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64 la ta te mu, opusz cza jąc mia sto
przed zbli ża ją cym się fron tem bia ło ru -
skim, Niem cy do ko na li jesz cze dwóch
okrut nych mor dów na płoc cza nach. 18
stycz nia 1945 ro ku wy wie źli 200 więź -
niów z płoc kie go wię zie nia do Brwil na
i w le sie roz strze la li. Na stęp ne go dnia,
strze la jąc i wrzu ca jąc gra na ty za pa la -
ją ce do ka mie ni cy przy ul. Sien kie wi -
cza, chcie li zlik wi do wać śla dy po wię -
zie niu w tym miej scu lu dzi z ła pa nek
i przy pad ko wych ofiar. Z 82 zam knię -
tych na Sien kie wi cza oca la ło trzech –
resz ta zgi nę ła od kul al bo zo sta ła żyw -
cem spa lo na.

– Jed ną z ofiar był kil ku na sto let ni
syn są siad ki z ul. Zduń skiej – Cze siek
Rej chart – opo wia dał na cmen ta rzu
przy al. Ko by liń skie go 16 stycz nia br.
Jan Szy mań ski, świa dek tam tych dni.
– Pa mię tam jak mat ka roz pa cza ła, bo
to był je dy nak, i jak po tem wie źli go na
san kach z Sien kie wi cza tu, na cmen-
tarz.

Mło dzież z Gim na zjum nr 5 im. Zyg-
mun ta Pa dlew skie go i Zes po łu Szkół

Usług i Przed się bior czo ści im. A.J. No -
wo wiej skie go (któ ra przy go to wa ła
rocz ni co wą uro czy stość) uważ nie słu -
cha ła tych świa dectw z „pier wszej rę -
ki”. Płk An to ni Je lec przy pom niał, że
by ły to ostat nie dwa be stial skie akor dy
II woj ny świa to wej w Płoc ku, któ rej
skut ki płoc cza nie od czu li już pier wsze -
go wrześ nia 1939 ro ku, kie dy na mia s-
to spa dły pier wsze bom by i by ły pier-
wsze ofia ry, a 5 wrześ nia zbom bar do -
wa na zo sta ła ka te dra. Ape lo wał do
mło dzie ży, by pa mię ta li o okru cień -
stwach woj ny i swo im ży ciem za wsze
sta wa li w obro nie po ko ju, któ ry nie jest
da ny nam na za wsze. Każ de po ko le nie
mu si sa mo o nie go za bie gać.

Uro czy stość przy mo gi le wię kszo ści
ofiar z ul. Sien kie wi cza (a górnym
zdjęciu) roz po czę ła ro ta, a za koń czył
hymn pań stwo wy. Pod krzy żem i tab li -
cą z na pi sem „Mę czen ni kom ter ro ru fa -
szyz mu nie miec kie go spa lo nym w dniu
19/1 1945 r. przez bar ba rzyń ców ge sta -
pow skich. Cześć ich pa mię ci” zło żo no
wień ce i za pa lo no zni cze. (j)
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21 stycznia, w 64. rocznicę zakończenia działań wojennych w Płocku kombatanci i dyrektor
Wydziału Kultury i Sportu – Roland Bury złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
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Ostat ni akt 
bar ba rzyń ców

Wo do cią gi pla nu ją wie le in we sty cji
ze środ ków włas nych spół ki,

a tak że z bu dże tu mia sta oraz środ ków
zew nętrz nych, czy li np. z kre dy tów czy
do fi nan so wa nia z Unii Eu ro pej skiej. 

21 mln zło tych spół ka pla nu je wy -
dać na upo rząd ko wa nie gos po dar ki
ście ko wej w mie ście. 

– Chce my na ten cel po zy skać do fi -
nan so wa nie ze środ ków eu ro pej skich –

mó wi za stęp ca pre zy den ta Da riusz
Za widz ki, od po wie dzial ny za pra cę
spó łek gmin nych. – Sta ra my się o to
od po nad ro ku, ale w mię dzy cza sie
zmie ni ły się pro ce du ry. We dług no -
wych za sad, Wo do cią gi mu szą prze -
pro wa dzić kon sul ta cje spo łecz ne, aby
uzu peł nić wnio sek i w ten spo sób do s-
to so wać go do obec nych wy ma gań eu -
ro pej skich. 

Upo rząd ko wa nie gos po dar ki ście ko -
wej w Płoc ku ma po le gać m.in. na re a -
li za cji za da nia pn. Bu do wa ka na li za cji
sa ni tar nej na te re nie osie dli Gó ry -Cie -
cho mi ce wraz z po dłą cze niem do
oczysz czal ni ście ków w Ma sze wie.

W tym ro ku „Wo do cią gi” pla nu ją wy -
dać pra wie 3 mln zło tych na opra co -
wa nie do ku men ta cji pro jek to wej.
Pow stać ma ona w 2010 ro ku, a re a li -
za cję in we sty cji za pla no wa no w la tach
2011-2013. Cał ko wi ty koszt przed-
sięw zię cia ob li czo no na ok. 43 mln zł. 

6 mln zł ma być przez na czo ne w tym
ro ku na roz po czę cie prze bu do wy i roz -
bu do wy oczysz czal ni ście ków w Ma sze -
wie. – Środ ki te po cho dzić bę dą z kre dy -
tu udzie lo ne go przez Bank Och ro ny Śro -
do wi ska – wy jaś nia Da riusz Za widz ki. 

Pra wie 8 mln zł ma kosz to wać kon-
ty nu a cja bu do wy sie ci ka na li za cji sa n-
i tar nej na te re nie osie dli Bo ro wi czki
i Par ce le. Przez dwa la ta spół ka pla nu -
je po ło żyć ok. 9,3 km sie ci w uli cach:
Kor cza ka, Har cer ska, Bo ro wic ka,

Wiej ska, Wierz bo wa, Li ścia sta, Par ce -
le, Św. Hu ber ta, Li sia, Ży wicz na, Ja s-
trzę bia, Dro zdo wa oraz Szpa cza. 

