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Na po czą tek pa rę liczb. Do cho dy za -
pla no wa no na 576.846.066 zło tych
a wy dat ki na 639.326.186 zło tych. To
oko ło 35 mln zło tych wpły wów wię cej
niż pro gno zy ubieg ło rocz ne, nie li cząc
spo dzie wa ne go do fi nan so wa nia niek tó -
rych in we sty cji ze środ ków eu ro pej -
skich. Jak te pla no wa ne do cho dy i wy -
dat ki 2008 ro ku zo sta ły zre a li zo wa ne
do wie my się w kwiet niu, po za koń cze -
niu wszyst kich roz li czeń, ze spra wo zda -
nia z wy ko na nia ubieg ło rocz ne go bu -
dże tu. O oko ło 30 mln zło tych mo że
wzros nąć za dłu że nie, ale na dal bę dzie
na bez piecz nym po zio mie.

Po dob nie jak w la tach ubieg łych naj wię -
kszą część do cho dów bu dże to wych – 212
mln zł. – skon su mu je oświa ta (32%), przy
czym po nad 80% tej kwo ty sta no wią wy -
dat ki na pła ce. W na stęp nej ko lej no ści ma -
my tran sport i łącz ność – 89 mln zł (14%
bu dże tu) i po moc spo łecz ną na ubieg ło -

rocz nym po zio mie – 71 mln zł (11%). Ad -
mi ni stra cja poch ło nie 7,5% do cho dów.

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, re ko -
men du jąc rad nym bu dżet w ta kim kształ -
cie pod kre ślał, że choć eko no mi ści zwia s-
tu ją ten rok ja ko kry zy so wy, w Płoc ku nic
– przy naj mniej obec nie – kry zy su w fi -
nan sach nie za po wia da. Stąd bu dżet jest
ostroż nie op ty mi stycz ny.

Miesz kań ców za wsze in te re su ją in we -
sty cje, któ re naj bar dziej rzu tu ją na obraz
mia sta. Naj wię ksze i naj kosz tow niej sze
w tym ro ku to: do koń cze nie bu do wy dróg
do ja zdo wych (22 mln), roz po czę cie bu do -
wy ha li wi do wi sko wo -spor to wej (17
mln), po czą tek za gos po da ro wa nia na brze -
ża wi śla ne go (15 mln), po nad 8 mln zło -
tych mia sto do ło ży do in we sty cji Wo do -
cią gów Płoc kich. Na mo der nia cję swo jej
sie dzi by 5,8 mln zł do sta nie Płoc kie To -
wa rzy stwo Wio ślar skie, za 5 mln uno wo -
cześ ni swój ta bor Ko mu ni ka cja Miej ska.

Miej ski Za rząd Dróg na re mon ty ulic
i swo je in we sty cje bę dzie miał 3,5 mln
zło tych, a 3,3 mln zł za re zer wo wa no na
przed szko le w Cie cho mi cach. 

To naj wię ksze wy dat ki, jak kol wiek coś
po win no się zmie nić w wie lu in nych miej -
scach np. po win na za koń czyć się prze bu -
do wa pa wi lo nu w zoo, przy go to wa ne zo -
sta ną pro jek ty prze bu do wy Pla cu Obroń -
ców War sza wy, bu do wy li nii tram wa jo -
wej (do „fi zycz nej” re a li za cji w na stęp -
nym ro ku) i ob wod ni cy pół no-c no -za -
chod niej. Nie ma na to miast do brych wie -
ści w spra wie ob wod ni cy pół noc nej, któ ra
po win na mieć klu czo we zna cze nie dla
roz wią za nia prob le mu zja zdu z no we go
mo stu; o in we sty cji tej, bę dą cej w du żej
czę ści za da niem Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg i Au to strad, w ob li czu prio ry te to -
wych dróg na Eu ro 2012, jak by zu peł nie
za pom nia no.

dokończenie na str. 4

Na ostat niej w 2008 ro ku se sji Ra dy Mia sta (30 grud nia) uch wa lo ny zo stał bu dżet na 2009 rok

Prio ry te ty by wa ją róż ne

Syl we ster 
przed ra tu szem

Gwia zdą syl we stro wej im pre zy na
Sta rym Ryn ku by ła ukra iń ska wo -
ka list ka Ru sła na Stie pa niw na Ły ży -
czko. Roz mo wę z ar ty ską przed
kon cer tem pub li ku je my na str. 12.
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Ta ka kwo ta po ja wi ła się na tab li cy
w płoc kim szta bie Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy (MDK) tuż po go -
dzi nie 21, choć nic nie za po wia da ło tak
do bre go wy ni ku. Do godz. 14 wo lon ta -
riu sze do nie śli ok. 42 350 zł, o 17 by ło
za led wie 65 tys. zł. – Jest zim no i ma ło

lu dzi na mie ście – mó wi ła Iza Sztan de ra
z Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry, ko or -
dy na tor WOŚP w Płoc ku. Wo bec wsze-
cho bec ne go wid ma kry zy su (z prze ka za -
nia cze ku na or kie strę zre zy gno wa ła,
m.in. du ża fir ma zwią za na z na szym
mia stem i z or kie strą od lat), wy nik ten

jest na praw dę za do wa la ją cy i nie od bie -
ga ją cy od ubieg ło rocz ne go (po nad 127
tys. zł) i lep szy od te go sprzed dwóch lat
(111 tys. zł)

9 stycz nia

A wszyst ko za czę ło się już w pią tek
w Szko le Pod sta wo wej nr 17, któ ra
wspól nie z Ko men dą Po li cji za pro si ła
m.in. Pa wła Szkop ka – mo to cy klo we go
mi strza Pol ski, któ ry prze ka zał na in ter -
ne to wą auk cję swój kom bi ne zon. Wszy -
scy chcie li mieć je go pod pis, więc że by
mógł je ro zda wać, po pro stu sta nął na sie -
dze niu swo jej ma szy ny. Swo je pod pi sy
ro zda wa ły też cheerleaderki z zes po łów
Show dan ce i Pa ra di se. Pod na po rem mło -
dych fa nów zni kli też pił ka rze Wi sły
Płock, któ rzy rów nież od wie dzi li Or kie -
strę w ,,Sie dem nast ce”. Po dob nie by ło
z zes po łem Qu est, któ ry wy stą pił w szko -
le. Po kil ku go dzi nach in ten syw nej za ba -
wy dzie ci by ły nie co zmę czo ne, przy -
szedł czas na do ro słych, któ rzy li cy to wa -
li 50 fan tów, np. al bum „Płock” (po szedł
za 200 zł), ręcz nie ma lo wa na fi li żan ka
(za 100 zł). W su mie, li cząc sprze daż ga -
dże tów w szkol nym skle pi ku i wcześ niej -
szą ucz niow ską lo te rię or kie stro wy dzień
w ,,Sie dem nast ce” zam knął się kwo tą bli -
sko 6 600 zł.

dokończenie na str. 9

XVII Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy

Do bry fi nał 

Nie ma kry zy su, moż na za krzyk nąć za Jur kiem Ow sia kiem. Płoc cza nie 
i w tym ro ku oka za li się hoj ni, prze ka zu jąc na WOŚP po nad 119 386 zł.
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Straż ni cy miejscy w SP nr 17 prze ka za li na
li cy ta cję sześć du żych ma sko tek Lew ka
Ho nor ka, od bla sko we „lew ki”, dłu go pi sy
i in ne ga dże ty z lo go Straży i za pre zen to -
wa li po kaz sa mo o bro ny.
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* Ma zo wiec kie szpi ta le pod pi sa ły kon-
trak ty z NFZ na pół ro ku na wa run kach
po dob nych do ubieg ło rocz nych.

* Sa mo rząd wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go za twier dził bu dżet na 2009 rok.
Zna laz ły się w nim 22 mln zło tych na do -
koń cze nia roz bu do wy szpi ta la na Wi nia -
rach i 6 mln na roz bu do wę Mu ze um Ma -
zo wiec kie go.

* Ro bert So szyń ski (PO) zo stał pre ze sem
PERN po od wo ła niu Krzysz to fa Span dow -
skie go. Do czer wca 2008 r. był bur mi -
strzem war szaw skie go Mo ko to wa.

* W świę ta Bo że go Na ro dze nia włą -
czo no (te sto wo) sy gna li za cję świet lną na
ron dzie Woj ska Pol skie go (przy no wym
mo ście).

* W po łud nio wej czę ści lot ni ska przy-
go to wa no han gar i po miesz cze nia so cjal -
ne dla sta cji Lot ni cze go po go to wia ra -
tun ko we go; ma roz po cząć dzia łal ność
w stycz niu.

* Or len Te am w skła dzie: Ja cek Cza-
chor, Ma rek Dą brow ski, Ja kub Przy goń -
ski – mo to cy kli ści oraz za ło ga sa mo cho -
do wa: Krzysz tof Ho łow czyc – Je an -
Marc For tin wy star to wa li 3 stycz nia
w Bu e nos Ai res w ko lej nym Raj dzie Da -
kar. W cią gu 2 ty god ni za wod ni cy prze-
ja dą 9574 km w 15 eta pach, wy ty czo -
nych w Chi le i Ar gen ty nie.

* 1 stycz nia za i na u gu ro wa ło swo ją
dzia łal ność od bu do wa ne No ve Ki no
Przed wioś nie.

* Za po wia da na od kil ku lat mo der ni za -
cja to rów ko le jo wych z Płoc ka do Kut na
wy pa dła z pla nów Pol skich Li nii Ko le jo -
wych do 2020 ro ku.

* PKN Or len i PERN pod pi sa ły list in -
ten cyj ny w spra wie bu do wy 100 km ru -
ro cią gu Bo ro nów – Trze bi nia.

* Z bez płat nych szcze pień (fi nan so wa -
nych przez mia sto) prze ciw ko me nin go -
ko kom sko rzy sta ło w 2008 ro ku 5940
dzie ci, a od wrześ nia prze ciw ko gry pie
zasz cze pi ło się 3112 osób po wy żej 65.
ro ku ży cia.

* Mi nio ny rok płoc kie zoo zam knę ło
ko lej nym re kor dem frek wen cji – ogród
w 2008 ro ku od wie dzi ło po nad 190 tys.
osób.

* W roz bu do wa nej przy chod ni re ha bi -
li ta cyj nej przy ul. Ty siąc le cia pow stał
dzien ny od dział re ha bi li ta cji. Przez na -
czo ny jest dla pa cjen tów szpi tal ne go od -
dzia łu or to pe dycz ne go, któ rzy po ope ra -
cji wcześ niej mo gą wró cić do do mu i re -
ha bi li ta cję prze cho dzić już na no wym
od dzia le.

* Fe sti wal Au dio ri ver za jął III miej sce
w ple bi scy cie ser wi su in ter ne to we go In -
fo Mu zy ka na naj cie ka wsze mu zycz ne
wy da rze nie mi nio ne go ro ku. Lao Che
zo stał zes po łem ro ku.

* Płoc kiej po li cji przy by ło 4 fun kcjo -
na riu szy (w tym 2 pa nie). 2 stycz nia zło -
ży li ślu bo wa nie i...po je cha li na pół rocz -
ne szko le nie do Gdań ska.

* Sklep Pra cy zo stał prze nie sio ny z ul.
Mio do wej na 3 Ma ja, do Miej skie go
Urzę du Pra cy.

* Ra tu szo wy Od dział Za rzą dza nia Kry -
zy so we go, Och ro ny Lud no ści i Spraw
Obron nych prze ka zał –w ra mach po mo -
cy hu ma ni tar nej – po 50 kg ma ka ro nu
pię ciu or ga ni za cjom: sto łów ce Ca ri ta su,
PCK, MOPS, Biu ru Rzecz ni ka Osób
Nie peł no spraw nych, Ka to lic kie mu Sto-
wa rzy sze niu św. Bra ta Al ber ta. (j)

Mi nęło pół miesiąca
Droż sze wo do cią gi

Do spół ki Wo do cią gi Płoc kie wnie-
sio ny zo stał wkład pie nięż ny 111 tys.
zło tych z przez na cze niem na pod wyż -
sze nie ka pi ta łu za kła do we go. Kwo tę tę
przez na cza się na kon ty nu a cję bu do wy
wo do cią gu na osie dlu Bo ro wi czki przy
ul. Wil czej i Sar niej.

Wię ksze moż li wo ści

No we za sa dy ko rzy sta nia ze środ-
ków fi nan so wych Miej skie go i Po wia -
to we go Fun du szy Och ro ny Śro do wi -
ska i Gos po dar ki Wod nej stwa rza ją
wię cej moż li wo ści wy dat ko wa nia tych
pie nię dzy. Obec nie mo gą one wspo -
móc re a li za cję ta kich za dań jak: usu -
wa nie skut ków zda rzeń wy wo ła nych
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi, awa rią
wo do cią gu, do sta wy wo dy pit nej, tran -
sport od pa dów, lik wi da cja skut ków
epi de mii i po mo rów wśród zwie rząt,
pie lę gna cja drzew na cmen ta rzach.

Pod ob wod ni cę pół noc ną

Pre zy dent wy ra ził zgo dę na na by cie
przez Gmi nę dział ki o po wierz chni
1,09 ha, po ło żo nej w re jo nie Po dol szy -
ce -Bo ro wi czki. Przez ten te ren bę dzie
prze bie ga ła ob wod ni ca pół noc na mia s-
ta, stąd ko niecz ność wy ku pu grun tów
od pry wat nych wła ści cie li.

Pro gra my zdro wot ne

Og ło szo ny zo stał otwar ty kon kurs
ofert na re a li za cję pro gra mów zdro wot -
nych w za kre sie: szcze pień prze ciw ko
me nin go ko kom, pro mo cji zdro wia
w szko łach, sto ma to lo gii dla dzie ci
i mło dzie ży, edu ka cji przed po ro do wej.
Ter min skła da nia ofert w Biu rze Ob -
słu gi Klien ta Urzę du Mia sta up ły wa 23
stycz nia br. Szcze gó ło we wa run ki kon -
kur su na stro nie in ter ne to wej Urzę du
i w Wy dzia le Zdro wia i Spraw Spo -
łecz nych, ul Zduń ska 3 pok. 250.

W tym sa mym ter mi nie i miej scu
skła dać moż na ofer ty na re a li za cję pro-
gra mów pro fi lak tycz nych wczes ne go
wy kry wa nia no wo two rów: sut ka, pro -
sta ty, je li ta gru be go i PET. (j)
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Ogra ni czo ne zwie dza nie
W związ ku z prze pro wa dza ny mi

w Mu ze um Ma zo wiec kim pra ca mi
kon ser wa cyj ny mi część sal ek spo zy cyj -
nych zo sta nie wy łą czo na ze zwie dza nia
wg nast. har mo no gra mu:

7 – 16 stycz nia – sa le ma lar stwa
i rze mio sła ar ty stycz ne go na III pię trze
(po za ek spo zy cją prac B. Bie ga sa rów -
nież znaj du ją cą się na III p., któ ra po zo -
sta nie otwar ta dla zwie dza ją cych);

19 – 23 stycz nia – część ek spo zy cji se -
ce syj nych wnętrz miesz czań skich na II
pie trze (po kój dziec ka, sa lon, bu du ar);

26 – 30 stycz nia – sy pial nia i po kój
sto ło wy na II pię trze.

Mu ze um prze pra sza za wszel kie
utrud nie nia. (rł)

Na le żą ca do ga tun ku pan dy ma łej, ru -
do -bia ło -czar na Ze ta osią gnę ła już pra wie
wiel kość do ro słe go osob ni ka, któ ry wa ży
kil ka na ście ki lo gra mów. Za miesz ka ła
w sa mym cen trum ogro du zo o lo gicz ne go,
w są siedz twie ży raf. W Wi gi lię ra no wy -
szła na żer i ze spo ko jem ro zglą da ła się po
swo im no wym lo kum. Pan da jest wszyst -
ko żer na i choć zja da naj wię cej ro ślin (w
tym ulu bio ne pę dy bam bu sa), nie gar dzi
rów nież ma ły mi krę gow ca mi. 

Pan dy ma łe są uni ka to we i moż na je
spot kać za led wie w kil ku na stu ogro dach
zo o lo gicz nych. Przed kil ko ma la ty

zwie rzę ta te miesz ka ły już w na szym
zoo. To był dla ogro du ro dzaj te stu
i choć tam te pan dy zo sta ły przez ko or -
dy na to ra ho do wli skie ro wa ne do in ne go
miej sca, płoc cy opie ku no wie zda li eg za -
min na piąt kę. Dla te go mog ła przy je -
chać do nas, uro dzo na w war szaw skim
zoo, Ze ta, któ ra zo sta nie w Płoc ku na
dłu go. W tym ro ku ma do łą czyć do niej
sa miec. Ko or dy na tor ho do wli uz nał, że
płoc kie zoo osią gnę ło już wyż szy sto -
pień wta jem ni cze nia w opie ce nad pan-
da mi i kto wie, mo że za ja kiś czas do -
cze ka my się po tom stwa. ag

Przed Wi gi lią w płoc kim zoo za miesz ka ła Ze ta – pół rocz na pan da 

Sym pa tycz ny ru dzie lec

Wszyst kim, któ rzy zło ży li nam ży cze nia świą -
tecz ne i no wo rocz ne ser decz nie dzię ku je my.
Prze pięk ny mi gwiazd ko wy mi kar tka mi ob da ro -
wa li nas m.in.: pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski,
za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski, se na -
tor Ja ni na Fet liń ska, se na tor Eryk Smu le wicz,
po sło wie: Jo lan ta Szy ma nek -De resz, Woj ciech
Ja siń ski, Ma rek Opio ła, wo je wo da ma zo wiec ki
Ja cek Koz łow ski, Biu ro Pra so we Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go,
prze wod ni czą cy Mię dzy za kła do wej Ko mi sji
Oświa ty i Wy cho wa nia NSZZ „So li dar ność” Ma -
rek Krysz to fiak, prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio -
nu Płoc kie go NSZZ „So li dar ność” Woj ciech
Kęp czyń ski, rad ni Pra wa i Spra wie dli wo ści, wła -
dze Go sty ni na, kie row nik de le ga tu ry Ma zo wiec -
kie go Urzę du Wo je wódz kie go An drzej Dwoj -
nych, Ra da Miesz kań ców Osie dla „Sta re Mia s-
to”, rek tor Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi -
ca Zbi gniew Kru szew ski, za rząd Sto wa rzy sze nia
„Nasz Kraj”, ko men dant Stra ży Miej skiej Ja cek
Fuz, za rząd Agen cji Re wi ta li za cji Sta rów ki, Or -
len, za rząd For tum, Ba sell Or len Po ly o le fins, za -
rząd i pra cow ni cy Wi sły Płock, za rząd Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go, kie row nik i pra -
cow ni cy Do mu Dar mstadt, pra cow ni cy płoc kie -
go zoo, dy rek tor i pra cow ni cy Mło dzie żo we go
Do mu Kul tu ry, rzecz nik pra so wy ZUS/O w Płoc -
ku Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel, rzecz nik Ku rii
Die ce zjal nej El żbie ta Grzy bow ska, Bo że na Ci -
choc ka z Or len Tran spor tu, zes pół pra so wy Ko -
men dy Miej skiej Po li cji w Płoc ku, dy rek cja i pra -
cow ni cy Książ ni cy Płoc kiej, Płoc ka Ga le ria Sztu-
ki, za rząd Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -

ka”, dy rek tor i pra cow ni cy Mu ze um Ma zo wiec -
kie go, In ter work Tech no lo gies, dy rek cja i pra -
cow ni cy Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej, Grze-
gorz Szał kow ski z Raj du Or len, Ma ciej Szcze pa -
niak i Or len Te am, Pu e ri i Pu el lae Can to res Plo-
cen ses, dy rek cja i pra cow ni cy Miej skie go Oś -
rod ka Po mo cy Spo łecz nej, Wie sław Chro bot
z In te gra cyj ne go Klu bu Te ni sa, Ka to lic kie Sto-
wa rzy sze nie Po mo cy im. Św. Bra ta Al ber ta, za -
rząd Od dzia łu Okrę go we go Pol skie go Związ ku
Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów, Sto wa rzy -
sze nie Edu ka cyj no -Ar ty stycz ne i Ga le ria „Oto
Ja”, za rząd miej ski TPD oraz Klub KPŚ „Przy ja -
ciel Dziec ka”, pre zes LKS „Pun cher” Płock Piotr
Ma ślan ka, słu cha cze Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku, miesz kań cy, dy rek tor i per so nel Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz nych Serc”, pre zes
za rzą du Fun da cji Pa na ce um Piotr Ostro wic ki,
pre zes Sto wa rzy sze nia Kai Ka i ros Jo an na Łuk ja -
niuk, Ta de usz Bo ro wic ki z Ma zo wiec kie go Sto-
wa rzy sze nia Obro ny Praw Lo ka to rów i Spół -
dziel ców „Nasz Dom” w Płoc ku, spo łecz ność
Ma ła cho wian ki, Szko ła Pod sta wo wa nr 18, Spe -
cjal ny Oś ro dek Szkol no -Wy cho waw czy nr 2,
Zes pół Szkół nr 1, dy rek tor I Pry wat ne go Li ce -
um Pla stycz ne go, spo łecz ność Li ce um Ogól-
noksz tał cą ce go Sto wa rzy sze nia Oświa tow ców
Pol skich, „Nasz Płock”, Ma ciek Wró bel, Grze-
gorz Dzi wo ta, Jad wi ga Woj na row ska, Te re sa
Świ tal ska, El żbie ta Grze siek z ro dzi ną, Jan Go -
rze la ny oraz p. Apo lo nia. 

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

Dzię ku je my
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Spot ka nie ini cju ją ce po wo ła nie PLOT-
u od by ło się 5 stycz nia. Do au li ra tu sza
przy by li przed sta wi cie le or ga ni za cji
i firm, któ re zwią za ne są bez poś red nio lub
poś red nio z tu ry sty ką. Mie li oka zję do -
wie dzieć się, po co po trzeb na w mie ście
jest PLOT i ja kie są za sa dy jej dzia ła nia. 

– Płock ja ko naj star sze mia sto na Ma -
zo wszu ma wraz z re gio nem du ży po ten -
cjał i dla te go po win no iść w kie run ku pro-
fe sjo na liz mu w tu ry sty ce – mó wił pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski. – Z ro ku na rok
co raz wię cej osób od wie dza na sze mia sto.
W 2008 ro ku ogród zo o lo gicz ny obej rza ło
200 ty się cy zwie dza ją cych, czy li o oko ło
10 ty się cy wię cej niż rok wcześ niej. 

Do przy ja zdu do Płoc ka za chę ca ją ta kie
miej sca jak m.in.: San ktu a rium Bo że go
Mi ło sier dzia, któ re w ubieg łym ro ku od -
wie dzi ło ok. 250 tys. osób nie tyl ko z Pol -
ski, ale tak że z za gra ni cy (Ugan dy, Wie-
t na mu, Li ba nu), Mu ze um Die ce zjal ne
i Ma zo wiec kie oraz – jed na z pię ciu naj s-
tar szych w Pol sce – ka te dra. Go ście chęt-
nie przy jeż dża ją na fe sti wa le, od by wa ją ce
się w ka te drze (Fe sti wal Mu zy ki Jed nog -
ło so wej, Fe sti wal Mu zy ki Chó ral nej), ale
tak że ba wią się chęt nie na kon cer tach or -
ga ni zo wa nych w am fi te a trze, na Sta rym
Ryn ku i na pla ży nad Wi słą.

– Po ło że nie Płoc ka na skar pie jest du -
żym wa lo rem, któ ry chce my wy ko rzy stać –
mó wił Pre zy dent. – Pla nu je my za gos po -

da ro wa nie na brze ża wi śla ne go. Pow sta -
nie tam port jach to wy oraz za ple cze szko -
le nio wo -so cjal no -tech nicz ne nad So bót ką.
Dzię ki te mu bę dzie moż na upra wiać nie
tyl ko wio ślar stwo, ale tak że ka ja kar stwo,
win dsur fing, a zi mą na wet bo je ry. Na to
przed sięw zię cie bę dzie my chcie li uzy skać
do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope r-
a cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
2007-1013. 

Mia sto w przy szło ści chce roz bu do wać
o 5 ha płoc kie zoo. Na to miast w do bu do -
wy wa nej czę ści Mu ze um Ma zo wiec kie go
ma pow stać Mu ze um Zie mi Płoc kiej. Pro-
jekt re a li zo wa ny jest wspól nie z Sej mi -
kiem Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.
Nie dłu go po win na tak że zmie nić się sie -
dzi ba Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar -
skie go. 

– Aby roz kwit ła tu ry sty ka we e ken do wa
w mie ście po trzeb ne są prze de wszyst kim
miej sca noc le go we – prze ko ny wał Mi ro -
sław Mi lew ski. – Te raz jest ich oko ło
1500, ale to zbyt ma ło. Chce my szu kać in -
we sto rów, któ rzy chcie li by w Płoc ku bu -
do wać ho te le, pen sjo na ty itp. Trze ba wyz-
na czyć, opi sać i oz na ko wać ścież ki tu ry -
stycz ne. Pra cy jest wie le, ale dzię ki po łą -
cze niu dzia łań róż nych pod mio tów, Płock
mo że zna leźć się na tu ry stycz nej ma pie
Pol ski. 

W Pol sce dzia ła 107 Lo kal nych Or ga -
ni za cji Tu ry stycz nych. Ich ma ją tek pow-
sta je m.in. ze skła dek człon kow skich, 
op łat wpi so wych, da ro wizn i do cho dów
włas nych z dzia łal no ści. – Sa mo rząd na
pew no włą czy się w two rze nie i fun kcjo no -
wa nie PLOT – za pew niał Pre zy dent. – W
pier wszym eta pie dzia łal no ści, praw do po -

dob nie pie nią dze bę dą po cho dzi ły głów nie
z bu dże tu mia sta. Póź niej PLOT mo że po -
zy ski wać środ ki z in nych źró deł, m.in.
z gran tów.

Mi ro sław Mi lew ski prze ko ny wał, że
aby przed sięw zię cie się po wio dło naj waż -
niej szym ele men tem jest udział i współ -
pra ca wie lu or ga ni za cji i osób pry wat nych
za in te re so wa nych roz wo jem tu ry sty ki
w Płoc ku. 

Co to są LOT-y

Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na dzia ła
od stycz nia 2000 ro ku. Jest to naj wię ksza
in sty tu cja od po wia da ją ca za pro mo cję Pol-
ski. W kra ju dzia ła ją rów nież Re gio nal ne
i Lo kal ne Or ga ni za cje Tu ry stycz ne. – Nie
są to od dzia ły POT – wy jaś nia ła Iwo na
Chil man z Wy dzia łu Pro mo cji, Tu ry sty ki
i Współ pra cy z Za gra ni cą Urzę du Mia sta.
– Są one rów no praw ny mi par tne ra mi.

Re gio nal ne Or ga ni za cje Tu ry stycz ne
ko or dy nu ją dzia ła nia pro mo cyj ne w wo je -
wódz twie (w Pol sce jest ich 16), a Lo kal -
ne Or ga ni za cje Tu ry stycz ne two rzo ne są
w obrę bie ob sza ru atrak cyj ne go tu ry stycz -
nie. Ich za da niem jest pro mo cja wy bra ne -
go te re nu i in te gra cja śro do wi ska tu ry -
stycz ne go, w skład któ re go wcho dzą m.in.
przed sta wi cie le sa mo rzą dów, oso by i in -
sty tu cje zwią za ne z tu ry sty ką, np. ho te la -
rze, re sta u ra to rzy, biu ra po dró ży, szko ły
o kie run kach tu ry stycz nych, prze woź ni cy
itp. To oni – w głów nej mie rze – fi nan su -
ją dzia łal ność LOT-u. – W Poz na niu rocz -
ne kosz ty utrzy ma nia or ga ni za cji wy no szą
oko ło 160 ty się cy zło tych rocz nie – po da -
wa ła przy kła dy Iwo na Chil man. – Czę sto -
cho wa z bu dże tu mia sta do sta je co ro ku
oko ło 120 ty się cy zło tych, a 26 ty się cy zło -
tych po zy sku je z in nych źró deł. W Byd -
gosz czy sa mo rząd na dzia łal ność LOT
przez na cza 40 ty się cy zło tych, a od in nych
człon ków otrzy mu je oko ło 26 ty się cy zło -
tych. Dzia łal ność LOT -ów w mia stach nie
za wsze prze bie ga wzo ro wo, np. w To ru niu
or ga ni za cja ma prob le my za rów no z fi -
nan sa mi oraz z biu rem i pra cow ni ka mi. 

Głów ne ce le Płoc kiej Lo kal nej Or ga ni -
za cji Tu ry stycz nej to: 

– two rze nie po zy tyw ne go wi ze run ku
mia sta ja ko miej sca atrak cyj ne go tu ry -
stycz nie, czy li m.in. udział w tar gach tu ry -
stycz nych, przy go to wa nie pro fe sjo nal nej
ofer ty tu ry stycz nej, opra co wa nie pro gra -
mu spę dza nia wol ne go cza su w Płoc ku

– na wią zy wa nie współ pra cy po mię dzy
sa mo rzą dem a bran żą tu ry stycz ną, czy li
m.in. po łą cze nie środ ków fi nan so wych
i do świad cze nia

– wy dłu że nie se zo nu tu ry stycz ne go
w Płoc ku, np. spe cjal na ofer ta na świę ta
czy zi mo we wy cie czki po mie ście i oko li -
cach

– zwię ksze nie licz by tu ry stów od wie -
dza ją cych na sze mia sto 

– pod ję cie dzia łań ma ją cych na ce lu
wzrost wpły wów z tu ry sty ki. 

– Trze ba stwo rzyć stra te gię roz wo ju tu -
ry sty ki w Płoc ku – mó wi ła Iwo na Chil -
man. – PLOT mu sia ła by się za jąć pro mo -
cją tu ry stycz ną mia sta, in te gra cją bran ży
tu ry stycz nej, ale tak że two rze niem i wspie -
ra niem no wych, kom plek so wych pro duk -
tów tu ry stycz nych, np. tu ry sty ki sa kral nej,
se ce syj nej czy ro dzin nej.

Płoc ka Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz -
na mia ła by tak że or ga ni zo wać tzw. stu dy
to urs dla biur po dró ży i stu dy press dla
dzien ni ka rzy. – Po ubieg ło rocz nym Fe sti -
wa lu Fil mów Tu ry stycz nych, któ ry od by -
wał się w na szym mie ście, w pra sie ogól -
no pol skiej uka za ło się wie le ar ty ku łów za -
chę ca ją cych do od wie dze nia Płoc ka –
wy jaś nia ła Chil man. 

Do za dań PLOT na le żeć ma tak że or ga -
ni za cja szko leń i do sko na le nie kadr dla po -
trzeb tu ry sty ki oraz ba da nie i ana li za ru chu
tu ry stycz ne go w mie ście. – Pro wa dze nie
Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej rów nież
le ża ło by w ge stii PLOT – mó wi ła. 

