła mać 

Wspa nia le roz po czy na ją się „2
u Two ry” Pa wlic kie go. Dziew czy na
w bia łej su kien ce w wą skiej smu dze
świat ła szep cze „Wra ca my skąd przy-
sz liś my. Wszyst kie po ran ki świa ta/ mi -
ja ją bez po wrot nie. Tak jak my mi ja my,/
ni gdy nie poz na ni/ (...) dzie ląc się smut -
kiem jak chle bem./ I sło wom nie wol no
kła mać, że tak nie jest.” Ta sce na mro zi
krew w ży łach. Szept jest tu sil niej szy
od krzy ku chło pa ka, któ ry za my ka
spek takl mó wiąc ten sam tekst. Pa wlic -
ki sku pił się bar dziej na for mie, two rząc
obra zy, któ re mia ły być pro jek cją tek-
stów Woź nia ka. Cza sa mi jed nak bo leś -
nie do słow ne wi zje psu ją kli mat ja ki
da je ob co wa nie z tą poe zją. Ta kim
przy kła dem by ło „Pe ep show”. Po ru -
sza ją ca jest za to sce na tań czą cej dziew-

czy ny i „Psalm” za in sce ni zo wa ny jak
mo dły przy ka pli cze na „ma jo wym”
oraz obraz do tek stu „Bon nie i Cly de”
z roz ma zy wa niem krwi na po dło dze
(Chcia łem że byś my le że li ca li we
krwi,/ I że by to in ni, nie my, mu sie li
czy tać koń co we na pi sy).

Trze ba jed nak przyz nać, że po dwóch
la tach pra cy zes pół sku pio ny wo kół pro-
jek tu „Te atr i ja” (Sto wa rzy sze nia Te atr
Per Se”) jest znacz nie bar dziej doj rza ły,
świa do my sce ny. Nie jest to już tyl ko
za ba wa w te atr, ale rów nież ogrom pra -
cy, któ ry pro cen tu je na pre mie rze. Cie -
szy to tym bar dziej, że ostat nie pre mie -
ro we po ka zy by ły dla mnie nie do przeł -
knię cia. Te dwa, choć dość mrocz ne
w tre ści, po now nie da ją na dzie ję. (rł)

I znów ta piw ni ca. Mrok. Tłum lu dzi. Sły chać po krzy ki wa nia Ka -
pi ta na Mat zky’e go: zu pa po mi do ro wa dla każ de go. Wcho dzę,
po pi ja jąc in stant z ry żem. Oglą dam i...

Płock Poe try Pro jekt 

Dzie wią te już Eu ro pej skie Spot ka nia
Chó ral ne, któ rym pa tro no wa li: mar sza łek
wo je wódz twa ma zo wiec kie go – Adam
Stru zik, mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na -
ro do we go – Bo gdan Zdro jew ski, oraz me -
tro po li ta war szaw ski – abp Ka zi mierz
Nycz roz po czę ły się 11 grud nia 2008 ro ku
kon cer tem w war szaw skim ko ście le
Wszyst kich Świę tych, a za koń czy ły trzy
dni póź niej ga lą ko lęd w Te a trze Wiel kim
– Ope rze Na ro do wej. Mię dzy ty mi im pre -
za mi w róż nych mia stach re gio nu ma zo -
wiec kie go, od Sie dlec po Cie cha nów czy
Puł tusk, wy stą pi ły dzie cię co -mło dzie żo -
we zes po ły wo kal ne z Ro sji, Ukra i ny, Ser-
bii, Wę gier i Pol ski.

Płoc kim ak cen tem te go am bit nie za kro -
jo ne go przed sięw zię cia oka zał się kon cert
w ba zy li ce ka te dral nej na Wzgó rzu Tum-
skim z obo wiąz ko wym nie ja ko udzia łem
Pu e ri Can to res Plo cen ses i mo skiew skie -
go chó ru dzie cię ce go Ra dost. Da ta im pre -
zy przy pa dła na 13 grud nia 2008 ro ku,
czy li na ko lej ną rocz ni cę jed ne go z naj -
bar dziej po nu rych wy da rzeń w no wszej
hi sto rii Pol ski – sto sun ko wo licz ne au dy -
to rium my śla mi by ło chy ba jed nak przy
rocz ni cy naj zu peł niej ra dos nej: dzie się -
cio le ciu dzia łal no ści PCP. 

W cią gu pier wszej de ka dy ist nie nia
zes pół ten na grał nie ma ło płyt (naj no -
wsza, z re per tu a rem bo żo na ro dze nio -
wym, bę dzie mia ła pro mo cję pod czas
naj bliż szej edy cji Płoc kie go Ko lę do wa -
nia), zy skał uz na nie w kra ju i za gra ni cą
oraz, last but not le ast, z chó ru chło pię -
ce go przeksz tał cił się w chło pię co -mę -
ski, z nie daw no kre o wa ną fi lią żeń ską
w po sta ci Pu el lae Can tan tes Plo cen ses.
W tej roz sze rzo nej for mu le per so nal nej
za pre zen to wał się już w mar cu ubieg łe -
go ro ku na dzie dziń cu Mu ze um Ma zo -
wiec kie go – cie ka wym zbie giem oko -

licz no ści, rów nież w to wa rzy stwie chó -
ru Ra dost.

Nie zna czy to, że obec nie mie liś my do
czy nie nia z me cha nicz ną pow tór ką re per -
tu a ro wą; z uwa gi na nad cho dzą ce świę ta
Bo że go Na ro dze nia w pro gra mie do mi no -
wa ły ko lę dy, od Na ro dził się Je zus
Chry stus i Wśród noc nej ci szy, wy ko na -
nych na po czą tek przez Pu e ri Bac to -
res/Pu el lae Can tan tes Plo cen ses pod dy -
rek cją An ny Bram skiej, przy or ga no wym
akom pa nia men cie jej mę ża Wik to ra, po
za my ka ją ce wie czór Bóg się ro dzi i Bra -
cia, patrz cie je no, w któ rych do chó rzy -
stów płoc kich – bo daj po raz pier wszy
w hi sto rii wspól nych wy stę pów – do łą -
czy li go ście z Mosk wy. Oni też, po dob nie
jak wios ną ubieg łe go ro ku, zna le źli się tu
w ro li głów nej atrak cji wie czo ru.