W lip cu 2008 ro ku spół ka pod pi sa ła
kon trakt na opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wej dla za da nia: Ro zdział ka -
na li za cji ogól nos pław nej na desz czo -
wą i sa ni tar ną w cen trum Płoc ka.
W tym ro ku ma być ona go to wa,
a mia sto bę dzie mu sia ło na to wy dać
4,2 mln zł. 

Wo do cią gi Płoc kie pla nu ją w 2009
ro ku za in we sto wać w sieć wo do cią go -
wą. Ze środ ków włas nych za 200 tys.
zł spół ka wy bu du je m.in. od ci nek wo -
do cią gu ma gi stral ne go wzdłuż ul. Wy -
szo grodz kiej (od ul. Par ce le do gra ni cy
mia sta). Po nad to pod czas re mon tu ul.
Uro czej pla no wa na jest wy mia na ok.

130 me trów wo do cią gu. Koszt in we -
sty cji osza co wa no na 50 tys. zł. Po -
dob ne przed sięw zię cie za pla no wa no
w ul. Pia ska, na od cin ku od al. Pił sud -
skie go do ul. Lach ma na. Tam, pod czas
re mon tu dro gi, zo sta nie wy mie nio nych
ok. 700 me trów rur. Kosz to wać to bę -
dzie ok. 250 tys. zł. Wy mia na 300 me -
trów wo do cią gu cze ka tak że miesz kań -
ców ul. Wschod niej (od ul. Ko cha now -
skie go do Szo pe na). In we sty cja bę dzie
po łą czo na z re mon tem dro gi. 

Ze środ ków włas nych spół ka chce 
tak że roz bu do wać sieć wo do cią go wą
przy ul. Ma zo wiec kiej na osie dlu Bo ro -
wi czki. To już dru gi etap za da nia prze -
wi dzia ne go do re a li za cji w la tach 2008-
2010. W tym ro ku „Wo do cią gi” na ten
cel wy da dzą 200 tys. zł. 

W związ ku z roz wo jem bu dow nic -
twa miesz ka nio we go trze ba po ło żyć
67,5 me tra wo do cią gu w ul. Tar tacz nej
za 24 tys. zł oraz wy bu do wać sieć
o dłu go ści 210 me trów w ul. Gra bów -
ka (40 tys. zł.). 

dokończenie na str. 6

2009 rok bę dzie ko lej nym okre sem in ten syw nej bu do wy i mo der -
ni za cji sie ci wo do cią go wej i ka na li za cyj nej w Płoc ku

Po dziem na ro bo ta
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* Dzię ki 11 fi na li stom olim piad przed-
mio to wych „Ma ła cho wian ka” za ję -
ła 50. miej sce w kra ju w ran kin gu
szkół po nad gim na zjal nych.

* PO KiS za trud nił eki pę al pi ni stów do
od śnie ża nia da chu am fi te a tru.

* Ra tu szo wy Wy dział Edu ka cji za jął
I miej sce w wo je wódz twie w ogól -
no pol skim kon kur sie poz nań skie go
Cen trum Edu ka cji i Roz wo ju „Sa -
mo rząd na 6”.

* Se zon stud nió wek roz po czę li 9 stycz -
nia ma tu rzy ści z L.O. Sto wa rzy sze -
nia Oświa tow ców Pol skich.

* „Ja giel lon ka” za pra sza w każ dą śro dę
o godz. 17 ucz niów szkół po nad -
gim na zjal nych na za ję cia w Mię -
dzysz kol nym Klu bie My śli Pol skiej.

* Trzy płoc kie fir my zgło si ły do Miej -
skie go Urzę du Pra cy za miar zwol-
nie nia po nad 400 pra cow ni ków. 

* 17 stycz nia w Ga le rii Wi sła otwar ta
zo sta ła 23. w kra ju ka wia ren ka
„em pik ca fe”.

* Rajd Da kar po be zdro żach Ar gen ty -
ny eki pa Or len Te am za koń czy ła na
bar dzo do brych po zy cjach: Krzysz -
tof Ho łow czyc na pią tej, Ja kub
Przy goń ski był je de na sty a Ja cek
Cza chor dwu dzie sty.

* Płoc cy tak sów ka rze do ma ga ją się
pod nie sie nia mi ni mal nych sta wek
za prze jazd.

* Roz po czął się re mont Po do lan ki.
Wy ko naw ca – ka to wic ki Bu dus –
ma 8 mie się cy na upo ra nie się
z wszyst ki mi uster ka mi.

* Po nie waż za in te re so wa nie sztucz -
nym lo do wi skiem jest mi ni mal ne
MZOS zde cy do wał się je sprze dać.

* Po od wo ła niu Woj cie cha Ry gal skie -
go obo wiąz ki dy rek to ra płoc kiej de -
le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty po -
wie rzo no Jo an nie Ba na siak.

* W ce li płoc kie go Za kła du Kar ne go
po wie sił się (19 stycz nia) Ro bert
Pa zik – trze ci ska za ny za za bój stwo
Krzysz to fa Olew ni ka.

* TNP, Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
i płoc ki od dział Sto wa rzy sze nia Fil -
mu Na u ko we go za pre zen to wa ły (22
stycz nia) w au li po li tech ni ki efek ty
wspól ne go pro jek tu, do fi nan so wa -
ne go z Fun du szu Gran to we go – 3
fil my po pu lar no na u ko we.