W pla nach jest tak że stwo rze nie por ta lu
in ter ne to we go o tu ry sty ce w Płoc ku. Zna -
laz ły by się tam wszel kie in for ma cje po -
trzeb ne go ściom, któ rzy chcie li by od wie -
dzić na sze mia sto, a tak że z in ter ne tu wy -
sy łać kar tki do zna jo mych i ku pić pa miąt -
ki z Płoc ka. PLOT za ję ła by się tak że oz na -
ko wa niem tu ry stycz nym mia sta. 

– Gdy PLOT już pow sta nie, mo że sta -
rać się o pie nią dze na dzia łal ność ze źró -
deł zew nętrz nych – wy jaś nia ła Iwo na
Chil man. – Mo że brać udział w kon kur -
sach ofert lub po zy ski wać środ ki z Unii
Eu ro pej skiej, na przy kład na udział w tar -
gach, stwo rze nie plat for my in for ma tycz -
nej, oz na ko wa nie mia sta, bu do wę ście żek
ro we ro wych czy prze bu do wę czę ści scho -
dów na po chyl nie dla ro we rów.

Na po cząt ku lu te go ma od być się ko lej -
ne spot ka nie z oso ba mi i or ga ni za cja mi,
któ re są za in te re so wa ne dzia łal no ścią
w PLOT. Bę dą pra co wa ły nad stwo rze -
niem sta tu tu. 

– Chcie li byś my, aby pod ko niec lu te go
od by ło się pier wsze wal ne spot ka nie za ło -
ży ciel skie, na któ rym wy bra ne zo sta ły by
wła dze PLOT oraz usta lo ne zo sta ły by
skład ki człon kow skie – mó wi ła Chil man. 

Mał go rza ta Da nie luk 

Naj wię cej tu ry stów do Płoc ka przy jeż dża od ma ja do wrześ nia. Co zro bić, aby zech cie li oni od wie dzać na sze mia -
sto przez ca ły rok? Mo że roz wią za niem by ło by stwo rze nie Płoc kiej Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej, któ ra za -
ję ła by się m.in. pro mo cją mia sta w kra ju i za gra ni cą oraz przy go to wa niem ca ło rocz nej ofer ty dla tu ry stów.

Naj waż niej sza współ pra ca
OZwiąz ku Po pie ra nia Tu ry sty ki

w Płoc ku do wie dzia łem się od Ta -
de u sza Zom bir ta, zna ne go dzia ła cza
Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no -
Kra joz naw cze go, płoc kie go prze wod -
ni ka. By ło to 5 stycz nia te go ro ku w ra -
tu szu, w cza sie spot ka nia do ty czą ce go
po wo ła nia Płoc kiej Lo kal nej Or ga ni za -
cji Tu ry stycz nej. By łem mi le za sko czo -
ny tym fak tem z hi sto rii mia sta i je stem
dum ny, że płoc cza nie już wte dy, 73 la -
ta te mu, świet nie się sa mo or ga ni zo wa li. 

Jak bar dzo po dat ny był płoc ki grunt
na dzia łal ność tu ry stycz ną niech świad-
czy fakt po wo ła nia do ży cia w 1935 ro -
ku Związ ku Po pie ra nia Tu ry sty ki –
po wie dział mi Ta de usz Zom birt. Twór -
cą Związ ku i je go pre ze sem był Sta ni -
sław Wa siak – ów czes ny pre zy dent
mia sta Płoc ka. W pun kcie 3 sta tu tu by -
ło na pi sa ne „Zwią zek ma na ce lu pro -
pa go wa nie tu ry sty ki do Płoc ka oraz je -
go or ga ni za cję i udo god nie nia w mie -
ście i oko li cy. Ce le Zwią zek urze czy -
wist nia przez urzą dza nie im prez, ob -
cho dów, kon cer tów, ze brań, wy staw,
przez biu ro in for ma cyj ne a tak że przez
po pie ra nie wszel kich po czy nań”. Te ce -
le do cza sów współ czes nych nie stra ci -
ły na ak tu al no ści. 

Roz wój tu ry stycz nych dzia łań przer -
wa ła dru ga woj na świa to wa, a at mo-
s fe ra po wo jen na nie sprzy ja ła dzia łal -
no ści tu ry stycz nej. Do pie ro w 1947 ro -
ku pre zy dent Płoc ka Al fred Gi żyń ski
re ak ty wo wał Zwią zek Po pie ra nia Tu -
ry sty ki i Pol skie To wa rzy stwo Kra jo-
z naw cze.

Praw do po dob nie z ini cja ty wy ZPT
uka zał się ok. 1937 ro ku krót ki prze-
wod nik po Płoc ku, opra co wa ny przez
Mi cha ła Jach ni sa, a wy da ny przez Wy -
daw nic two Mi ni ster stwa Ko mu ni ka cji.
Czy ta my tam: „Tu ry ści przy by wa ją cy
do Płoc ka, znaj du ją na swe usłu gi
przyz wo i te i ta nie ho te le, re sta u ra cje
i cu kier nie, schro ni ska wod ne na przy -
sta ni T-wa Wio ślar skie go i Że glar skie -
go Huf ca Har ce rzy, oraz prze wod nic -
two i opie kę biu ra in for ma cji i ob słu gi
tu ry stów Związ ku Po pie ra nia Tu ry sty ki
w Płoc ku, miesz czą ce go się w ra tu szu,
Sta ry Ry nek, Nr. 3, tel. 15-20”.

Prze glą da jąc ory gi nal ny, za cho wa ny
sta tut ZPTwP, zach wy co ny je stem je go
zwięz ło ścią, traf no ścią sfor mu ło wań
i ak tu al no ścią wyz na czo nych ce lów.

Za ło ży cie la mi ZPTwPłoc ku by li: Wa -
siak Sta ni sław – pre zy dent mia sta, Le -
wan dow ska Ha li na – Biel ska 1, Blay Al -
fred – Grodz ka 13, Że la zow ski Ła dy sław
– Sien kie wi cza 8, Sie dliń ski Hen ryk –
Tum ska 5, Ko ziel ski Ma te usz – Ko le -

gial na 18, Bo le sta -Mo dliń ski Kon stan ty –
Le nar to wi cza 2, Hal la din Fran ci szek –
Ko ściusz ki 10, Ma tu szew ski Wła dy sław
– Ko ściusz ki 4, Po ray -Ku czew ski Wi told
– Tum ska 8, ks.Dmo chow ski Alek san der
– Mu ze um Die ce zjal ne, Leś niew ski Jó zef
– Ko ściusz ki 1, Kest ja nis Ka rol – Sien -
kie wi cza(Tum ska 9), Głu chow ski Fran ci -
szek – Sien kie wi cza 25, Bor kow ski Mi -
ko łaj – No wa 5. Bo gu sław Osiec ki

Po ło że nie Płoc ka na skar pie jest du żym wa lo rem

Za czę liś my 73 la ta te mu!

Zwią zek Po pie ra nia
Tu ry sty ki



4 Sygnały Płockie

1. UCH WA ŁA NR 439/XXXI/08
w spra wie uch wa le nia bu dże tu mia sta
Płoc ka na rok 2009,

2. UCH WA ŁA NR 440/XXXI/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2008 rok,

3. UCH WA ŁA NR 441/XXXI/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umów na okres prze kra cza ją cy rok bu -
dże to wy,

4. UCH WA ŁA NR 442/XXXI/08
w spra wie wy dat ków bu dże tu mia sta
Płoc ka, któ re w 2008 ro ku nie wy ga sa ją
z up ły wem ro ku bu dże to we go,

5. UCH WA ŁA NR 443/XXXI/08
w spra wie okre śle nia gór nych sta wek op łat
po no szo nych przez wła ści cie li nie ru cho -
mo ści za usłu gi w za kre sie od bie ra nia od -
pa dów ko mu nal nych oraz opróż nia nia
zbior ni ków be zod pły wo wych i tran spor tu
nie czy sto ści cie kłych,

6. UCH WA ŁA NR 444/XXXI/08 w
spra wie zwol nie nia z op łat wnio sków o wpis
do ewi den cji dzia łal no ści gos po dar czej pro -
wa dzo nej przez Urząd Mia sta Płoc ka, 

7. UCH WA ŁA NR 445/XXXI/08
w spra wie wy dzier ża wie nia w try bie bez -

prze tar go wym nie ru cho mo ści grun to -
wych przy uli cy Cho pi na w Płoc ku bę dą -
cych włas no ścią Gmi ny – Mia sto Płock,

8. UCH WA ŁA NR 446/XXXI/08
w spra wie wy dzier ża wie nia grun tu
sta no wią ce go włas ność Gmi ny – Mia -
sto Płock przy alei Ki liń skie go
w Płoc ku, 

9. UCH WA ŁA NR 447/XXXI/08
w spra wie spro sto wa nia oczy wi stej
omył ki w Uch wa le Nr 391/XXVII/08
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 30 wrześ nia
2008 ro ku w spra wie „Miej sco we go
pla nu za gos po da ro wa nia prze strzen ne -
go osie dla Po dol szy ce Po łud nie
w Płoc ku”, 

10. UCH WA ŁA NR 448/XXXI/08
w spra wie przy ję cia „Pro gra mu usu wa -
nia wy ro bów za wie ra ją cych az best dla
Gmi ny – Mia sto Płock na la ta 2008 –
2032”,

11. UCH WA ŁA NR 449/XXXI/08
w spra wie usta le nia za sad dzier ża wy
czę ści bu dyn ków sta no wią cych włas -
ność Gmi ny -Mia sto Płock na okres po -
wy żej 3 lat,

12. UCH WA ŁA NR 450/XXXI/08
w spra wie przy ję cia ra mo we go pla nu
pra cy Ra dy Mia sta Płoc ka na 2009 rok,

12. UCH WA ŁA NR 451/XXXI/08
w spra wie przy ję cia pla nów pra cy sta -
łych Ko mi sji Ra dy Mia sta Płoc ka na
2009 rok.

Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie op łat ma ni pu la cyj nych po -
bie ra nych za na ru sza nie prze pi sów prze-
wo zo wych. 2/ Pro szę o usy tu o wa nie lu stra
dro go we go na wy jeź dzie z par kin gu blo ku
przy ul. Mic kie wi cza 19. 3/ Czy ist nie je
moż li wość usta le nia niż szej op ła ty za wy -
wóz nie peł ne go po jem ni ka dla sa mot nych
miesz kań ców? 4/ Pro szę o roz wa że nie
przez spół kę SI TA mniej szej od płat no ści
za od biór śmie ci po se gre go wa nych z gos -
po darstw in dy wi du al nych (obec ne staw ki
nie są atrak cyj ne). 5/ Czy ist nie je moż li -
wość uzy ska nia do fi nan so wa nia (z fun du -
szy unij nych bądź och ro ny śro do wi ska) na
za ło że nie ko lek to rów sło necz nych? 6/
Pro szę o częst sze kon tro le Stra ży Miej -
skiej na lo do wi sku przed ra tu szem.

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy op ła ty 8,80 zł za brak do ku -
men tu upraw nia ją ce go do ul go we go
prze ja zdu.

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie bu do wy chod ni ka pro wa -
dzą ce go do przy stan ku w ul. Ar mii Kra-
jo wej. 2/ Ile przed szko li mo że być zam -
knię tych z przy czyn tech nicz nych i jak
za pew ni się miej sca przed szko la kom
z lik wi do wa nych pla có wek? 3/
W związ ku z uch wa łą IPN, do ty czą cą
zmia ny na zew nic twa ulic, zwią za nych
z okre sem ko mu ni stycz nym, pro szę o in -
for ma cje czy wła dze Płoc ka ma ją wy kaz

ulic ob ję tych tą uch wa łą, ja kie pla no wa -
ne są w tej spra wie dzia ła nia?

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro po nu ję za kup no we go, bar dziej
atrak cyj ne go szyl du ZOO, wi docz ne go
z mo stu. 2/ Do ty czy dzia łań pre wen cyj -
nych, zwią za nych z otwar ciem skle pu
z tzw. „do pa la cza mi” przy ul. Grodz kiej.

Ar ka diusz Iwa niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Este ty ka tab lic re kla mo wych, za sa dy
i nor my ich usta wia nia na te re nie mia-
sta. 2/ Pro szę o przed sta wie nie ce lu i za -
dań, ja kie po sta wio no przed płoc ki mi
de le ga cja mi przed po dró ża mi służ bo -
wy mi. Czy zo sta ły osią gnię te?

Lech La tar ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Za pew nie nie po rząd ku i czy sto ści na
te re nie daw ne go dwor ca PKS przy al. Ja -
cho wi cza (bra ku je to a let). 2/ Zwra cam
się, w imie niu miesz kań ców, o re mont
chod ni ka wzdłuż ul. Gra dow skie go. 3/
Ja kie są pla ny wo bec bu dyn ku przy ul.
Tar go wej 16 (po In ku ba to rze Przed się-
w zięć In no wa cyj nych)? 4/ Zwra cam się
z proś bą o usta wie nie wia ty au to bu so wej
na przy stan kach Gał czyń skie go/Skar pa
oraz Gał czyń skie go/Jaś mi no wa. 5/ Pro -
szę o uzu peł nie nie bra ku ją cych po jem ni -
ków na se gre ga cję od pa dów na osie dlach:
Ko cha now skie go, Mic kie wi cza i Dwor -
co wa. 6/ Zwra cam się z proś bą o po now -
ne przy go to wa nie kon cep cji bu do wy uli -
cy łą czą cej dwo rzec PKP/PKS z ul. Oto -
liń ską. 7/ Upo rząd ko wa nie te re nu usy tu o -
wa ne go po mię dzy ul. Cho pi na, Biel ską
a ul. Wschod nią. 8/ Za pew nie nie miej sca
dla sprze da ją cych zwie rzę ta na gieł dzie
miej skiej, u zbie gu ul. Biel skiej i Tar go -
wej. 9/ Zmia na roz kła du ja zdy au to bu su
li nii nr 37. (j)

*XXXI SESJA RADY MIASTA*XXXI SESJA RADY MIASTA*XXXI SESJA RADY MIASTA*XXXI SESJA RADY MIASTA*

z obrad rajców

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

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

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

W stycz niu omó wio ne zo sta ną przy-
go to wa nia do re a li za cji naj waż niej szych
te go rocz nych in we sty cji, a spra wo zda -
nia z ubieg ło rocz nej dzia łal no ści przed-
sta wią ko mi sje: Re wi zyj na oraz Skar bu,
Bu dże tu i Gos po dar ki Fi nan so wej.

W lu tym rad ni zaj mą się pla na mi
spor to wy mi, fi nan so wy mi i re mon to wy -
mi klu bu Wi sła SSA, a spra wo zda nia za
2008 rok przed sta wią trzy ko mi sje:
Gos po dar ki Ko mu nal nej, Po li ty ki Spo -
łecz nej, In we sty cji, Roz wo ju i Bez pie -
czeń stwa Mia sta.

Mar co wa se sja po świę co na bę dzie
dzia łal no ści Miej skie go Rzecz ni ka
Kon su men tów w 2008 ro ku i pla nom
ZU OK, do ty czą cym roz bu do wy wy sy -
pi ska i ter micz nej uty li za cji od pa dów.

W kwiet niu poz na my spra wo zda nie
z re a li za cji uch wał Ra dy Mia sta w 2008
ro ku, Pre zy dent zło ży spra wo zda nie
z wy ko na nia ubieg ło rocz ne go bu dże tu,
Peł no moc nik ds. Or ga ni za cji Po za rzą -
do wych pod su mu je rocz ną dzia łal ność
tych or ga ni za cji.

W ma ju Wo je wódz ki In spek tor
Och ro ny Śro do wi ska po in for mu je
o sta nie śro do wi ska na ob sza rze wo -
je wódz twa, bę dzie też mo wa o sy tu a -
cji lo ka lo wej, sta nie tech nicz nym, ka -
dro wym i wy po sa że niu płoc kich
przed szko li i żłob ków. Uzy ska my
rów nież in for ma cje o mo ni to ro wa niu

za nie czysz cze nia po wie trza przez
PKN Or len.

Na czer wco wej se sji głów nym te ma -
tem bę dzie „oso ba nie peł no spraw na
w spo łecz no ści lo kal nej” oraz in for ma cja
o zło żo nych wnio skach w spra wie po zy -
ska nia środ ków z Unii Eu ro pej skiej.

W lip cu rad ni bę dą mie li przer wę ur -
lo po wą.

W sier pniu zaj mą się in we sty cja mi i re -
mon ta mi w obiek tach kul tu ral nych, oświa-
to wych, spor to wych i służ by zdro wia. 

Na wrześ nio wej se sji roz li czą po stę -
py w re a li za cji bu do wy dróg do ja zdo -
wych do no wej prze pra wy mo sto wej,
prze a na li zu ją bu dow nic two miesz ka nio -
we ko mu nal ne i so cjal ne w 2008 ro ku.
Zo sta nie rów nież przed sta wio na in for -
ma cja z wy ko na nia bu dże tu mia sta za
I pół ro cze.

W paź dzier ni ku głów nym te ma tem
bę dą prob le my par kin go we (za rów no na
uli cach jak i na osie dlach). Oce nio na zo -
sta nie tak że współ pra ca ze szko ła mi
wyż szy mi.

W li sto pa dzie se sję zdo mi nu je bez-
pie czeń stwo pub licz ne i je go oce na za
2008 rok oraz po stęp prac mo der ni za -
cyj nych w oczysz czal ni ście ków w Ma -
sze wie.

Grud nio wa se sja po świę co na bę dzie
uch wa le niu bu dże tu mia sta na 2010 rok
oraz przy ję ciu pla nów pra cy Ra dy Mia -
sta i jej sta łych ko mi sji na ko lej ny rok.

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

O czym rad ni bę dą ra dzić, 
czy li plan pra cy Ra dy Mia sta Płoc ka na 2009 rok

dokończenie ze str. 1
Nie wszyst kim rad nym ta ki pro jekt bu -

dże tu spo do bał się, a spoj rze nie na to co
jest naj waż niej sze i re al ne do wy ko na nia
mo że być róż ne, co po twier dzi ła se syj na
dy sku sja. El żbie ta Ga piń ska skwi to wa ła,
że to ko lej ny kon cert ży czeń, z któ rych
nie wie le przyj mie re al ny kształt, a osta-
t nie wię ksze in we sty cje w mie ście jak:
Ga le ria Wi sła, te atr czy ki no Przed wioś -
nie to dzie ło ob cych in we sto rów a nie
mia sta. Ar tur Ja ro szew ski przy pom niał
o niek tó rych in we sty cjach, któ re mia ły
być go to we w 2008 ro ku, ale ich re a li za -
cję prze su nię to. Za de kla ro wa ł, że klub
PO bę dzie gło so wał prze ciw ko przy ję ciu
ta kie go bu dże tu.

Za odrzu ce niem pro jek tu, w imie niu
klu bu SLD, opo wie dział się też Piotr No -
wic ki, ar gu men tu jąc, że pro po no wa ny
bu dżet nie jest pro roz wo jo wy, a niek tó re
wy dat ki utrzy ma ne zo sta ły na ta kim sa -
mym po zio mie (po moc spo łecz na) al bo
na wet zma la ły (do dat ki miesz ka nio we).
Zda niem tej czę ści rad nych, nic nie wska -
zu je rów nież, by w tym ro ku mia ła po pra -

wić się sy tu a cja z miesz ka nio wym bu -
dow nic twem ko mu nal nym.

Wio let ta Kul pa udo wad nia ła, że jed nak
plu sów jest wię cej niż mi nu sów i pro jekt
jest wy wa żo ny, za pew nia ją cy re a li za cję
na wet w przy pad ku oz nak kry zy su fi nan -
so we go. Rów nież Be a ta Szczyt niew ska
w imie niu klu bu „Nasz Kraj” uz na ła, że
pro jekt bu dże tu uw zględ nia naj waż niej -
sze ocze ki wa nia klu bu i dla te go zag ło su -
ją za je go przy ję ciem. Ale przy oka zji po -
stu lo wa ła, by w try bie pil nym za jąć się
prze bu do wą ul. Czwar ta ków, za bie ra jąc
na wet część pie nię dzy za pla no wa nych na
tram waj. Pre zy dent Mi lew ski od po wie -
dział, że by naj mniej prob lem za kor ko wa -
nej – po otwar ciu Ga le rii Wi sła – ul.
Czwar ta ków nie zo stał zlek ce wa żo ny i w
tym ro ku zle co ny bę dzie pro jekt prze bu -
do wy ko mu ni ka cyj nej ca łe go kwar ta łu
wo kół tej uli cy i pie nią dze na to są. Z ko -
lei Wie sław Kos sa kow ski zgło sił po -
praw kę, aby w bu dże cie uw zględ nio no
pew ną kwo tę na wspar cie ak cji „Ra tuj my
Płoc kie Po wąz ki”, któ ra zo sta ła uw zględ -
nio na w wy so ko ści 20 tys. zło tych. E.J.

Prio ry te ty by wa ją róż ne
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W ma ju 2002 ro ku Ra da Mi ni strów
przy ję ła „pro gram usu wa nia az be stu
i wy ro bów za wie ra ją cych az best sto -
so wa nych na te ry to rium Pol ski”. Za -
kła da on usu nię cie do ro ku 2032
wszyst kich te go ty pu szko dli wych ma -
te ria łów. W kon sek wen cji każ de wo -
je wódz two, po wiat i gmi na, mu szą
opra co wać swo je pro gra my usu wa nia
az be stu i kon sek wen tnie go re a li zo -
wać.

Co to jest?

Az be stem na zy wa się gru pę na tu ral -
nych mi ne ra łów o kry sta licz nej bu do -
wie i włók ni stej struk tu rze, od por nych
na tem pe ra tu rę, ko ro zję, ela stycz nych,
trwa łych, moc nych. Na świe cie az best
zna ny jest od kil ku ty się cy lat. Naj bar -
dziej roz po wszech nio ny jest w wy ro -
bach bu do wla nych (po kry cia da cho we,
osło ny ele wa cyj ne), ener ge ty ce, tran s-
por cie, słu żył tak że do pro duk cji
sprzę tu gos po dar stwa do mo we go
(płyt ki PCV, usz czel ki w sprzę cie
AGD). W Pol sce upo wszech nił się
w ostat nich stu la tach, im por to wa ny
głów nie z ZSRR i Ka na dy.

Do pie ro w czer wcu 1997 ro ku, po
licz nych ba da niach po twier dza ją cych
szko dli wość az be stu, Sejm przy jął
usta wę o za ka zie sto so wa nia wy ro bów
za wie ra ją cych az best i wpro wa dza nia
ich na te ry to rium RP. 

Ale wie le mi lio nów ton tra fi ło na
da chy, ścia ny do mów, do rur wo do cią -
go wych i ka na li za cyj nych, kot łów pa -
ro wych, le pi ków as fal to wych, la kie -
rów, kloc ków ha mul co wych itp. Go to -
wy i nie usz ko dzo ny pro dukt nie jest,
w za sa dzie, nie bez piecz ny dla zdro -
wia. Po waż nym prob le mem sta je się,
gdy je go dro bin ki prze do sta ją się do
at mos fe ry i przez od dy cha nie do na -

szych płuc. Pra wi dło wo za mon to wa ny
i ek splo a to wa ny wy rób z az be stem ma
trwa łość oko ło 30 lat i ten „okres gwa -
ran cyj ny” w wię kszo ści przy pad ków
właś nie się koń czy. Dla te go az be stu
mu si my poz być się jak naj szyb ciej.

Ile te go jest?

Sza cu je się, że w ca łym kra ju na da -
chach bu dyn ków i w obiek tach prze-
my sło wych ma my 1 mld 351 mln 500
tys. mkw. ma te ria łów z az be stem oraz
oko ło 600 tys. ton rur i in nych wy ro -
bów az be sto wo -ce men to wych. A w
Płoc ku i oko li cach?

W 2005 ro ku Urząd Mia sta roz pro -
wa dził wśród wła ści cie li bu dyn ków
po kry tych eter ni tem kil ka set an kiet
z proś bą o ich wy peł nie nie i zwrot do
ra tu szo we go Od dzia łu Och ro ny Śro do -
wi ska. Proś bę tę zre a li zo wa no nie wie -
le po nad 20% an kie to wa nych. Wo bec
te go, w 2008 ro ku Zwią zek Gmin Re -
gio nu Płoc kie go, któ ry jest ko or dy na -
to rem pro gra mu usu wa nia az be stu,
w po ro zu mie niu z Urzę dem Mia sta
Płoc ka, zle cił wy ko na nie pro fe sjo nal -
nej in wen ta ry za cji bu dyn ków po kry -
tych eter ni tem. Wy ni ka z niej, że na
ko niec lip ca ubr. w użyt ko wa niu osób
fi zycz nych by ły bu dyn ki z 140 tys.
mkw. eter ni tu. Na to miast w za so bach
spół dziel czych i ko mu nal nych do li -
czo no się 204 bu dyn ków, z któ rych
trze ba zdjąć 45.921 mkw. ma te ria łów
za wie ra ją cych az best. Są to głów nie fi -
lar ki mię dzy o kien ne, ru ry zsy po we,
gzym sy, dasz ki z płyt ce men to wo -az -
be sto wych.

Na to miast, je śli cho dzi o przed się -
bior ców, to naj wię kszym użyt kow ni -
kiem wy ro bów z az be stem jest PKN
Or len. Na ko niec 2007 ro ku w kom bi -
na cie wy ko rzy sty wa no jesz cze 6,915

tys. ton wy ro bów z az be stem, umiej s-
co wio nym w izo la cjach, usz czel nie -
niach ru ro cią gów, pły tach ce men to wo -
-az be sto wych. Wo do cią gi Płoc kie ek -
splo a tu ją jesz cze 4.261 m rur az be sto -
wo -ce men to wych, choć 9,5 tys. m
w la tach mi nio nych wy łą czy li już
z użyt ko wa nia. In ni przed się bior cy
ma ją do usu nię cia 15.247 mkw. z da -
chów. Po kry cia z az be stem ma ją tak że
w swo ich bu dyn kach or ga ni za cje spo -
łecz ne, re li gij ne i obiek ty, któ rych
wła ści cie li nie uda ło się usta lić – łącz -
nie 2,330 mkw.

Co z tym fan tem?

Je dy ną me to dą uniesz ko dli wia nia
od pa dów az be sto wych jest ich skła do -
wa nie na wy dzie lo nych skła do wi skach
od pa dów nie bez piecz nych. Każ dą
war stwę az be stu izo lu je się do kład nie
fo lią lub war stwą grun tu. Do usu wa nia
wy ro bów az be sto wych wy ty po wa no
kil ka firm, któ re po win ny to zro bić
pro fe sjo nal nie (nie do pu ścić by w trak -
cie de mon ta żu az best roz py lił się).
Wy ro bów tych nie moż na skła do wać
by le gdzie; do ich przyj mo wa no wy ty -
po wa no kil ka na ście skła do wisk w kra -
ju. Naj bliż sze Płoc ka znaj du ją się:
w Ra cho ci nie pod Sier pcem, w Zgie -
rzu, we Wło cław ku (w An wi lu).

Iden ty fi ka cja az be stu i je go usu nię -
cie na le żą do obo wiąz ków wła ści cie la
lub za rząd cy nie ru cho mo ści. Śred ni
koszt usu nię cia 1 mkw. wy ro bu z az -
be stem wy no si 20 zło tych. Na usu nię -
cie az be stu z płoc kich bu dyn ków (po -
za Or le nem i Wo do cią ga mi) po trze ba
wy dać 3 mln 766 tys. zł. Je śli roz ło żyć
to na la ta (do 2032 ro ku) to wy cho dzi
rocz nie 157 ty się cy, nie li cząc za in sta -
lo wa nia no we go da chu, czy in ne go
wy ro bu bez az be stu.

Moż na przy pusz czać, że w mie ście,
w bu dyn kach ko mu nal nych i spół -
dziel czych, z prob le mem tym so bie
po ra dzi my. Go rzej z obiek ta mi pry-
wat ny mi, któ rych wła ści cie le w wie lu
przy pad kach o wy mia nie da chu nie
chcą sły szeć. Pod sta wo wy ar gu ment
to brak pie nię dzy, ale rów nie istot na
jest ich nie wie dza o za gro że niu. Fi -
nan so wo bo wiem z po mo cą przy cho -
dzą fun du sze (na ro do wy, wo je wódz ki,
po wia to wy, gmin ny) och ro ny śro do -
wi ska i gos po dar ki wod nej. Oso by,
ubie ga ją ce się o uzy ska nie po mo cy
w usu wa niu az be stu z ich nie ru cho mo -
ści po win ny zło żyć od po wied ni wnio -
sek do Od dzia łu Och ro ny Śro do wi ska
Urzę du Mia sta Płoc ka. Wnio ski tra fią
na stęp nie do Związ ku Gmin Re gio nu
Płoc kie go, gdzie bę dą we ry fi ko wa ne
przez In spek to ra Na dzo ru Bu do wla ne -
go i da lej kie ro wa ne do re a li za cji. Na
in we sty cje eko lo gicz ne (a do ta kich
na le ży nie wąt pli wie usu wa nie az be -
stu) pre fe ren cyj nych kre dy tów udzie la
Bank Och ro ny Śro do wi ska. E.J.

Rad ni uch wa li li Pro gram usu wa nia wy ro bów za wie ra ją cych az best na la ta 2008 – 2032

Po waż ny kło pot

Wpis bez op łat
Do koń ca ro ku oso by, któ re do -

ko nu ją zgło sze nia wpi su do ewi-
den cji dzia łal no ści gos po dar czej na
te re nie Płoc ka lub zmie nia ją ten
wpis zo sta ją zwol nio ne z wszel -
kich op łat – zde cy do wa li rad ni. 

To je den z czyn ni ków, któ ry ma
przy czy nić się do roz wo ju gos po -
dar cze go mia sta. 

Pier wszy raz zwol nie nia do ko na -
no w po ło wie 2005 ro ku. Od te go
cza su płoc cy przed się bior cy chęt-
niej zgła sza ją ak tu a li za cję da nych
za war tych we wpi sach do ewi den -
cji dzia łal no ści gos po dar czej. 

Kon ty nu a cja zwol nie nia z op łat
z ty tu łu roz po czę cia dzia łal no ści
gos po dar czej bę dzie mia ła też
wpływ na zwię ksze nie sa mo za -
trud nie nia, a co za tym idzie na
zwię ksze nie licz by miejsc pra cy
w Płoc ku. (m.d.) 

Na grud nio wej se sji rad ni zde cy do -
wa li pod wyż szyć staw ki za wy wóz

od pa dów i nie czy sto ści. Pod wyż ka jest
spo wo do wa na wzro stem kosz tów skła -
do wa nia od pa dów na wy sy pi skach.

Staw ka za wy wóz od pa dów zbie ra -
nych w spo sób nie se gre go wa ny, jak
i se lek tyw ny (frak cja mo kra) wy no si
za po jem nik o po jem no ści: 80 li trów –
15,50 zł, 110 l – 19 zł, 120 l – 20 zł,

240 l – 27,50 zł, 770 l – 51,50 zł, 1100
l – 73 zł, a za kon te ner o po jem no ści
8500 l – 560 zł.