Ro sja za wsze by ła praw dzi wym zag łę -
biem ta len tów wo kal nych – za rów no
w sen sie zes po ło wym, jak i in dy wi du al -
nym – i, są dząc po po zio mie „ka te dral nej”
pro duk cji chó ru kie ro wa ne go przez Je ka -
tie ri nę Du na je wą, w cią gu naj bliż szych de -
kad nic się w tym wzglę dzie nie zmie ni. Po
oś miu la tach wspól ne go śpie wa nia mło dzi
chó rzy ści mo skiew scy osią gnę li im po nu ją -
cą, do ce nio ną już na fo rum mię dzy na ro do -
wym spój ność i so czy stość brzmie nia oraz
znacz ną wszech stron ność re per tu a ro wą.
W Płoc ku za pro po no wa li tym ra zem pro-
gram obej mu ją cy pieś ni P. Czaj kow skie go
i A. Ki sie lio wa o udu cho wio nym, re li gij -
nym kli ma cie, obok peł nych wi go ru adap-
ta cji ro syj skich pieś ni lu do wych, ze sty lo -
wym akom pa nia men tem aku stycz nej gru -
py in stru men tal nej. W kon klu zji moż na
więc po wie dzieć, że w okre sie przed świą -
tecz nym, dzię ki chó ro wi Ra dost, otrzy ma -
liś my słusz ną por cję sto sow nej na tę po rę
mu zy ki – a za ra zem wie le ar ty stycz nej, no -
men omen, ra do ści. AD

PRZED ŚWIĄ TECZ NA RA DOŚĆ
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Sa la gim na stycz na w Gim na zjum nr 3 im. Pa pie ża Ja na Pa wła
II 10 grud nia wy peł ni ła się po brze gi. Oka zja by ła nie by le ja ka,
gdyż bp Piotr Li be ra i pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski za pro si li
płoc kich spor tow ców na Wi gi lię. Szkol ny chór wpro wa dził
zgro ma dzo nych w świą tecz ny na strój śpie wem ko lęd, go ści wi -
tał pre zes Pa ra fial ne go Klu bu Spor to we go „Be ne dykt” ks.
Krzysz tof Ja ro szew ski, Bi skup Płoc ki zło żył świą tecz ne ży cze -
nia – wszyst kim gre mial nie, a po tem już in dy wi du al nie przy
dzie le niu się op łat kiem.

By wi gi lij nej tra dy cji sta ło się za dość, wszy scy za pro sze ni
spor tow cy otrzy ma li pre zen ty – dy plo my i na gro dy pie nięż ne za
wy ni ki uzy ska ne w 2008 ro ku. Za stęp ca pre zy den ta Piotr Ku be -
ra wrę czył je na stę pu ją cym spor tow com:

– wio śla rzom
Se nio rom – Pio tro wi Bu chal skie mu (III miej sce w Mi strzo -

stwach Eu ro py, zło ty me dal w Aka de mic kich Mi strzo stwach
Świa ta –ósem ka), Woj cie cho wi Jan kow skie mu (ka dry na ro do -
wej, VI m. na igrzy skach w Pe ki nie)

To ma szo wi Ci choc kie mu, Do mi ni ko wi Ku bia ko wi, Da wi do -
wi Ku bia ko wi, Ra do sła wo wi Klim kow skie mu (I m. w Aka de -
mic kich Mi strzo stwach Eu ro py, II m. w Mi strzo stwach Pol ski
Se nio rów), Ra do sła wo wi Mil czar ko wi, Bo gda no wi Za lew skie -
mu (I m. w Mi strzo stwach Pol ski Se nio rów (czwór ka ze ster ni -
kiem), Pa try ko wi Kra u ze, Hu ber to wi Ró żań skie mu, Mi cha ło wi
Grze la ko wi, Ma riu szo wi Śpie gow skie mu (II m. w Mło dzie żo -
wych Mi strzo stwach Pol ski – czwór ka ze ster ni kiem), Grze go -
rzo wi Stel la ko wi tre ne ro wi osad se nio rów -mło dzie żow ców

Ju nio rom – Da mia no wi Sa la ko wi, Da mia no wi Ple wiń skie mu
(II m. w Pu cha rze Eu ro py –czwór ka bez ster ni ka, I m. w Mi -
strzo stwach Pol ski Ju nio rów i Dłu go dy stan so wych Mi strzo -
stwach Pol ski), Ka mi lo wi Zaj kow skie mu (III m. w Pu cha rze Eu -
ro py – je dyn ka, I m. w Dłu go dy stan so wych Mi strzo stwach Pol-
ski – dwój ka ze ster ni kiem), Pa wło wi Bu czyń skie mu, Ja ku bo wi
Za zga (I i III m. w Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów, III m. w Dłu -
go dy stan so wych Mi strzo stwach Pol ski), Łu ka szo wi Ko chań -
skie mu (I i III m. w Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów), Mar ci no wi
Ga wli ko wi, Pa try ko wi Po kor skie mu, Do ria no wi Ka łuż ne mu (I
m. w Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów – ósem ka ze ster ni kiem),
Łu ka szo wi So ko łow skie mu (I i III m. w MPJ, I m. w Dłu go dy -
stan so wych Mi strzo stwach Pol ski – dwój ka ze ster ni kiem), Se -
ba stia no wi Fi jał kow skie mu (III m. w MPJ- czwór ka ze ster ni -
kiem), Jac ko wi Ka ro la ko wi i Pio tro wi Sał kow skie mu – tre ne -
rom wy mie nio nych osad.

Ju nio rom młod szym – Da mia no wi Kru szyń skie mu, Ga brie lo -
wi Fel bó ro wi, Łu ka szo wi Le wan dow skie mu, Da wi do wi Przed -
peł skie mu (zło ty me dal na Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło -
dzie ży), Pa u li nie Reń dzie, Ane cie Bia ła szek, An dże li ce Pie tras,
Le nie No wa kow skiej (II m. na Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Mło dzie ży), Agniesz ce Lep czak (tre ne ro wi za wod ni czek)

Mło dzi kom – Pa wło wi Pi ła to wi, Pa try ko wi Sze lą gow skie mu
(I m. w Re ga tach Mło dzi ków), Ma cie jo wi Ko stu no wi, Kon ra do -
wi Mo krza now skie mu, Ka mi lo wi Han dlar skie mu, Ja ku bo wi
Bed nar skie mu, Prze my sła wo wi Ka miń skie mu (II m. w re ga tach
Mło dzi ków), An drze jo wi Pe try kow skie mu (tre ne ro wi tych
osad), Kla u dii Po lit, Jo an nie Środ kow skiej, Kla u dii Ma łec kiej,
An dże li ce Pie trzak (I m. w Re ga tach Mło dzi ków), Krzysz to fo wi
Ka liń skie mu (tre ne ro wi tej osa dy).