* 24 stycz nia go ścił w Płoc ku wi ce pre -
mier Wal de mar Pa wlak. Na po li -
tech ni ce wyg ło sił wy kład nt. bez-
pie czeń stwa ener ge tycz ne go Pol ski,
a w Mu ze um Ma zo wiec kim spot kał
się z przed sta wi cie la mi płoc kie go
biz ne su.

* Zdy mi sjo no wa ny zo stał dy rek tor
płoc kie go wię zie nia.

* Ra tu szo wy ko or dy na tor po mo cy hu -
ma ni tar nej – An drzej Gaj dka prze -
ka zał sto łów kom Ca ri ta su i Sto wa -
rzy sze niu św. Bra ta Al ber ta 100 kg
ry żu i 30 kg cu kru.

* Ko mu ni ka cja Miej ska te stu je pier-
wszy hy bry do wy au to bus; ma 18 m
dłu go ści, mo że za brać 150 pa sa że -
rów, zu ży wa 30% mniej pa li wa i jest
bar dzo ci chy, ale kosz tu je znacz nie
wię cej od tra dy cyj ne go so la ri sa.

* Pa weł Kry siak – za wod nik MUKS
Płock zdo był zło ty me dal w bie gu
na 60 m pod czas ha lo wych 
mi strzostw Pol ski ju nio rów w Spa -
le. Usta no wił też swój ży cio wy re -
kord 6,92 s. (j)

Mi nęło pół miesiąca
Do wy na ję cia

W bu dyn ku przy ul. 3 Ma ja 16 na
trze cim i czwar tym pię trze jest wol nych
25 lo ka li. Pre zy dent zde cy do wał o ich
wy na ję ciu w try bie pub licz ne go prze tar -
gu nie o gra ni czo ne go. Lo ka le są róż nej
wiel ko ści – od 9,59 mkw. do 46,8 mkw.
Staw ka wy wo ław cza do prze tar gu wy -
no si 10 zł/mkw.

Na po moc spo łecz ną

Roz strzy gnię ty zo stał kon kurs ofert
dla or ga ni za cji po za rzą do wych, któ re
w 2009 ro ku bę dą re a li zo wa ły za da nia
z za kre su po mo cy spo łecz nej. Do kon -
kur su przy stą pi ło 20 or ga ni za cji. Ko mi -
sja kon kur so wa wy bra ła 21 ofert, któ re
do fi nan so wa ne bę dą łącz nie na kwo tę
430 tysięcy zło tych. Po moc z bu dże tu
uzy ska ją: Pol ski Zwią zek Eme ry tów,
Ren ci stów i In wa li dów, Zwią zek Sto-
wa rzy szeń „Bank Żyw no ści”, od dział
Sto wa rzy sze nia Dzie ci Woj ny, Sto wa -
rzy sze nie Pra cy dla Nie peł no spraw nych
DE FAC TO, za rząd re jo no wy PCK,
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Po mo cy im.
św. Bra ta Al ber ta, Pol ski Zwią zek Głu -
chych, Pol ski Zwią zek Nie wi do mych,
To wa rzy stwo Opie ki nad Cho ry mi ze
Sto mią POL IL KO, Sto wa rzy sze nie
SCLE RO SIS MUL TI PLEX, Pol skie
Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków, Sto wa rzy -
sze nie „Odzy skać wię zi”, Sto wa rzy sze -
nie „Je stem”, Ca ri tas Die ce zji Płoc kiej,
Pol skie Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków,
Hos pi cjum Płoc kie, PKPS. Kwo ta do fi -
nan so wa nia (w za leż no ści od za da nia)
wy nie sie od 1 ty sią ca do 55 tys. zł.

Bę dą pla ny

Pre zy dent zde cy do wał o przy stą pie -
niu do spo rzą dze nia trzech miej sco -
wych pla nów za gos po da ro wa nia prze -
strzen ne go. Pier wszy obej mie re jon
ulic: Dol nej, Gór nej, Wod nej, Gra nicz -
nej, Wy szo grodz kiej i tra sę do ja zdo wą
do mo stu So li dar no ści. Dru gi do ty czyć
bę dzie re jon tra sy do ja zdo wej do no we -
go mo stu, uli ce: Gra bów ka i Go ści niec.
Trze ci upo rząd ku je te ren mię dzy ul.
Cie cho mic ką a wschod nią i po łud nio wą
gra ni cą ad mi ni stra cyj ną mia sta

Te re ny te są w krę gu za in te re so wa nia
licz nych in we sto rów, a jed no cześ nie –
w obec nym sta nie rze czy – na ra żo ne są
na sa mo wo lę bu do wla ną na skar pie wi -
śla nej. (j) 

Prezydent zarządził
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Uwa ga, zmia na kon ta
Urząd Mia sta Płoc ka – Wy dział

Skar bu i Bu dże tu Od dział Po dat ków
i Op łat in for mu je, iż z dniem 1 lu te -
go 2009 ro ku ule ga zmia nie nu mer
ra chun ku bie żą ce go Bu dże tu Mia sta
Płoc ka, na któ ry ma ją być prze ka zy -
wa ne na leż ne do cho dy. 

No wy nu mer ra chun ku: PKO
BANK POL SKI 13 1020 3974
0000 5502 0177 7929.

22 stycz nia mi nę ła 146. rocz ni ca
wy bu chu Pow sta nia Stycz nio we go
prze ciw ko ro syj skie mu im pe rium.
Ogól no na ro do wy zryw, og ło szo ny
ma ni fe stem Tym cza so we go Rzą du
Na ro do we go 22 stycz nia 1863 ro ku,
ob jął nie tyl ko Kró le stwo Pol skie, ale
tak że zie mie utra co ne na dzi siej szej
Li twie, Bia ło ru si i czę ści Ukra i ny.
By ło to naj wię ksze z pol skich pow-
stań na ro do wych, mia ło cha rak ter
woj ny par ty zan ckiej i cie szy ło się po -
par ciem mię dzy na ro do wej opi nii pub-
licz nej. 