Za od pa dy zbie ra ne w spo sób se lek -
tyw ny w ra mach ak cji pro wa dzo nej
przez Zwią zek Gmin Re gio nu Płoc kie -
go miesz kań cy nie po nio są kosz tów.

Za od bie ra nie od pa dów bio de gra do -
wal nych mak sy mal ną staw kę usta lo no
na 100 zło tych za to nę. Za opróż nie nia
szam ba płoc cza nie zap ła cą 20 zł za 1
metr sze ścien ny.

Prze wi dzia no rów nież ka ry dla
tych, któ rzy nie ma ją po jem ni ków
lub nie ma ją pod pi sa nej umo wy z od -
bior cą śmie ci lub ście ków. Wte dy

trze ba zap ła cić wię cej, czy li: 31 zło -
tych od jed nej oso by za miesz ku ją cej
w nie ru cho mo ści za od biór od pa dów
ko mu nal nych z gos po darstw do mo -
wych, 173 zł za od biór od pa dów od
po zo sta łych wy twór ców od pa dów

i 20 zł za 1 metr sze ścien ny opróż -
nio ne go szam ba.

Op ła ty zacz ną obo wią zy wać 14 dni
od da ty ich opub li ko wa nia w Dzien ni -
ku Urzę do wym Wo je wo dy Ma zo wiec -
kie go. (m.d.)

Wię cej za od pa dy
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Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich
opakowania powinny być oznakowane w ten sposób.
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Pe tro Me cha ni ka za pro po no wa ła
w prze tar gu, og ło szo nym przez Urząd
Mia sta, naj ko rzyst niej szą ce nę – 5 mln 488
tys. 490 zł. Tym sa mym wy gra ła z czte re -
ma in ny mi przed się bior stwa mi, któ rych
zło żo ne ofer ty nie po dle ga ły odrzu ce niu.
Płoc ki Hy dro pol za wy ko na nie wszyst kich
prac za pro po no wał po nad 7 mln 158 tys.
zł. O 510 tys. zł wię cej chcia ła Fir ma Re -
mon to wo -Bu do wla na „Li pow ski” rów nież
z Płoc ka. Aż na 8 mln 645 tys. zł opie wa ła
pro po zy cja prze bu do wy za o fe ro wa na
przez gdań ską Hy dro bu do wę. Naj droż sze
by ło kon sor cjum firm: Przed się bior stwo
Bu do wla no -U słu go we „Wix bud” z Mi ro -
sła wia k/Płoc ka oraz Przed się bior stwo In -
sta la cyj no -U słu go we „We resz czyń ski”.
Wy ko na nie ro bót wy ce ni ło na 8 mln 957
tys. zł. 

Pe tro Me cha ni ka bę dzie mia ła 20 mie -
się cy na prze bu do wę obiek tów PTW. 

Za kres prac obej mu je: roz bu do wę i nad -
bu do wę bu dyn ku sta re go ba se nu (bu dy nek
A), re mont i prze bu do wę dwóch bu dyn -

ków: ba se nu wio ślar skie go
i han ga ru na ło dzie (bu dy nek B), prze bu -
do wę przy łą czy po mię dzy obiek tem A i B,
ogro dze nie i za gos po da ro wa nie te re nu
oraz wy ko na nie in sta la cji mo ni to ru ją cej
ca ły obiekt. 

Bu dy nek A, czy li sta ry ba sen zo sta nie
kom plek so wo wy re mon to wa ny i do sto so -
wa ny do ak tu al nych stan dar dów i prze pi -
sów tech nicz no -bu do wla nych. Obiekt zo -
sta nie ocie plo ny i bę dzie miał no wą ele wa -
cję zew nętrz ną. Roz bu do wa bę dzie po le -
ga ła na do bu do wa niu od stro ny po łud nio -
wej (w miej scu ist nie ją ce go ta ra su) za ple -
cza so cjal ne go oraz no wej klat ki scho do -

wej od stro ny wschod niej. Scho dy
po łą czą za ple cze so cjal ne na par -

te rze z sa lą gim na -
stycz ną na po zio mie
-1. Pow sta nie ona
w miej scu ro ze bra -
nej niec ki ba se nu

i bę dzie mia ła wy -
so kość dwóch kon -

dy gna cji. 
Bu dy nek bę dzie do sto so wa ny do po -

trzeb osób nie peł no spraw nych. 
Głów nym ce lem prze bu do wy i nad bu do -

wy sta re go ba se nu jest zmia na fun kcji je go
czę ści głów nej, czy li ba se nu. Obec ny żel be -
to wy ba sen zo sta nie ro ze bra ny, a na je go
miej scu zo sta nie wy bu do wa na sa la spor to -
wa o wy mia rach: 23,3 m dłu go ści, 10,4 m
sze ro ko ści oraz 6,2 m wy so ko ści. W przy -
szło ści od by wać się tam bę dą za ję cia gim-
na stycz ne oraz ro zgryw ki, np. w ko szy ków -
kę. W związ ku z tym, w no wej czę ści te go
bu dyn ku, na ist nie ją cym ta ra sie od stro ny
po łud nio wej, pow sta ną szat nie i ła zien ki. 

Te ren wo kół bu dyn ku zo sta nie wy ło żo -
ny kost ką be to no wą. Wzdłuż bu dyn ku
A pow sta nie ciąg pie szo -jezd ny. 

Bu dy nek B, czy li ba sen wio ślar ski ma
pra wie 900 me trów kwa dra to wych po -
wierz chni, jest jed no pię tro wy, a je go
dach po kry ty jest pa pą. Po re mon cie
kształt da chu się nie zmie ni, zo sta nie on
je dy nie wy mie nio ny. Od stro ny wschod-
niej usta wio na bę dzie cen tra la wen ty la -
cyj no -kli ma ty za cyj na oraz 10 ko lek to -
rów sło necz nych. Po re mon cie na par te -
rze bę dzie m.in. od no wio ny ba sen wio -
ślar ski o wy mia rach: 15 m dłu go ści, 7 m
sze ro ko ści oraz 1,2 m głę bo ko ści, si łow -
nie, na try ski, szat nie dla dziew cząt
i chłop ców. Na pię trze znaj dą się: po ko -
je go ścin ne, biu ra za rzą du PTW, ła zien ki
oraz po miesz cze nie ma ga zy no we.

Han gar na ło dzie wio ślar skie o pow. 840
mkw. wy bu do wa no w 1963 ro ku. Po re mon -
cie zy ska nad bu do wę, gdzie ma ga zy no wa ne
bę dą ło dzie i sprzęt spor to wy. Po nad to wy ko -
naw ca ocie pli ścia ny i stro po dach, a tak że uło -
ży no we in sta la cje wod no -ka na li za cyj ne, elek-
trycz ne, oświet le nio we i od gro mo we. Łącz nik
po mię dzy bu dyn kiem A a han ga rem na ło dzie
wio ślar skie bę dzie słu żył szkut ni ko wi.

In we sty cja obej mie rów nież pra ce przy
mu rach opo ro wych dział ki, któ re za bez pie -
cza ją ścia nę szczy to wą han ga ru oraz bu dy -
nek B przed osu wa ją cą się zie mią. M.D. 

Płoc ka fir ma Pe tro Me cha ni ka zaj mie się prze bu do wą obiek tów Płoc kie go To wa rzy stwa Wio śla-
r skie go. In we sty cja re a li zo wa na bę dzie w ra mach za da nia pn. „Roz bu do wa 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”.

20 mie się cy ge ne ral nych zmian

Ko mi sja Re wi zyj na w stycz niu ma za -
miar za jąć się ana li zą kosz tów re mon -
tów SP nr 23 i pły wal ni Po do lan ka,
w lu tym głów nym te ma tem bę dzie fun -
kcjo no wa nie klu bu spor to we go Wi sła,
w mar cu rad ni bę dą dy sku to wać o re -
mon tach pla có wek oświa to wych i służ -
by zdro wia w ubieg łym ro ku i dro gach
do ja zdo wych do no wej prze pra wy mo -
sto wej. Głów nym te ma tem kwiet nio we -
go po sie dze nia bę dzie ana li za spra wo -
zda nia z wy ko na nia bu dże tu mia sta
w 2008 ro ku i opra co wa nie wnio sku
w spra wie ab so lu to rium dla Pre zy den ta
Mia sta. Maj to po stę py prac zwią za nych
z bu do wą ha li spor to wej i kon tro la do -
wol nie wy bra ne go prze tar gu. W czer -
wcu człon ko wie ko mi sji zaj mą się raz
jesz cze in we sty cja mi ubieg łe go ro ku,
a w lip cu wy ko na niem miej sco wych
pla nów za gos po da ro wa nia prze strzen -
ne go w la tach 2006-2008. W sier pniu
ana li zo wać bę dą wy ko na nie uch wał Ra -
dy Mia sta za I pół ro cze 2009, a we
wrześ niu wy ko na nie bu dże tu mia sta za
ten sam okres. Paź dzier ni ko we po sie -
dze nie po świę co ne bę dzie bu do wie i re -
mon tom dróg (w roz bi ciu na posz cze -
gól ne osie dla) oraz przy go to wa niom do
bu do wy ob wod ni cy pół noc nej i pół noc -
no -za chod niej. Li sto pa do we te ma ty to
dzia łal ność spó łek gmin nych i re a li za cja
pro gra mów przy ję tych przez Ra dę Mia -
sta. Rok pra cy ko mi sji za koń czy opi nio -
wa nie bu dże tu na 2010 rok i wy ko na nie
in ter pe la cji rad nych.

Ko mi sja Gos po dar ki Ko mu nal nej
roz po czy na te go rocz ne po sie dze nia od
in for ma cji na te mat prze bu do wy ulic:
Wy szo grodz kiej i Czwar ta ków oraz
fun kcjo no wa nia bil lbo ar dów. Zaj mie
się też pra cą pla sty ka miej skie go. W lu -
tym rad ni zaj mą się re mon tem Po do lan -
ki i re wi ta li za cją Sta rów ki. W mar cu
głów nym te ma tem bę dą in we sty cje ko -
mu nal ne i pla ny roz bu do wy Ko bier nik.

Kwiet nio we po sie dze nie skon cen tru je
się na oce nie wy ko na nia bu dże tu za
2008 rok. W ma ju omó wio ne zo sta ną
wy ni ki dzia łal no ści za kła dów bu dże to -
wych i spó łek gmin nych oraz za sa dy
przyz na wa nia do dat ków miesz ka nio -
wych. W czer wcu rad ni za poz na ją się
z pla na mi roz bu do wy dwor ca ko le jo we -
go, a w lip cu kon ty nu o wa ny bę dzie te -
mat za kła dów bu dże to wych i spó łek
z udzia łem gmi ny. Sier pnio we po sie -
dze nie po świę co ne bę dzie po rząd ko wi
i czy sto ści w mie ście oraz prob le mom
par kin go wym. We wrześ niu człon ko wie
ko mi sji do ko na ją ana li zy po rów naw czej
bu dow nic twa miesz ka nio we go – ko mu -
nal ne go i so cjal ne go. W paź dzier ni ku
głów nym te ma tem bę dą re mon ty pla có -
wek oświa to wych i kul tu ral nych oraz
przy go to wa nia do bu do wy ob wod nic.
W li sto pa dzie oma wia na bę dzie mo der -
ni za cja oczysz czal ni ście ków w Ma sze -
wie, a w grud niu bu dżet mia sta na przy -
szły rok.

Ko mi sja In we sty cji, Roz wo ju i Bez -
pie czeń stwa Mia sta w stycz niu omó wi
pro jekt i har mo no gram bu do wy ha li wi -
do wi sko wo -spor to wej, w lu tym stan
przy go to wań do re a li za cji naj waż niej -
szych in we sty cji 2009 ro ku, a w mar cu
oce ni in we sty cje zre a li zo wa ne w ro ku
2008. Kwiet nio we po sie dze nie po świę -
co ne bę dzie per spek ty wom re wi ta li za cji
Sta rów ki (z uw zględ nie niem środ ków
unij nych). W ma ju, z przed sta wi cie la mi
GDDiA oraz Urzę du Mar szał kow skie go
rad ni roz ma wiać bę dą o pla no wa nych
ob wod ni cach i pla nach udroż nie nia ko -
mu ni ka cyj ne go mia sta. W czer wcu oce-
nio ne zo sta ną miej sco we pla ny za gos -

po da ro wa nia prze strzen ne go i dzia ła nia
Płoc kie go par ku tech no lo gicz ne go
z uw zględ nie niem po zy ska nia no wych
in we sto rów. Lip co we po sie dze nie wy ja -
zdo we od bę dzie się na bu do wie IV od -
cin ka dróg do ja zdo wych do mo stu. Sier-
pień to in we sty cje i re mon ty w kul tu rze,
oświa cie, spor cie i służ bie zdro wia,
a we wrześ niu głów nym te ma tem bę -
dzie po wię ksze nie gra nic ad mi ni stra cyj -
nych Płoc ka i bu dow nic two miesz ka -
nio we (ko mu nal ne i so cjal ne) w 2008
ro ku. W paź dzier ni ku rad ni zaj mą się
wy ko rzy sta niem środ ków zew nętrz nych
na in we sty cje w mie ście, w li sto pa dzie
zaś bez pie czeń stwem pub licz nym. Ko lej -
ny rok pra cy ko mi sji za koń czy in for ma cja
o re a li za cji uch wa ły Ra dy Mia sta w spra -
wie ła go dze nia skut ków bez ro bo cia.

Ko mi sja Skar bu, Bu dże tu i Gos po -
dar ki Fi nan so wej roz pocz nie pra ce od
ana li zy za dłu że nia mia sta na ko niec
2008 ro ku. W lu tym zaj mie się pla na mi
re mon to wy mi MZD i wy dat ka mi z bu -
dże tu mia sta. W mar cu przyj rzy się fi -
nan so wa niu dzia łal no ści płoc kich or ga -
ni za cji po za rzą do wych, a w kwiet niu
za o pi niu je spra wo zda nie z re a li za cji bu -
dże tu za 2008 rok. Ma jo we po sie dze nie
obej mie 2 te ma ty: in we sty cje w Wo do -
cią gach Płoc kich i dzia łal ność za kła dów
bu dże to wych oraz spó łek gmin nych.
W czer wcu człon ko wie ko mi sji przyj rzą
się wy ku pom nie ru cho mo ści do za so bu
gmi ny, po zy ska nym środ kom z Unii
Eu ro pej skiej i kon ty nu o wać bę dą te mat
za kła dów bu dże to wych i spó łek z udzia -
łem gmi ny. We wrześ niu prze a na li zu ją
wy ko na nie bu dże tu za I pół ro cze i roz li -
cze nia bu do wy dróg do ja zdo wych. Na

li piec i paź dzier nik za pla no wa no spra -
wy bie żą ce. W li sto pa dzie i grud niu ko -
mi sja opi nio wać bę dzie pro jekt bu dże tu
na 2010 rok. 

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej naj pierw
omó wi współ pra cę mię dzy na ro do wą
dzie ci i mło dzie ży oraz za poz na się
z dzia ła nia mi władz mia sta na rzecz po -
sze rze nia gra nic ad mi ni stra cyj nych.
W lu tym prze dy sku tu je roz wój dy scy -
plin spor to wych – te ni sa, lek ko at le ty ki
i sza chów, a tak że spo so by za po bie ga -
nia prze mo cy i agre sji w szko łach.
W mar cu ko mi sja zaj mie się ana li zą sy -
ste mu och ro ny zdro wia w mie ście i re a -
li za cją za dań, zwią za nych z prze ciw -
dzia ła niem oty ło ści dzie ci i mło dzie ży.
Kwiet nio we po sie dze nie od bę dzie się
w żłob kach i przed szko lach, a w ma ju
głów ny mi te ma ta mi bę dą for my roz wią -
zy wa nia prob le mu bez ro bo cia oraz wa -
lo ry za cja płac na u czy cie li, pra cow ni -
ków ad mi ni stra cji i kul tu ry. W czer wcu
rad ni zaj mą się fun kcjo no wa niem
PZOZ oraz przy go to wa nia mi do wy po -
czyn ku let nie go dzie ci i mło dzie ży,
łącz nie z ka len da rzem let nich im prez.
W lip cu oce nio ne zo sta nie fun kcjo no -
wa nie pla có wek upo wszech nia nia kul-
tu ry (do to wa nych z bu dże tu mia sta), a w
sier pniu spół ka Wi sła. Omó wio ne zo -
sta nie rów nież wy ko rzy sta nie środ ków
z Miej skie go Pro gra mu Pro fi lak ty ki
i Roz wią zy wa nia Prob le mów Al ko ho lo -
wych. We wrześ niu rad ni oce nią przy-
go to wa nia do no we go ro ku szkol ne go
i wy ko na nie bu dże tu mia sta w I pół ro -
czu. Paź dzier ni ko wa te ma ty ka to lo kal -
ne klu by spor to we i stan opie ki zdro -
wot nej w szko łach i pla ców kach opie -
kuń czo -wy cho waw czych. W li sto pa dzie
rad ni oce nią Straż Miej ską i zaj mą się
prob le mem be zdom no ści. Grud nio we
po sie dze nie po świę co ne bę dzie omó -
wie niu pro jek tu bu dże tu na 2010 rok.

Opr. (j)

Pięć sta łych ko mi sji Ra dy Mia sta roz pla no wa ło swo je po sie dze -
nia w 2009 ro ku

Ko mi sje za pla no wa ły
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Rek tor Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod -
ko wi ca w Płoc ku, prof. nzw. dr hab. inż. Zbi -
gniew Pa weł Kru szew ski (na zdjęciu z
prawej) otrzy mał zasz czyt ną god ność doc to -
ra ho no ris ca u sa Ja ro sław skie go Pań stwo we -
go Pe da go gicz ne go Uni wer sy te tu im. K.D.
Uszyń skie go w Ja ro sła wiu (Fe de ra cja Ro syj -
ska). W swo jej stu let niej hi sto rii Uni wer sy tet
przyz nał łącz nie tyl ko sześć ta kich ty tu łów. 

Głów ne uro czy sto ści ob cho dów 100-le -
cia Uni wer sy te tu przy pa dły 8 grud nia
2008 r. Roz po czę ły się one od po sie dze nia
Se na tu uczel ni ro syj skiej, w któ rym uczest-
ni czy ła de le ga cja z na szej uczel ni. Na stęp -
nie od by ła się kon fe ren cja na u ko wa po -
świę co na te ma ty ce kształ ce nia pe da go -
gicz ne go. Wzię ło w niej udział m.in. ok. 25
rek to rów wio dą cych uczel ni z Fe de ra cji
Ro syj skiej.

Ofi cjal ne na da nie ty tu łu doc to ra ho no ris
ca u sa prof. nzw. dr. hab. inż. Zbi gnie wo wi
Pa wło wi Kru szew skie mu na stą pi ło pod-
czas uro czy stej ga li ju bi le u szo wej, któ ra

od by ła się w hi sto rycz nym Te a trze Dra ma -
tycz nym Woł ko wa w Ja ro sła wiu. Na uro -
czy sto ści obec ny był m.in. mi ni ster kształ -
ce nia Fe de ra cji Ro syj skiej – An driej 
Fur sien ko oraz człon ko wie Ro syj skiej
Aka de mii Na uk. W ga li uczest ni czy ło ok.
1000 osób. 

W dniach po prze dza ją cych uro czy sto ści
ju bi le u szo we, de le ga cja z Pol ski uczest ni -
czy ła w mię dzy na ro do wym szko le niu dla
na u czy cie li szkół śred nich i lo kal nych
władz oświa to wych pt. „Sku tecz ne tech no -
lo gie za rzą dza nia w sy ste mie kształ ce nia –
do świad cze nia mię dzy na ro do we”. Zo sta ło
ono zor ga ni zo wa ne w ra mach dzia łal no ści
Mię dzy na ro do we go In sty tu tu Sto sun ków
Mię dzy kul tu ro wych za ło żo ne go przez Uni-
wer sy tet w Ja ro sła wiu i Szko łę Wyż szą im.
Pa wła Włod ko wi ca w Płoc ku. Wy kła dy
wyg ło si ło m.in. czte rech przed sta wi cie li
płoc kiej Szko ły Wyż szej im. Pawła Włod -
ko wi ca, wśród nich prof. nzw. dr hab. inż.
Zbi gniew Pa weł Kru szew ski. KB

Je den dzień z ży cia ma łe go Ja sia to te -
mat nie ty po wej lek cji, któ rą przy go to wa ła
płoc ka po li cja dla ma lu chów z pier wszych
klas szkół pod sta wo wych. W Ko men dzie
Miej skiej pow stał po mysł i sce na riusz
przed sta wie nia pt: „Cze go Jaś się na u -
czy…”, a je go re a li za cję wzię ła na sie bie
Szko ła Pod sta wo wa nr 6. To no wa tor ski
spo sób prze ka za nia naj młod szym pod sta -
wo wych za sad bez pie czeń stwa. Na u ka jak
za cho wać się, gdy w pob li żu po ja wi się
prze stęp ca, co zro bić by nie wpu ścić do
do mu wła my wa cza? Przed sta wie nie to ry -
mo wa na hi sto ria ma łe go chłop ca i je go
ko le żan ki, któ rzy sta le wpa da ją w ja kieś
ta ra pa ty, a z opre sji ra tu je ich po li cjant.

Au tor ką sce na riu sza jest An na Le wan -
dow ska z zes po łu ds. ko mu ni ka cji spo -
łecz nej Ko men dy Miej skiej Po li cji
w Płoc ku, re ży se rem wi ce dy rek tor szko ły
Lu cy na Ma ło lep sza, ro lę po li cjan ta za grał
mł. asp. Krzysz tof Pia sek. Ro lę głów ne go
bo ha te ra, ty tu ło we go Ja sia, za grał dzie -
wię cio let ni Ma te usz. Wszyst kich ujął

swo im pro fe sjo na liz mem i za pa łem, któ re -
go nie pow sty dził by się za wo do wy ak tor. 

Na za kon cze nie insp. Grze gorz Jach,
po my sło daw ca i re a li za tor ogól no pol skie -
go pro gra mu PaT, wrę czył or ga ni za to rom
Cer ty fi kat pro gra mu PaT dla spek ta klu
„Cze go Jaś się na u czy...” od Im pre sa ria tu
pro gra mu „Pro fi lak ty ka a Te atr” Ko men -
dy Głów nej Po li cji. (mg)

Szko ła Wyż sza im. Pa wła Włod ko wi ca
w Płoc ku zor ga ni zo wa ła 14 stycz nia kon fe -
ren cję pt. Tran sfer wie dzy i in no wa cji
w wa run kach lo kal nych. Mia ła ona miej -
sce w To wa rzy stwie Na u ko wym Płoc kim,
a jej wspó łor ga ni za to ra mi by li: Sa mo rząd
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go i Wyż sza
Szko ła In for ma ty ki Sto so wa nej i Za rzą dza -
nia w War sza wie, przy wspó łu dzia le Płoc -
kie go Par ku Prze my sło wo – Tech no lo gicz -
ne go, Cen trum Ko mer cja li za cji Tech no lo -
gii, Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni -
ków Me cha ni ków Pol skich – NOT, Iz by
Gos po dar czej Re gio nu Płoc kie go i Re gio -
nal ne go Cen trum In for ma cji Eu ro pej skiej
w Płoc ku. Pa tro nat ho no ro wy nad kon fe ren -
cją ob jął Adam Stru zik – mar sza łek wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go.

Kon fe ren cja po świę co na by ła tran sfe ro -
wi wie dzy i in no wa cji – za gad nie niu, któ re

sta je się prio ry te to wym za da niem w dzia ła -
niach na rzecz bu do wa nia spo łe czeń stwa
opar te go na wie dzy. Stra te gia Liz boń ska
uz na ła bo wiem, iż po wią za nie sfe ry na u ki
i gos po dar ki sta no wi niez będ ny wa ru nek
dla za pew nie nia kon ku ren cyj no ści gos po -
dar ki eu ro pej skiej w ska li glo bal nej.

W isto cie tran sfer ten po wi nien re a li zo -
wać się w wy mia rze re gio nal nym i lo kal -
nym, choć efek ty tych dzia łań, po dej mo -
wa nych w ca łej Eu ro pie, wi docz ne bę dą
w ska li po nad na ro do wej. Na kon fe ren cji
pod ję to pró bę wpi sa nia suk ce sów re gio nu
płoc kie go w eu ro pej skie prio ry te ty tran s-
fe ru wie dzy i in no wa cji. I choć nie ma ją
one spek ta ku lar ne go wy mia ru, to dla spo -
łecz no ści lo kal nej sta no wią prak tycz ny
i wi docz ny efekt two rze nia no wej fi lo zo fii
fun kcjo no wa nia ryn ku w po wią za niu
z na u ką. K. B.

Lo kal ny tran sfer wie dzy

Doc tor ho no ris ca u sa

Ten dzień był wy jąt ko wy dla ma łe go Ja sia. Od sa me go ra na czy ha ło na nie go
wie le nie bez pie czeństw. Na szczę ście w pob li żu za wsze był dziel ni co wy, któ ry
słu żył po mo cą i do brą ra dą.

Cze go Jaś się na u czy

Ak cja pod ha słem „Ra zem dla świa ta
bez ubó stwa” pro wa dzo na jest w Szko le
Pod sta wo wej nr 17 od pię ciu lat. Jej ce -
lem jest uwraż li wie nie dzie ci na po trze by
dru gie go czło wie ka, ucze nie spo glą da nia
na prob le my spo łecz ne w kon tek ście glo -
bal nym.

Po mysł zro dził się w mo men cie, gdy
Mi ni ster stwo Edu ka cji w 2004 ro ku za mie -
ści ło na swo ich stro nach in ter ne to wych
pro po zy cję Ty god nia Edu ka cji Glo bal nej
pod ha słem „Ra zem dla świa ta bez ubó st-
wa”. Stwier dzi liś my, że to cie ka wy po mysł
i przy stą pi liś my do re a li za cji szkol ne go
pro jek tu. Za mot to przy ję liś my sło wa:
„Nikt nie ma pra wa być szczę śli wy sam, bo
na praw dę żyć to po ma gać in nym żyć”.

Co ro ku zbie ra my środ ki czy sto ści,
żyw ność oraz pie nią dze. Dzię ki ofiar no -
ści dzie ci i ich ro dzi ców uda ło się ze brać
du żo da rów, któ re roz pro wa dzo no mię -
dzy po trze bu ją cych z naj bliż szej oko li cy,
czy li miesz kań ców osie dla Do brzyń ska.
Pie nią dze zgro ma dzo ne przez sa mo rząd
ucz niow ski przez na czo no na pa czki świą -
tecz ne dla na ju boż szych płoc czan. Li stę
po trze bu ją cych wy ty po wał MOPS.

W bie żą cym ro ku zor ga ni zo wa liś my na
te re nie na szej szko ły Wi gi lię dla 65 płoc -
czan bę dą cych w trud nej sy tu a cji ży cio -
wej. Spo łecz ność „sie dem nast ki” przy go -
to wa ła ob fi te pa czki żyw no ścio we przy
współ pra cy sie ci skle pów Po lo Mar ket,
Ca ri tas Pol ska oraz fir my Du bie lak.

Wi gi lij ne spot ka nie zor ga ni zo wa liś my
w szko le 18 grud nia. Po dob nie jak
w ubieg łym ro ku, na sto le nie za bra kło: op -
łat ka, pie ro gów z ka pu stą i grzy ba mi, ka -
pu sty z gro chem, śle dzi ków, ry by po grec -
ku i in nych po traw przy go to wa nych przez
na sze pa nie ku char ki na tę niez wy kłą oko -
licz ność. Wie czór umi li ły Ja seł ka w wy ko -
na niu ucz niów pod kie run kiem sio stry An -
to ni ny i p. Agniesz ki Kral ki, a Świę ty Mi -
ko łaj ro zdał pa czki przy go to wa ne przez sa -
mo rząd ucz niow ski. W tym ro ku pie nią dze
uzy ska ne z dy sko te ki an drzej ko wej i lo te -
rii fan to wej, wy star czy ły nie tyl ko na sło -
dy cze, ale i na środ ki czy sto ści.

Or ga ni za to rzy ak cji dzię ku ją dzie ciom,
ich ro dzi com, oso bom i in sty tu cjom
wspie ra ją cym tę ak cję – za wraż li wość
ser ca, ofiar ność i po świę ce nie w nie sie niu
po mo cy naj bar dziej po trze bu ją cym. M.S.

Wi gi lia w „sie dem nast ce”

K
M

P

Uzu peł nie nie
W tek ście „Fał szy we pa la tium” (SP nr 21/201) wśród wy mie nio nych la u re -

a tów kon kur su na pro jekt mul ti me dial ny „Wę dru je my po ma pie za byt ków Ma -
zo wsza” za bra kło zdo byw czy ni III miej sca – Mar ty Du lę by z Gim na zjum nr 5.
Ka ta rzy na Su jec ka (rów nież G5) nie zdo by ła, jak po da liś my III na gro dy, ale
wy róż nie nie. Prze pra sza my i gra tu lu je my. (rł)
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W przed wo jen nym do mu miesz ka ją
dwie ro dzi ny; na par te rze mał żeń stwo
z cór ka mi, 9-let ni mi bliź nia czka mi, a na
gó rze sa mi do ro śli, ale wczes nym po po -
łud niem fe ral ne go dnia w do mu by ła tyl -
ko jed na oso ba – 56-let nia ko bie ta.

– Zgło sze nie otrzy ma liś my o go dzi nie
14.10 – opo wia da dy żur ny po li cji asp.
sztab. Ma riusz Bier nac ki. 

– W pew nej chwi li mój są siad Piotr
wpadł do mnie i po wie dział, że bym mu
po mógł – do po wia da in ny fun kcjo na riusz
z sek cji kry mi nal nej, któ ry miesz ka obok. 

Obaj na tych miast do tar li do bu dyn ku,
z któ re go już uno si ły się kłę by dy mu. Pan
Piotr miesz ka na par te rze i miał te go dnia
wy je chać z ro dzi ną, ale – na szczę ście –
zre zy gno wał z te go po my słu. Wy bra li się
je dy nie do skle pu, a po po wro cie stwier -
dził, że „coś mu z po wa ły na nos ka pie”.
Po szedł więc za krę cić ru ry, bo w sta rym
do mu sta le coś na wa la i my ślał, że to
awa ria in sta la cji wo do cią go wej. Kie dy
miał za a lar mo wać są sia dów z gó ry, za stał
zam knię te drzwi, po czuł dym i coś jak by
wzy wa nie po mo cy.

– Wpa dliś my po scho dach na gó rę, wy -
wa ży liś my drzwi, by ło już ciem no od dy -
mu, któ ry wdzie rał się do oczu, ści skał
gar dło – opo wia da kry mi nal ny z płoc kiej
ko men dy. – W drzwiach do ła zien ki zo ba -
czy liś my naj pierw ludz kie no gi, na wet
my śle liś my naj pierw, że to no gi męż czyz -
ny. Wcześ niej zdą ży łem za wo łać, że by na -
sze żo ny, mo ja i Pio tra, wez wa ły wszyst -
kie służ by. W ła zien ce le ża ła ko bie ta. Jak
się póź niej oka za ło, naj pierw sa ma pró -

bo wa ła wo dą za lać ogień i ta wo da ka pa -
ła z su fi tu u są sia dów na do le. Szyb ko wy -
cią gnę liś my ją z miesz ka nia i po scho -
dach na dół, na po wie trze. 