We te ra nom – Bo gda no wi Gu zio ro wi, Zbi gnie wo wi Pół to ra -
ko wi (I m. w Mi strzo stwach Świa ta We te ra nów –czwór ka ze
ster ni kiem), Wal de ma ro wi Ro gow skie mu, Ed war do wi Or na -
tow skie mu (dzia ła czom PTW).

Wy róż nie ni pił ka rze Wi sły Płock – zło ci me da li ści Mi st-
rzostw Pol ski Ju nio rów Młod szych w pił ce noż nej to: Mar cin
Kwiat kow ski, Zbi gniew Chrap kow ski, To masz Rac ki, Adrian
Wo ro niec ki, Adrian Bień kow ski, Mi chał Błasz czyk, Mi chał Za -
wa lich, Da mian Sku mór ski, Piotr Pa czkow ski, Da mian Ła zic ki,
Ja kub Ku stra, Da wid Skrzy nec ki, Ma ciej Ko wal czyk, Da mian
Adam czyk, Ma te usz No wak, Da wid Klep czyń ski, Ma te usz Świ -
stak, Da riusz Ja roń, Se ba sta in Za łę ski (za wod ni cy) oraz Zbi g-
niew Mie rzyń ski (tre ner), Woj ciech Wo ro niec ki (kie row nik), Łu -
kasz Mie rzyń ski (asy stent tre ne ra).

Wi ce mi strzo stwo Pol ski w pił ce ręcz nej – rocz nik 1995 zdo -
by ła dru ży na Sto wa rzy sze nia Kul tu ry Fi zycz nej Wi sła Płock

w skła dzie: Adam Za rem ba, Kon rad Chro bo ciń ski, Pa tryk Mar -
cin kow ski, Pa tryk Ziół kow ski, Bar tek Grzy wiń ski, Igor Kró li -
kow ski, Ra fał Sta ni szew ski, Pa tryk Pę dzier ski, Kry stian Bień -
kow ski, Ma rek Ko ciu ba, Kac per Le wan dow ski, Mi chał Radz ki,
Pa tryk Chisz berg, Piotr Gó ral. Tre ne rzy – An drzej Wo la no i Mi -
chał Kró li kow ski, kie row nik – Eu ge niusz Ga łec ki.

Na 42. Igrzy skach Szkol nych w San Fran ci sco na sza dru ży -
na pił ki noż nej, zło żo na z Adria na Pian kow skie go, Da mia na
Ko ry to, Ma te u sza Le wan dow skie go, Ma riu sza Śnie cia, Fa bia na
Hisz pań skie go, Da wi da Bia łe go, Da mia na Dy lew skie go i Łu ka -
sza Pie la szew skie go, tre no wa na przez Grze go rza We ner skie go,
wy wal czy ła zło ty me dal.

Na gro dzo no rów nież za wod ni ków In te gra cyj ne go Klu bu
Te ni sa: Ju dy tę Ol szew ską (zło ty me dal w IV Dru ży no wych Mi -
strzo stwach Pol ski mik stów i brą zo wy XV Mi strzostw Pol ski
w sin glu), Pio tra Ja ro szew skie go (V m. w Dru ży no wych Mi str-
zo stwach Świa ta), Je rze go Ku li ka (zło ty me dal XV Mi strzostw
Pol ski w deb lu i VI Dru ży no wych Mi strzostw Pol ski), Ar ka diu -
sza Sta sia ka (zło ty me dal w IV Dru ży no wych Mi strzo stwach
Pol ski mik stów, brą zo we me da le mi strzostw w deb lu i sin glu),
Ka mi la Fa bi sia ka (zło to na VI Dru ży no wych Mi strzo stwach Pol-
ski, brąz w deb lu na XV mi strzo stwach Pol ski), Ma riu sza Śmie -
tan kę (zło to i brąz w Mi strzo stwach Pol ski w deb lu), Bro ni sła wa
Ma li now skie go (brąz w deb lu XV Mi strzostw Pol ski), Wie sła wa
Chro bo ta (or ga ni za tor Po lish Open).

Mi strzow scy pły wa cy MZOS to: Ka ta rzy na Żoł now ska (wi -
ce mi strzy ni Pol ski se nio rów na 400 m sty lem zmien nym), Aga -
ta Olej ni czak (III m. na Mi strzo stwach Pol ski ju nio rów 16-let -
nich sty lem kla sycz nym), Ka mil Do bosz (II m. na zi mo wych
Mi strzo stwach Pol ski ju nio rów 16-let nich na 100 m sty lem kla -
sycz nym), Piotr Przy bo row ski (trzy krot ny wi ce mistrz zi mo wych
MP ju nio rów 15-let nich na dy stan sie 50 i 100 m, zło ty i srebr ny
me da li sta 42. Mię dzy na ro do wych Igrzysk Szkol nych), Mi chal
Zyz now ski (brą zo wy me da li sta MP ju nio rów 16-let nich na 400
m sty lem do wol nym), Ja kub Pio trow ski (fi na li sta MP ju nio rów),
Han na Ja kób czyk (fi na list ka MP ju nio rów) – tre no wa ni przez Ju -
ri ja Szy czko wa, Piotr Mi ku ła (brąz na MP ju nio rów 14-let nich
na 100 m sty lem do wol nym), Ka mil To ma szew ski (fi na li sta MP
ju nio rów tre no wa ny przez Mar ka Sta sia ka, Se ba stian Mi lew ski
(fi na li sta MP ju nio rów) z tre ne rem Woj cie chem Ostrzyc kim.

Z Cen trum Spor tów Wal ki la u ry ode bra li: Mar cin Ró żal ski
(mistrz świa ta w K-1, mistrz Eu ro py i 10-krot ny mistrz Pol ski
w kick -bo xin gu), Piotr Woź nic ki (mistrz Eu ro py w Mu ay Thai,
wie lo krot ny mistrz Pol ski w kick -bo xin gu), Ma riusz Ka miń ski
(wi ce mistrz Pol ski w Mu ay Thai), Mar ta Choj no ska (mi strzy ni
Au strii, mi strzy ni i zdo byw czy ni Pu cha ru Pol ski w San dzie), Ju -
sty na Grzy wa czew ska (mi strzy ni Pol ski, zdo by ła Pu char Pol ski
w ka ra te ky o kus hin w dwóch sty lach), Adrian Do mel (mistrz
Pol ski Low -kick ju nio rów), Prze my sław Do mel (II m. w mi -
strzo stwach Pol ski Low -kick ju nio rów), Bar tosz Sit kow ski, Da -
wid Pio trow ski i Ma te usz Ce ce lak (III m. na mi strzo stwach Pol-
ski Mu ay Thai), Ża ne ta Mar kow ska (I m. na mi strzo stwach Pol-
ski Mu ay Thai), Zyg munt Ró żal ski i Ta de usz Kop ciń ski (or ga -
ni za to rzy mi strzostw). 