Mi mo to i po cząt ko wych suk ce sów,
po ro ku za koń czy ło się klę ską pow-
stań ców; kil ka dzie siąt ty się cy zo sta ło
za bi tych, ty siąc stra co nych, oko ło 38
ty się cy ska za nych na ka tor gę i wy -
wie zio nych na Sy be rię. Resz ta – oko -
ło 10 ty się cy – wy e mi gro wa ła. Tra g-
icz nym ak cen tem wiel kie go zry wu
na ro do we go, od któ re go za czę to tra -
cić wia rę w zwy cię stwo, by ło poj ma -
nie 21 kwiet nia, osa dze nie w płoc kim
wię zie niu, a na stęp nie do ko na nie eg -
ze ku cji 15 ma ja 1863 ro ku na czel ni ka

woj sko we go gen. Zyg mun ta Sko rup ki
Pa dlew skie go. O świ cie wy wie zio no
go z aresz tu ul. Płoń ską (dziś ul. Pa -
dlew skie go) na miej sce stra ce nia
w są siedz twie ko szar i wraz z kil ko ma
in ny mi pow stań ca mi roz strze la no.

W 1923 ro ku na tym miej sc usta -
wio no krzyż, któ ry znik nął po II woj -
nie świa to wej. Po now nie krzy żem
upa mięt nio no to miej sce pa mię ci na r-
o do wej w 1999 ro ku. Od te go cza su
co ro ku w ko lej ne rocz ni ce wy bu chu
pow sta nia pod krzy żem skła da ne są
kwia ty i pa lo ne zni cze. Po dob nie
w tym ro ku, w ten spo sób pa mięć
pow stań ców stycz nio wych ucz ci li
ucz nio wie szkol ne go ko ła hi sto rycz -
ne go i sa mo rząd ucz niow ski Szko ły
Pod sta wo wej nr 18, a de le ga cja ucz -
niów ze Szko ły Pod sta wo wej nr 12
zło ży ła wią zan kę kwia tów na mo gi le
pow stań ców na cmen ta rzu gar ni zo no -
wym przy ul. Nor ber tań skiej. W ko -
ście le p.w. św. Sta ni sła wa Kost ki od -
pra wio na zo sta ła msza świę ta za po -
leg łych, za mor do wa nych i zmar łych
pow stań ców. (j)

W hoł dzie pow stań com

Kwiaty składa przewodniczący Rady Miasta Płocka Tomasz Korga
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Dy rek to rzy szkół przed sta wi li wy ni -
ki kon tro li szkol nych skle pi ków. Są
one pro wa dzo ne w sze ściu szko łach
pod sta wo wych: SP6, SP12, SP16,
SP17, SP22 oraz ZS nr 2. Dy rek to rzy
stwier dzi li, że w pun ktach tych wy e li -
mi no wa no na po je ga zo wa ne (np. co -
la). Ucz nio wie nie za ku pią tak że chip-
sów. Ajen ci wpro wa dzi li do swo jej
ofer ty owo ce, so ki, ka nap ki oraz ciast-
ka zbo żo we. 

Zmia ny za szły tak że w gim na zjach.
Kon tro le prze pro wa dzo no w G2,
G4,G5, G6 oraz G8. W tych szko łach
ucz nio wie nie ku pią na po jów ga zo wa -
nych oraz ener ge ty zu ją cych (np.
w Gim na zjum nr 5 wy co fa ny zo sta nie
au to mat z na po ja mi te go ty pu). Do ty-
ch cza so wy asor ty ment po sze rzo no
o owo ce (jabł ka, man da ryn ki, ba na ny),

jo gur ty, ka nap ki, wo dę nie ga zo wa ną,
a tak że so ki.

Ze szkół po nad gim na zjal nych skon-
tro lo wa ne zo sta ły: LO im. Wł. Ja gieł ły,
ZS nr 3, ZSB nr 1, ZSZ nr 1, ZSU iP,
ZSEK oraz “Sie dem dzie siąt ka”. Na po je
ener ge ty zu ją ce zo sta ły za stą pio ne so ka -
mi oraz wo dą mi ne ral ną. Ucz nio wie
swą die tę wzbo ga cą o świe że droż dżów -
ki, owo ce, a tak że da nia na ciep ło i su -
rów ki.

Wy dział Edu ka cji jest za do wo lo ny
z wy ni ków kon tro li. Oka za ło się, że nie -
zdro wa żyw ność zo sta ła wy co fa na ze
skle pi ków pod ko niec 2008 ro ku. Ce lem
Wy dzia łu Edu ka cji jest dłu go ter mi no wa
zmia na na wy ków ży wie nio wych dzie ci
i mło dzie ży po przez zwię ksze nie udzia -
łu owo ców i wa rzyw w ich co dzien nej
die cie. seb

Zdro wsza die ta ucz niów
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Przy pom nij my, że miesz kań cy mo gli wy po wie dzieć
się, czy chcą tram wa ju w róż ny spo sób. Mo gli zag ło so -
wać w in ter ne cie lub wy peł nić spe cjal nie przy go to wa ne
an kie ty. Po nad to pro fe sjo nal na fir ma SMG/KRC prze ba -
da ła res pon den tów te le fo nicz nie.