Kie dy ko bie ta by ła już na zew nątrz,
po ja wi li się dwaj ko lej ni są sie dzi go to wi
nieść po moc. Ty le że bez ma sek trud no
już by ło od dy chać w gę stym dy mie
i wszy scy mo gli się za truć. Po nad to nie
wia do mo by ło jak za cho wa się sta ry bu -
dy nek, któ re go drew nia ny strop wy peł -
nio ny był trzci ną lub sło mą. W jed nym
mo men cie mógł za mie nić się w pło ną cą
po chod nię i spło nąć dosz częt nie. Na
szczę ście stra ża cy spraw nie uga si li ogień,
sta ra jąc się osz częd nie lać wo dę, że by
szko dy dla miesz kań ców by ły jak naj m-
niej sze.

– Ko bie ta zo sta ła ka ret ką po go to wia od -
wie zio na do szpi ta la z ob ja wa mi za tru cia
cza dem – in for mu je dy żur ny Bier nac ki. –
Przy czy ny po ża ru są usta la ne. (m.d.)

Pe cho wo za czął się no wy rok dla płoc czan ki z ul. Sło necz nej. 
4 stycz nia w jej do mu wy buchł po żar. 

Po moc na czas

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

– Ha lo, po li cja? Ja tu już nie mo gę
wy trzy mać! Na tych miast za bierz cie ten
he li kop ter do War sza wy! Bo mi to la ta
i la ta nad Wi nia ra mi!

***

– Po li cja? Przy jedź cie i zaj mij cie się
tą lwi cą!

– Ja ką lwi cą???
– Du żą! Dzię ku ję bar dzo! (oso ba do -

ma ga ją ca się opie ki nad lwi cą dzwo ni
sy ste ma tycz nie przy naj mniej trzy ra zy
w mie sią cu)

*** 

– Dzień do bry, dodz wo ni łem się do
po li cji?

– Tak, słu cham.
– Chcę wy na jąć psa po li cyj ne go. 
– Słu cham? 
– Bo mi w pa ro wie zgi nął ma ły york

i ja chcę, że by ten po li cyj ny pies mi go
zna lazł!

***

– Ja dzwo nię, że by ście mnie ura to wa li!
– Pro szę się us po ko ić, co się sta ło?
– One, te ato my, mnie ata ku ją! O, i le -

ci Ufo, przez ścia nę do mnie wpa dło.
Zrób cie coś!

***

– Po li cja? Przy jedź cie tu i złap cie ich!
– Ko go, pro szę spo koj nie opo wie dzieć.
– Bo tu ktoś jest sta le, jak tyl ko wyj -

dę z do mu, za raz wcho dzi. Zap chał mi
od ku rzacz. Gar nki mi po prze sta wiał.
I w mo ich bu tach cho dzi, zno wu są
brud ne!

***

Ja kiś czas te mu na prze jeź dzie ko le -
jo wym na al. Pił sud skie go w Płoc ku
usz ko dzi ła się ro gat ka. Na czte ry szla-
ba ny je den się nie opusz czał. Do cza -
su je go na pra wie nia usta wio no znak
„Uwa ga, usz ko dzo na ro gat ka”. Był
śro dek no cy, ża den po ciąg nie je chał,
wszyst kie szla ba ny pod nie sio ne, ruch
pra wie ża den. Ale ją su nie jed no au to,
kie row ca za u wa żył znak i się za trzy -
mał. Tkwi poś rod ku pu stej jezd ni mi -
nu tę, dzie sięć, kwa drans… Po go dzi -
nie te le fo nu je do dy żur ne go KMP:

– No co jest?! Sto ję tu już go dzi nę!
Gdzie jest ja kiś po li cjant, gdzie dróż nik,
dłu go jesz cze mam cze kać!?

– Ale na co pan cze ka???
– Że by ktoś mnie prze pu ścił!
– No ale szla ba ny są pod nie sio ne, to

dla cze go pan nie je dzie?
– Jak to dla cze go? Bo jest znak, że ro -

gat ka jest usz ko dzo na?! Co, po li cja na
prze pi sach się nie zna?! Niech mnie
ktoś w koń cu prze pu ści!

***

Dziel ni co wi pra cu ją w te re nie, cza-
sem przyj mu ją in te re san tów po za ko -
men dą. Na ta ki dy żur zgło si ła się kie -
dyś ko bie ta w śred nim wie ku, znę ka -
na okrut nie, wy czer pa na. I zmę czo -
nym gło sem zwra ca się do dziel ni co -
we go:

– Niech pan coś zro bi, moi są sie dzi za
ścia ną co noc ko cha ją się tak głoś no, że
ja w ogó le spać nie mo gę… No niech że
pan coś z tym zro bi!

(a-KMP)

O pra cy po li cjan ta moż na mó wić z po wa gą i pa to sem; bo od po wie -
dzial na, nie bez piecz na, cza sem niew dzięcz na. Ale zda rza ją się sy -
tu a cje, któ re krą żą po tem ja ko ane gdo ty po ko men dzie i wy wo łu ją
po wszech ną we so łość. Bo tra fia ją się i ta kie wez wa nia...

Po li cja?! Zaj mij cie się lwi cą!

23 i 24 grud nia przed świą tecz ne kon tro le po li cji na płoc kich dro gach za -
sko czy ły wie lu kie row ców – nie dla te go, że by ły, ale dla te go, że za trzy ma -
nym do kon tro li kie row com po li cjan ci za miast man da tu wrę cza li ży cze nia
„bez pie czych, ro dzin nych świąt Bo że go Na ro dze nia oraz szczęś li we go No -
we go Ro ku” od WORD, Ko men dy Miej skiej Po li cji w Płoc ku i ka pe la na
służb mun du ro wych. 

Po li cjan ci z Sek cji Ru chu Dro go we go płoc kiej ko men dy by li w te dni wy -
jąt ko wo po błaż li wi. Za miast man da tów i pun któw kar nych by ło je dy nie przy-
pom nie nie pod sta wo wych za sa d bez pie czeń stwa i ży cze nia bez piecz nej dro gi
do wi gi lij ne go sto łu. (j)

By ło spo koj nie – zgod nie oce nia ją
dy żur ni z ko men dy miej skiej i ko mi sa -
ria tu na Po dol szy cach. Choć in ter wen cji
nie bra ko wa ło. Naj czę ściej – 26 ra zy –
po li cjan ci jeź dzi li do do mo wych awan-

tur. Trzy oso by po wi ta ły no wy rok...
w po li cyj nym aresz cie.

Sier żant Pa weł Ha mer ski, dy żur ny
KP na Po dol szy cach, oce nia, że Syl we -
ster prze biegł „ul go wo” dla ko mi sa ria tu.
Tu po li cjan ci by li wzy wa ni do awan tur
do mo wych 6 ra zy, 5 ra zy zgło szo no za -
kłó ce nie po rząd ku, w tym róż ne za czep -
ki na uli cy, trzech moc no zal ko ho li zo -
wa nych ba lo wi czów le żą cych na uli cy
od wie zio no do iz by wy trzeź wień.

Bo gat szą sta ty sty kę syl we stro wych
wy da rzeń prze ka zał dy żur ny KMP, co
zresz tą nie jest dziw ne, bo służ by dy żur -
ne ko men dy od bie ra ją zgło sze nia z wię -
kszej czę ści Płoc ka i z po wia tu.

– Do awan tur do mo wych po li cjan ci
wy jeż dża li aż 20 ra zy – mó wi asp.

sztab. Ma riusz Bier nac ki. Syl we stro wi
dy żur ni ko men dy za no to wa li też jed ne -
go nie trzeź we go kie row cę. 22-la tek
z gm. Ra ciąż, kie ru ją cy to y o tą co rol lą,
zo stał skon tro lo wa ny o godz. 3.20.
I praw do po dob nie jest pier wszą na te re -
nie Płoc ka i po wia tu oso bą, któ ra w tym
ro ku stra ci ła pra wo ja zdy – miał bli sko
0,6 pro mi la al ko ho lu w or ga niz mie.
Syl we stro wi lo ka to rzy po li cyj ne go
aresz tu to: – Męż czyz na spo za Płoc ka,
któ ry w na szych „apar ta men tach”
trzeź wie je, oraz ko bie ta i męż czyz na,
któ rzy na ul. Sło wac kie go pół go dzi ny
po pół no cy, a więc już w 2009 ro ku po -
sta no wi li „po wal czyć” z po li cjan ta mi –
in for mu je dy żur ny Bier nac ki. – Pan
rzu cił bu tel ką w ra dio wóz i usz ko dził
szy bę, a pa ni so czy stą, wul gar ną „wią -
zan ką” znie wa ża ła fun kcjo na riu szy.
Jak się us po ko ją, bę dą mu sie li po nieść
kon sek wen cje swo ich syl we stro wych
wy stę pów. (a-KMP) 

Noc awan tur
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Z po cząt kiem stycz nia 2009 ro ku ru szy -
ła III edy cja kon kur su gran to we go. Wnio -
ski o przyz na nie gran tu or ga ni za cje po za -
rzą do we z Płoc ka mo gą skła dać do 30
stycz nia do go dzi ny 15.

W III edy cji Ra da Fun da cji, któ rą two -
rzą przed sta wi cie le fun da to rów, a więc
PKN OR LEN, Ba sell Or len Po ly o le fins
i Urzę du Mia sta Płoc ka, po sta no wi ła pro-
mo wać pro jek ty par tner skie. By za chę cić
płoc kie or ga ni za cje po za rzą do we do
współ pra cy, zróż ni co wa ne zo sta ły mak sy -
mal ne kwo ty gran tów dla pro jek tów par t-
ner skich i in dy wi du al nych. W przy pad ku
tych pier wszych, or ga ni za cje bę dą mog ły
sta rać się o 25.000 zł, pro jek ty in dy wi du -
al ne do fi nan so wa ne be dą mak sy mal nie
kwo tą 15.000 zł. Niez mien na po zo sta je
kwo ta wkła du włas ne go, czy li mi ni mum
20% bu dże tu pro jek tu. Pie nią dze te nie
mo gą po cho dzić od fun da to rów Fun da -
cji.

Dla ob słu gi fi nan so wej pro jek tu be ne fi -
cjen ci III edy cji bę dą zo bo wią za ni za ło żyć
spe cjal ne sub kon ta. Wy cią gi z sub kon ta,
obok do ku men tów fi nan so wych (fak tu ry,
umo wy zle ce nia, umo wy o dzie ło, ra chun-

ki), bę dą sta no wi ły pod sta wę do roz li cze -
nia tran szy i ca łe go pro jek tu. 

W III edy cji kon kur su gran to we go obo -
wią zu ją zmo dy fi ko wa ne for mu la rze
wnio sku o grant, roz li cze nia bie żą ce go
i koń co we go. Wszyst kie for mu la rze do -
stęp ne są na stro nie in ter ne to wej Fun da cji
www.fun dusz.ump.pl 

Roz strzy gnię cie kon kur su od bę dzie się 
2 mar ca. Be ne fi cjen ci bę dą mie li 10 mie -
się cy na re a li za cję pro jek tów. W tej edy cji
kon kur su, na wnio sek or ga ni za cji po za rzą -
do wych, Ra da Fun da cji wpro wa dzi ła tak że
okres kwa li fi ko wal no ści wy dat ków. Ci,
któ rzy 2 mar ca otrzy ma ją sym bo licz ny
czek oz na cza ją cy grant, w spra wo zda niu
fi nan so wym mo gą umie ścić do ku men ty fi -
nan so we od 1 mar ca 2009 r. W cią gu
dwóch ty god ni od mo men tu og ło sze nia
wy ni ków kon kur su be ne fi cjen ci po win ni
też pi sem nie po in for mo wać Fun da cję
o przy ję ciu lub odrzu ce niu gran tu, w cią gu
mie sią ca pod pi sać, lub też uzgod nić ter min
pod pi sa nia umo wy z Fun da cją.

Roz li cze nie do fi nan so wa nia zo bo wią -
za ni są zło żyć w pier wszym ty god niu sty-
cz nia 2010 r. IT

III edy cja kon kur su gran to we go
Przej mu ją ce mro zy to du że za gro że nia

dla osób be zdom nych. Tyl ko w cią gu
dwóch dni w ca łym kra ju za marz ło kil ka
osób. – Dla te go ape lu je my do płoc czan
o nie o bo jęt ność wo bec osób, któ re nie
ma ją da chu nad gło wą – mó wi Jo lan ta
Gło wac ka, rzecz nik pra so wy SM. – To
waż ne, że by za re a go wać, kie dy moż na
jesz cze po móc. Wy star czy zadz wo nić do
dy żur ne go Stra ży Miej skiej pod bez pła-t -
ny nu mer 986 i po in for mo wać o miej scu
prze by wa nia oso by be zdom nej. Je den ta -
ki te le fon mo że ura to wać czy jeś ży cie.

Straż ni cy – szcze gól nie zi mą – czę -
ściej kon tro lu ją pu sto sta ny, al tan ki
dział ko we i dwo rzec ko le jo wy. Są to
miej sca, gdzie naj czę ściej prze by wa ją
be zdom ni. 

5 stycz nia, fun kcjo na riu sze Stra ży od -
wie źli do Iz by Wy trzeź wień dwóch nie -
trzeź wych be zdom nych, któ rzy spa li na
ław kach przed blo ka mi. – Nie ste ty, czę -
sto trzeź we oso by nie chcą je chać do do -
mu dla be zdom nych męż czyzn lub ho ste -
lu – ubo le wa Gło wac ka. – Z po mo cy nie
chcie li sko rzy stać np. czte rej męż czyź ni,
któ rzy spa li w po cze kal ni na dwor cu.
Po dob nie by ło z dwo ma be zdom ny mi,
któ rzy spa li w piw ni cy blo ku przy ul.
Dwor co wej. 

Te go sa me go dnia, mun du ro wi wzy-
wa ni by li rów nież do be zdom nych, któ -
rzy w al ta nie śmiet ni ko wej przy al. Ja na
Pa wła II roz pa li li ogień. Po przy jeź dzie

na miej sce oka za ło się, że je den z be -
zdom nych jest nie trzeź wy, więc straż ni -
cy wez wa li ka ret kę po go to wia. Le karz
po zba da niu zde cy do wał o od wie zie niu
męż czyz ny do Iz by Wy trzeź wień. Dru gi
z be zdom nych był trzeź wy, zga sił ogni -
sko, ale też od mó wił po mo cy. 

– Wie my, że je den z be zdom nych ko -
czu je w pry mi tyw nym sza ła sie nie da le -
ko blo ków przy ul. Gin te ra – opo wia da
rzecz nik. – Na gril lu od grze wa so bie
je dze nie i przy nim się grze je. Też nie
chce od ni ko go żad nej po mo cy.

Ale nie tyl ko be zdom ni po trze bu ją zi -
mą po mo cy. Czę sto obok nas miesz ka ją
star sze sa mot ne oso by, któ re nie ma ją
si ły, aby na pa lić w pie cu, al bo nie stać
ich na kup no wę gla. W ta kich wy pad -
kach waż na jest re ak cja są sia dów. Tak
by ło w przy pad ku 61-let niej ko bie ty,
miesz ka ją cej w do mu przy ul. Gór ka.
Z proś bą o in ter wen cję zwró cił się prze-
wod ni czą cy Ra dy Miesz kań ców Osie d-
la Ra dzi wie. – Gdy pa trol przy je chał na
miej sce, oka za ło się, że w miesz ka niu
pa no wa ła mi nu so wa tem pe ra tu ra – mó -
wi Jo lan ta Gło wac ka. – Szy by w ok nach
by ły za marz nię te, na po dło dze wi docz ny
był szron, a wo da w wia der kach mia ła
po stać lo du. Na łóż ku sie dzia ła zzięb nię -
ta ko bie ta.

Na szczę ście, po dłu gich na mo wach,
ko bie ta zgo dzi ła się po je chać do Noc le -
gow ni dla Ko biet. (m.d.)

Wy star czy je den te le fon

W noc po prze dza ja cą syl we stro wą za ba -
wę na jed nym z płoc kich osie dli do szło do
po tęż nej awan tu ry, któ rej uczest ni ka mi by -
ły dziew czy ny w wie ku od 17 do 21.

– Wszyst ko za czę ło się poś rod ku no cy:
płoc czan ka za wia do mi ła nas, że do jej cór -
ki do bi ja ją się ja kieś trzy dziew czy ny. Za -
nim pa trol pod je chał na miej sce, pod blo -
kiem kłę bił się już bli sko 20-oso bo wy tłum
po dzie lo ny na dwa wro gie obo zy – opo wia -
da dy żur ny KMP asp. sztab. Sła wo mir
Szczy pec ki. – Ko bie ta zadz wo ni ła o godz.
1.05. Mó wi ła, że do jej cór ki przy szły trzy
dziew czy ny, wy wo ła ły cór kę z do mu, cho -
dzi ło o ja kieś nie po ro zu mie nie mię dzy nimi.
Cór ka ucie kła do miesz ka nia, a te pan ny
wy bi ły szy bę w ok nie.

Dy żur ny szyb ko wy słał pa trol na miej sce
zda rze nia, ale za raz trze ba by ło po de słać
po sił ki, bo przed blo kiem zdą ży ła się już
ze brać gro ma da. Część trzy ma ła stro nę
trzech dziew czyn, część – tej jed nej.

– Efekt był ta ki, że awan tu ru ją ce się
ko bie ty tra fi ły naj pierw do ko men dy,
skąd zo sta ły od sta wio ne do po li cyj nej
iz by za trzy mań – mó wi Sła wo mir
Szczy pec ki. – To trzy sio stry w wie ku
17, 20 i 21 lat. By ły  nie trzeź we, na wet
tu u nas a po tem w aresz cie nie mog ły
się po ha mo wać i wy dzie ra ły się w nie -
bog ło sy. Cóż, przed Syl we strem trzeź -
wia ły na „doł ku”.

Bę dą mu sia ły zap ła cić man dat za za kłó -
ca nie po rząd ku. (a-KMP)

Pa nień ski Syl we ster

Wszyst kie or ga ni za cje po za rzą do we
z Płoc ka i po wia tu płoc kie go (nie pro wa -
dzą ce dzia łal no ści gos po dar czej), wspie-
ra ją ce eko no mię spo łecz ną mo gą wziąć
udział w pro jek cie „Przer wij Ci szę”,
współ fi nan so wa nym ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.
Pro jekt re a li zo wa ny jest przez Sto wa rzy -
sze nie Fo rum Idei Eu ro pej skiej w par tner -
stwie z Fun da cją Mar ty Choj now skiej
„Przer wij Ci szę”.

Wa run kiem udzia łu w pro jek cie bę dzie
oświad cze nie osób upraw nio nych do re -
pre zen to wa nia or ga ni za cji po za rzą do wej
zgła sza ją cej udział w pro jek cie o pro wa -
dze niu dzia łal no ści wspie ra ją cej eko no -
mię spo łecz ną, w za kre sie przy naj mniej
jed nej z na stę pu ją cych usług: praw nych,
fi nan so wych, mar ke tin go wych, do radz -
twa (in dy wi du al ne go i gru po we go) oraz
szko leń umoż li wia ją cych uzy ska nie wie -
dzy i umie jęt no ści po trzeb nych do za ło że -

nia i pro wa dze nia dzia łal no ści w sek to rze
eko no mii spo łecz nej.

Te ma ty kur sów i szko leń:

1) sta cjo nar ne: Ję zyk mi go wy (12 osób
x 2 gru py od 31.01. do 31.05.2009 r.), Ra -
chun ko wość od pod staw (10 osób – 1
gru pa od 24.01.do 18.10.2009 r.), Ne u ro -
ki ne zjo lo gia (20 osób -1 gru pa od 29.08.
do 25.10.2009 r.)

2) wy ja zdo we: Za rzą dza nie zes po łem
(10 osób – 1 gru pa, 21-22.02.2009 r.), Za -
rzą dza nie przez ce le (10 osób – 1gru pa,
28-29.03.2009 r.), Pub lic re la tions (10
osób – 1 gru pa, 16-17.05.2009 r.), Za rzą -
dza nie cza sem (10 osób – 1 gru pa, 20-
21.06.2009 r.), Ko mu ni ka cja in ter per -
so nal na (10 osób – 1 gru pa, 25-
26.09.2009 r.), Bu do wa nie par tnerstw
lo kal nych (10 osób – 1 gru pa, 24-
25.10.2009 r.).

In for ma cje na te mat pro jek tu dostępne
są na stro nie www.przer wij ci sze.org oraz
w Biu rze Pro jek tu tel. 024 264 17 51 przy
ul. Ko le gial nej 7, I pię tro. IT

„PRZER WIJ CI SZĘ”

dokończenie ze str. 1
Po raz siód my z rzę du Or kie stra za gra ła

rów nież w Szko le Pod sta wo wej nr 6, któ rej
bez wspar cia spon so rów, uda ło się ze brać
2678, 63 zł. Obok auk cji – m.in. prac pla sty-
cz nych dzie ci, na u czy cie li i ro dzi ców, moż -
na by ło skosz to wać do mo wych wy pie ków
i wy słu chać fla żo le to we go kon cer tu dzie ci. 

11 stycz nia

W dniu wiel kie go fi na łu, w nie dzie lę
pier wsi z bli sko 300 wo lon ta riu szy po ja -
wi li się na uli cach Płoc ka, tuż przed godz.
9. Nad ich bez pie czeń stwem czu wa ła
płoc ka po li cja i Straż Miej ska. Na szczę ś-
cie, w tym ro ku, nie by ła po trzeb na ich in -
ter wen cja. Wo lon ta riu sze, za oka za niem
iden ty fi ka to ra, mo gli bez płat nie ko rzy stać
ze środ ków Ko mu ni ka cji Miej skiej; go rą -
cej her ba ty (sztab w go rą ce na po je za o pa -
trzy ła fir ma Dar Na tu ry) i w re sta u ra cji
OM BRE w pa sa żu Grodz kim. Droż dżów -
ki dla kwe stu ją cych prze ka za ła Pie kar nia
Pol pa in Wan da, a gro chów kę – fir ma AD -
MAR. 

W szta bie WOŚP przy ul. Tum skiej 9
o godz. 11 roz po czął się kon cert w wy ko -
na niu mło dych ar ty stów MDK po łą czo ny
z kier ma szem, na któ rym by ło moż na ku -
pić m.in. ga dże ty WOŚP, wy two ry war sz-
ta tów te ra pii za ję cio wej przy płoc kim Za -
kła dzie Kar nym, a tak że pra ce dzie ci
i mło dzie ży z kół pla stycz nych MDK.

O godz. 13 na bo i sku Ogród ka Jor da -

now skie go za pre zen to wały się MU STAN -
GI – dru ży na fut bo lu ame ry kań skie go.
Sprze da wa no tam, za sym bo licz ną zło tów -
kę, go rą cą zu pę wraz z buł ka mi – dar od
PSS Zgo da. Do chód ze sprze da ży oczy wi -
ście za si lił kon to WOŚP. 

O tej sa mej go dzi nie na Sta rym Ryn ku
sta nął am bu lans PCK, gdzie moż na by ło
od da wać krew. Do godz. 17 zro bi ły to 22
oso by. W su mie ze bra no nie ca łe 10 li trów. 

W MDK w godz. 15 – 18 ro ze gra ny zo -
stał or kie stro wy tur niej te ni sa sto ło we go.
A od godz. 16 na ryn ku Sta re go Mia sta
roz po czę ły się fi na ło we kon cer ty. Za gra ły
płoc kie zes po ły Ga te i Eu fo ria oraz go ście:
Spa ces Fa ces, Ja mal i Ży wio łak. Pod czas
kon cer tu na sce nie po ja wi li się rów nież
przed sta wi cie le Wi sły Płock, któ ra ak tyw -
nie włą czy ła się w ak cję i prze ka za ła na
sprze daż cen ne pa miąt ki klu bo we, m.in.:
zło ty me dal za zdo by cie Mi strzo stwa Pol-
ski w pił ce ręcz nej męż czyzn w se zo nie
2007/2008, pił kę z au to gra fa mi fut bo li -
stów Wi sły, ko szul kę me czo wą „60 lat
Wi sły Płock” z nr 14, w któ rej wy stę po wał
Sła wo mir Pesz ko w bar wach Wi sły Płock
w se zo nie 2006/2007. O godz. 20 roz bły -
sło nad Tum skim Wzgó rzem świa teł ko do
nie ba, a po nim, niez byt licz na, ale we so ła
pub licz ność ba wi ła się z zes po łem Ży wio -
łak jesz cze kil ka dzie siąt mi nut. 

Do chód z XVII fi na łu WOŚP przez na -
czo ny bę dzie na pro fi lak ty kę no wo two ro -
wą dzie ci. (rł)

XVII Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy

Do bry fi nał 
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FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009   

Ofer ta szkół pod sta wo wych

Nr 1 ul. Pa saż Vu ka Ka ra dzi ca 1
– Fe rie z pio sen ką – za ję cia na te re nie SP 1, SP 11, SP 17 (19-21.01)
– za ję cia spor to we (19-22.01)
– za ję cia re kre a cyj no -spor to we (27-28.01)
– Te atr ję zy ko wy – ję zyk an giel ski (20-22.01)
– Fe rie z kom pu te rem (23-30.01)
– fe rie z ję zy kiem an giel skim na kom pu te rze (29-30.01)
– za ję cia pro fi lak tycz ne – bez pie czeń stwo ucz niów (29.01)
W szko le bę dzie rów nież re a li zo wa ny pro gram „Fe rie z lot ką”. Pro gram

zre a li zu je i za ję cia po pro wa dzi na u czy ciel MDK w Płoc ku.
Czas trwa nia za jęć: godz. 9-13, te atr ję zy ko wy: 8.30-10.30.
Nr 3 ul. Kos so budz kie go 7
– pił ka noż na i ko szy ko wa (19-23.01), po 2 godz. dzien nie, po 20 uczest ni ków
– uni ho kej (20-22.01, 27.01, 29.01), 2 godz. dzien nie, 25 uczest ni ków
– siat ków ka (20-23.01, 27-29.01), 2 godz. dzien nie, 40 uczest ni ków
– Tur niej Wie dzy i Spraw no ści (19-23.01, 27.01, 29.01), 2-4 godz. 

dzien nie, 10-21 uczest ni ków
– pił ka ręcz na (26.01, 28.01), dla 20 uczest ni ków, 3 godz. dzien nie
– za ję cia ta necz ne (19- 21.01), dla 20 uczest ni ków, 2 godz. dzien nie
– za ję cia te a tral ne (19-21.01), dla 3 uczest ni ków, łącz nie 4 godz. 

dzien nie
– za ję cia ar ty stycz ne (26-28.01), dla 20 uczest ni ków, 2 godz. dzien nie
Nr 5 ul. Ci cha 12a
– an giel ski na we so ło dla ucz niów kl. IV -VI – 19.01 w godz. 10-13
– gry i za ba wy ru cho we dla ucz niów kl. I-III – 19.01 w godz. 9-12
– tur niej pił ki siat ko wej ucz niów kl. IV -VI – 20.01 w godz. 9-12
– gry sto li ko we w świet li cy szkol nej dla ucz niów klas I-VI – 26.01

w godz. 9-12
– gry kom pu te ro we dla ucz niów klas I-VI – 26.01 w godz. 9-12
Nr 6 ul. 1 Ma ja 11
– za ję cia spor to wo -re kre a cyj ne (róż ne dy scy pli ny)
– wyj ścia na lo do wi sko i pły wal nię
– za ję cia mu zycz no -ta necz ne
– za ję cia pla stycz no -tech nicz ne
– za ję cia wy cho waw czo -pro fi lak tycz ne dla dzie ci z ro dzin pa to lo gi-

cz nych oraz dzie ci spra wia ją cych trud no ści wy cho waw cze
– za ję cia tu ry stycz ne „Poz naj swo je mia sto i oko li ce”
– za ję cia in for ma tycz ne
Za ję cia od by wać się bę dą przez dwa ty god nie fe rii, tj. od 19 do 30 stycz -

nia w godz. 9-15 w szko le, na lo do wi sku przy MZOS, pły wal ni „Ja giel lon -
ka”, w Mu ze um Ma zo wiec kim i Die ce zjal nym, w ZOO, na Sta rym Mie ście
i w miej scach pa mię ci na ro do wej, w ki nie. Prze wi dy wa na licz ba uczest ni -
ków: 80-100 ucz niów, za ję cia po pro wa dzi 8 na u czy cie li.

Nr 11 ul. Ko cha now skie go 11
– ha lo wa pił ka noż na (SP Nr 20)
– pił ka noż na dziew cząt (SP Nr 21)
– siat ków ka chłop ców (SP Nr 22)
– za ję cia spor to we (SP Nr 11)
Za ję cia od bę dą się w ter mi nie 19-23.01 po 3 godz. dzien nie, dla 25 

ucz niów
– za ję cia spor to we i ta necz ne (19 – 23.01), 2-3 godz. dzien nie, dla 25 osób
– za ję cia spor to we (19 – 23.01), łącz nie 8 godz., dla 16 osób
– war szta ty mu zycz ne chó ru szkol ne go: 19.01 w SP Nr 1, 20.01 – w SP

Nr 11, 21.01 – w SP Nr 17, dla 15-20 osób, łącz nie 12 godz.
Nr 12 ul. Brzo zo wa 3
Pla nu je or ga ni za cję za jęć spor to wych, in for ma tycz nych i świet li co wych

w dniach 19-23.01 w za leż no ści od za in te re so wa nia ucz niów i ro dzi ców.
Za pla no wa no ogó łem 63 godz. za jęć.

Nr 13 ul. Sier pec ka 15
– gry zes po ło we i za ba wy spor to we na te re nie szko ły dla 40 ucz niów kl.

IV -VI w dniach 20 – 21.01 
– wy jazd do krę giel ni w Ga le rii Wi sła (19.01) dla ok. 25 ucz niów 

kl. V-VI
– wy jazd do El do ra do (19.01) dla ok. 30 ucz niów kl. I-III
– za ba wa z kon kur sa mi (20.01) na te re nie szko ły dla ok. 30 ucz niów kl.

I-III.