Z dru ży ny kung -fu z „Ra jew ski te am” na gro dze ni zo sta li:
Łu kasz Ra jew ski (zło ty me dal XIV Mi strzostw Pol ski, srebr ny

me da li sta Pu cha ru Świa ta), Ro bert Ra jew ski (brą zo wy me dal
Mi strzostw Eu ro py kung -fu), Pa weł Rac ki (zło ty me da li sta XIV
Mi strzostw Pol ski kung -fu), Se ba stian Ra jew ski (zło ty me dal
XIV Mi strzostw Pol ski kung -fu Wus hu i zło to na Mi strzo stwach
Pol ski Mu ay Thai), Ma te usz Ra jew ski (zło ty me da li sta Mi str-
zostw Pol ski kung -fu Wus hu i Mi strzostw Pol ski Mu ay Thai).

Z UKS „San da” wy róż nio no: Pio tra Paś ni ka za wod ni ka
i tre ne ra (I m. na otwar tym Pu cha rze Pol ski se nio rów, pu char
naj lep sze go za wod ni ka San shou), Ka mi la Ga wiń skie go (I m.
na Mi strzo stwach Ślą ska, Mistrz Ma zo wsza Wus hu), Bar to sza
Kraw czyń skie go (II m. na mi strzo stwach Pol ski Wus hu ju nio -
rów), Ar ka diu sza Tom czy ka (II m. na MP ju nio rów w kick -bo -
xin gu w for mu le low -kick), Mi cha ła Gro mun ta (I m. mi str-
zostw Pol ski ju nio rów), Kon ra da Gó rec kie go (II m. mi strzostw
Pol ski se nio rów), Ery kę Go la cik (I m. Mi strzostw Pol ski ju nio -
rów), Gha ry by an Ru ben (II m. w otwar tym Pu cha rze Pol ski
Wus hu), Gha di my an Ta ron (I m. w Mi strzo stwach Ślą ska Wus -
hu) i Mi strzo stwach Ma zo wsza), Adria na Gra bar czy ka (II m.
na Mi strzo stwach Ślą ska i I m. na Mi strzo stwach Ma zo wsza ju -
nio rów), Edy tę No wac ką (I m. w Pu cha rze Pol ski Wus hu se nio -
rów), Se ba stia na Wiś niew skie go (I m. w Pu cha rze Pol ski Wus -
hu), Adria na Dąb kow skie go (II m. w Pu cha rze Pol ski Wus hu),
Ada ma Go la ci ka (II m. na Mi strzo stwach Ślą ska Wus hu, II m.
w otwar tym Pu cha rze Pol ski), Ka di my an Ga ik (I m. na Mi str-
zo stwach Ślą ska, I m. w Pu cha rze Pol ski Wus hu), Adria na Go -
la ci ka (II m. na Mi strzo stwach Ślą ska, I m. na Mi strzo stwach
Ma zo wsza Wus hu).

UKS „Ju do Sen sei” na „spor to wym op łat ku“ re pre zen to wa -
li: Łu kasz Smo rzew ski – za wod nik i tre ner (III m. na mło dzie żo -
wych Mi strzo stwach Pol ski w ju do), Do ro ta Smo rzew ska (I m.
W Międ xzy wo je wódz kich Mi strzo stwach ju nio rów), Kry stian
Sa wic ki (I m. Na Bia ło łęc kim Tur nie ju i II m. Ma Mi strzo stwach
Pol skiej Fe de ra cji). Z LKS „Pun cher” na gro dę otrzy mał Piotr
Ma ślan ka (zło ty me dal w Mi strzo stwach Eu ro py w Ta ek won do).

Na gro dze ni za wod ni cy MUKS „Płock” to: Pa weł Kry siak
(brą zo wy me da li sta ha lo wych MP ju nio rów w bie gu na 60 m),
Łu kasz Chmu ra (brą zo wy me da li sta 42. Mię dzy na ro do wych
Igrzysk Szkol nych w sko ku w dal), ich tre ner Ja ro sław Do brze -
niak i Da riusz Bed nar ski (mistrz Igrzysk Eu ro pej skich w sko ku
wzwyż, re kor dzi sta Pol ski), Ma ciej Do brze niak (za or ga ni za cję
Bie gów Tum skich), Ma ciej Wier ciń ski (za or ga ni za cję Grand
Prix w lek kiej at le ty ce).

Z Miej sko -Lu do we go Klu bu Lek ko at le tycz ne go na gro dy
otrzy ma li: Re na ta Ga jew ska (II m. w pchnię ciu ku lą w Mię dzy -
na ro do wych Za wo dach lek ko at le tycz nych ju nio rów młod szych
i II m. na igrzy skach LZS), jej tre ner Mi ro sław Nisz tor, Mo ni ka
Ga jew ska (III m. W Mi strzo stwach Pol ski mło dzi czek w sko ku
wzwyż), jej tre ner Sta ni sław Nisz tor.

TKKF Płock re pre zen to wa li: Sta ni sław Dy mek (mistrz Eu ro -
py kor po ra cji w bie gu na 10 km we te ra nów M-50), Prze my sław
Gi żyń ski (mistrz Eu ro py kor po ra cji w bie gu na 10 km M-20)
Woj ciech Więc kow ski (mistrz Pol ski w bie gach gór skich na 10
km). Z UKS El jot wy róż nio no: Ro ber ta Włó dar skie go (I m.
w ju do w tur nie ju miast par tner skich), Ol gę Adam ską (wi ce -
mistrz woj. Ma zo wiec kie go w ju do), Mar ty nę Ma ślan kę (mi strza
woj. ma zo wiec kie go 2008). Z MMKS „Ju trzen ka” na gro dy
ode bra li: Pa tryk Cie chom ski (brą zo wy me dal w ju do), Woj ciech
Pu dlik (tre ner), Re gi na Ki jek (za or ga ni za cję Fe sti wa lu pił ki
ręcz nej) oraz Wan da Piąt kie wicz (w imie niu pił ka rek gra ją cych
te go dnia po za Płoc kiem) – Mar ty Pie trzak, Mar ty Ra kow skiej,
An ny Ber liń skiej, Agniesz ki Maj kow skiej, Ka ro li ny Żu rań skiej,
Mar ty Klucz nik, Mar ty Kry siak, Mar ty ny Kwa si bor skiej, Ka ro -
li ny Po pis, Mar ty ny Rupp, An ny Ja ni szew skiej, Ka ro li ny Żab ki,
Mar ty ny Szym kie wicz, Kai Szat kow skiej, Mo ni ki Umiń skiej,
Mar ty Żu che wicz, Pa u li ny Jan kow skiej, oraz tre ner Ja ro sła w
Sta wic ki i kie row ni k Ed war d Piąt kie wi cz.