Na stro nie in ter ne to wej Urzę du Mia sta swo je gło sy
od da ło 7,5 tys. osób. Aż 76 proc. by ło za bu do wą li nii
tram wa jo wej w mie ście. Do Od dzia łu Ko mu ni ka cji
Spo łecz nej wpły nę ły 223 wy peł nio ne an kie ty. Na py ta -
nie: czy w Płoc ku po trzeb ny jest tram waj? 187 osób,
czy li po nad 84 proc. od po wie dzia ło po zy tyw nie, a 35
(15,77 proc.) – ne ga tyw nie. W roz mo wach te le fo nicz -
nych wy ni ki są po dob ne: wśród 1000 prze ba da nych
osób, aż 75 proc. chcia ło no we go roz wią za nia ko mu ni -
ka cyj ne go w Płoc ku. Wię ksze po par cie tram waj zy sku -
je wśród ko biet (79 proc.) niż wśród męż czyzn (76
proc.). Tram wa ju naj bar dziej chcą oso by do 24. ro ku
ży cia i ci, któ rzy ukoń czy li 45 lat. Bio rąc pod uwa gę
wyksz tał ce nie, oka za ło się, że naj wię kszą apro ba tą (80
proc.) tram waj cie szy się wśród osób z wyksz tał ce niem
pod sta wo wym i za wo do wym. 

Wśród ko rzy ści wy ni ka ją cych z bu do wy tram wa ju
wska zy wa ne są prze de wszyst kim: zmniej sze nie kor ków
i skró ce nie cza su prze ja zdu. Męż czyź ni zde cy do wa nie
czę ściej wska zu ją ja ko ko rzyść po pra wę śro do wi ska, ko -
bie ty zaś skró ce nie cza su prze ja zdów. Dla osób z wy-
ksz tał ce niem pod sta wo wym waż na jest po pra wa kom for -
tu i wy go dy ja zdy. 

We wszyst kich ro dza jach ba dań, wię kszość płoc czan
wska za ła, że wo li mieć no wo czes ny tram waj ty pu „Tran -
slohr”, czy li na gu mo wych opo nach z jed ną szy ną pro wa -
dzą cą. W an kie tach za ta kim roz wią za niem opo wie dzia ło
się aż 96 proc., a pod czas roz mów te le fo nicz nych – 69 proc. 

– Nie ukry wam, że bę dzie to trud na in we sty cja, ale roz -
po czy na my pra ce – mó wił Mi ro sław Mi lew ski. – W I pół -
ro czu br. og ło si my prze targ na pro jekt tech nicz ny bu do -
wy li nii tram wa jo wej w na szym mie ście. Wy bra na fir ma
bę dzie mu sia ła uzy skać tak że poz wo le nie na bu do wę.
Rów no cześ nie chce my, aby in na fir ma, praw do po dob nie
rów nież wy bra na w prze tar gu, wy ko na ła dla nas aran ża -
cję fi nan so wą. Ist nie je kil ka moż li wo ści po zy ska nia pie -
nię dzy na ten cel. 

Wśród op cji Pre zy dent wy mie nił m.in. środ ki z Unii
Eu ro pej skiej, róż ne go ro dza ju do ta cji lub bez zwrot nych
po ży czek. – Do pusz cza my też moż li wość zre a li zo wa nia
przed sięw zię cia w for mie par tner stwa pub licz no -pry wat -
ne go – mó wił Mi lew ski. – Pie nią dze z zew nątrz są ko -
niecz ne, bo z bu dże tu mia sta bę dzie my w sta nie po kryć
mak sy mal nie 25 proc. ca łej in we sty cji. 

Pre zy dent za po wie dział tak że, że po nie waż płoc cza nie
zde cy do wa li, że chcą mieć tram waj no wo czes ny jed no -
szy no wy, to mia sto mu si spraw dzić moż li wość ta kie go
przed sięw zię cia. – Tyl ko jedna firma na świe cie pro du -
ku je te go ro dza ju wa go ni ki – wy jaś niał. – Dla te go mu si -
my mieć pew ność niez mien no ści ce ny. Nie ste ty, mo że to
wpły nąć na opóź nie nie prze tar gu na pro jekt tech nicz ny. 

We dług Pre zy den ta, w op ty mal nym wa rian cie roz po -
czę cie I eta pu, czy li bu do wa li nii tram wa jo wej od Po dol -
szyc do szpi ta la, moż li we by ło by w 2010 ro ku. W naj gor -
szym przy pad ku ter min ten prze su nię ty zo stał by na 2011
rok. – Przy za ło że niu, że po Płoc ku bę dzie jeź dził tram waj
jed no szy no wy, trze ba na je go bu do wę przez na czyć oko ło
dwóch lat – mó wił Pre zy dent. – Je śli bę dzie to tram waj
kla sycz ny, bu do wa po trwa o rok dłu żej.

W bu dże cie mia sta na 2009 rok na ten cel za re zer -
wo wa no 3 mln zł, w przy szłym ma to być 12 mln zł.
Re a li za cja I eta pu kosz to wać ma ok. 300 mln zł, choć
ja ka bę dzie osta tecz na ce na oka że się po roz strzy -
gnię ciu prze tar gu. – W przy pad ku tram wa ju no wo -
czes ne go, wa go ni ki kosz tu ją o 500 ty się cy eu ro wię -
cej niż kla sycz ne – wy jaś niał Pre zy dent. – Ale ca łe
przed sięw zię cie jest tań sze, ze wzglę du na mniej szą
in ge ren cję w in fra struk tu rę mia sta.

A trze ba bę dzie w Płoc ku zmie nić wie le. Ko niecz na
jest np. bu do wa bez ko li zyj ne go skrzy żo wa nia al. Pił sud -
skie go z to ra mi ko le jo wy mi. Aby tram waj mógł po ko ny -
wać Ro si cę, trze ba też wy bu do wać dru gą nit kę ul. Wy-
szo grodz kiej. Trze ba też od no wa po sta wić most na
Brzeź ni cy. – W tym przy pad ku i tak za kil ka lat trze ba bę -
dzie to wy ko nać, nie za leż nie od bu do wy li nii tram wa jo -
wej – mó wił Mi ro sław Mi lew ski. 