Nr 15 ul. Przysz kol na 22
– za ję cia świet li co we: pla stycz ne, mu zycz ne, te a tral ne, gry i za ba wy edu -

ka cyj ne, pro gram pro fi lak tycz ny, gry i za ba wy ru cho we, kon kur sy
– wyj ście do ki na, mu ze um
W za ję ciach weź mie udział 25 ucz niów, 4 godz. dzien nie, łącz nie 

40 godz.
– za ję cia spor to we w sa li gim na stycz nej dla 20 ucz niów, ogó łem 15 godz.
– za ję cia dy dak tycz no -wy rów naw cze dla 15 ucz niów: gry i za ba wy dy -

dak tycz ne, roz wią zy wa nie te stów, pro jek ty edu ka cyj ne, łącz nie 20 godz.
Nr 16 ul. Pia sta Ko ło dzie ja 7
– pił ka ręcz na (19-30.01) dla 30 ucz niów, 3 godz. dzien nie, (26 – 30.01)

dla 32 uczest ni ków, 4 godz. dzien nie
– pił ka ręcz na i siat ko wa (26-30.01) dla 30 uczest ni ków, 4 godz. dzi-

en nie
– spor ty wal ki (19-30.01) dla 32 ucz niów, 3 godz. dzien nie
Za ję cia pro wa dzo ne bę dą na obiek tach SP Nr 16, Gim na zjum Nr 1, Zes -

po łu Szkół Cen trum Edu ka cji, MZOS.
Nr 17 ul. Mio do wa 13a
W cza sie fe rii, w ter mi nie 18-26.01 12 ucz niów i 2 opie ku nów wy je dzie

na obóz spor to wy do Bia łe go Du naj ca.
Nr 18 ul. Jas na 8
– za ję cia spor to we w sa li gim na stycz nej (20-30.01) dla 30 ucz niów
– za ję cia in for ma tycz ne dla 9 ucz niów
– za ję cia z ucz niem zdol nym (przy go to wa nie ucz niów do kon kur su

z przy ro dy) w dniach 22 – 23.01, 4 uczest ni ków
Nr 20 ul. Kor cza ka 10
– zi mo wi ska o pro fi lu lek ko at le tycz nym dla ucz niów klas IV -VI. Za -

ję cia bę dą od by wać się w ha li spor to wej (19-30.01) w godz. 8-12. Pla -
no wa na licz ba uczest ni ków: 45 osób. Za ję cia bę dą pro wa dzić na u czy -
cie le w-f

– zi mo wi ska dla ucz niów klas I-III „Bia ła przy go da”, na te re nie szko -
ły (19-30.01) w godz. 8.30-12. Pla no wa na licz ba uczest ni ków – 40 osób.
Za ję cia bę dą pro wa dzić na u czy cie le kształ ce nia zin te gro wa ne go.

Zes pół Szkół Nr 2 (SP 21 i G 10) ul. Cho pi na 62 
W szko le za pla no wa no za ję cia w ha li spor to wej (19-30.01). Uczest ni czyć

w nich bę dą: 4 gru py po 15 osób – I ty dzień fe rii, 6 grup po 15 osób – II ty -
dzień fe rii. Za ję cia pro wa dzić bę dą na u czy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go.

Nr 22 ul. Czwar ta ków 6
– spor to wo -re kre a cyj ne: pił ka noż na kl. IV i V (chłop cy) w ter mi nie: 20,

23, 27, 30 stycz nia, dla 15-20 uczest ni ków
– spor to wo -re kre a cyj ne: pił ka siat ko wa kl. IV i V (chłop cy i dziew czę ta)

w ter mi nie: 20, 23, 27, 30 stycz nia dla 15-20 uczest ni ków
– zi mo we war szta ty świet li co we (19 – 29.01) dla 30 uczest ni ków.
Nr 23 ul. Wa lecz nych 20
– za ję cia spor to we (19-23.01) w godz. 8.30 -11.30 (siat ków ka, pił ka ręcz-

na chłop ców)
– tur niej pił ki noż nej kl. IV -VI, re kre a cyj na pił ka ręcz na kl. III (26-

30.01) w godz.10-13. Do udzia łu w za ję ciach, pro wa dzo nych przez na -
u czy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go zgło si ło się 88 ucz niów klas II I -VI.

Ogól noksz tał cą ca Szko ła Mu zycz na I stop nia ul. Ko le gial na 23
– ko ło ma te ma tycz ne (27-29.01) w godz. 10-13
– ko ło przy rod ni cze (20 – 21.01) w godz. 10-12
– ko ło dzien ni kar skie (19 i 21.01) w godz. 10-13

Ofer ta gim na zjów

Nr 2 ul. Ja ku bow skie go 10
– Fe rie z kom pu te rem (19 – 20.01) w godz. 9-11, (21-23.01) w godz.

11.30-13, (26-30.01) w godz. 11.30-13
– gry i za ba wy w świet li cy szkol nej (19-21.01) w godz. 10-12, (26-27.01)

w godz. 10-12
– rajd „Mo je mia sto w obiek ty wie” (20.01) w godz. 9-13
– ro bót ki ręcz ne „Szy deł ko i nit ka” (19- 22.01, 28-30.01) w godz. 10-

11.30
– za ję cia spor to we: 19.01 w godz. 8-10 i 12-14, 20.01 w godz. 8-12,

21.01 w godz. 8-12, 22 – 23.01 w godz. 10-12, 26.01 w godz. 10-14, 27.01
w godz. 10-12, 28.01 w godz. 12-14.
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Nr 3 ul. Kra ków ka 4
– war szta ty po lo ni stycz ne dla ucz niów kl. II – 19.01 w godz. 9-11.30
– pił ka ko szy ko wa chłop ców – 19.01 w godz. 9-12
– ko ło fi zycz ne „Fi zy ka na we so ło” – 19.01, 22.01 w godz. 9-11
– tur niej pił ki siat ko wej dziew cząt – 20.01 w godz. 9-12
– za ję cia bio lo gicz ne – 21.01 w godz. 9-11.30
– tur niej uni ho ku – 21.01, 28.01 w godz.9-12
– pił ka siat ko wa chłop ców – 22.01 w godz. 9-12
– war szta ty dzien ni kar skie dla ucz niów kl. III – 26.01 w godz. 9-11.30
– pił ka noż na chłop ców – 27.01 w godz. 9-12
Nr 4 ul. Mio do wa 18
– za ję cia re kre a cyj no -spor to we dla wszyst kich chęt nych ucz niów tej

szko ły w ter mi nie 20-22.01 i 27-29.01 w godz. 9.45-12. Za ję cia pro wa dzić
bę dą na u czy cie le w-f 

– za ję cia kom pu te ro we w ra mach ca fe -in ter net w dniach 19-21.01 i 27-
30.01 w godz. 10-11.30

Nr 5 ul. Kró lo wej Jad wi gi 4
– ae ro bik – 26 – 29.01 dla 15 uczest ni ków, 8 godz.
– ta niec – 19 – 23.01 dla 15 uczest ni ków, 10 godz.
– pił ka noż na chłop ców – 19-23.01 dla 20 uczest ni ków, 10 godz.
– siat ków ka – 19-23.01 dla 15 uczest ni ków, 10 godz.
– pił ka ręcz na dziew cząt i chłop ców – 26 – 30.01 dla 36 uczest ni ków, 10

godz., w ha li spor to wej w Bo ro wi czkach
Nr 6 al. Ja cho wi cza 20
Na fe rie za pla no wa no za ję cia spor to wo -re kre a cyj ne w wy mia rze 30

godz. lek cyj nych. Bę dą pro wa dzo ne przez na u czy cie li w-f na te re nie szko -
ły dla ok. 60 ucz niów 

– pił ka noż na i ko szy ko wa – 19, 21 i 23.01 w godz. 9-11.30 dla 30 uczest ni ków
– uni ho kej – 19.01 w godz. 11.30-13 dla 15 uczest ni ków
– za ję cia mu zycz no -ru cho we – 20 i 22.01 w godz. 9-11.30 dla 15 uczest ni ków
– ko met ka – 20.01 w godz. 11.30-13 dla 15 uczest ni ków
– pił ka siat ko wa – 21.01 w godz. 11.30-13 dla 15 uczest ni ków
– pił ka ko szy ko wa – 22.01 w godz. 11.30-13 dla 15 uczest ni ków
– pił ka noż na – gra re kre a cyj na – 23.01 w godz.11.30-13 dla 15 uczest ni ków
Nr 8 ul. Ku trze by 2a
– pił ka siat ko wa i re kre a cja ru cho wa – dru gi ty dzień fe rii, 20 godz.
– lek ko at le ty ka – pier wszy ty dzień fe rii, 10 godz.
– pił ka noż na dziew cząt – ca łe fe rie, 20 godz.
– pił ka ręcz na dziew cząt – pier wszy ty dzień fe rii, 10 godz.
– pił ka ręcz na chłop ców – pier wszy ty dzień fe rii, 10 godz.
– pił ka ko szy ko wa, ele men ty ju do – pier wszy ty dzień fe rii, 10 godz.
– pił ka noż na chłop ców – ca łe fe rie, 20 godz.

Ofer ta szkół po nad gim na zjal nych

Li ce um Ogól noksz tał cą ce im. St. Ma ła chow skie go ul. Ma ła chow -
skie go 1

– pił ka siat ko wa dziew cząt – 21-23.01 w godz. 9.45-11.15
– pił ka siat ko wa chłop ców – 19-20.01 w godz. 9.45-11.15
– pił ka ko szy ko wa dziew cząt – 27-29.01 w godz. 11.15-12.45
– pił ka noż na chłop ców – 19.01, 21-22.01 w godz. 12.00-13.30
– te nis sto ło wy dziew cząt i chłop ców – 19 i 21.01.w godz. 13.30-14.15,

26.01 w godz. 10.30-11.15, 28.01 w godz. 9.45-11.15
– si łow nia dziew cząt i chłop ców – 19-20.01 w godz. 11.15-12, 26.01

w godz. 9-10.30, 28.01 w godz. 10.30-11.15
Po nad to 11 ucz niów tej szko ły wy je dzie na obóz nar ciar ski do miej sco -

wo ści Pie tral ba we Wło szech: 16 – 25.01
Li ce um Ogól noksz tał cą ce im. Wł. Ja gieł ły ul. 3 Ma ja 6
Na te re nie szko ły zo sta ną zor ga ni zo wa ne za ję cia spor to wo -ta necz ne, co -

dzien nie w godz. 10-11.30. Po nad to czyn na bę dzie bib lio te ka szkol na
w dniach: 19, 21 i 28.01 w go dzi nach 11-13.

Zes pół Szkół Nr 3 (III LO i G 13) ul. Łu ka sie wi cza 11
– lek ko at le ty ka – 19 – 23.01 w godz. 10-13, dla ok. 15 osób
– pił ka siat ko wa – 19.01 – 23.01 w godz. 10-11.30, dla ok. 15 osób
– pił ka ko szy ko wa – 19 – 20.01 i 22-23.01. w godz. 11.30-13, 26 – 27.01

w godz. 10-13
– pił ka noż na – 28 – 30.01 w godz. 10-13.

Zes pół Szkół Nr 1 (IV LO i G 1) ul. Pia ska 5
Pro po nu je za ję cia spor to we pro wa dzo ne przez na u czy cie li w-f (ko szy -

ków ka, lek ko at le ty ka, siat ków ka, pił ka noż na) w ha li spor to wej i za ję cia na
si łow ni 19-23.01 w godz. 9-12.30

Zes pół Szkół Eko no micz no -Ku piec kich ul. Abp. No wo wiej skie go 4
– pił ka siat ko wa dziew cząt i te nis sto ło wy -19, 23, 28 i 30.01, 3 godz. 

dzien nie
– pił ka siat ko wa chłop ców – 20, 22, 27 i 29.01, 2 godz. dzien nie
– pił ka siat ko wa dziew cząt – 21 i 26.01, 4 godz. dzien nie
– che ar le a der ki – 20 i 22.01, 3 godz. dzien nie
Zes pół Szkół Za wo do wych Nr 2 ul. Gwar dii Lu do wej 7
– pił ka noż na – 19.01 w godz.10-13, 21.01 w godz.13-16
– pił ka siat ko wa – 20-21.01 w godz.10-13
– za ję cia spor to wo -re kre a cyj ne – 27-30.01 w godz. 10-11.30
– kół ko me dycz ne – 20, 22, 27, 29.01 w godz. 11-12.30 
Zes pół Szkół Tech nicz nych Al. Ki liń skie go 4 
Zgru po wa nia spor to we:
– wio ślar stwo: 18-30.01, Za ko pa ne, 43 za wod ni ków + 4 tre ne rów, 19-

31.01, Płock, 15 za wod ni ków + 2 tre ne rów
– pił ka noż na: 19-29.01, Dar łó wek, 20 za wod ni ków (rocz nik 1992) + 2

tre ne rów, 26.01-01.02, Za wier cie k Ka to wic 20 za wod ni ków (rocz nik 1994
i 1995) + 2 tre ne rów, 19-30.01, Płock, 18 za wod ni ków (rocz nik 1993) + 1
tre ner, 19-31.01, Płock 16 za wod ni ków SKS „70” + 1 tre ner

– pił ka ręcz na – 17-18.01 Tur niej Pił ki Ręcz nej OR LEN Ex press (ha la
Che mik), 19-30.01 30 za wod ni ków (gru pa i chłop ców dwie kat. wie ko we)
i 10 za wod ni czek + 2 tre ne rów, ha la Che mi ka i sa la gimn. ZST 

– bad min ton – 19-30.01, 20 za wod ni ków + 2 tre ne rów.
W cza sie fe rii na u czy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go bę dą pro wa dzi li za ję -

cia spor to we (si łow nia, gry zes po ło we itp.). 

Zes pół Szkół Bu do wla nych Nr 1 ul. Mo ścic kie go 4
Pla no wa ne są za ję cia spor to we na te re nie szko ły, co dzien nie w godz. 9-

12. Opie ku na mi za jęć bę dą na u czy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go. Mło dzież
bę dzie mog ła ko rzy stać z sa li gim na stycz nej, si łow ni i er go me tru. W za ję -
ciach mo że uczest ni czyć każ dy chęt ny uczeń.

Ofer ta pla có wek wy cho wa nia po zasz kol ne go 
i instytucji kultury

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry ul. Tum ska 9
– „Fe rie w MDK – do bra za ba wa zi mą” – za ję cia dla dzie ci w wie ku 8-

13 lat (gru pa 25-oso bo wa). Bo ga ty pro gram za jęć ar ty stycz no -re kre a cyj -
nych w pla ców ce i w ple ne rze, w godz. 9-15 pro wa dzo nych przez na u czy -
cie li MDK

– zi mo we war szta ty pla stycz ne „Kon tra sty”, przez na czo ne dla 15-oso bo -
wej gru py dzie ci i mło dzie ży w wie ku 7-15 lat. 

– w ogro dzie jor da now skim w godz. 10-15
– „Fe rie z lot ką” – za ję cia otwar te dla dzie ci ze szkół pod sta wo wych

w Szko le Pod sta wo wej Nr 1
– obóz spor to wy pił ki noż nej w Za woi – 26.01 – 01.02. Wy je dzie 20

uczest ni ków Pił kar skiej Szkół ki Kras na li plus dwóch na u czy cie li MDK
– wy bra ne za ję cia dy dak tycz ne od by wać się bę dą wg ty god nio we go pla -

nu za jęć w MDK.
HZPiT „Dzie ci Płoc ka” al. Ja cho wi cza 34
Or ga ni zu je dla uczest ni ków zes po łu obóz szko le nio wo -wy po czyn ko wy

w Oś rod ku Edu ka cji Eko lo gicz nej La sów Pań stwo wych w Jedl ni Let ni sko,
w ter mi nie 19-25.01. Wy je dzie 100 uczest ni ków i 8 osób ka dry.

PO KiS, ul. Tum ska 9
Od 19 stycz nia or ga ni zu je m.in. WAR SZTA TY WY O BRAŹ NI – cia ło –

ruch – głos – ta niec – te atr oraz war szta ty ta necz ne i dzien ni kar skie
Mu ze um Ma zo wiec kie, ul. Tum ska 8 
Fe rie w Mu ze um od bę dą się w dniach 21 – 28 stycz nia 2009 (co dzien nie

w godz. 10 – 14, z wy łą cze niem we e ken du 24-25 stycz nia); w pro gra mie: za -
ję cia pla stycz ne, w tym two rze nie ma kie ty płoc kiej Sta rów ki, za ba wa w pro -
jek to wa nie her bu mia sta, kon kur sy, re bu sy i zga dy wan ki, za ba wy ru cho we.
Koszt uczest nic twa jed ne go dziec ka to 50 zł. Za pi sy pod nr tel.: 024/ 364 70 72
lub 024/ 364 70 73. 

FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009  FERIE 2009   
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Znów jest Pa ni w Płoc ku. Jak wspo mi -
na Pa ni swój pier wszy po byt i dla cze go
przy je cha ła Pa ni do nas po raz dru gi?

Dla mnie, dziew czy ny ze Lwowa, du żo
le piej świę to wać Syl we stra w Eu ro pie niż
w Mosk wie (Ru sła na mia ła pro po zy cję syl-
we stro we go show w sto li cy Ro sji – red.).
Mój ta ta pa mię ta jesz cze cza sy, kie dy we
Lwo wie był ten sam czas co w War sza wie,
a nie w Ro sji i mó wił mi, że by ło by do brze,
że bym po je cha ła do was. Dla te go cie szę się,
że je stem tu, choć mo gę mieć kło po ty
w Mosk wie (śmiech).

Pa mię tam jak by liś my w Płoc ku la tem
(wów czas Ru sła na wy stą pi ła na fi na le Miss
Pol ski, któ ry od był się w am fi te a trze w 3
sier pnia 2008 r. – red.) i jeź dzi liś my na ta -
kim za baw ko wym ko ni ku na Sta rym Ryn -
ku. By ło bar dzo przy jem nie cho dzić po tych
uli czkach, któ re bar dzo przy po mi na ją mi te
lwow skie. Dziś spa łam w ho te lu, skąd mam
pięk ny wi dok na Wi słę. I choć wsta łam
wcześ nie je stem wys pa na i po zy tyw nie na -
ła do wa na. To je dy ne mia sto, na mo jej tra -
sie, gdzie wsta łam na śnia da nie (śmiech).

Jak pow sta ją: mu zy ka, tek sty, cho re o -
gra fia, te le dy ski Ru sła ny?

Ru sła na du żo ro bi sa ma, ale nie aż tak do -
brze, aby być sa mo wy star czal na. Dla te go
Sa sza – mój mąż – pi sze tek sty. Ich wer sje
an giel skie two rzą lu dzie z Ego Works (USA).
Ja zaś zaj mu ję się świat łem na sce nie, efek ta -
mi pi ro tech nicz ny mi, pro jek tu ję ko stiu my
i cza sa mi sa ma mon tu ję kli py. Chłop cy
z eki py lu bią żar to wać mó wiąc: nie po ka zuj
jej jak ro bisz tę gra fi kę, bo na stęp nym ra -
zem zro bi to sa ma. Nie pcham się je dy nie
do cho re o gra fii.

Jak dłu go wy stę pu je Pa ni na sce nie?
Od 4. ro ku ży cia. Moi ro dzi ce czę sto się

o to kłó ci li. Ma ma chcia ła, że bym wy jeż -
dża ła na kon cer ty i śpie wa ła na sce nie od
naj młod szych lat i zwią za ła swo je ży cie
z mu zy ką. Ta ta był prze ciw ny. Miał na dzie -
ję, że tak jak on wy bio rę me dy cy nę. Ale ja
chcia łam być bli żej mu zy ki, więc po szłam
do lwow skie go kon ser wa to rium i zo sta -
łam... dy ry gen tem. Mo że kie dyś przy ja dę
do was z mo ją or kie strą. Więc kie dy wy gra -
łam Eu ro wi zję w Stam bu le (2004) ma ma
sta nę ła przed ta tą i z dzi ką ra do ścią po wie -
dzia ła: a wi dzisz, to ja mia łam ra cję!

Co Pa ni da ło wy gra nie kon kur su Eu -
ro wi zji?

Wcześ niej nie mia łam szans na ka rie rę
mię dzy na ro do wą. Mo ja mu zy ka nie mie ś-
ci ła się w żad nym z obo wią zu ją cych sty -
lów mu zycz nych. Po wy gra nej oka za ło się,
że... jest moc no sty lo wa. W Bel gii mój
utwór utrzy my wał się 11 ty god ni na pier-
wszym miej scu list prze bo jów, w Niem -
czech – 2 ty god nie. W Gre cji i Ro sji mo je
pio sen ki osią gnę ły sta tus zło tej pły ty, na
Ukra i nie – pla ty no wej, a w Cze chach pod-
wój ne go zło ta.

Dzię ki te mu suk ce so wi pro jekt „Wild
Ener gy” mógł być pro du ko wa ny w Sta nach
Zjed no czo nych pod okiem Tre vo ra Flet che -
ra – dy rek to ra Hit Fac to ry Stu dio w Mia mi,
a ja mog łam usiąść przy kon so le cie, przy
któ rej pra co wał kie dyś Eric Clap ton i zaś -
pie wać w du e cie z Mis sy El liott i T-Pa i nem.

Co Pa ni da ła ta współ pra ca?
Pro jekt ma cha rak ter mię dzy na ro do wy

i du żą pro mo cję za rów no w Sta nach, jak i w
Eu ro pie.

A cze go tam się na u czy łam? Że pro du -
cen ci kom plet nie nie wie dzą, cze go lu dzie
po trze bu ją. Tyl ko kal ku lu ją: to mo że się
spo do bać dziew czę tom w wie ku 13 – 16 lat,

ale tu trze ba wsta wić coś w sty lu Brit ney
Spe ars, a w tym mo men cie ob li zać usta jak
Ju stin Tim ber la ke. To śmiesz ne. Na gra łam
tam pły tę, bo ma ją naj lep sze moż li wo ści
tech nicz ne, ale o tych wszyst kich „do brych”
ra dach nie chcę pa mię tać. Kie dy wy cho dzę
na sce nę sta ram się my śleć tyl ko o ta kich
mo men tach jak wie czór w Istam bu le, kie dy
to co dzia ło się na sce nie wyp ły wa ło wprost
z mo je go ser ca.

By ła Pa ni przez rok de pu to wa ną ukra -
iń skie go par la men tu. Dla cze go nie star-
to wa ła Pa ni w ko lej nych wy bo rach? Nie
my śla ła Pa ni o po wro cie?

Po li ty ka nie jest dla mnie. To bar dzo
okrut na, brud na i skom pli ko wa na gra. Cza-
sa mi trze ba za wie rać ta kie kom pro mi sy, na
któ re ja iść nie mo gę. Oczy wi ście na dal śle -
dzę to, co dzie ję się w kra ju i w Eu ro pie.
Nie ste ty, ostat nie wy da rze nia po ka zu ją,
gdzie, zda niem wię kszo ści państw eu ro pej -
skich, jest miej sce Ukra i ny. 

Za an ga żo wa ła się Pa ni też w Po ma -
rań czo wą Re wo lu cję. Jak pa ni wi dzi te
wy da rze nia dzi siaj?

Kie dy wią za łam te po ma rań czo we sza li -
ki Ty mo szen ko i Jusz czen ce na Maj da nie
zro bi łam to wi docz nie za sła bo, bo na dłu go
ich nie zwią za łam (śmiech). Ale po raz pier-
wszy po wiem praw dę, choć za gra ni cą zwy -
kle sta ram się mó wić do brze o mo im kra ju.
Za u wa żam pew ne ne ga tyw ne zja wi ska, np.
po wrót do ro syj sko ści. Po dzi wiam Po la ków
za to, że tak pie lę gnu ją swo ją kul tu rę i ję -
zyk. U nas mło dzi zda ją się za po mi nać ję -
zyk ukra iń ski i wo lą mó wić po ro syj sku. 

Dziś zo ba czy my ma te riał z Pa ni ostat-
niej pły ty (pre mie ra: 10 paź dzier ni ka
2008) „Wild Ener gy/ Di ka Ener gia” – to
pro jekt mu zycz ny, ale rów nież ta necz ny,
co z te go zo ba czy my w Płoc ku?

Bę dą świat ła, efek ty pi ro tech nicz ne i 11-
oso bo wy ba let „Zhyt tya”. Bę dzie też nies -
po dzian ka – no wa i dzi ka pio sen ka, przy
któ rej, mam na dzie ję, wszy scy za tań czą.

Nie boi się Pa ni kil ku na sto stop nio we go
mro zu, któ ry na dziś za po wia da ją?

Wy stę po wa liś my w na szych ską pych
stro jach w róż nych wa run kach at mos fe rycz -
nych, na wet przy 20-stop nio wym mro zie,
kie dy po desz wy bu tów przy ma rza ły nam do
po dło ża i da liś my ra dę. Dziś bę dzie tak sa -
mo. Wszy scy ma my du sze i cia ła sło wiań -
skie, dla te go dziś nie bę dzie zim no. My ślę,
że nie bę dzie na wet po trzeb ne ogrze wa nie
na sce nie. Niech urząd za osz czę dzi. Dziś bę -
dzie kró lo wać „Dzi ka Ener gia”. opr.(r.ł.)

Za pis z 31 grud nia 2008 r. z kon fe ren cji pra so wej Ru sła ny w au li ra tu sza, na kil ka go dzin przed jej syl we stro wym 
kon cer tem na Sta rym Ryn ku.

Mam du szę i sło wiań skie cia ło

Ru sła na Ste pa niw na Ły ży czko 

(ur. 24.05.1973 r. we Lwo wie) –
pio sen kar ka, kom po zy tor ka, pro du -
cen tka mu zycz na, tan cer ka, z wyksz -
tał ce nia: dy ry gen tka i pia nist ka. La u re -
at ka Grand Prix Kon kur su Pio sen ki
Eu ro wi zji w 2004, gdzie wy ko na ła
utwór „Wild Dan ces”. 

W la tach 2006 – 2007 z ra mie nia
Blo ku Na sza Ukra i na peł ni ła fun kcję
de pu to wa nej do ukra iń skie go parla -
men tu. W 2007 nie zde cy do wa ła się
na start w przed ter mi no wych wy bo -
rach. W 2006 pod ję ła współ pra cę
z Or ga ni za cją Bez pie czeń stwa
i Współ pra cy w Eu ro pie (OB WE), do -
ty czą cą prob le mu han dlu ludź mi. Na -
stęp nie UNI CEF po wo łał ją na Am ba -
sa do ra Do brej Wo li Ukra i ny. Wkrót ce
na gra ła utwór „NOT FOR SA LE” (nie
na sprze daż), któ ry stał się hym nem
o no wej mię dzy na ro do wej kam pa nii
prze ciw ko han dlo wi ludź mi. Ru sła na
an ga żu je się też w ak cje cha ry ta tyw ne,
m.in. na rzecz dzie ci i po wo dzian, dla
któ rych wspól nie ze słyn ny mi brać mi
Kli czko za ło ży ła fun da cje. 

W show biz ne sie Ru sła na sta ran nie
pie lę gnu je swój dzi ki, nie o kieł zna ny
ima ge. Po uli cach Istam bu łu po ru -
sza ła się w za pro jek to wa nym przez
sie bie, wzbu dza ją cym nie zdro wą sen-
sa cję ko stiu mie z ka wał ków skó ry,
po wią za nych sznur ka mi i po łą czo -
nych sta lo wy mi ni ta mi. 

Twier dzi, że na jej twór czość w rów -
nym stop niu wpływ ma Jan 
Se ba stian Bach, jak De ep Pur ple czy
Led Zep pe lin. Swo je po my sły czer pie
też z Hu cul szczyz ny, a jej mu zy kę
okre śla się jak Et no Hard Dan ce. „Wild
Ener gy” to 11. pły ta w jej do rob ku.
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Mszy (o godz. 18) prze wod ni czył bę dzie bp Ro -
man Mar cin kow ski, a ho mi lię wyg ło si bp Lud wik
Ja błoń ski, Bi skup Na czel ny Ko ścio ła Sta ro ka to -
lic kie go Ma ria wi tów. Ty dzień za koń czy, 25 stycz -
nia, uro czy sta msza św. w ka te drze Sta ro ka to li-
c kie go Ko ścio ła Ma ria wi tów pod prze wod nic -
twem bp Lud wi ka Ja błoń skie go, a ho mi lię wyg ło -
si bp Piotr Li be ra.

W or ga ni za cję Ty god nia włą czy li się: Ku ria Die -
ce zjal na Płoc ka, Ko ściół Sta ro ka to lic ki Ma ria wi tów,
Pa ra fia Pra wo sław na Prze mie nie nia Pań skie go, Pa -
ra fia Ewan ge lic ka, Klub In te li gen cji Ka to lic kiej,
Ko ło Na u ko we i Ko ło Mi syj ne Wyż sze go Se mi na -
rium Du chow ne go w Płoc ku. Te ma tem te go rocz ne -
go Ty god nia Mo dli twy jest cy tat z Eze chie la: Aby
by li jed no w Two im rę ku za pro po no wa ny przez
chrze ści jan z Ko rei Po łud nio wej. – Pier wot nie tekst
od no sił się do po dzia łu Iz ra e la na dwa kró le stwa
(pół noc ne i po łud nio we) w cza sach kie dy żył i dzia -
łał Eze chiel (l. 594 –571 p.n.e.). Miesz kań cy Ko rei
Po łud nio wej swój los od czu wa ją po dob nie, od dzie le -
ni od po nad 50 lat od swych pół noc nych bra ci – mó -
wił pod czas kon fe ren cji pra so wej ks. prof. Hen ryk
Se we ry niak, któ ry zwró cił szcze gól ną uwa gę na dwa
pun kty pro gra mu ob cho dów Ty god nia Eku me nicz -
ne go. – W po nie dzia łek bę dzie my się mo dlić w in ten -
cji zmar łe go w ubieg łym ro ku ma ria wi ty ks. Wa -
wrzyń ca Ro stwo row skie go, z któ rym mia łem zasz czyt
się przy jaź nić, i zmar łych ,,lu dzi eku me nii” z chrze -
ści jań skich Ko ścio łów. Za pra szam też na śro do wą
pre lek cję mul ti me dial ną za ty tu ło wa ną ,,Płock – mia -
sto mi ło sier dzia”. Za sta no wi my się nad tym, czy
Płock jest mia stem umi ło wa nym przez Bo ga i co to
zna czy. Ks. Se we ry niak chce spro wo ko wać dy sku sję
na te mat zbież no ści i roz bież no ści ru chu ma ria wi-
c kie go w kon tek ście ob ja wień s. Fe lik sy Ma rii Fran-
cisz ki Koz łow skiej oraz kul tu Je zu sa Mi ło sier ne go,
za po cząt ko wa ne go przez ob ja wie nia s. Fa u sty ny
Ko wal skiej.