Płoc kie To wa rzy stwo Sza cho we zdo by ło na gro dy za II m.
w ro zgryw kach dru ży no wych MP ju nio rów, któ re za ję li w skła -
dzie: Krzysz tof Za pol ski, Ro man Mu cha, Ja kub Ję dry czka – pre -
zes, Do ro ta Si kor ka, Ma gda le na Mu cha. Z Płoc kie go To wa rzy -
stwa Triath lo nu „DEL TA” na gro dy przyz na no: Ire ne u szo wi
Be dy ko wi (I m. w swo jej kat. Wie ko wej w triath lo nie Iron man
w Byd gosz czy), Wal de ma ro wi Gie re so wi (II m. w tych za wo -
dach), Cze sła wo wi Mą czyń skie mu (II m. w du ath lo nie – sprint
Zło ty Po tok). Z Płoc kie go To wa rzy stwa Ko lar skie go wy róż nio -
no wie lo krot ne go mi strza Pol ski we te ra nów, wi ce mi strza Eu ro py
w ko lar stwie szo so wym Ja nu sza Ko kosz czyń skie go. Opr. (j)

Pre zy dent na gro dził me da li stów

Spor to wy op ła tek w Ra dzi wiu
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Na zor ga ni zo wa nej 5 grud nia kon fe ren cji
pra so wej w bu dyn ku klu bo wym Wi sły od pre -
zy den ta Mi ro sła wa Mi lew skie go i wi ce pre zy -
den ta Pio tra Ku be ry zgro ma dze ni dzien ni ka rze
usły sze li sze reg in for ma cji o pla nach zwią za -
nych z płoc kim pił kar stwem. Naj waż niej sza
z nich to bez sprzecz nie in for ma cja do ty czą ca
bu do wy ha li wi do wi sko wo – spor to wej na 5 ty -
się cy miejsc. – La tem w ro ku 2010 bę dzie moż -
na już ro zgry wać pier wsze me cze – za po wia da
pre zy dent Mi lew ski – Ha la bę dzie roz wo jo wa.
W przy szło ści bę dzie moż na do bu do wać do niej
ba sen lub ma ły ho te lik, bądź też bo i sko tre nin -
go we. Koszt bu do wy ha li sza co wa ny jest na
oko ło 117 mi lio nów zło tych, choć – zda niem
władz mia sta – uda się przy obec nej ko niun ktu -
rze na ryn ku bu do wla nym za osz czę dzić kil ka
mi lio nów zło tych z tej kwo ty. 

W przy go to wa niu jest tak że kon cep cja roz -
bu do wy sta dio nu pił kar skie go przy ul. Łu ka sze -
wi cza, któ ra za kła da stwo rze nie 15 ty się cy
miejsc sie dzą cych i za da sze nie przy naj mniej 3
try bun. Po pre zy den ckich de kla ra cjach zwią za -
nych z obiek ta mi spor to wy mi przed sta wio ny
zo stał w ogól nym za ry sie plan fi nan so wy fun -
kcjo no wa nia klu bu. Wi ce pre zy dent Ku be ra po -
in for mo wał iż za dłu że nie Wi sły się ga ją ce po nad
1,5 mi lio na zło tych zo sta nie po kry te z 2 mi lio -
nów po ży czki, ja ką jed na z miej skich spó łek
udzie li płoc kie mu klu bo wi. To je den z głów -
nych ele men tów pla nu na praw cze go, któ ry
wraz z no wym ro kiem ma spra wić iż odzy ska na
zo sta nie płyn ność fi nan so wa i wszyst kie za leg -
ło ści płat ni cze zo sta ną ure gu lo wa ne. 

Ra dy kal ne zmia ny za szły też w sek cji pił ki
ręcz nej. Na zaj mo wa nym do tych czas przez
Mar ka Wit kow skie go sta no wi sku dy rek to ra
spor to we go obo wiąz ki prze jął by ły za wod nik
Wi sły Łu kasz Szczuc ki. Pod czas przed sta wia -

nia swo jej wi zji fun kcjo no wa nia sek cji szczy -
pior nia ka wie lo krot nie pod kre ślał, że ce lem
na drzęd nym jest stwo rze nie zes po łu, któ ry bę -
dzie sku tecz nie wal czyć w eu ro pej skich pu -
cha rach. Szczuc ki prze ko ny wał, że zmia na ja -
ko ści po dyk to wa na jest po su nię cia mi or ga ni -
za cyj ny mi w zes po le od wiecz ne go ry wa la Wi -
sły – Vi ve Kiel ce. Brak re ak cji na te zmia ny
móg łby spo wo do wać, że za 2-3 la ta nie by li -
byś my w sta nie rów no rzęd nie wal czyć z kiel -
cza na mi o kra jo wy pry mat. Pier wszym po -
waż nym po su nię ciem no we go dy rek to ra jest
za trud nie nie na sta no wi sku szko le niow ca
I zes po łu duń skie go tre ne ra – Flem min ga Oli -
ve ra Jan se na. 58-let ni Duń czyk w 2006 ro ku
otrzy mał naj wyż szy sto pień tre ner ski w eu ro -
pej skiej pił ce ręcz nej EHF Ma ster co ach De -
gee. Na swo im kon cie ma rów nież mi strzo -
stwo i wi ce mi strzo stwo kra ju z zes po łem Vi -
rum Sor gen fri. Z tą dru ży ną do szedł też do fi -
na łu Pu cha ru Eu ro py. Był rów nież in struk to -
rem w Duń skiej Fe de ra cji Pił ki Ręcz nej i ek -
sper tem te le wi zji Da nish TV 2. Jest au to rem
wie lu ksią żek i opra co wań o pił ce ręcz nej. Na
py ta nie, co są dzi o obec nym sty lu gry Wi sły
Jan sen po wie dział: chcę, by dru ży na gra ła du -
żo szyb ciej, że by by ło wię cej przech wy tów,
wię cej ofen syw nej i agre syw nej obro ny i prze -
de wszyst kim atak z róż ny mi wa rian ta mi.
W no wo czes nej pił ce ręcz nej nie ma cza su na
zmia ny, wszy scy mu szą być kom plet ni, bo tak
szyb ka jest te raz gra. Po za tym chciał bym, że -
by za wod ni cy tre nin gi trak to wa li jak me cze. 