Niez będ ne jest tak że po sze rze nie al. Ko by liń skie go
obok cmen ta rza bądź po ło że nie li nii obok. Prze bu do wać
też trze ba bę dzie wia dukt na ul. Spół dziel czej i po sze rzyć
al. Ja cho wi cza ko ło Sta ni sła wów ki. 

– Bu do wa li nii tram wa jo wej to trud ne i am bit ne za da -
nie, ale zmie ni ona ob li cze mia sta – za koń czył Pre zy dent.
– To w Płoc ku bę dzie li nia tram wa jo wa, któ ra ja ko je dy -
na w Pol sce, od cza sów po wo jen nych, zo stanie wy bu do -
wa na od pod staw. Mał go rza ta Da nie luk

Płoc cza nie zde cy do wa li, że chcą, aby po mie ście jeź dził tram waj. Nie po zo sta je nam nic in ne go, jak przy stą pić
do prac – za po wie dział na kon fe ren cji pra so wej, 14 stycz nia pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski.

Przed szko le przy ul. Ko ściusz ki dzia ła ło od 1951 ro ku.
Od 14 lat pla ców kę pro wa dził płoc ki sa mo rząd. Nie ste ty,
ca ły bu dy nek jest w fa tal nym sta nie i na le ży mu się ge ne -
ral ny re mont. Zaj mie się nim Przed się bior stwo Bu do wla -
ne „Ed bud” z Płoc ka. Za wy ko na nie wszyst kich prac,
w prze tar gu og ło szo nym przez Urząd Mia sta, za o fe ro wa -
ło naj niż szą ce nę – 1 mln 684 tys. 887 zł. Droż sze ofer ty
zło ży li: Przed się bior stwo Kon ser wa cji Za byt ków, Usług
Bu do wla nych i Han dlu Ex port -Im prot „Bud ja fex”
z Dział do wa (1 mln 784 tys. zł), go sty niń skie Przed się -
bior stwo Wie lo bran żo we „Bud -Gost” (1 mln 975 tys. zł),
Przed się bior stwo Bu dow nic twa Ogól ne go i Za gos po da ro -
wa nia Te re nów Zie lo nych „Bu drox” z Go sty ni na (1 mln
979 tys. zł), płoc kie Przed się bior stwo Bu do wla ne „El mir”
– 2 mln 10 tys. zł, kon sor cjum firm: Za kład Re mon to wo -
Bu do wla ny „Rem -Bud” i Elek tro in stal z Płoc ka (2 mln
309 tys. zł), ko lej ne kon sor cjum: Przed się bior stwo Bu do -
wla no -U słu go we „Wix bud” z Mi ro sła wia k/Płoc ka i P.I-U
„We resz czyń ski” z Płoc ka (2 mln 353 tys. zł) oraz Przed-
się bior stwo Bu do wla ne „In vest Bud”, któ re za wy ko na nie
wszyst kich ro bót chcia ło 2 mln 670 tys. zł. 

Obec nie przy ul. Ko ściusz ki 7 znaj du ją się dwa obiek-
ty. W jed nym do tej po ry znaj do wa ło się na par te rze
przed szko le, a wy żej – miesz ka nia. Na dział ce sto ją też:
ofi cy na miesz kal na z wy dzie lo nym pod wó rzem oraz ko -
mór ki gos po dar cze. Na po zo sta łej czę ści te re nu znaj du -
je się plac za baw dla przed szko la ków oraz al tan ka. Wo -
kół ros ną drze wa. 

Po re mon cie za gos po da ro wa nie te re nu się nie zmie ni.
Na to miast część ofi cy ny (drew nia na, naj bar dziej zni-
sz czo na) oraz ko mór ki gos po dar cze, sta re ogro dze nie pod-

wó rza i je go utwar dze nie zo sta ną ro ze bra ne. Mu ro wa na
ofi cy na z czę ścią fron to wą od ul. Ko ściusz ki po zo sta nie. 

Wszyst kie pra ce na dzo ro wa ne bę dą przez kon ser wa to -
ra za byt ków, gdyż obiekt jest wpi sa ny do re je stru za byt -
ków. Pra cow ni cy Ed bu du zaj mą się re mon tem i roz bu do -
wą bu dyn ku głów ne go, któ ry w przy szło ści bę dzie zaj-
mo wa ło przed szko le. Wy mie nio ne zo sta ną wszyst kie
drew nia ne stro py nad piw ni ca mi oraz par te rem. Mu ry zo -
sta ną oczysz czo ne i od grzy bio ne. Ścia ny zo sta ną za i zo lo -
wa ne i po ło żo ne bę dą no we tyn ki. Pow sta nie też no wa
klat ka scho do wa. Część nie daw no wy mie nia nych okien
na par te rze po zo sta nie. Na to miast in ne zo sta ną za stą pio -
ne no wy mi drew nia ny mi i z two rzyw. Bu dy nek bę dzie
miał no wą więź bę da cho wą, a dach po kry ty zo sta nie da -
chów ką. Wy ko na ny bę dzie też pod jazd dla nie peł no -
spraw nych. Z piw ni cy na par ter i pod da sze rze czy bę dzie
moż na tran spor to wać dźwi giem to wa ro wym. Kuch nia
zo sta nie od po wied nio wy po sa żo na. Ro bot ni cy wy ko na ją
też węz ły: ciepl ny, wod no -ka na li za cyj ny, wen ty la cji oraz
niez będ ne przy łą cza. Bu dy nek zy ska tak że no wą in sta la -
cję od gro mo wą, in sta la cje elek trycz ne i te le fo nicz ne. 