God ność oso by

Pod czas kon fe ren cji omó wio ne zo sta ły rów nież:
in struk cja ,,Di gni tas Per so nae” Kon gre ga cji Na u ki
Wia ry, do ty czą ca niek tó rych prob le mów bio e tycz -
nych oraz no we tłu ma cze nie Pis ma św., tzw. Bib lia
Pa u li stów. Obec ny na spot ka niu ks. dr An drzej Ko -
by liń ski – fi lo zof i etyk – pod kre ślał, że spór o pro-
b le my bio e tycz ne nie jest spo rem o po dło żu re li gij -
nym, ale mo ral nym. Zwró cił tak że uwa gę na zja wi -
sko ma ni pu la cji ter mi no lo gicz nej: – Od oko ło
2003 r. w dy sku sji na ten te mat nie uży wa się sło wa
,,klo no wa nie” w od nie sie niu do klo no wa nia te ra pe -
u tycz ne go, mó wiąc je dy nie o ko mór kach ma cie rzy -
stych. Uży wa nie ta kiej ter mi no lo gii za cie ra isto tę
prob le mu i ukry wa, że pod czas tych za bie gów em-
brion ludz ki, któ ry uz na wa ny jest bez sprzecz nie
przez na u kę za oso bę ludz ką, trak to wa ny jest je dy nie
ja ko daw ca ko mó rek ma cie rzy stych, a po ich po bra -
niu ska zy wa ny jest na śmierć. Nie zgo dził się rów -
nież, aby dy sku sję o zap łod nie niu ,,in vi tro” w Pol -
sce przed sta wiać ja ko spór mię dzy Ko ścio łem ka to -
lic kim a na u kow ca mi. 

„No we” Pis mo świę te

Bib lia Pa u li stów to pier wsze po Bib lii Ty siąc le cia
tłu ma cze nie na ję zyk pol ski „Sło wa Bo że go”. – Od
te go cza su mi nę ło po nad 40 lat. Ję zyk pol ski się
zmie nił, niek tó re sło wa wy szły z uży cia lub ich zna -
cze nie nie do koń ca jest zro zu mia łe dla współ czes ne -
go czy tel ni ka – mó wił bib li sta ks. dr To masz Le wi-
c ki. – Cho dzi ło za tem o bar dziej współ czes ną sza tę

ję zy ko wą, bar dziej ko mu ni ka tyw ną dla no we go po -
ko le nia; choć współ czes ny, nie oz na cza uży cia ję zy -
ka po tocz ne go, ale li te rac kie go. Bib lia Pa u li stów ma
po móc prze cięt ne mu czy tel ni ko wi wejść w świat
bib lij ny i zro zu mieć tekst ksiąg bib lij nych. No we
tłu ma cze nie wzbo ga co no w wię kszą ilość przy pi sów
i od sy ła czy, wy jaś nia ją cych niez ro zu mia łe po ję cia
do ty czą ce hi sto rii, ge o gra fii, kul tu ry czy też sym bo -
li ki. Na po cząt ku za miesz czo no wpro wa dze nie „jak
czy tać Bib lię”, a na koń cu słow ni czek ter mi nów,
tab li ce chro no lo gicz ne i ma py. – To tłu ma cze nie
o cha rak te rze pa sto ral nym, bę dą ce do sko na łą oka -
zją do za poz na nia się z Pis mem Świę tym i lep sze go
zro zu mie nia i przy go to wa nia się do uczest nic twa
w li tur gii – za pew nia bib li sta. (rł)

Pro gram Ty god nia Mo dli twy

SO BO TA, 17 stycz nia – DZIEŃ JU DA IZ MU –
„Wie rzyć po Ausc hwitz” – wy kład ks. H. Se we ry -
nia ka. Mo dli twa pa mię ci za Ży dów Płoc ka – ks. A.
Ro jew ski (Sa la Bi sku pów WSD, godz. 17.45). 

NIE DZIE LA, 18 stycz nia – roz po czę cie Ty go-
d nia Eku me nicz ne go: eu cha ry stia z udzia łem przed-
sta wi cie li wszyst kich Ko ścio łów (ko ściół św. Ja na
Chrzci cie la, godz. 12).

Po mszy św. AGA PA przy go to wa na przez Klub
In te li gen cji Ka to lic kiej (re fek tarz WSD).

PO NIE DZIA ŁEK, 19 stycz nia – eu cha ry stia pa -
mię ci o ks. Wa wrzyń cu Ro stwo row skim i zmar łych
lu dziach eku me nii – prze wod ni czy ks. inf. S. Wierz -
bic ki. Ho mi lia: ks. I. Mro czkow ski (ko ściół św. Ja -
na Chrzci cie la g. 18).

WTO REK, 20 stycz nia – WIE CZER NIA – na bo -
żeń stwo Sło wa Bo że go „Aby by li jed no w Two im
rę ku” (ez 37,17) z udzia łem ks. pro bosz cza E. Ta ra -
sie wi cza (p. pra wo sław na), ks. prob. A. Wol tma na
(p. ewan ge lic ka), bra ci kap ła nów ma ria wic kich i ks.
T. Le wic kie go – wi ce dy rek to ra WSD. Ho mi lia: ks.
Ar tur Wol tman (ka pli ca WSD, godz. 17).

ŚRO DA, 21 stycz nia – Płock – Mia sto mi ło sier -
dzia. Kil ka eku me nicz nych py tań – pre lek cja mul ti -
me dial na ks. H. Se we ry nia ka (sa la Pun ktu Kon sul -
ta cyj ne go UKSW, godz. 17). 

CZWAR TEK, 22 stycz nia – roz mo wa eku me -
nicz na „Dro gi i be zdro ża eku me nii” – prze wod ni -
czy ks. Ar tur Wol tman, pro boszcz pa ra fii ewan ge -
lic kiej w Płoc ku. Udział bio rą: ks. G. Gra bar czyk
z Ko ścio ła Sta ro ka to lic kie go Ma ria wi tów, ks. E.
Ta ra sie wicz z Ko ścio ła Pra wo sław ne go i ks. H.
Se we ry niak z Ko ścio ła Rzym sko ka to lic kie go
(Ko ściół Ewan ge lic ki, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
39, godz. 17).

PIĄ TEK, 23 stycz nia – Niesz po ry (Wie czer nia)
Pra wo sław ne – prze wod ni czy ks. E. Ta ra se wicz.
Eku me nicz ny Wie czór Ko lęd – przy go wa ny przez
pa ra fię pra wo sław ną (cer kiew pra wo sław na, ul.
Ko ściusz ki 18, godz. 17) 

SO BO TA, 24 stycz nia – eu cha ry stia na za koń -
cze nie Ty god nia Eku me nicz ne go – przew. bp. L. Ja -
błoń ski, ho mi lia – bp Piotr Li be ra (ka te dra Ko ścio -
ła Sta ro ka to lic kie go Ma ria wi tów, ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 27 godz. 17). Po mszy św. AGA PA przy-
go to wa na przez ko ściół ma ria wic ki.

Płoc kie ob cho dy Ty god nia Mo dlitw o Jed ność Chrze ści jan roz pocz ną się 18 stycz nia mszą
świę tą w ko ście le św. Ja na Chrzci cie la z udzia łem przed sta wi cie li wszyst kich Ko ścio łów

Aby by li jed no w Two im rę ku

Mu zy ka grec ka
Płoc ki Oś rodek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza 18 sty-

cz nia o godz. 18 do Do mu Dar mstadt na kon cert
mu zy ki grec kiej w wy ko naniu: Ilias Wra zas –
śpiew, Gri go ris Iko no mou – bu zu ki, Ni ko Nia kas –
ak tor, z to wa rzy sze niem zes po łu ka me ral ne go Mul-
ti Ca me ra ta. W pro gra mie utwo ry: Ni ko sa Skal ka ta -
sa i Mi ka sa The od ho ra ki sa. Wstęp wol ny.

Zes pół Mul ti Ca me ra ta za i na u gu ro wał swo ją
dzia łal ność 15 wrześ nia 1991 kon cer tem z cy klu
Nie dziel ne Kon cer ty Pa ła co we w Sa li Zło tej no wo
odre sta u ro wa ne go Pa ła cu Dąm bskich w To ru niu.
Od te go cza su zes pół dał po nad 600 kon cer tów
w kra ju i za gra ni cą.

Dla ucz cze nia pa mię ci Mi ko ła ja Ko per ni ka,
w związ ku z przy pa da ją cą w 1993 ro ku 520. ro-
cz ni cą uro dzin i 450. rocz ni cą śmier ci zes pół zor ga-
ni zo wał wiel kie to ur nee kon cer to we w miej scach
je go po by tu w Pol sce i we Wło szech p.t. „Hom ma ge’a
Ko per nik”. W tym sa mym ro ku zes pół na grał swo -
ją pier wszą pły tę z mu zy ką Ha en dla, Ja nie wi cza,
Ko szew skie go i Lu to sław skie go.

W 1999 ro ku dla ucz cze nia 150. rocz ni cy śmierci
Fry de ry ka Cho pi na Mul ti Ca me ra ta zre a li zo wa ła
eu ro pej skie to ur nee kon cer to we we Fran cji, Hisz-
pa nii, Szwe cji, Li twie i Ło twie. Ideą kon cer tów by -
ło wy ko ny wa nie mu zy ki wiel kie go kom po zy to ra
wraz z pia ni sta mi miesz ka ją cy mi w kra jach, w któ -
rych od by wa ły się kon cer ty.

W 2001 ro ku, z oka zji 10-le cia swo je go pow sta -
nia, zes pół przy współ pra cy z Mi ni ster stwem
Spraw Za gra nicz nych RP zor ga ni zo wał to ur nee
kon cer to we w 9 kra jach bał tyc kich. W 2006 ro ku
z oka zji ju bi le u szu 15-le cia zes pół od był Bał tyc kie
To ur nee kon cer to we na tra sie któ re go z na laz ło się 8
kra jów bał tyc kich. Mul ti Ca me ra ta jest po my sło -
daw cą i or ga ni za to rem Fe sti wa lu Mu zy ki i Sztu ki
Kra jów Bał tyc kich.

Zes pół od 8 lat współ pra cu je z Got lands Bla sar -
kvin tett ze Szwe cji. W cią gu 17 lat na grał 11 płyt
CD, do ko nał licz nych na grań te le wi zyj nych i ra -
dio wych. E.O.

Zes pół Mul ti Ca me ra ta w skła dzie: Woj ciech Ko ła czyk –
skrzyp ce I, Da riusz Grob lew ski – skrzyp ce II, Zbi gniew
Szczęch – al tów ka, Mi chał Li twa – wio lon cze la, Hen ryk
Gi za – kon tra bas
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Jak co ro ku, przed Bo żym Na ro dze -
niem, na za pro sze nie Pre zy den ta Płoc -
ka w au li ra tu sza spot ka ły się płoc kie
or ga ni za cje po za rzą do we. Te go rocz ne
spot ka nie od by ło się 18 grud nia
2008 r. W re cep cji cze ka ły na li de rów
or ga ni za cji upo min ki przy go to wa ne
przez Cen trum ds. Współ pra cy z Or -
ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi przy po -
mo cy Wy dzia łu Pro mo cji i Współ pra -
cy z Za gra ni cą. 

Spot ka nie roz po czę ło się oko licz no -
ścio wym mon ta żem słow no -mu zycz -
nym przy go to wa nym przez Zes pół
Eme ry tów i Ren ci stów wraz z mło -
dzie żą Gim na zjum nr 6 pod kie run -
kiem Agniesz ki Gar stki. Na stęp nie
peł no moc nik ds. or ga ni za cji po za rzą -
do wych – Ka zi mierz Cie ślik po wi tał
re pre zen tan tów or ga ni za cji oraz za -
pro szo nych go ści: ks. bi sku pa Pio tra
Li be rę, prze wod ni czą ce go Ra dy Mia s-
ta – To ma sza Kor gę, rad nych oraz za -
stęp cę pre zy den ta – Pio tra Ku be rę.
W imie niu Zes po łu Kon sul ta cyj ne go
oraz Cen trum ds. Współ pra cy z Or ga -

ni za cja mi Po za rzą do wy mi po dzię ko -
wał za do brą współ pra cę i życz li wość
wszyst kim, któ rzy do ce nia jąc wa gę
i po trze bę ist nie nia i dal sze go roz wo ju
trze cie go sek to ra, udzie la ją nam po -
mo cy, a po przez to przy czy nia ją się do
wzro stu ak tyw no ści oby wa tel skiej, od
któ rej w du żym stop niu za le ży roz wój
na sze go mia sta. 

W skie ro wa nym do ze bra nych sło wie
bp Piotr Li be ra przy pom niał syl wet kę
ar cy bi sku pa An to nie go Ju lia na No wo -
wiej skie go, wiel kie go Po la ka, pa ste rza,
dzia ła cza spo łecz ne go i mę ża sta nu, któ -
re mu Se nat RP w spe cjal nej uch wa le
od dał hołd i uz nał za wzór do na śla do -
wa nia dla ko lej nych po ko leń Po la ków.
Skła da jąc ży cze nia świą tecz ne przy-
pom niał rów nież ha sło Otocz my tro ską
ży cie, któ re jest jed nym z ce lów dzia ła -
nia bar dzo wie lu or ga ni za cji. Prze wod -
ni czą cy Ra dy Mia sta, a za ra zem pre zes
płoc kie go hos pi cjum, pod kre ślił zna cze -
nie pra cy spo łecz ni ków i ży czył ze bra -
nym, by – mi mo przesz kód i trud no ści –
nie ma la ło ich za an ga żo wa nie. Za stęp -

ca pre zy den ta ds. po li -
ty ki spo łecz nej Piotr
Ku be ra skła da jąc ży -
cze nia wy ra ził ra dość
z fak tu, że w tym świą -
tecz nym spot ka niu bie -
rze udział tak licz na re -
pre zen ta cja płoc kich
or ga ni za cji po za rzą do -
wych. 

W imie niu Wo je wo -
dy Ma zo wiec kie go
i je go Peł no moc ni ka ds. Współ pra cy
z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi ży -
cze nia zło ży ła Iza bel la Sian der, wy ra -
ża jąc na dzie ję, że w nad cho dzą cym
ro ku wszyst kie do bre prak ty ki bę dą
kon ty nu o wa ne oraz że w śro do wi sku
płoc kich or ga ni za cji po ja wi się wie le
no wych i cie ka wych ini cja tyw.

Ko lej nym ele men tem spot ka nia op -
łat ko we go by ło wrę cze nie przyz na -
nych przez Pre zy den ta Mia sta Płoc ka
me da li „La u de Pro bus” – za kul ty wo -
wa nie tra dy cji orę ża pol skie go, wspó -
łor ga ni zo wa nie uro czy sto ści pań stwo -

wych, upa mięt nia nie waż nych wy da -
rzeń w dzie jach mia sta i przy go to wy -
wa nie re kon struk cji hi sto rycz nych.
Otrzy ma li je: przed sta wi cie le Sto wa -
rzy sze nia Ka wa le ryj skie go im. 4. Puł -
ku Strzel ców oraz ko men dan tka Huf ca
ZHP. 

Po wrę cze niu dy plo mów i me da li Peł -
no moc nik ds. Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych po pro sił bpa Pio tra Li be rę o po -
świę ce nie op łat ków, abyś my mo gli
w du chu bra ter stwa i mi ło ści po dzie lić
się ni mi w tej du żej ro dzi nie płoc kich or -
ga ni za cji po za rzą do wych. a.cz

Op ła tek or ga ni za cji po za rzą do wych

Spot ka nie zgro ma dzi ło w Pań stwo -
wej Szko le Mu zycz nej fun da to rów

oraz przed sta wi cie li płoc kich or ga ni za -
cji po za rzą do wych. W II edy cji kon kur -
su gran to we go uda ło się zre a li zo wać 27
pro jek tów, które dofinansowano prawie
294 ty s. zło tych. 

Obec ny na uro czy sto ści pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski po wie dział m.in. że kie -
dy po wo ły wa liś my fun dusz gran to wy by -
ło to przed sięw zię cie no wa tor skie w ska -
li kra ju. Oka za ło się, że spo łecz ni ków
w Płoc ku nie bra ku je i par tner stwo pu-
b licz no -pry wat ne do sko na le się roz wi ja. 

Na sce nie i w ho lu PSM efek ty swo jej
pra cy pre zen to wa li niek tó rzy be ne fi cjen ci
II edy cji: Fun da cja Od no wy Za byt ków
Płoc ka im. Bo le sła wa Krzy wo u ste go,
Sto wa rzy sze nie Mu zycz ne Roc ko we
Ogród ki, Pol skie Sto wa rzy sze nie Fil mu
Na u ko we go, Fun da cja Mar ty Choj now -
skiej „Przer wij Ci szę”, Ma zo wiec kie Sto-
wa rzy sze nie Pra cy dla Nie peł no spraw -
nych „De Fac to”, Pol ski Czer wo ny Krzyż
oraz Płoc kie Sto wa rzy sze nie Twór ców
Kul tu ry, Klub Spor to wy FAL CON z po -
ka zem tań ca la ty no a me ry kań skie go, chór
Pu e ri Can to res Plo cen ses z kon cer tem
ko lęd, a tak że zes pół smy czko wy Ogól-
noksz tał cą cej Szko ły Mu zycz nej.

Bez wspar cia Fun du szu Gran to we go
nie zre a li zo wa no by praw do po dob nie
ta kich przed sięw zięć jak:

– za ję cia z te ra pe u tą, kul tu ral ne, kra-
joz naw cze (z 3 po sił ka mi) dla 30 po do -
piecz nych Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia
Po mo cy im. św. Bra ta Al ber ta

– po nad 1000 go dzin re ha bi li ta cji dla
cho rych na SM zor ga ni zo wa nych przez
Sto wa rzy sze nie Scle ro sis Mul ti plex

– ple ner ma lar ski „Płock w obra zach”
Płoc kie go Sto wa rzy sze nia Twór ców
Kul tu ry

– dzie cię ce spot ka nia skrzyp co we dla
46 ucz niów, zor ga ni zo wa ne przez 
Płoc kie To wa rzy stwo Mu zycz ne

– roz wój ka ba re tu „Układ Ko le żeń -
ski” PZE RiI

– dwa obo zy spor to we dla mło dych
pił ka rzy Pa ra fial ne go Klu bu Spor to we -
go Imiel ni ca

– wa ka cyj ny ple ner fil mo wy stu den -
tów ko ła na u ko we go PW w Płoc ku

– pro jekt Dy sku syj ne go Klu bu 
Te a tral ne go na czy ta nie współ czes nej
li te ra tu ry pol skiej

– tyf lo ma py frag men tów Płoc ka dla
dzie ci nie wi do mych za in spi ro wa ne
przez sto wa rzy sze nie „De Fac to”

– PCK zor ga ni zo wał m.in. 15 ak cji
ho no ro we go krwio daw stwa z któ rych
po zy ska no 2150 li trów krwi

– pier wszy w Płoc ku kurs ję zy ka mi -
go we go zor ga ni zo wa ła Fun da cja Mar ty
Choj now skiej „Przer wij ci szę”

– Sto wa rzy sze nie Mu zycz ne Roc ko -
we Ogród ki wy na ję ło za pie nią dze
z fun du szu sprzęt na wa ka cyj ne war sz-
ta ty mu zycz ne i re a li za cji dźwię ku

– Fun da cja Od no wy Za byt ków Płoc ka im.
Bo le sła wa Krzy wo u ste go od no wi ła 3 sta ro -
dru ki ze zbio rów Bib lio te ki im. Zie liń skich

– do dat ko we za ję cia dla naj zdol niej -
szych hu ma ni stów w ra mach pro jek tu
Del ta klub zor ga ni zo wa ło To wa rzy stwo
Wspie ra nia Szkol nic twa Wyż sze go
i Oświa ty wspól nie z Ma zo wiec kim Sa -
mo rzą do wym Cen trum Do sko na le nia
Na u czy cie li

– re ha bi li ta cja dzie ci dot knię tych au -
tyz mem – po do piecz nych sto wa rzy sze -
nia „Odzy skać wię zi”

– Dzień My śli Bra ter skiej i war szta ty
te a tral ne dla miesz kań ców DPS po pro -
wa dzi li człon ko wie Związ ku Har cer -
stwa Rzecz pos po li tej

– zi mo we ko re pe ty cje z emi sji gło su
w Po ro ni nie dla chó rzy stów Pu e ri Can-
to res Plo cen ses

– za kup spe cja li stycz nej odzie ży zi -
mo wej i ćwi cze nia z ra to wa nia to ną cych
pod lo dem dla ra tow ni ków WOPR

– na u ka ja zdy kon nej dla dzie ci i hi -
po te ra pia dla nie peł no spraw nych w Pa -
ra fial nym Klu bie Spor to wym „Be ne -
dykt” w Ra dzi wiu

– świet li ca Anio ła Stró ża w Zgro ma -
dze niu Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia

wzbo ga ci ła się o 2 kom pu te ry i kse ro ko -
piar kę

– Sto wa rzy sze nie Uni wer sy te tu Trze-
cie go Wie ku zor ga ni zo wa ło cykl wy kła -
dów po świę co nych zdro wiu i ćwi cze nia
re ha bi li ta cyj ne dla 60 osób

– war szta ty tań ca stan dar do we go i la -
ty no a me ry kań skie go dla tan ce rzy klu bu
„Fal con”

– 900 go dzin ćwi czeń z 50, nie peł no -
spraw ny mi dzieć mi w „sa li do świad cza -
nia świa ta” zre a li zo wa ło sto wa rzy sze nie
„Je stem”

– Sto wa rzy sze nie „Ko lo ry ży cia” zor-
ga ni zo wa ło la tem szko łę ży cia w Biesz -
cza dach (w Po lań czy ku) dla 30 nie peł -
no spraw nych

– za ję cia te a tral ne i mu zycz ne dla
dzie ci i mło dzie ży prze pro wa dzi ło Sto-
wa rzy sze nie Przy ja ciół ZPiT „Wi sła”

– świet li ca noc le gow ni dla ko biet
z dzieć mi PKPS wzbo ga ci ła się o gry,
za baw ki, ma te ria ły pa pier ni cze, książ ki

– NOT wy da ła ob szer ną pub li ka cję
„Z dzie jów bu dow nic twa w Płoc ku”.

Pod czas spot ka nia przed sta wi cie le
PKN Or len prze ka za li na ce le sta tu to we
Fun da cji czek na kwo tę 150 ty się cy zło -
tych. Za rząd og ło sił tak że za sa dy III
edy cji kon kur su gran to we go, któ ry ru -
szył 1 stycz nia. Or ga ni za cje mają mie -
siąc na skła da nie wnio sków. Roz strzy -
gnię cie kon kur su za pla no wa no na po -
czą tek mar ca. W III edy cji Fun da cja po -
sta wi na pro mo cję pro jek tów par tner -
skich. Or ga ni za cje re a li zu ją ce wspól ne
pro jek ty bę dą mog ły sta rać się o grant
w wy so ko ści 25 tys. zł. Mak sy mal na
kwo ta do fi nan so wa nia pro jek tów in dy -
wi du al nych to 15 tys. zł. Niez mien ne
po zo sta je kry te rium wkła du włas ne go:
mi ni mum 20 proc. bu dże tu. (j)

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” pod su mo wa ła II edy cję kon kur su gran to we go 

Do bre po my sły na gro dzo ne
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„Znaj – kwar tal nik ar ty stycz no – na -
u ko wy – ogól no pol skie pis mo Sto wa -
rzy sze nia Au to rów Pol skich” to ofi -
cjal ny i peł ny ty tuł pe rio dy ku, za któ -
rym stoi 9-oso bo wy zes pół z Płoc ka. 

– W po go ni za ma rze niem do tar -
łem... tu taj – pi sze w pier wszych sło -
wach Krzysz tof Bień kow ski, re dak tor
na czel ny „Znaj”, płoc ki poe ta i czło -
nek SAP oraz SLP. To ma rze nie to
właś nie chęć po wo ła nia li te rac kie go
pis ma, któ re poz wo li na pre zen ta cje
jak naj wię kszej licz by au to rów, na
spot ka nie twór ców, nie tyl ko z róż -
nych oś rod ków w Pol sce, ale rów nież
z za gra ni cy. Pier wszy nu mer, któ ry
uka zał się w grud niu 2008 r. li czy 180
stron re fe ra tów, ese jów, wier szy, opo -
wia dań i zdjęć 122 au to rów z Pol ski,
Ukra i ny, Nie miec, Czech i Ser bii.
Wier sze są po da ne w ory gi na le i z tłu -
ma cze niem. 

– Za le ża ło mi, aby w pier wszym nu -
me rze układ au to rów był al fa be tycz ny,
że by nie by ło dzie le nia lu dzi ze wzglę-
du na wiek, po glą dy czy przy na leż ność
do or ga ni za cji czy sto wa rzy szeń – tłu -
ma czy Bień kow ski. – Bo choć jest to
pis mo wy da wa ne przez SAP, je steś my
otwar ci na wszyst kich. Zwłasz cza na
mło dych, dla te go w „Znaj” bę dzie ta -
ka za sa da, że chęt niej bę dzie my
umiesz czać, na wet słab szy, tekst młod -
sze go ko le gi, niż te go co ma naz wi sko. 

Pro mo cją „mło dych, nie od kry tych,
war to ścio wych, by strych, rzut kich,
a cza sem gib kich” zaj mu je się Ka pi tan
Mat zky vel. Ma ciej Wło dar czyk –
mło dy płoc ki poe ta, czło nek za rzą du
SAP. Wy star czy obró cić w dło niach
„Zna ja” a przej dzie my do czę ści, któ rą
„za wia du je” Mat zky. Pier wsza część,
dość skrom na, po świę co na jest m.in.
płoc kim mu ra lom i pod wór kom oraz
mi ło ści w sty lu trans. – Ale nic nie stoi
na przesz ko dzie, że by w na stęp nym nu -
me rze ta część li czy ła 50 stron – do da -
je Bień kow ski.

Wszy scy au to rzy z pier wsze go nu -
me ru zre zy gno wa li z ho no ra riów, ale
na czel ny „ZNAJ” ma na dzie ję po zy -
skać środ ki na ho no ra ria: – Ro bi my
rzecz wy jąt ko wą. Żad ne sto wa rzy sze -
nie li te rac kie, ani SPP, ani SLP nie ma
swo je go pis ma. Ale mu si my zdo by wać
na nie środ ki. Pier wszy nu mer uda ło
nam się wy dać dzię ki wspar ciu Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go. Li czy my, że przy dru gim,
we sprze nas rów nież Urząd Mia sta
Płoc ka oraz od dzia ły SAP, któ rych dziś
jest 15.

Bo ha te rem pier wsze go nu me ru jest
Her bert – jak mó wi Krzysz tof Bień -
kow ski – w 2008 r. (Ro ku Her ber tow -
skim) nie mog ło być ina czej, a głów -
nym te ma tem mi łość.

W na stęp nym nu me rze, w któ rym
zgod nie z de kla ra cja mi na czel ne go ma
być bar dziej kla row ny po dział na te -
mat nu me ru, część do ty czą cą bo ha te ra
i ta po świę co ną od dzia łom, bo ha te rem
bę dzie Boh dan Za du ra, a te ma tem
„śmierć”. W ko lej nym Wi sła wa Szym-
bor ska oraz „to le ran cja i mniej szo ści
na ro do we”, a we wrześ nio wym – Jan
Pa weł II i la u re a ci Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Poe tyc kie go „Ewan ge licz ny
Pa sterz”.

Ty tuł pis ma za czer pnię ty zo stał od
Cze sła wa Mi ło sza, któ ry w la tach stu-
den ckich dzia łał w Klu bie Włó czę -
gów Wi leń skich w sek cji ZNAJ –

czy li Zmar no wa nej Nie dzie li Ani
Jed nej. 

Na kład pier wsze go nu me ru „Znaj”
to ty siąc eg zem pla rzy i jest roz pro wa -
dza ny bez płat nie. Moż na też go ścią -
gnąć w po sta ci e-bo o ka (http://ka pi -
tan -mat zky.wrzu ta.pl/). Ko lej ny nu -
mer już w mar cu. Chęt nym do współ -
pra cy z pis mem lub je go pre nu me ra ty 
po da je my kon tak ty ma i lo we:
B1956@wp.pl (do Krzysztofa. Bień -
kow skie go) i mat zky@op.pl (Ka pi tan
Mat zky). (rł) 

Pier wszy nu mer po świę ci li Her ber to wi. W ko lej nym bę dzie Za -
du ra, a w na stęp nym Szym bor ska, z któ rą trwa ją roz mo wy do ty -
czą ce jej przy ja zdu do Płoc ka na pro mo cję pis ma.

ZNAJ – w po go ni 
za ma rze niem

Kon kurs skie ro wa ny jest do or ga ni za cji
po za rzą do wych oraz in nych pod mio tów
wy mie nio nych w usta wie o dzia łal no ści
po żyt ku pub licz ne go. Pro jek ty moż na
skła dać na dwa za da nia. 

Pier wsze do ty czy pro wa dze nia dzia łań na
rzecz spo łecz no ści Płoc ka w za kre sie pro fi -
lak ty ki uza leż nień, roz wią zy wa nia prob le -
mów al ko ho lo wych, prze ciw dzia ła nia nar -
ko ma nii oraz prze mo cy w ro dzi nie. Dru gie
za da nie obej mu je edu ka cję zdro wot ną i pro -
mo cję zdro wia, pro pa go wa nie idei ho no ro -
we go krwio daw stwa oraz upo wszech nia nie
w spo łe czeń stwie wie dzy na te mat udzie la -
nia pier wszej po mo cy przed me dycz nej.

Za da nie 1

Mo że być wy ko ny wa ne po przez m.in.:
pro wa dze nie Pun któw Kon sul ta cyj nych
na te re nie Płoc ka w go dzi nach po po łud -
nio wych i w so bo ty w go dzi nach przed po -
łud nio wych lub po po łud nio wych. Po moc
mu si być udzie la na przez oso by po sia da ją -
ce sto sow ne kwa li fi ka cjenp. psy cho lo ga,
pe da go ga, praw ni ka, lo go pe dę, pro fi lak ty -
ka uza leż nień, me dia to ra, le ka rza psy chia -
trę/ne u ro lo ga. Oso by, któ rym udzie la ne
bę dą po ra dy, nie wno szą z te go ty tu łu żad -
nych op łat.

Re a li za cja za da nia mo że po le gać rów -
nież na: pro wa dze niu klu bów/sto wa rzy szeń
ab sty nen ckich, pro wa dze niu dzia łal no ści
in for ma cyj no -e du ka cyj nej, np. wy da wa nie
pub li ka cji – opra co wa nie oraz/lub ro zdaw -
nic two ulo tek, bro szur pla ka tów itp., or ga -
ni za cję im prez pro fi lak tycz nych (np. fe sty -
nów, kon kur sów, pik ni ków, itp.), a tak że
pro wa dze niu grup so cjo te ra pe u tycz nych.

Za da nie 2 

Mo że być wy ko ny wa ne m.in. po przez:
pro wa dze nie pro gra mów edu ka cyj nych,
pro pa gu ją cych ce lo wość dba nia o włas ne
zdro wie, pro mu ją cych zdro wy styl ży cia,
wie dzę o cho ro bach cy wi li za cyj nych, czyn-
ni kach ry zy ka cho rób cy wi li za cyj nych i for -

mach re duk cji czyn ni ków ry zy ka, okre so -
wej kon tro li sta nu zdro wia i for mach dzia -
łań pro zdro wot nych, tak że z za kre su pro fi -
lak ty ki cho rób na czy nio wo -ser co wych, no -
wo two ro wych, ukła du od de cho we go i ukła -
du kost no -sta wo we go. Or ga ni za cje mo gą
zgła szać pro jek ty do ty czą ce or ga ni za cji im -
prez o te ma ty ce pro zdro wot nej (np. fe sty -
nów, pik ni ków, hap pe nin gów, kon kur sów,
olim piad, itp.) oraz pro jek ty szko leń, war sz-
ta tów, se mi na riów i kon fe ren cji po dej mu ją -
cych te ma ty kę pro zdro wot ną. 