Za wod ni cy ra czej op ty mi stycz nie po desz li
do zmia ny szko le niow ca, gdyż już kil ka dni
póź niej to czy li w Kiel cach wy rów na ny po je dy -
nek z Vi ve, mi mo że po pu lar ny „Oli ver” ob ser -
wo wał ich tyl ko z try bun. I mi mo, że w re zul ta -
cie ule gli kiel cza nom 27:30 to wi dać by ło po -
wra ca ją ce go du cha wal ki i ra dość z gry. W ko -
lej nym po je dyn ku nie da li już szans MMTS
Kwi dzyn we włas nej ha li 30:24 (17:7). PN

Pił kar ski bi lans
Ty lu do brych

w i a  d o  m o  ś c i
z płoc kie go klu bu
Wi sła nie by ło
przez ca ły rok.
Naj pierw ca ły kra-
jo wy szczy pior -
niak ze lek try zo wa -
ła wia do mość o za -
trud nie niu w Płoc -
ku tre ne ra z duń -

skim pasz por tem i eu ro pej skim do świad cze -
niem. Kil ka dni póź niej ko ne se rzy pił ki ko -
pa nej nie kry li zdu mie nia, gdy ofi cjal nie og -
ło szo no, że pre ze sem płoc kiej Wi sły zo sta nie
Je rzy Ożóg. 

Na zor ga ni zo wa nej przez klub kon fe ren cji
pra so wej (16 grud nia) przed sta wi cie le władz
mia sta i ra dy na dzor czej przed sta wi li ofi cjal -
nie no we go ster ni ka Wi sły. Po uro czy stym
pa ra fo wa niu umo wy o pra cę Je rzy Ożóg
przed sta wił w ogól nym za ry sie, ja kie war to -
ści chciał by zasz cze pić na płoc kim te re nie. –
Od tej chwi li spo czy wa na mnie od po wie -

dzial ność za dwu sek cyj ny klub. Co praw da
ostat nio zde cy do wa nie do mi nu ją w nim suk -
ce sy pił ka rzy ręcz nych, ale bę dę się sta rał
zbi lan so wać je z wy ni ka mi, ja kie ma ją uzy -
ski wać fut bo li ści. Płock jest ko ja rzo ny ja ko
sto li ca pol skiej naf ty i pił ki ręcz nej, a ja chcę,

że by po ma łu za czął być po strze ga ny ja ko sto -
li ca pił ki noż nej – mó wił pre zes. Wi sły bę dę
się do pie ro uczył, nie znam żad nych ukła dów
tu pa nu ją cych, ale wiem co bo li Wi słę i bę dę
dą żył do zre du ko wa nia tych bo le ści.

Je rzy Ma rek Ożóg uro dził się w 1960 r.
w Łań cu cie. Jest żo na ty, ma dwo je dzie ci.
Ca łe swo je ży cie za wo do we zwią za ny był
z Beł cha to wem – Ko pal nią Wę gla Bru nat ne -
go Beł cha tów oraz Gór ni czym Klu bem
Spor to wym „Beł cha tów” SSA, któ re go był
pre ze sem. Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Bio -
lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Łódz kie -
go, stu diów po dy plo mo wych Wy dzia łu Gos -
po dar ki Na ro do wej Aka de mii Eko no micz nej
im. O. Lan ge we Wro cła wiu na kie run ku Za -
rzą dza nie fir mą w gos po dar ce ryn ko wej oraz
stu diów po dy plo mo wych na Wy dzia le Ge o -
de zji Gór ni czej Aka de mii Gór ni czo -Hut ni -
czej w Kra ko wie, gdzie w 1988 r. ukoń czył
kie ru nek Och ro na po wierz chni gór ni czej. 

W związ ku z pra cą w bran ży spor to wej Je -
rzy Ożóg był człon kiem ra dy na dzor czej Ek -
stra kla sy SA – spół ki za rzą dza ją cej ro zgryw -
ka mi Oran ge Ek stra kla sy, prze wod ni czą cym
ra dy na dzor czej I ka den cji oraz Se kre ta rzem
RN II ka den cji w GKS „Beł cha tów” SSA.
W la tach 1993-2001 był wi ce pre ze sem Sto-
wa rzy sze nia Spor to we go GKS „Beł cha tów”
ds. or ga ni za cyj no -fi nan so wych. pn

Wi sła ma pre ze sa

Pięk na ha la Szcze ciń skich Szkół Sa le zjań -
skich by ła miej scem te go rocz nych zma gań
kick -bo xe rów, uczest ni czą cych w Mi strzo -
stwach Pol ski se nio rów i ko biet se mi -con tact
i Puch aru Pol ski ju nio rów i ju nio rek, w for -
mu łach sa mi -con tact i light -con tact.

Ten naj wyż szej, kra jo wej ran gi tur niej
zgro ma dził na star cie 220 za wod ni ków i za -
wod ni czek, re pre zen tu ją cych kil ka dzie siąt
klu bów z ca łej Pol ski. Nie za bra kło w nim re -
pre zen tan tów Płoc ka z klu bu LKS „Pun cher”
Płock. Klub wy sta wił czte rech za wod ni ków;
wszy scy wal czy li w for mu le se mi -con tact.
Mar cin Mo dze lew ski w kat. wa go wej 69 kg
(ju nior) za jął miej sce IX -XVIII. Ma riusz
Ban du ro wicz w kat. 79 kg (ju nior) za koń czył
za wo dy na miej scu V-VII. Ma riusz Dłuż -
niew ski kat. +94 kg (se nior), upla so wał się na
miej scach V-VIII, a Piotr Ma ślan ka w kat. 79
kg (se nior) był trze ci.

Dla wy mie nio nych trzech pier wszych za -
wod ni ków był to de biut na za wo dach tej ran gi. 