Wy bu do wa ny zo sta nie tak że no wy utwar dzo ny par -
king. Pow sta nie on w miej scu sta re go pod wó rza i ro ze -
bra nej ofi cy ny. Po za koń cze niu prac dział kę ota czać bę -
dzie no we ogro dze nie. Przed szko la ki bę dą mog ły ko rzy -
stać z no we go pla cu za baw. 

Za koń cze nie wszyst kich ro bót za pla no wa no na 31 paź -
dzier ni ka 2009 ro ku. M.D.

Już nie dłu go roz pocz nie się re wi ta li za cja Miej skie go
Przed szko la nr 1. Od wrześ nia 2008 ro ku dzie ci, któ re
mia ły uczęsz czać do tej pla ców ki, za ję cia ma ją w Szko -
le Pod sta wo wej nr 1 przy Pa sa żu Vu ka Ka ra dzi ca. 

„Je dyn ka” 
pod na dzo rem

Wios ną zmie ni się ogro dze nie przy Szko le Pod sta -
wo wej nr 1. To nie tyl ko kos me tycz ny za bieg, gdyż
płot zo sta nie prze su nię ty w stro nę bu dyn ku. Dzię ki te -
mu pow sta ną no we miej sca par kin go we. 

Obec nie te ren szko ły jest ogro dzo ny, a je go stan jest
róż ny. Od stro ny wschod niej, czy li od Pa sa żu Vu ka
Ka ra dzi ca po sta wio no be to no we ogro dze nie o wy so -
ko ści ok. 140 cm. Je go stan tech nicz ny jest do bry, ale
z uwa gi na kon struk cję, fir ma, któ ra wy gra prze targ
bę dzie mu sia ła je prze bu do wać. Od tej stro ny do szko -
ły pro wa dzi bra ma wja zdo wa z fur tką. 

Od stro ny wschod niej bu dy nek ota cza me ta lo wy
płot o wy so ko ści ok. 110 cm. Je go stan wy ma ga na -
praw, tzn. trze ba bę dzie wy pro sto wać, oczy ścić i po -
ma lo wać niek tó re ele men ty. Od stro ny za chod niej me -
ta lo we ogro dze nie ma wy so kość ok. 150 cm. Jest ono
w do brym sta nie, gdyż znaj du je się od stro ny pocz ty
i nie jest ogól no do stęp ne. Dla te go trze ba je tyl ko oczy -
ścić i po ma lo wać. Na to miast od pół no cy w ogó le nie
ma ogro dze nia.

Po prze rób kach od stro ny Pa sa żu ogro dze nie zo -
sta nie prze su nię te w kie run ku bu dyn ku szko ły 
o 5-7,5 m. Bę dzie wy ko na ne z ażu ro wych, me ta lo -
wych ele men tów. W tej czę ści znaj dzie się rów nież
no wa bra ma o sze ro ko ści 5 me trów i fur tka o sze ro -
ko ści 1,2 m. Ogro dze nie od pół no cy bę dzie wy ko na -
ne rów nież z me ta lo wych, ażu ro wych ele men tów.
Na prze ciw ko wej ścia do szko ły za pro jek to wa no bra -
mę i fur tkę. 

Od stro ny wschod niej wy gos po da ro wa ne zo sta ną
dwie za to ki par kin go we, wy ło żo ne sza rą kost ką be -
to no wą. W jed nej bę dzie mog ło zmie ścić się dzie -
więć, a w dru giej dzie sięć sa mo cho dów. W każ dej
za to ce wy dzie lo ne bę dzie jed no miej sce dla po ja -
zdów osób nie peł no spraw nych. Po mię dzy par kin -
giem a ogro dze niem zo sta nie po sa dzo na zie leń. 

(m.d.)

Par king i płot



4 Sygnały Płockie

*XXXII SESJA RADY MIASTA*XXXII SESJA RADY MIASTA*XXXII SESJA RADY MIASTA*XXXII SESJA RADY MIASTA*

1. UCH WA ŁA NR 452/XXXII/09
w spra wie przy ję cia wa run ko we go do fi -
nan so wa nia w ra mach pro jek tu pn. „Bu -
do wa dróg do ja zdo wych (kra jo wych) do
II prze pra wy mo sto wej w Płoc ku – etap
I. Bu do wa od cin ka I i II”,

2. UCH WA ŁA NR 453/XXXII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umów z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
i in ny mi pod mio ta mi upraw nio ny mi,
w ro zu mie niu usta wy o po mo cy spo -
łecz nej, na re a li za cję za dań pub licz nych
w za kre sie po mo cy spo łecz nej na okres
prze kra cza ją cy rok bu dże to wy,

3. UCH WA ŁA NR 454/XXXII/09
w spra wie do pusz cze nia zap ła ty po dat -
ków sta no wią cych do cho dy bu dże tu
Gmi ny – Mia sta Płock kar tą płat ni czą,

4. UCH WA ŁA NR 455/XXXII/09 
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,

5. UCH WA ŁA NR 456/XXXII/09
w spra wie wy ra że nia wo li utwo rze nia
i przy stą pie nia Gmi ny – Mia sto Płock
do Płoc kiej Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej,

6. UCH WA ŁA NR 457/XXXII/09
w spra wie upo waż nie nia Dy rek to ra
Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz -
nej w Płoc ku do po dej mo wa nia dzia łań
wo bec dłuż ni ków ali men ta cyj nych,

7. UCH WA ŁA NR 458/XXXII/09
w spra wie nie od płat ne go prze ję cia na
rzecz Gmi ny – Mia sto Płock nie ru cho -
mo ści za bu do wa nej sta no wią cej włas -
ność Skar bu Pań stwa,