Za da nia po win ny być re a li zo wa ne w ta -
ki spo sób, aby dzia ła nia mi ob ję ta zo sta ła
jak naj wię ksza licz ba uczest ni ków. Na ich
re a li za cje ofe rent mo że zło żyć jed ną lub
kil ka ofert.

Szcze gó ło we wa run ki re a li za cji za dań
i wy kaz obo wiąz ko wych za łącz ni ków moż -
na zna leźć na stro nie http://bip.ump.pl/
w za kład ce „og ło sze nia i ko mu ni ka ty”.

Ofe rent skła da je den kom plet do ku men -
tów bez wzglę du na ilość ofert skła da nych
w po stę po wa niu kon kur so wym. Ofer ty adre -
so wa ne na Peł no moc ni ka Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka ds. Or ga ni za cji Po za rzą do wych na le -
ży skła dać w Biu rze Ob słu gi Klien ta Urzę du
Mia sta Płoc ka, ul. Zduń ska 3 na sta no wi sku
„Biu ro Po daw cze” w zam knię tych ko per -
tach, opa trzo nych na pi sem „Kon kurs” oraz
naz wą za da nia (na le ży wpi sać naz wę za da -
nia z tek stu og ło sze nia kon kur so we go) –
w nie prze kra czal nym ter mi nie do dnia 21
stycz nia 2009 ro ku, do godz. 17.30.
W przy pad ku prze sła nia ofer ty dro gą pocz to -
wą o ter mi nie zło że nia ofer ty de cy du je da ta
wpły wu do Urzę du Mia sta Płoc ka. 

Wzór dru ku ofer ty re a li za cji za da nia pub-
licz ne go moż na po brać ze stro ny in ter ne to -
wej Urzę du Mia sta Płoc ka: www.plock.eu
lub otrzy mać od Peł no moc ni ka Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka ds. Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych, ul. Mi sjo nar ska 22, 09–400 Płock lub
w Wy dzia le Zdro wia i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Mia sta Płoc ka, Sta ry Ry nek 1, 09-
400 Płock, pok. 250, 251. (rł)

Pre zy dent Płoc ka og ło sił kon kurs na wy ko na nie za dań pub licz -
nych w ro ku 2009 w za kre sie och ro ny i pro mo cji zdro wia. Ter-
min skła da nia ofert up ły wa 21 stycz nia.

Pro fi lak ty ka i pro mo cja zdro wia

Tra dy cyj ne spot ka nie no wo rocz ne z Pre zy den tem Mia sta by ło dla po nad set ki kom-
ba tan tów du żym prze ży ciem. Tych, któ rzy do sie dzi by Dzie ci Płoc ka nie mo gli do trzeć
o włas nych si łach, przy wioz ły dzie ci i wnu ki. Oprócz pre zy den ta Mi ro sła wa Mi lew skie -
go wie le ciep łych słów usły sze li od Zbi gnie wa Cza plic kie go – rzecz ni ka Wo je wo dy ds.
kom ba tan tów, ka pe la na ks. Ja nu sza Fi lar skie go, przed sta wi cie la Sta ro stwa. W spot ka -
niu uczest ni czy ła też gru pa ucz niów Szko ły Pod sta wo wej nr 23 im. Ar mii Kra jo wej.

Pięk ny kon cert pol skich pieś ni i ko lęd da ły „Dzie ci Płoc ka” wspól nie z gosz czą cym
u nich zes po łem „Ja skół ki” z Bielc, któ ry za pre zen to wał rów nież dwie pieś ni moł daw -
skie. Na ko niec 3 po ko le nia płoc czan ła ma ły się chle bem. (j)
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Wraz z po cząt kiem ro ku wzno wi li tre -
nin gi za wod ni cy płoc kiej Wi sły. Wię ksze
emo cje to wa rzy szy ły jed nak pił ka rzom
ręcz nym, gdyż 5 stycz nia od by li swój pier-
wszy tre ning z no wym szko le niow cem
Fle min giem Oli ve rem Jan se nem. Duń -
czyk jesz cze na ra zie mu si po ru szać się
z li stą naz wisk za wod ni ków wraz z przy -
pi sa ny mi nu me ra mi i ko rzy stać z po mo cy
tłu ma cza w oso bie dy rek to ra Łu ka sza
Szczuc kie go. Nie przesz ka dza mu to na to -
miast w dość zde cy do wa nym na kre śla niu
wi zji pro wa dze nia gry. Za ło że nia te są na
swój spo sób re wo lu cyj ne, ale z pew no ścią
niez będ ne w osią gnię ciu ce lu, ja kim jest
obro na mi strzow skie go ty tu łu. 

Każ dy kto śle dził po czy na nia płoc kich
szczy pior ni stów w ro zgryw kach li go wych
już wie, że zmar twie niem na ko niec ro zgry -
wek mo że być nie tyl ko ko lor me da lu, ale
w ogó le je go po sia da nie. Licz ba dru żyn,
któ ra jest na dzień dzi siej szy w sta nie po ko -
nać płoc czan wzro sła znacz nie, a to po ka -
zu je ja kie po stę py ro bią in ni, pod czas gdy
na si za wod ni cy drep czą w miej scu. A za -
tem z za ło że niem, że po trzeb na jest zmia na
sty lu gry, zga dza ją się wszy scy, a Jan sen
ma być tą po sta cią w klu bie, któ ra wie jak
to zro bić. Na po czą tek ma zo stać usz czu -
plo na ka dra I zes po łu. W pier wszej wer sji
mia ło to być 18 za wod ni ków, dziś mó wi się

na wet o 16. Jed no cześ nie dy rek tor Szczu-
c ki pod kre śla, że nie bę dzie wy prze da ży za -
wod ni ków, a to oz na cza że za si lą oni sze re -
gi II zes po łu. Cykl przy go to wań zi mo wych
tak że zo stał zmie nio ny. Pił ka rze ręcz ni nie
bę dą szli fo wać kon dy cji na obo zie w gó -
rach, jak co ro ku. Od 5 do 15 stycz nia pod-
czas tre nin gów we włas nej ha li ma ją za ję -
cia z bie ga nia, pił ki ręcz nej i noż nej oraz
za ję cia si ło we. Oli ver Jan sen za pla no wał
tak że al ter na tyw ne za ję cia tre nin go we, któ -
re ma ją przy wró cić szczy pior ni stom Wi sły
„ra dość z gry”. Nie po win no więc ni ko go
zdzi wić, je śli spot ka ją za wod ni ków Wi sły
na przy kład w krę giel ni. Na 16 i 17 stycz -
nia za pla no wa no udział Wi sły Płock w tur -
nie ju w Gło go wie. Szczy pior ni ści zmie rzą
się tam z zes po ła mi Chro bre go Gło gów,
Ki pe ra Piotr ków Try bu nal ski i cze skim
zes po łem z Ji ci na. Na stęp nie przez ty dzień
od bę dą się ko lej ne za ję cia w Płoc ku.
W dniach 24-25 stycz nia zes pół Wi sły
weź mie udział w tur nie ju w Iła wie. Ry wa -
la mi naf cia rzy bę dą: Gra ni tas Kow no,
MMTS Kwi dzyn i Tra ve land -Spo łem Ol -
sztyn. W płoc kiej ha li ki bi ce bę dą mo gli
zo ba czyć swo ich pu pi li w ak cji do pie ro 
4 lu te go w me czu Pu cha ru Pol ski z AZS
AW FiS Gdańsk, a już 3 dni póź niej w ra -
mach ro zgry wek li go wych płoc cza nie
zmie rzą się (7 lu te go) ze Sta lą Mie lec. 

Pla ny i przy go to wa nia 
szczy pior ni stów…

W So bót ce ko ło Wro cła wia ro ze gra ne
zo sta ły w grud niu fi na ły Pu cha ru Pol ski
mło dzi ków i mło dzi czek w ju do. Za wo dy są
trak to wa ne ja ko Mi strzo stwa Pol ski w tej
ka te go rii wie ko wej. W tur nie ju wy star to -
wa ły dwie za wod ni czki z płoc kie go klu bu
UKS „El jot” Płock. Ol ga Adam ska w kat.
wag. 44 kg, za ję ła VII pun kto wa ne miej sce,
a Mar ty na Ma ślan ka w kat. wag. 36 kg za -
ję ła I miej sce zdo by wa jąc dla Płoc ka dru gi
w hi sto rii i pier wszy zło ty me dal w ju do
wśród za wod ni czek tej kat. wie ko wej.
Wcześ niej w Ol szty nie w 1997 r. srebr ny
me dal zdo by ła Mar ta Choj now ska. Cze ka -
liś my więc aż 11 lat na ko lej ny me dal płoc -
kiej mło dzi czki. Ol ga i Mar ty na to po do -
piecz ne in struk to ra Pio tra Ja nu szew skie go,
któ re pier wsze swo je kro ki w ju do sta wia ły
pod okiem in struk to ra To ma sza Kor pow -

skie go, peł nią ce go ro lę opie ku na za wod ni -
czek na tym tur nie ju. pm

Mar ty na zło tą me da list ką w ju do

Mar ty na Ma ślan ka ze swo im tre ne rem
Pio trem Ja nu szew skim

Grud nio wy we e kend (13 – 14) w Tar -
czy nie k/ War sza wy stał się are ną Otwar te -
go Mię dzy na ro do we go Pu cha ru Ma zo -
wsza. Ry wa li za cja od by wa ła się in dy wi du -
al nie w ka te go riach wie ko wych se nio rów,
ju nio rów, ka de tów, ol dbo jów i ko biet oraz
dru ży no wo. Wal czo no w for mu łach se mi -
con tact i light -con tact.

W tym sto ją cym na bar dzo wy so kim po -
zio mie spor to wym tur nie ju udział wzię ło
250 za wod ni ków i za wod ni czek z 8 państw
(Bel gia, Niem cy, Pol ska, Sło wa cja, Wło -
chy, Wę gry, Nor we gia i Egipt). Pol skę re -
pre zen to wa ło kil ka dzie siąt klu bów z ca łe go
kra ju. Gro no to mia ło rów nież ak cent pło-
c ki, dzię ki za wod ni kom klu bu LKS „Pun -
cher” Płock. Wszy scy, wal czy li w for mu le
se mi -con tact. 

Mar cin Mo dze lew ski w kat. wag. 69 kg
(ju nio rów), za jął V-VIII miej sce; Ma riusz
Ban du ro wicz kat. 79 kg (ju nio rów), za jął

miej sce III, zdo by wa jąc tym sa mym brą zo -
wy me dal OMPM. Ma riusz prze grał w pół -
fi na le po niez wy kle emo cjo nu ją cej wal ce
z du żo bar dziej do świad czo nym za wod ni -
kiem klu bu KS „Nad stal”, póź niej szym
zwy cięz cą tej kat. wa go wej. Ma riusz Dłuż -
niew ski kat. +94 kg (se nio rów), za jął lo ka -
tę V-VI, wsku tek pe cho wej kon tu zji doz na -
nej w trak cie wal ki. Uczest nic two w za wo -
dach by ło do pie ro dru gim w ży ciu star tem
w tur nie jach dla płoc kich za wod ni ków –
wy cho wan ków Pio tra Ma ślan ki, te go rocz -

ne go Mi strza Eu ro py w Ta ek won do In ter -
na tio nal i wie lo krot ne go me da li sty Mi str-
zostw Pol ski w Kick bo xin gu (se mi, light
i full- con tact) oraz Ta ek won do GTF. Przy
oka zji klub pra gnie go rą co po dzię ko wać
fir mom: Hen czke, Her mes i Al tus za uzy -
ska ną wcześ niej po moc w za ku pie sprzę tu
spor to we go, niez będ ne go za rów no do tre n-
in gów jak i star tów w tur nie jach. pm

Pu char Ma zo wsza w kick -bo xin gu 

W mię dzy na ro do wych za wo dach ro ze -
gra nych w Szcze ci nie za wod ni cy klu bu
w ka te go rii mło dzi ków wy wal czy li 2 brą zo -
we me da le. Na po dium sta nę li: w ka te go rii
50 kg Piotr Na nar to wicz, a w ka te go rii 55
kg Ar tur Sa wic ki. Za cie kłe wal ki sto czy li
też: Da wid Łu niew ski i Da mian Gój ski, jed-
nak ze wzglę du na licz bę za wod ni ków
w ich ka te go riach wa go wych nie do sta li się
do fi na łów. War to pod kre ślić, że w za wo -
dach bra ło udział 215 za wod ni ków z 18 klu -
bów, tak że z Nie miec, Ho lan dii i Bel gii.

Na to miast na płoc kich ma tach za wod ni -
czki i za wod ni cy JU DO KA NO wy wal czy li
3 me da le. W za wo dach mię dzy po wia to wych
An dże li ka Giersz wy wal czy ła zło to w ka te -
go rii 30 kg po wy gra nych 4 wal kach z rzę du,
a jej ko le żan ka Ju lia Kę sic ka brąz. Wśród
chłop ców Pa tryk Bo guc ki wy wal czył w ka -
te go rii 66 kg srebr ny me dal, a Wik tor An to -
szew ski i Kry stian Pia secz ny w ka te go rii 34
kg dwa czwar te miej sca, Gie wor Pe tro sy jan
(naj mniej szy z dru ży ny) za jął 5. miej sce. 

Tre ne rzy pro wa dzą cy Le szek Ja ro siń ski
i Mi chał Ber ner oraz tre ner gru py po cząt ku -
ją cej Mar cin Ba ran są bar dzo za do wo le ni

z wy ni ków za ubieg ły se zon,ale przy da ły by
się lep sze wa run ki do tre no wa nia.

War to do dać, że UKS JU DO KA NO pro -
wa dzi za ję cia w okre sie fe rii zi mo wych dla
dziew cząt i chłop ców od 9 lat. Dla gru py
po cząt ku ją cej za ję cia są w SP nr11 przy ul.
Ko cha now skie go 11 we wtor ki i czwar tki
w godz. 16.30 – 18 (tr. Mar cin Ba ran tel.
501-789-303), tak że dla dzie ci oty łych z du -
żą nad wa gą cia ła. jar

JU DO KA NO ko lek cjo nu je me da le

Zgod nie z za ło że nia mi wło da rzy Wi sły
run da wio sen na I li gi ma być po trak to wa na
ja ko pier wszy etap bu do wa nia zes po łu, któ -
ry w na stęp nym se zo nie po wal czy o awans
do ek stra kla sy. Obec ne miej sce w li go wej
ta be li, jak też si ła ry wa li pre ten du ją cych do
li go we go awan su nie po zo sta wia ją złu dzeń.
Spa dek do II li gi ra czej Wi śle nie gro zi,
więc po zo sta je gra o przy sło wio wą „mar -
chew kę” w środ ku ta be li. Jed nak tre ner
Piotr Szcze cho wicz już te raz przy go to wu je
sze ro ką ka drę, z któ rej z pew no ścią wy ło ni
się gru pa two rzą ca I zes pół. 

Sze re gi Wi sły do tej po ry za si li li: Ja nusz
Iwa nic ki (Mo tor Lub lin), Mar cin Olej ni -
czak (So kół Alek san drów Łódz ki) oraz
Krzysz tof Wierz ba (GLKS Na da rzyn) i Pa -
weł Jur gie le wicz (ŁKS Łom ża). Pier wszy
z nich to 26-let ni skrzy dło wy. Jest wy cho -
wan kiem Po go ni Le żajsk. W la tach 2005-
2008 wy stę po wał w Sta li Sta lo wa Wo la.
Je sie nią grał w Mo to rze Lub lin, w któ rym
ro ze grał 18 me czów i strze lił 2 bram ki.
Mar cin Olej ni czak to 27-let ni po moc nik.
Jest wy cho wan kiem Star tu Łódź. Ostat nie
trzy la ta grał w bar wach So ko ła Alek san -
drów Łódz ki, z któ rym awan so wał z IV do
III li gi. W bie żą cym se zo nie ro ze grał 15
me czów i strze lił jed ne go go la. Krzysz tof
Wierz ba jest 23-let nim na past ni kiem, wy -
cho wan kiem Je zio ra ka Iła wa. W obec nym
se zo nie w ro zgryw kach III li gi łódz ko -ma -
zo wiec kiej w 15 me czach strze lił 16 bra -
mek dla GLKS Na da rzyn, w bar wach któ -
re go wy stę po wał. Pa weł Jur gie le wicz to
wy cho wa nek Het ma na Bia ły stok ma 24 la -
ta, mie rzy 186 cm wzro stu i wa ży 77 kg.

W spor to wej ka rie rze spor to wej wy stę po -
wał m. in. w Ja giel lo nii Bia ły stok, Ru chu
Wy so kie Ma zo wiec kie i War mii Gra je wo.
W ostat nim se zo nie bro nił barw ŁKS Łom -
ża. W ra mach te stów z zes po łem Wi sły tre -
nu je bram karz Łu kasz Ma lec (Ga win Kró -
lew ska Wo la) oraz Ma riusz Ra ga man
(War ta Poz nań) i Łu kasz Sę kow ski (Het-
man Za mość). Wia do mo już tak że, że do
Le gii War sza wa po wra ca z wy po ży cze nia
do Wi sły Ka mil Maj kow ski o któ re go
upom niał się tre ner sto łecz ne go klu bu Jan
Ur ban. Na za sa dzie po ro zu mie nia stron
swo ją przy go dę z płoc ką Wi słą za koń czył
Ja cek Wiś niew ski. Nie co wcześ niej wło da -
rze Wi sły po dzię ko wa li za współ pra cę ob -
co kra jow com. Roz wią za no kon trak ty
z Żar ko Be la dą, Ni ko lą Mi ha i lo vi ciem
i Mar ja nem Ju go vi ciem. 

Plan przy go to wań pił ka rzy noż nych za -
kła da tre nin gi na obiek tach przy Łu ka sze -
wi cza do 30 stycz nia. W pier wszej po ło wie
lu te go za wod ni cy wez mą udział w obo zie
przy go to waw czym w Mu szy nie. W trak cie
przy go to wań do run dy wio sen nej sztab
szko le nio wy za pla no wał tak że kil ka na ście
spot kań spa rin go wych: 30 stycz nia w Gu to -
wie Ma łym z Ja giel lo nią Bia ły stok, 14 lu te -
go w Płoc ku z Nar wią Ostro łę ka, 15 lu te go
w Poz na niu z Le chem, 18 lu te go w Płoc ku
ze Star tem Otwock, 21 lu te go w Ło dzi
z ŁKS, 22 lu te go w Płoc ku z Za wi szą Byd-
goszcz, 24 lu te go w Gu to wie Ma łym z Mo -
to rem Lub lin, 25 lu te go (miej sce do usta le -
nia) z War tą Poz nań, 28 lu te go w Płoc ku
z Pe li ka nem Ło wicz i OKS Ol sztyn oraz 7
mar ca w Płoc ku z Unią Ja ni ko wo. PN

…i pił ka rzy noż nych

Ju lia Kę sic ka i An dże li ka Giersz
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24 stycz nia Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry
i Sztu ki za pra sza do Do mu Dar mstadt
na re ci tal Jac ka Boń czy ka pt. „Pio sen -
ki kil ku Fran cu zów”. Gość jest ak to rem
te a tral nym i fil mo wym, pio sen ka rzem,
au to rem tek stów pio se nek, sce na rzy stą
i re ży se rem spek ta kli mu zycz nych, wo -
ka li stą i gi ta rzy stą for ma cji roc ko wej
Boń czyk/Krzy wań ski –
De pre sjo ni ści. 

Jest ab sol wen tem wy -
dzia łu ak tor skie go Pań -
stwo wej Wyż szej Szko -
ły Te a tral nej w Kra ko -
wie – Wy dział Za miej -
sco wy we Wro cła wiu.
Chęt nie się ga po tek sty
poe tyc kie i pio sen ki au -
to rów fran cu skich, stąd
w Płoc ku kró lo wać bę -
dzie te go wie czo ra pio -
sen ka znad Sek wa ny.

Ja cek Boń czyk pra co wał m.in. w Te a -
trze Mu zycz nym we Wro cła wiu, Te a trze
Dra ma tycz nym w Ra do miu, Te atrze Mu -
zycz nym Ro ma w War sza wie, Te a trze
Ży dow skim, Sy re na, Ko me dia, Te a trze
Dra ma tycz nym i Ram pa w War sza wie.
Brał udział w Prze glądzie Pio sen ki Ak tor -
skiej we Wro cła wiu w 2002 ro ku, od 2000
ro ku wy stę pu je z re ci ta la mi ak tor ski mi.
Za grał tez w kil ku fil mach m.in. „Za kład”
w reż. Te re sy Kot lar czyk, „Mar sza łek Pił -
sud ski” w reż. An drze ja Trzo sa -Ra sta -
wiec kie go, se ria lu „Adam i Ewa” w reż.
Fi li pa Zyl be ra, „Kli ni ce sa mot nych serc”
w reż. Lesz ka Wo sie wi cza, se ria lach –
„Na do bre i na złe”, „Kry mi nal ni”. 

Od wrześ nia 2003 do lu te go 2005
ro ku pro wa dził au dy cję au tor ską Bo ni
Ca fe w ra dio Ko lor. Jest au to rem tek-
stów do pio se nek w pro gra mach te le -
wi zyj nych dla dzie ci i mło dzie ży m.in.
Tru skaw ko we stu dio, Zie lo nym do gó -
ry i w fil mach ani mo wa nych m.in.
Shrek, Ma ła Sy ren ka, Niedź wiedź

w Du żym Nie bie skim
Do mu, Świat Bob bie -
go, Taz -ma nia, Kot Ik!,
Joh nny Bra vo, Ko cia
fe raj na w Be ver ly Hills
oraz tek stów na pły tach
Ka ta rzy ny Gro nie c i
Mi cha ła Ba jo ra. Był
tak że au torem sce na -
riu sza i re ży se rem
Kon cer tu Ga lo we go w
ra mach Ogól no pol skie -
go Prze glą du Pio sen ki
Fran cu skiej w Lu bi nie

w 2004 ro ku i au tor skie go spek ta klu
Te ra pia Jo na sza w Te a trze Roz ryw ki
w Cho rzo wie (kwie cień 2007). Od lu -
te go 2008 r. re ży se ru je spek takl „Walc
na tra wie – pio sen ki Mar ka Gre chu ty”
w Te a trze Sy re na w War sza wie.

W 1992 ro ku otrzy mal wy róż nie nie
XIII Prze glą du Pio sen ki Ak tor skiej
we Wro cła wiu, w 1999 ro ku zdo był
Grand Prix XVI Ogól no pol skie go Fe -
sti wa lu Pio sen ki Fran cu skiej w Lu bi -
nie, a rok póź niej Grand Prix XXI
Prze glą du Pio sen ki Ak tor skiej we
Wro cła wiu. 

Po czą tek re ci ta lu w Do mu Dar mstadt
o godz. 18. Ce na bi le tu: 20 zł. (j)

Pio sen ka ak tor ska w DD
Po raz je de na sty płoc kie fir my za pre -

zen tu ją w Do mu Dar mstadt swo je ka len -
da rze przy go to wa ne na 2009 rok. Jak
zwy kle pre zen to wa ne pra ce oce niać bę -
dzie pub licz ność i na gro dzi te, któ re naj -
bar dziej płoc cza nom po do ba ją się.
Otwar cie wy sta wy na stą pi 28 stycz nia
o godz. 18. Ka len da rze zgło szo ne do XI
edy cji ogla dać bę dzie moż na do 22 lu te -
go, wstęp wol ny. 

Po mysł zro dził się 11 lat te mu, po suk -
ce sie ka len da rza Ag pres su na war szaw -
skim Vi di ca lu. Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry

i Sztu ki pod chwy cił ideę i po sta no wił
stwo rzyć w Płoc ku lo kal ny prze gląd ta -
kich, je dy nych w swo im ro dza ju, wy daw -
nictw. Od tąd, za wsze pod ko niec stycz nia
moż na oglą dać ka len da rze in sty tu cji, firm
du żych i ma łych, bo ga te 12-plan szo we i te
skrom niej sze, aż po ma lut kie list ko we.
Naj wię ksze za in te re so wa nie wzbu dza ły
do tych czas te ze zdję cia mi mia sta, współ -
czes ny mi oraz ar chi wal ny mi. Nie jed no -
krot nie nie tu zin ko wy pro jekt, sza ta gra -
ficz na sta wa ły się głów nym atu tem przy-
cią ga ją cym wzrok wi dza. (j)

Płoc kie ka len da rze

Od 9 stycz nia w Do mu Dar mstadt czyn-
na jest wy sta wa ikon Ro ber ta Ru mi na. 

Ar ty sta ma larz uro dził się w 1968 ro ku
w No wym Są czu. W swo im ma lar stwie
in spi ro wa nym iko ną bi zan tyj ską, sto su je
śmia łe po łą cze nie te ma ty ki tra dy cyj nej ze
współ czes ną. Jak sam mó wi, je go spot ka -
nie z iko ną przed kil ku la ty od mie ni ło do -
tych cza so we po ję cie ar ty sty o ma lar stwie
i ca łe je go ży cie. – Zgłę bić ta jem ni ce war -
szta tu i ję zy ka iko no gra fii, to wejść do in -
ne go świa ta, świa ta har mo nii, mi ło ści i po -
ko ju. Być po nie wi dzial nej stro nie ist nie nia
to cel, do któ re go moż na dą żyć przez ca łe
ży cie pra cy twór czej. Być go to wym na
chwi lę, w któ rej otwo rzą się oczy i uj rzysz
wszyst ko to, co za wsze by ło za kry te, cze go
ist nie nie czu łeś w naj głęb szych po kła dach
swo je go ser ca.

Ro bert Ru min miesz ka i two rzy w Jam -
ni cy. Fa scy na cja sztu ką cer kiew ną i pier -
wsze pró by włas nej twór czo ści, idą ce
w tym kie run ku się ga ją dwu dzie stu lat
wstecz. Pun ktem wyj ścia sta ły się tu ry -
stycz ne wę drów ki au to ra po Łem kowsz -
czyź nie, cho ciaż nie in te re so wa ły go wów-
czas szcze gól nie sa me iko ny, a bar dziej
„ca ła cer kiew z jej świę tą prze strze nią”.
Zo gni sko wa nie za in te re so wań na iko nie
i pod ję cie włas nych prób twór czych do ko -
na ło się z cza sem, w spo sób dla ma la rza
na tu ral ny. Za pre zen to wa ne na wy sta wie
pra ce po cho dzą z ostat nich czte rech lat,
gdy na stą pi ło szcze gól ne du cho we i ar ty -
stycz ne „zag łę bie nie się” w ca łej sfe rze
kul tu ry pra wo sław nej. 

Pa ra dok sal nie, ta praw dzi wa ek splo zja
ta len tu Ro ber ta Ru mi na przy pa da na okres
cięż kich do świad czeń zdro wot nych w je go
ży ciu. Ar ty sta z pa sją stu diu je twór czość
daw nych iko no pi sów. Naj bliż sza jest mu
du cho wo śred nio wiecz na iko na bi zan tyj -
ska z X w. oraz ro syj ska szko ła ma lo wa nia

ikon An drze ja Rub lo wa z prze ło mu
XIV/XV wie ku. Dla Ro ber ta Ru mi na, tak
jak dla daw nych iko no pi sów, ma lo wa nie –
pi sa nie ikon – po sia da wy miar sa kral ny,

jest for mą do świad cze nia obec no ści Bo ga
i kon tak tu z Nim. Ma lu je far ba mi akry lo -
wy mi na de sce lub na płót nie na kle jo nym
na de skę. Chęt nie się ga po sta re, uświę co -
ne tra dy cją drew no. Po do bra zia je go prac
to frag men ty ze sta rych, znisz czo nych ław
ko ściel nych i cer kiew nych, meb li lu do -
wych, drzwi, szaf, łó żek, wiek skrzyń,
niec ki i stol ni ce, ka wał ki bel ki zrę bu cha -
łu py. Ta kie sta re de ski, słu żą ce nie raz lu -
dziom przez set ki lat, „po świę co ne i wy -
mo dlo ne”, naj le piej – zda niem ar ty sty –
na da ją się na iko nę, gdyż, „...w ta kim

obra zie pra ca tych lu dzi zo sta je prze cho -
wa na, ci lu dzie jak by ży ją z tym obra -
zem”/R.R./. Szcze gól nie chęt nie wy ko rzy -
stu je sta re bla ty od sto łów, przy któ rych
kon cen tro wa ło się prze cież ży cie ro dzin ne.
Ar ty sta wska zu je, że iko na mu si pow sta -
wać w „sprzy ja ją cej prze strze ni”, któ rą dla
nie go jest prze de wszyst kim ko cha ją ca ro -
dzi na i ca ła sfe ra ży cia ro dzin ne go, do da -
ją ca sił, da ją ca nat chnie nie i wa run ki dla
upra wia nia twór czo ści. 

Wy sta wa czyn na bę dzie do 25 stycz nia,
wstęp wol ny. Z. Wo la nin

Iko ny Ru mi na

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki or ga -
ni zu je 22 stycz nia w Do mu Dar mstadt
ko lej ną wy pra wę w ra mach Klu bu „Po -
dró że” im. Tony’e go Ha li ka. Tym ra -
zem po dro gach i be zdrożach Ira nu
opro wa dzać nas bę dą: Ma gda Ka niew -
ska i Ja kub Ja niak. 

– Do Ira nu tra fi liś my tro chę przez przy-
pa dek – opo wia da ją prze wod ni cy. – Ję zy -
ka per skie go uczy łem się do pie ro w au to -
bu sie do Te he ra nu, plan po dró ży ukła da -
liś my na miej scu, a za każ dym ro giem cze -
ka ła nies po dzian ka ku szą ca czymś zu peł -
nie no wym, niez na nym. W Ira nie, tam na
miej scu, nic nie wy glą da tak jak w ga ze -
tach. Jest eg zo ty ka, okrop ny upał, dziw ne
li te ry i zwy cza je. Ina czej otwar te są skle -
py, lu dzie ina czej się ubie ra ją, są in ne
ceg ły i ina czej pi je się her ba tę. Ale też są
wspa nia li lu dzie – otwar ci, cie ka wi świa-
ta, po moc ni i cie pli. Chcie li byś my po ka -
zać nasz sprint przez kraj czte ro krot nie
star szy od na sze go. Kraj, któ ry led wie
mus nę liś my koń ca mi pal ców, bo mie sięcz -
na wi za dla ob sza ru dwa ra zy wię ksze go
niż Pol ska to sta now czo za ma ło.