Ca ła na sza czwór ka tra fi ła od pier-
wszych walk na bar dzo wy ma ga ją cych
prze ciw ni ków. De biu tan ci, w licz nie ob sa -

dzo nych ka te go riach wa go wych, prze gra li
swo je pier wsze wal ki i zgod nie z sy ste mem
pu cha ro wym od pa dli z dal szej ry wa li za cji
tur nie ju. Udział w tur nie ju miał być dla
nich na u ką, oby ciem, za poz na niem się z te -
go ty pu współ za wod nic twem. – Nie wy ma -
ga no od nich na ra zie ni cze go wię cej – mó -
wi tre ner klu bu Piotr Ma ślan ka, któ ry ma -
jąc moż li wość star tu we współ za wod nic -
twie se nio rów sko rzy stał z tej spo sob no ści,
jak się oka za ło z suk ce sem. Po nie ła twym
po ko na niu za wod ni ka gos po da rzy prze -
szedł do pół fi na łu, w któ rym uległ naj lep -
sze mu za wod ni ko wi tur nie ju z klu bu KS
„Na dal”, zdo byw cy aż trzech me da li w tym
tur nie ju: dwóch zło tych w PP se mi -con tact
i light -con tact ju nio rów i jed ne go srebr ne -
go MP se mi -con tact se nio rów.

Piotr Ma ślan ka zdo był brą zo wy me dal MP
se nio rów kick -bo xing se mi -con tact, ko lej ny
me dal dla klu bu i czwar ty w 2008 ro ku me dal
z tur nie jów ran gi mi strzow skiej. Klub dzię -
ku je fir mom: Hen czke, Her mes i Al tus za po -
moc w za ku pie sprzę tu spor to we go niez będ -
ne go na tre nin gach i za wo dach. PM

Płoc cza nin z brą zo wym me da lem 

Współ za wod ni two spor to we dzie ci i mło -
dzie ży pro wa dzo ne jest przez Mi ni ster stwo
Spor tu w ra mach pro gra mu „Szko le nie
i współ za wod nic two mło dzie ży uzdol nio nej
spor to wo”. Do pun kta cji wli cza ne są za wo dy:
Mię dzy wo je wódz kie Mi strzo stwa Mło dzi ków,
Ogól no pol ska Olim pia da Mło dzie ży, Mi strzo -
stwa Pol ski Ju nio rów Młod szych, Mi strzo stwa
Pol ski Ju nio rów, Mło dzie żo we Mi strzo stwa
Pol ski. W tym ran kin gu naj lep szym płoc kim
klu bem jest PTW Płock, któ ry zgro ma dził
154,25pkt, co da je mu 171. miej sce w kra ju.

Ko lej ne miej sca płoc kich klu bów: Wi sła
SSA Płock – 116 pkt (256. miej sce w kra ju),
SKF Wi sła Płock – 72 pkt (480. miej sce), KP
MZOS Płock – 70 pkt (490. miej sce), Ju trzen -
ka Płock – 69 pkt (497. miej sce), PTSz. Płock
– 42. pkt (785. miej sce), MLKL Płock – 41.

pkt (802. miej sce), MUKS Płock – 39 pkt
(840. miej sce w kra ju), MUKS ,,21” Płock –
27 pkt (1106. miej sce), Ma so wia Płock – 22,5
pkt (1225. miej sce), MUKB MDK Płock – 18
pkt (1403. miej sce), UKS JU DO SEN SEI
Płock – 18 pkt (1422. miej sce), UKS VOL-
LEY Płock – 3 pkt (2607. miej sce), Nad wi -
śla nin Płock – 2 pkt (2711. miej sce). Ogó łem
skla sy fi ko wa no 3010 klu bów w Pol sce. 

Wy ni ki współ za wod nic twa po słu żą wła -
dzom mia sta Płoc ka na do ko na nie ana li zy roz-
wo ju posz cze gól nych dy scy plin spor to wych
i po zio mu spor to we go klu bów. War to by ło by,
przy przyz na wa niu do ta cji fi nan so wych na rok
2009, uw zględ nić po ziom spor to wy posz cze -
gól nych klu bów i wspie rać te, któ re ma ją do bry
po ziom szko le nia mło dzie ży i przy no szą zasz -
czyt na sze mu mia stu. W 2008 ro ku środ ki fi -
nan so we otrzy ma ło 39 klu bów płoc kich, a do -
bry po ziom spor to wy re pre zen tu je 14. Nis

Ran king płoc kich klu bów

Płoc ki Klub Mi łoś ni ków Roz ry wek Umy -
sło wych „Re laks” zor ga ni zo wał (7, 21 li sto -
pa da i 8 grud nia) trzy e ta po wy tur niej „Mistrz
klu bów osie dlo wych 2008”. W sza ra dziar -
skich zma ga niach wzię ło udział 16 osób.

Zwy cięz cą tur nie ju zo sta ła Ali na Zi mer man
z osie dla Ty siąc le cia. Dru gie miej sce za jął Je -
rzy Tat kow ski z osie dla Dwor co wa, a trze cie
Jad wi ga Ga łąz ka z osie dla Ko cha now skie go.

Uro czy ste wrę cze nie na gród Mi strzom Klu -
bów Osie dlo wych mia ło miej sce 19 grud nia na
spot ka niu wi gi lij nym człon ków i sym pa ty ków
„Re lak su” w klu bie osie dla Łu ka sie wi cza.

Na „mi ko łaj ki” Klub przy go to wał krzy -
żów ko we tur nie je dla dzie ci. Od by ły się one
w 3 klu bach osie dlo wych i wzię ło w nich
udział po nad 100 naj młod szych mi łoś ni ków
„ła ma nia gło wy”, po dzie lo nych na 2 gru py
wie ko we. Wszy scy uczest ni cy ob da ro wa ni
zo sta li upo min ka mi. aj

Myśl z „Re lak sem”



Jak co ro ku, 6 grud nia Sta ry Ry nek
roz błys nął mo rzem świa te łek. Na
głów nym pla cu mia sta sta nę ła też cho -
in ka, ale tym ra zem in na od ubieg ło -
rocz nych. Po pier wsze jest sztucz na.
Po dru gie, za miast de ko ra cji przy go to -
wa nych przez dzie ci, drzew ko o wy so -
ko ści 10 me trów przy o zdo bi ło 200
bom bek w ko lo rach Płoc ka: zło tych,
nie bie skich i czer wo nych; po 100
o śred ni cy 16 i 20 cm. Do te go na cho -
in ce za wi sło 90 gwiazd. Nie mog ło też
za brak nąć ko lo ro wych lam pio nów. 

Ale to nie ko niec atrak cji, ja kie dla
płoc czan przy go to wa ła na Mi ko łaj ki
fir ma Ener ga i Urząd Mia sta. Już od
go dzi ny 13 na sce nie przed ra tu szem
wy stę po wa ły dzie cię ce i mło dzie żo we
zes po ły mu zycz ne i te a tral ne. Dzie cia -
ki mog ły spot kać się ze słyn nym trol -
lem Hu go, któ ry opo wia dał o tym, jak
bez piecz nie prze być dro gę z do mu do

szko ły. W spe cjal nym truc ku od by wa ły
się też wy kła dy na te mat bez piecz ne go
ko rzy sta nia z urzą dzeń elek trycz nych
oraz udzie la nia pier wszej po mo cy.
Każ dy z uczest ni ków na ko niec za jęć
otrzy mał dy plom ukoń cze nia kur su
„Eryk Prąd nik”.

Nie tyl ko dzie ci, ale tak że do ro śli
mo gli oso bi ście spot kać się z gwia zda -
mi spor tu, któ re spon so ro wa ne są przez
fir mę Ener ga. Pocz tów ki ze zdję cia mi
i au to gra fa mi roz cho dzi ły się jak ciep -
łe bu łe czki. Pod pi sy skła da li, na py ta -
nia od po wia da li i gra tu la cje przyj mo -
wa li: Le szek Bla nik – mistrz olim pij ski
z Pe ki nu w gim na sty ce spor to wej, mis-
trz Eu ro py i świa ta, wio ślarz Adam
Ko rol – mistrz olim pij ski z Pe ki nu,
trzy krot ny mistrz świa ta, ko szy kar ki
Ener ga Ka ta rzy nek To ruń oraz ko szy -
ka rze z zes po łu Ener ga Czar ni Słupsk.

(m.d.)

Cho in ka z mi strza mi

Zgod nie z kil ku let nią tra dy cją, w ra -
mach pro mo cji SP nr 18 w śro do wi sku lo -
kal nym, w szko le od by ła się im pre za mi -
ko łaj ko wa dla Miej skich Przed szko li nr 3,
8, 19, 25. Za pro szo nych zo sta ło po nad
200 dzie ci. By ły Żab ki, Mi sie, Zie lo ne
sło nie, Je ży ki, Kras na le itp.

W pięk nie przy stro jo nej sa li gim na -
stycz nej dzie ci ba wi ły się ze śnie żyn ka mi,
el fa mi i Mi ko ła jem. Wspól nie tań czo no,
uczo no się pio se nek, dzie ci bra ły udział
w kon kur sach pla stycz nych, ma te ma tycz -

nych, mu zycz nych, od ga dy wa ły za gad ki
zwią za ne z gło sa mi zwie rząt. A wszyst ko
zgod nie z za le ce nia mi z li stu Pa ni Zi my,
któ ra obie ca ła na dejść, je śli zo sta ną speł -
nio ne jej ży cze nia. Na ko niec im pre zy Mi -
ko łaj wrę czył każ de mu przed szko la ko wi
słod ki pre zent. 

Za ba wę przy go to wa ły na u czy ciel ki
kształ ce nia zin te gro wa ne go z klas trze ci-
ch: „naj star sza śnie żyn ka” – Bar ba ra
Brze ska i jej po moc ni ce – Be a ta Af tań ska
i Be a ta Go łąb. IJ

Przed szko la ki w Osiem nast ce

Z pre zen ta mi do przed szko li
Ra tu szo wi Mi ko ła jo wie od wie dzi li na po cząt ku grud nia płoc kich przed szko la -

ków. Mi ko ła jo wie, w któ rych ro lę wcie li li się” pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski oraz
je go za stęp ca Piotr Ku be ra za nie śli pre zen ty do 3502 dzie ci w 26 przed szko lach
pro wa dzo nych przez płoc ki sa mo rząd. Mi ko łaj ko wa dru ży na, w skład któ rej
wesz li tak że: Ru dolf czer wo no no sy re ni fer, miś po lar ny Leo oraz pin gwin Zgry -
źlik, od wie dzi ła ma lu chy już po raz czwar ty. seb

W przed dzień mi ko ła jo we go świę ta
ob da ro wa ne zo sta ły pre zen ta mi or ga ni -
za cje i pla ców ki wy cho waw cze, któ rych
przed sta wi cie li za pro szo no na słod ki
po czę stu nek do Sa li Sej mo wej ra tu sza.
W prze ka zy wa niu da rów św. Mi ko ła ja
wy rę czy li: z-ca pre zy den ta To masz
Kol czyń ski i kie row nik Od dzia łu Za rzą -
dza nia Kry zy so we go, Och ro ny Lud no -
ści i Spraw Obron nych Jan Sio dłak.

Te go rocz ny ra tu szo wy Mi ko łaj był bar -
dzo bo ga ty – pre zen ty led wie mie ści ły się
pod ścia na mi nie ma łej prze cież sa li. Naj -
wię cej miej sca za ję ło 20 sie dzisk re ha bi li -
ta cyj nych, nie wie le mniej 490 sztuk wy -
ro bów dzie wiar skich dla do ro słych i dla
dzie ci. Po nad to ro zdzie lo no 30 du żych
pa czek ze sło dy cza mi i 7 cięż kich kar to -
nów z wę dli na mi. Do każ de go pre zen tu
do łą czo no cu kier ki, li za ki i ma skot ki.

Ty mi nies po dzian ka mi ob da ro wa no
11 pla có wek: Kra jo we Sto wa rzy sze nie
na rzecz Dzie ci Nie peł no spraw nych
„Po moc Dzie ciom”. Oś ro dek Opie kuń -
czo -Wy cho waw czy, DPS „Przy jaz -
nych Serc”, MOPS, Ka to lic kie Sto wa -
rzy sze nie Po mo cy im. św. Bra ta Al ber -
ta, Biu ro Rzecz ni ka Osób Nie peł no -
spraw nych, czte ry Miej skie Przed szko -
la – nr 12, 15, 19 i 25 oraz Spe cjal ny
Oś ro dek Wy cho waw czy Zgro ma dze nia

Sióstr Zmar twych wsta nia Pań skie go
w Mo ca rze wie.

Dzie ci z tych oś rod ków zre wan żo wa -
ły się Mi ko ła jo wi włas no ręcz nie wy ko -
na ny mi cho in ka mi, bom bka mi i in ny mi
świą tecz ny mi ga dże ta mi.

Ra tu szo wy Mi ko łaj zło żył wszyst kim
ser decz ne ży cze nia, dzię ku jąc jed no -
cześ nie hoj nym spon so rom, bez któ rych
tak mi ła im pre za nie by ła by moż li wa.
Pod kre ślił, że bar dzo bu du ją ce jest to,
że z każ dym ro kiem lu dzi chcą cych po -
dzie lić się z in ny mi jest wię cej. (j)

Mi ko łaj w ra tu szu
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Na ucz się słu chać,
oka zja cza sa mi 
pu ka bar dzo ci cho.

H. Jac kson Brown jr