Chcie li byś my przyb li żyć świat mu zuł -
ma nów, któ ry jest in ny, za ska ku ją cy, ale
nio są cy ze so bą wie le mą dro ści i spo ko -
ju. Świat, w któ rym sa me li te ry, wy ka li -

gra fo wa ne z kun sztem są poe zją. Chcie -
li byś my na koń cu po ka zać jak wy glą da
od środ ka frag ment prze ra ża ją cej osi
zła i ter ro ru pod rzą da mi krwio żer czych
Aja tol la chów, zam knię ty poś rod ku pu -
sty ni. Bo wte dy oka że się, że ży ją tam lu -
dzie bar dzo po dob ni do nas, rzą dzą po -
li ty cy zu peł nie jak na si i ani po te he rań -
skich, ani po war szaw skich uli cach nie
bie ga ją bia łe niedź wie dzie.

Iran to trze ci świat, ale cza sem nie
war to wszyst kie go upo dab niać do pier-
wsze go.

Po czą tek po dró ży o godz. 18, wstęp
wol ny. (j)

W Klu bie po dró ży im. To ny’ego Ha li ka

Iran – upa dły Eden

Ki no do ku men tu nie miec kie go

Po la cy i Niem cy
20 stycz nia o godz. 10 i 17 Płoc ki

Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza do
Do mu Dar mstadt na po kaz fil mu z cy -
klu „Ki no do ku men tu nie miec kie go” pt.
„Na cza sie – Po la cy i Niem cy”. 

Głów nym te ma tem fil mu są ak tu al ne
sto sun ki pol sko -nie miec kie, na po cząt -
ku XXI w., per spek ty wy ich roz wo ju

w jed no czą cej się Eu ro pie. Do ref lek sji
na ten te mat skła nia 10. rocz ni ca (17
czer wca) za war cia pol sko -nie miec kie -
go Trak ta tu o Do brym Są siedz twie
i Przy jaz nej Współ pra cy oraz na su wa -
ją ca się te za, że ocze ki wa nia Pol ski wo -
bec Nie miec i Nie miec wo bec Pol ski
od bie ga ją nie jed no krot nie od za pi sów
trak ta to wych, a tak że li stów za łą czo -
nych do trak ta tu.

Wstęp wol ny. IW
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700 tys. zł – to pla no wa na, łącz na wy -
so kość do ta cji na do fi nan so wa nie za dań
w ra mach kon kur su z za kre su kul tu ry
i sztu ki w 2009 ro ku (w 2008 r. by ło 360
tys. zł). Za da nia pub licz ne mo gą być re -
a li zo wa ne od 1 stycz nia 2009 r. do 31
grud nia 2009 r. Or ga ni za cje ma ją do
wy bo ru czte ry za da nia, w ra mach któ -
rych mo gą przy go to wać swo je ofer ty. 

Pier wsze – JEST TA KIE MIA STO
PŁOCK – do ty czy pro jek tów li te rac kich,
te a tral nych, pla stycz nych, fo to gra ficz -
nych i mu zycz nych, ma ją cych na ce lu
umac nia nie toż sa mo ści lo kal nej. Za da nie
2 – MIĘ DZY CZAS – kon cen tru je się na
pro jek tach kul tu ral nych od no szą cych się
do lu dzi, tra dy cji, miejsc i wy da rzeń wpi -
sa nych w hi sto rię i te raź niej szość Płoc ka.
Pro jek ty in no wa cyj ne, ory gi nal ne, upo -
wszech nia ją ce no wa tor skie for my ek -
spre sji w sztu ce, bę dą ce dia lo giem ze
współ czes nym świa tem to Za da nie nr 3
za ty tu ło wa ne „LA BO RA TO RIUM
EDeK – Ek spe ry men tal ne Dzia ła nia Kul-
tu ral ne”. Dzia ła nia i przed sięw zię cia ma -
ją ce na ce lu upo wszech nia nie pol skiej
i świa to wej kul tu ry i sztu ki oraz edu ka cję
kul tu ral ną wpi su ją się w treść Za da nia 4. 

Do ta cje mo gą być wy ko rzy sta ne
w szcze gól no ści na: wy na gro dze nia
wyp ła ca ne na pod sta wie umów o dzie ło
i umo wy zle ce nia oraz ho no ra ria, z wy -
jąt kiem wy na gro dzeń i ho no ra riów dla
człon ków i przed sta wi cie li pod mio tu re -
a li zu ją ce go pro jekt oraz człon ków ich ro -
dzin, wy na jem obiek tów i sal niez będ -
nych do prze pro wa dze nia za da nia, kosz-
ty ob słu gi tech nicz nej, po li gra fię czy na -
gro dy rze czo we lub fi nan so we. Mia sto
do fi nan su je rów nież, z pew ny mi wa run -
ka mi, kosz ty zak wa te ro wa nia, wy ży wie -
nia i tran spor tu. Do ta cje nie bę dą udzie -
la ne m.in. na: re a li za cję pro jek tów, któ re
uzy ska ły środ ki fi nan so we z bu dże tu
mia sta Płoc ka z in ne go ty tu łu, po kry cie
de fi cy tu zre a li zo wa nych wcześ niej
przed sięw zięć, po dat ki, cła, op ła ty skar-
bo we, le a sin go we, za kup środ ków trwa -
łych czy usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat sa -
me go kon kur su, jak i niez będ nych do ku -
men tów i za łącz ni ków do skła da nej ofer-
ty moż na zna leźć na stro nie
http://bip.ump.pl/ w za kład ce „ko mu ni -
ka ty i og ło sze nia”. In for ma cji udzie la
Wy dział Kul tu ry i Spor tu Urzę du Mia sta
Płoc ka, Sta ry Ry nek 2 tel. 024 367 16 34. 

...i dwa blo ki spor tu

Pre zy dent Płoc ka og ło sił rów nież
otwar ty kon kurs ofert na re a li za cję za -
dań pub licz nych z za kre su kul tu ry fi zy-
cz nej i spor tu w 2009. Kon kurs ma na
ce lu wy ło nie nie ofert i zle ce nie or ga ni -
za cjom po za rzą do wym re a li za cji za dań
pub licz nych Mia sta Płoc ka w za kre sie
spor tu i kul tu ry fi zycz nej, po dej mo wa -
nych na rzecz roz wo ju spo łecz no – eko-
no micz ne go miasta, zas pa ka ja nia po -
trzeb i po pra wy wa run ków oraz pod no -
sze nia po zio mu ży cia miesz kań ców, a w
szcze gól no ści prze ciw dzia ła nia pa to lo -
giom spo łecz nym, za pew nie nia edu ka -
cji zdro wot nej po przez sport prze de
wszyst kim dzie ci i mło dzie ży, wy rów -
ny wa nia szans ży cio wych osób nie peł -
no spraw nych, za gos po da ro wa nia cza su
wol ne go i pod nie sie nia bez pie czeń stwa
pub licz ne go.

W Płocku przy współ pra cy z or ga ni -
za cja mi po za rzą do wy mi re a li zo wa ne bę -
dzie w 2009 ro ku za da nie uję te w blo ku
pro gra mo wym: 1. Szko le nie za wod ni -
ków oraz upo wszech nia nie spor tu po -
przez udział w za wo dach miej skich, wo -
je wódz kich, ogól no pol skich i mię dzy na -
ro do wych.

2. Or ga ni za cja za wo dów spor to wych
oraz spor to wo -re kre a cyj nych dla miesz -
kań ców Płoc ka w I pół ro czu 2009 ro ku.
Szcze gó ło we in for ma cje na te mat sa me -
go kon kur su, jak i niez będ nych do ku men -
tów i za łącz ni ków do skła da nej ofer ty
moż na zna leźć na stro nie
http://bip.ump.pl/ w za kład ce „ko mu ni ka -
ty i og ło sze nia”. In for ma cji nt. kon kur su
udzie la Urząd Mia sta Płoc ka – Wy dział
Kul tu ry i Spor tu tel. 024 367 16 31. (rł)

19 stycz nia mi ja ter min skła da nia ofert dla or ga ni za cji po za rzą -
do wych dzia ła ją cych w sfe rze kul tu ry i sztu ki oraz spor tu i kul tu -
ry fi zycz nej na dzia ła nia w 2009 ro ku.

Czte ry za da nia kul tu ry

Za ło żo ny w 2007 ro ku „PO LISH QU -
AR TET” jest jed nym z naj bar dziej in te -
re su ją cych zes po łów mło de go po ko le -
nia. Kwar tet stwo rzy ło czwo ro uta len to -
wa nych mu zy ków -so li stów, któ rych
wspól ną pa sją sta ło się in ter pre to wa nie
dzieł ka me ral nych. Ich nie ska zi tel ny
war sztat wy ko naw czy zo stał do ce nio ny
już u pro gu wspól nej pra cy pod czas
mię dzy na ro do we go kon kur su im. P.
Bor cia nie go w Reg gio Emi lia, kie dy to
zna le źli się w naj lep szej dzie siąt ce zes -
po łów z ca łe go świa ta. Każ dy z kon cer -
tów PQ spo ty ka się z uz na niem kry ty -
ków, a pub licz no ści na dłu go po zo sta je
w pa mię ci. Kwar tet ma w pla nach ko lej -
ne udzia ły w kon kur sach mię dzy na ro -
do wych, a pro po zy cje kon cer to we
otrzy mu je z naj bar dziej zna ko mi tych sal
Pol ski oraz spo za gra nic kra ju. 

Każ dy z mu zy ków jest in dy wi du al -
nym sty pen dy stą Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Sztu ki. Od 2008 ro ku opie kę pe da go -
gicz ną nad zes po łem spra wu je wy bit ny

pe da gog i czło nek kwar te tu „Ca me ra ta”
Piotr Re i chert. 

Mło dych mu zy ków bę dzie my mie li
oka zję zo ba czyć i usły szeć 17 stycz nia
o godz. 18 w Do mu Dar mstadt przy Sta -
rym Ryn ku 8. Kon cert za ty tu ło wa no
„Po lish Qu ar tet – mu zycz ne in spi ra cje”,
a za pre zen tu ją się w nim: Woj ciech Ko -
prow ski – I skrzyp ce, Alek san dra To -
ma siń ska – II skrzyp ce, Mi chał Bry ła –
al tów ka, Ka rol Ma ria now ski – wio lon -
cze la. 

Na to miast 15 stycz nia, rów nież
o godz. 18 w DD roz pocz nie się kon cert
kar na wa ło wy w wy ko na niu ucz niów
kla sy śpie wu so lo we go prof. Jo lan ty
Sie nie wicz płoc kiej Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej. Za pre zen tu ją oni m.in. pol-
skie pieś ni Cho pi na i Kar ło wi cza, prze-
bo je Ab by, a tak że re per tu ar mu si ca lo -
wy. Wo ka li stom akom pa nio wać bę dzie
na for te pia nie Mi chał Gra bias i Ma ria
Mie czy kow ska.

Wstęp wol ny. IW

Kon cer ty w Do mu Dar mstadt

Do Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej
im. Ka ro la Szy ma now skie go przy je cha -
ło w grud niu 5 pia nin fir my Ya ma ha. To
ko lej ny dar Eii chi Na kay a ma z Ja po nii
dla mło dych płoc kich mu zy ków.

Ten nie tu zin ko wy ja poń ski „Mi ko łaj”
jest wła ści cie lem fir my Ki gou Kai, zaj-
mu ją cej się pro duk cją szkła ar ty stycz ne -
go, dzia ła ją cej na te re nie Ja po nii i Fran -
cji. Prze de wszyst kim jest jed nak me lo -
ma nem i wiel kim mi łoś ni kiem mu zy ki
Cho pi na. Szcze gól nym uwiel bie niem
da rzy na szą, nie ży ją cą już, wy bit ną pia -
nist kę Ha li nę Czer ny -Ste fań ską, stąd za -
pew ne je go za in te re so wa nie do rocz ny -
mi kon kur sa mi pia ni stycz ny mi jej imie -

nia, or ga ni zo wa ny mi przez Pań stwo wą
Szko łę Mu zycz ną w Płoc ku.

Eii chi Na kay a ma wspie ra sam kon -
kurs, fun du jąc na gro dy dla mło dych pia -
ni stów w po sta ci for te pia nu i wy ja zdu
na kon cer ty do Ja po nii (w ostat niej edy-
cji obie na gro dy zdo był Krzysz tof Ksią -
żek z Kra ko wa). Grud nio wy pre zent to
ogrom na po moc w wy po sa że niu szko ły,
któ ra in stru men tal ne za ku py tej mia ry
po czy ni ła 10 lat te mu.

Za tak wiel ki wkład w roz wój mło -
dych pol skich pia ni stów oraz pro mo -
wa nie kul tu ry pol skiej za gra ni cą, ja -
poń ski gość w li sto pa dzie 2008 ro ku
uho no ro wa ny zo stał przez mi ni stra
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bo -
gda na Zdro jew skie go me da lem Glo ria
Ar tis. PSM

Ja poń ski dar

Do 30 stycz nia 2009 r. or ga ni za cje
po za rzą do we mo gą ubie gać się o do fi -
nan so wa nie przed sięw zięć kul tu ral nych
re a li zo wa nych na te re nie wo je wódz twa
ma zo wiec kie go. Po moc fi nan so wą
moż na uzy skać m.in. na or ga ni za cję fe -
sti wa li, wy staw ar ty stycz nych, prze glą -
dów, war szta tów ar ty stycz nych, ple ne -
rów, przed sięw zięć o cha rak te rze na ro -
do wym i re gio nal nym, a tak że edu ka -
cyj nym. W 2009 ro ku na ten cel (re a li -
zo wa ny od 1 kwiet nia do 20 grud nia br.)
w bu dże cie wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go za re zer wo wa no 2 mln zł.

W tym ro ku or ga ni za cje po za rzą do we
mo gą ubie gać się o do fi nan so wa nie pro-
jek tów w ra mach pię ciu za dań:

Za da nie I – or ga ni zo wa nie lub uczest-
nic two w fe sti wa lach, kon kur sach, prze -
glą dach, war szta tach ar ty stycz nych i in -
nych im pre zach ma ją cych zna cze nie dla
pol skiej kul tu ry i sztu ki – na te re nie wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go. 

Za da nie II – or ga ni zo wa nie lub
uczest nic two w przed sięw zię ciach pod -
trzy mu ją cych tra dy cję na ro do wą oraz
lu do wą, zwią za ną z upa mięt nie niem
osób i miejsc za słu żo nych dla Ma zo -
wsza, pie lę gno wa nie pol sko ści oraz roz -
wój świa do mo ści na ro do wej, oby wa tel -
skiej i kul tu ro wej. 

Za da nie III – edu ka cja kul tu ral na
dzie ci i mło dzie ży w róż nych for mach.

Za da nie IV – wy da wa nie ni sko na -
kła do wych, nie ko mer cyj nych pub li ka cji
i pe rio dy ków, ksią żek, ka ta lo gów, na -
grań fo no gra ficz nych i au dio wi zu al -
nych, do ty czą cych Ma zo wsza. 

Za da nie V – Fry de ryk Cho pin –
atrak cja kul tu ral na Ma zo wsza.

Ofer ty kon kur so we na le ży skła dać oso-
bi ście – w jed nym z pun któw Kan ce la rii
Ogól nej przy ul. Brech ta 3, Ja giel loń skiej
26 lub Ks. I. Kło po tow skie go 5 w go dzi -
nach 8 – 16 lub za poś red nic twem pocz ty
(de cy du je da ta stem pla pocz to we go) ul.
Ja giel loń ska 26, 03-719 War sza wa. Na
ko per cie na le ży po dać naz wę – „KON -
KURS OFERT, UPO WSZECH NIA -
NIE KUL TU RY I SZTU KI, ZA DA -
NIE NR...”. Ofer ty moż na nad sy łać tak że
dro gą elek tro nicz ną na adres urzad_mar -
szal kow ski@ma zo via.pl. Przyj mo wa ne
bę dą tyl ko te ofer ty, któ re bę dą opa trzo ne
kwa li fi ko wa nym pod pi sem elek tro nicz -
nym. Mak sy mal na kwo ta do fi nan so wa nia
dla jed nej ofer ty wy no si 20 tys. zł.

Wzór for mu la rza ofer ty oraz szcze gó -
ło wy re gu la min kon kur su do stęp ne są
na stro nie in ter ne to wej www.ma zo -
via.pl w za kład ce or ga ni za cje po za rzą -
do we. mm

2 MLN ZŁ NA KUL TU RĘ I SZTU KĘ
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Zi ma w zoo? To jest to! Wy star czy
tyl ko spoj rzeć na pan dę ma łą, któ ra

przy by ła do nas z War sza wy 23 grud-
nia ja ko gwiazd ko wy pre zent pod
cho in kę dla Płoc ka. W Wi gi lię ra doś -
nie bie ga ła po wy bie gu. – Na słu chi -
wa liś my co ma do po wie dze nia i...
ogól nie by ła bar dzo za do wo lo na –
mó wi Alek san der Ni we liń ski, dy rek -
tor ogro du. W śro dę 7 stycz nia, kie dy
tem pe ra tu ra oscy lo wa ła przy – 20
stop niach Cel sju sza pan da ska ka ła so -
bie bez tro sko z ga łę zi na ga łąź. Ta kie
zi mo we spa ce ry urzą dza nie mal co -
dzien nie. Z zi my cie szą się też pan te -
ry śnież ne, pin gwi ny i fo ki. Na wet
lwy wy cho dzą co dzien ne na jed no lub
dwu go dzin ne spa ce ry. Dzia ła też mi -
ni -zoo.

Re mon ty i pla ny

Na śnie gu nie zo ba czy my na pew no
kan gu rów i małp, no i ni ci z wy pra wy

do pa wi lo nu z pła za mi i ga da mi. Trwa
tam re mont. Wzmac nia ne są fun da -
men ty. Bę dzie wy mie nia ne m.in.
oświet le nie, in sta la cja elek trycz na,
po sadz ki oraz część ter ra riów. Na lep -
szą po go dę cze ka prze bu do wa da chu.
Na dłuż szy czas bę dzie my mu sie li po -
że gnać się rów nież z ak wa ria mi.
Trwa ją prze no si ny ryb, dla któ rych
za ku pio ne zo sta ły spe cjal ne pla sti ko -
we po jem ni ki po 1000 l i 5000 l.
Część po cze ka na no we ak wa ria, a po -
zo sta łe zo sta ną prze ka za ne do in nych
ogro dów. Na no wą aran ża cję bę dzie -
my jed nak mu sie li po cze kać dłu żej,
ale jak za pew nia dy rek tor li czy się
efekt, a ten – że by był za do wa la ją cy –
wy ma ga dłu gich przy go to wań i ogro -

mu pra cy.
Z wios ną za pew ne roz pocz nie się

oczysz cza nie no wych te re nów zoo

i przy go to wa nie pod pla no wa ną in fra -
struk tu rę. Na prze bu do wę cze ka wy -
bieg dla ży raf, któ ry wzbo ga ci się
m.in. o ko jec dla dziec ka. Dy rek tor
Ni we liń ski chciał by rów nież spro wa -
dzić do Płoc ka ge par dy. Lo kum dla
nich za pla no wał w opusz czo nym wy -
bie gu wil ków grzy wia stych. – Sa mi ca
zmar ła ze sta ro ści, a wie ko wy sa miec
po je chał do ZOO w War sza wie, gdzie
– ra czej już po raz ostat ni – utwo rzył
pa rę ho do wla ną – tłu ma czy. – Świa -
do mie nie umiesz cza my w nim no wych
zwie rząt. Część prac wy ko na my włas -
ny mi si ła mi; wy mia na sta re go, zar -
dze wia łe go ogro dze nia, prze bu do wa
bu dyn ku. 

Ostat nim ma rze niem dy rek to ra,
któ re ma du że szan sę na re a li za cję,
jest bu do wa wy bie gu dla niedź wie dzi
bru nat nych (patrz obok). (rł)

Dzię ki nam, tu ry stom, niedź wie -
dziom bru nat nym co raz trud niej zna -
leźć miej sce do ży cia w na tu ral nym
śro do wi sku. Za gro że nie jest na ty le
po waż ne, że już nie tyl ko kra jo we, ale
i świa to we or ga ni za cje za czy na ją się
in te re so wać „pol skim mi siem”. Od co
naj mniej kil ku na stu ty god ni w sta -
cjach te le wi zyj nych moż na zo ba czyć
krót kie spo ty or ga ni za cji eko lo gicz -
nej WWF za ty tu ło wa ne „Po móż nam
chro nić pol skie niedź wie dzie”. WWF
zbie ra fun du sze m.in. na li cze nie
gwar (niedź wie dzich ja skiń), ba da nia
DNA pol skie go dra pież ni ka i ak cje
edu ka cyj ne dla osób wy bie ra ją cych
się w gó ry. Na stro nie in ter ne to wej
or ga ni za cji, moż na zna leźć m.in. in -
for ma cje jak za cho wy wać się w Ta -
trach, Be ski dach i Biesz cza dach, by
po móc tym dra pież ni kom prze żyć
kon takt „w kra i nie tu ry stów”. Z ko lei
EA ZA ru sza z kam pa nią och ro niar ską
„Nie cał kiem par szy wa 12-tka”. Ta
„dwu nast ka” to m.in. nor ka eu ro pej -
ska, wilk, ro so mak, lis ar ktycz ny

i hisz pań ski oraz wy dra i pol ski
niedź wiedź – dra pież ni ki, któ rym lu -
dzie co raz bar dziej uprzy krza ją ży cie.

Płoc kie zoo chce, nie tyl ko włą czyć
się w dzia ła nia pro mo cyj ne te go pro-
gra mu, ale zro bić du ży krok na przód
i wy bu do wać im po nu ją cy, po nad hek-
ta ro wy wy bieg oraz, rów nie im po nu -
ją cą, ścież kę dy dak tycz ną wraz z imi -
ta cją mi sio wej ga wry. 

– Ma my miej sce, czy li wy bieg, na
któ rym dziś znaj du ją się la my i ku cy -
ki. Wy bieg móg łby być nie mal iden ty-
cz ny jak w Al pen Zoo Innsbruck (Au s-
tria). Z tym, że oni miesz czą się na
600 mkw, a u nas by ło by dwa ra zy ty -
le – tłu ma czy dy rek tor i po ka zu je
zdję cia, któ re przy po mi na ją al pej ski
stok; ka mien ne blo ki, ma ły wo dos pad
i ba sen z ży wy mi pstrą ga mi tę czo wy -
mi, na któ re po lu je miś.

– Zadz wo ni łem do dy rek to ra zoo
w In sbruc ku, któ ry zgo dził się prze -
słać nam pro jekt wy bie gu, te raz jest
adap to wa ny do na szych po trzeb. Go -
to we są już ba da nia ge o de zyj ne

„płoc kie go sto ku”, trwa
opra co wy wa nie pro jek tu
i po szu ki wa nie środ ków
na re a li za cję. Po mysł po -
do ba się Na ro do we mu
Fun du szo wi Och ro ny
Śro do wi ska, któ ry po -
dob ne przed sięw zię cia fi -
nan so wał wcześ niej na -
wet w 100 pro cen tach.
Dla fun du szu waż na jest
stro na edu ka cyj na i ilość
po ten cjal nych zwie dza ją -
cych. – Pla nu je my bu do -
wę ścież ki dy dak tycz nej
z peł ną in for ma cją o sy -
tu a cji niedź wie dzi w Pol -
sce, z bu do wą wspom nia nej ga wry,
a co do zwie dza ją cych... W 2008 r.
by ło ich bli sko 200 tys. Za kła dam
więc, że rocz nie nasz wy bieg zo ba czy -
ło by ok. 150 tys. zwie dza ją cych – mó -
wi Ni we liń ski i za pew nia, że te sza-
cun ko we da ne spo do ba ły się przed sta -
wi cie lom Fun du szu, do któ re go za -
mie rza zło żyć wnio sek o wspar cie fi -

nan so we. – Ca ły czas zbie ram in for -
ma cje i ma te ria ły, tak aby mógł pow-
stać tu naj lep szy i naj pięk niej szy wy -
bieg w Pol sce. Je steś my to win ni mi -
siom. To bar dzo ak tyw ne i in te li gen -
tne zwie rzę, któ re bę dzie się wspa nia -
le u nas pre zen to wać – do da je. Pla nu -
je, że w Płoc ku za miesz ka ła by trój ka
niedź wie dzi. (rł)

Czy niedź wiedź bru nat ny wró ci do płoc kie go zoo? Są na to du że szan se. Dy rek tor 
Ni we liń ski my śli o po nad hek ta ro wym wy bie gu i im po nu ją cej ścież ce dy dak tycz nej.

Bę dzie my ra to wać niedź wie dzie?

Zi mo wy spa cer w ogro dzie
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Krzy żów ka świą tecz na
Za ba wa krzy żów ko wa, umiesz czo na w nu me rze 21 (201) „Sy gna łów Płoc -

kich” nie by ła chy ba trud na, bo pra wi dło wych ha seł czy tel ni cy do star czy li nam
po nad 150. Płock w zi mo wej sza cie to pra wi dło we ha sło krzy żów ki, a ci któ rzy
do star czy li je do re dak cji wzię li udział w lo so wa niu na gród. Otrzy ma ją je:

Ro mu ald Ki nal ski z Ro go zi na (MP3), Ka ta rzy na Stan gret z ul. Ar mii Kra-
jo wej (MP3), Be a ta Wo łyń ska z al. Ja na Pa wła II (MP3), Jan No wac ki z ul.
Pszcze lej (bon na sło dy cze), Ar tur Li piń ski z ul. Jaś mi no wej (bon na sło dy cze),
Ma rian na Chrza now ska z ul. Gał czyń skie go (bon na sło dy cze), Jaś Je wu ła
z ul. Do bro wol skie go (bon na sło dy cze), Zo fia Dłu gosz z ul. Mo re lo wej (ka len -
darz z obra za mi płoc kie go ma la rza A., Ki riu szy na), Ma rian Przy by łow ski z ul.
Bar tni czej (ka len darz Ki ru szyn), Ta de usz Koz łow ski z al. Ja cho wi cza (ka len -
darz Ki ru szyn), San dra Wis niew ska z ul. Nor wi da (ka len darz Ki ru szyn), Al fre-
da Gło wac ka z ul. Sien kie wi cza (Kuch nia pol ska), Jan Mil ner z ul. Mio do wej
(Lek sy kon PWN), Ewa Star ska z ul. Wol skie go (Tech ni ki ma sa żu), Jan Go rze-
la ny z ul. Dy bow skie go (At las świa ta), Ka zi mierz Rzęt kow ski z ul. Na Skar pie
(Pol ska -prze wod nik), Bar ba ra Uda łow z ul. Lach ma na (100 fil mów), Jad wi ga
Ka sza z ul. Jas nej (Kuch nia z Zie lo ne go Wzgó rza), El żbie ta Bie drzyc ka z ul.
Mic kie wi cza (upo mi nek z ka len da rzem), Ja cek Bo gu szew ski z al. Ja na Pa wła II
(upo mi nek z ka len da rzem), Ry szard Kwa si bor ski z ul. Rem bie liń skie go (upo -
mi nek z ka len da rzem).

Wy mie nio ne oso by za pra sza my po od biór na gród do re dak cji w ra tu szu (Sta -
ry Ry nek 1 pok. 220) w go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta w ter mi nie do koń ca sty-
cz nia br. Upo min ki nie o de bra ne do koń ca stycz nia za si lą pu lę na gród w na stęp -
nym lo so wa niu. (j)

Jak co ro ku, pa s-
tusz ko wie, anio ło wie
i kró lo wie przy by li
12 grud nia do sie dzi -
by „Dzie ci Płoc ka”.
Bli sko 30 miej skich
przed szko li przy go to -
wa ło wy stę py na IX
już Prze gląd Te a trzy -
ków Bo żo na ro dze -
nio wych. Przed szko -
la ki, dzię ki pięk nym
stro jom, wcie la ły się
ko lej no w ro le; Ma rii
i św. Jó ze fa, anio łów oraz trzech mędr ców. Przed sta wia ły ty po we ja seł ka, scen ki
z Mi ko ła jem i świę tą ro dzi ną, śpie wa ły ko lęd i pa sto rał ki. 

W na gro dę każ de przed szko le otrzy ma ło du żą ma skot kę, książ ki, a każ dy uczest-
nik drob ny upo mi nek i pa czkę sło dy czy. 

Im pre zę, zor ga ni zo wa ną przez Miej skie Przed szko le nr 20, otwo rzył bp Ro -
man Mar cin kow ski. By li przed sta wi cie le Urzę du Mia sta – spon so ra prze glą du
i Ku ra to rium Oświa ty.

Spot ka nie przy cho in ce

Naj pięk niej sze w Płoc ku
W księ gar ni Książ ni cy Płoc -

kiej za o pa trzyć się moż na w du -
ży, 13-plan szo wy ka len darz na
2009 rok. Posz cze gól ne mie sią -
ce zdo bią zwy cięż czy nie i fi na -
list ki kon kur su Miss Pol ski oraz
Miss Pol ski Na sto la tek, na tle
naj pięk niej szych i naj cie ka -
wszych miejsc na sze go mia sta.
Ka len darz wy dał Urząd Mia sta
Płoc ka. Au to ra mi zdjęć są: Ma -
riusz Mły nar kie wicz oraz Igor
Dro zdow ski. Se sje fo to gra ficz -
ne od by wa ły się w sier pniu m.
in. w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki,
Mu ze um Ma zo wiec kim, w par -
ku za Ka te drą, przy am fi te a trze,
a na wet w naj węż szej w Płoc ku
uli cy Ko ziej.

Ka len da rze moż na ku pić przy
ul. Ko ściusz ki 6 w ce nie 19 zło -
tych.                                  ag

GWIAZDKOWE REMANENTY

Do Miej skie go Przed szko la Nr 34 im.
Ku bu sia Pu chat ka Świę ty Mi ko łaj przy -
szedł już 5 grud nia. Wi tał cu kier ka mi
dzie ci i ro dzi ców jesz cze w dro dze do pla -
ców ki. Wraz z Mi ko ła jem przed szko la ki
go ści ły też te go dnia mło dzież z ZST
„70”, któ ra wy stą pi ła w ro li Śnie ży nek
i Mi ko ła jów ba wiąc się z dzieć mi.

Od wie dzi ny Mi ko ła jów z „sie dem dzie -
siąt ki” sta ły się od kil ku lat tra dy cją w MP
Nr 34, za po cząt ko wa ną przez dy rek tor
Da nu tę Ko mo sę. Mło dzież wraz z opie ku -
na mi: Ma rzan ną Po lań czyk – na u czy cie -
lem ję zy ka pol skie go i ks. Grze go rzem

przy go to wa li dla dzie ci sze reg kon kur sów i nies po dzia nek. Trzy dni póź niej ten sam
Mi ko łaj zro bił nies po dzian kę dzie ciom z od dzia łów przed szkol nych w SP Nr 20; wi -
tał po dro dze do szko ły i czę sto wał słod ko ścia mi.

Te go dnia rów nież przed szko la ków od wie dził za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Płoc ka –
Piotr Ku be ra w or sza ku baj ko wych po sta ci, wrę cza jąc każ de mu przed szko la ko wi mi -
ko łaj ko wy upo mi nek, ufun do wa ny przez Urząd Mia sta Płoc ka i zo sta wił pre zen ty dla
grup przed szkol nych. D. K.

Mi ko łaj w Bo ro wi czkach