8. UCH WA ŁA NR 459/XXXII/09
w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dze -
nia Miej sco we go pla nu za gos po da ro wa -
nia prze strzen ne go te re nu po ło żo ne go
w re jo nie tra sy do ja zdo wej do mo stu
im.”So li dar no ści” ul. Cie cho mic kiej

oraz wschod niej i po łud nio wej gra ni cy
ad mi ni stra cyj nej mia sta w Płoc ku,

9 UCH WA ŁA NR 460/XXXII/09
w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dze -
nia Miej sco we go pla nu za gos po da ro -
wa nia prze strzen ne go te re nu po ło żo -
ne go w re jo nie tra sy do ja zdo wej do
mo stu im. ,,So li dar no ści”, uli cy Jor da -
now skiej, wschod niej gra ni cy ad mi ni -
stra cyj nej mia sta oraz uli cy Cie cho -
mic kiej w Płoc ku,

10. UCH WA ŁA NR 461/XXXII/09
w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dze -
nia Miej sco we go pla nu za gos po da ro wa -
nia prze strzen ne go w re jo nie tra sy do ja -
zdo wej do mo stu im.”So li dar no ści”, uli -
cy Gra bów ka i ul.Go ści niec w Płoc ku,

11. UCH WA ŁA NR 462/XXXII/09
w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dze -
nia Miej sco we go pla nu za gos po da ro wa -
nia prze strzen ne go te re nu po ło żo ne go
w re jo nie uli cy Dol nej, uli cy Gór nej,
uli cy Wod nej, uli cy Gra nicz nej, uli cy
Wy szo grodz kiej, tra sy do ja zdo wej do
mo stu im. „So li dar no ści” od Ron da
Wol ska Pol skie go w Płoc ku,

12. UCH WA ŁA NR 463/XXXII/09
w spra wie zmia ny uch wa ły nr
448/XXXI/08 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 30 grud nia 2008r. 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”,

13. UCH WA ŁA NR 464/XXXII/09
w spra wie prze ję cia z mo cy usta wy na
włas ność Gmi ny – Mia sto Płock po rzu -
co ne go po ja zdu mar ki Ford Escort nr re -
je stra cyj ny WP 31102, nr iden ty fi ka cyj -
ny VIN WFO AXXGGA ATB01297,

14. UCH WA ŁA NR 465/XXXII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2009 rok,

15. UCH WA ŁA NR 466/XXXII/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
67/VI/07 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 27
lu te go 2007 ro ku w spra wie: po bo ru op -
ła ty skar bo wej w dro dze in ka sa oraz
wyz na cze nia in ka sen tów i wy so ko ści
wy na gro dze nia za in ka so.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o wy jaś nie nie, dla cze go prze-
targ na bu do wę „Zło te go ro gu” zo stał og -
ło szo ny na stro nie in ter ne to wej MTBS 23
grud nia 2008 z ter mi nem skła da nia wnio -
sków do 31 grud nia 2008? In for ma cja ta
nie mia ła szans do trzeć do wie lu firm. 2/
W ja ki spo sób UMP po ma ga lu dziom be -
zdom nym w cza sie mro zów? 3/ Dla cze go
MTBS nie za mie ścił og ło sze nia o prze -
tar gu na za bu do wę „Zło te go Ro gu”
w me diach, zwłasz cza w lo kal nej pra sie?
4/ Dla cze go pis ma adre so wa ne przez
oby wa te li lub in sty tu cji do Ra dy Mia sta
Płoc ka nie są przed sta wia ne ogó ło wi rad-
nych. 5/ Dla cze go Ka to lic kie Sto wa rzy -
sze nie Po mo cy im. Św. Bra ta Al ber ta –
or ga ni za cja po żyt ku pub licz ne go – nie
otrzy ma ła fun du szy na fun kcjo no wa nie
w 2009 ro ku?

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o po da nie ak tu al ne go har mo -
no gra mu bu do wy ul. Brzosk wi nio wej
wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą. 2/ Pro -
szę o po da nie ak tu al ne go har mo no gra -
mu bu do wy ul. Śli wo wej. Czy wy ło nio -
no już wy ko naw cę?

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę, aby przed okre sem wio sen no -
-let nim wy ko nać no we oz na ko wa nie (po -
zio me i pio no we) ście żek ro we ro wych.
Czy jest pla no wa ne po łą cze nie ście żek
w al. Ja na Pa wła II z ul. Ar mii Kra jo wej?
2/ W ja kim ter mi nie i w ja ki spo sób jest
prze wi dzia ne po łą cze nie pa sa żu Pa de -
rew skie go z Ro si cą przez ul. Wy szo -
grodz ką? 3/ Wno szę o wy rów na nie na -
wierz chni ul. Nor ber tań skiej po mię dzy
wia duk tem ko le jo wym a strzel ni cą. 4/
Wno szę o przy cię cie i wy ko na nie pie lę -
gna cji drzew wzdłuż ul. Wy szo grodz kiej,
po czą wszy od skrzy żo wa nia z ul. Har cer -
ską do gra nic ad mi ni stra cyj nych mia sta.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę pod jąć dzia ła nia w spra wie
wio sen ne go for mo wa nia drzew i krze -
wów na ul. Czwar ta ków, Wy szo grodz -
kiej i al. Ja na Pa wła II. 2/ Wno szę o wy -
mia nę na sa dzo nych drzew na Pa sa żu
Pa de rew skie go na drze wa o ku li stej ko -
ro nie. 3/ Pro szę o na sa dze nie róż wzdłuż
alei Ja na Pa wła II. 4/ Wno szę o uzu peł -
nie nie roz kła dów ja zdy au to bu sów na
przy stan kach KMP na Po dol szy cach.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Na
proś bę za in te re so wa nych, pro szę o prze -
dłu że nie kur su au to bu su li nii nr 12 
(od jeż dża ją ce go z przy stan ku przy al.
Ja cho wi cza o godz. 13.40) do pęt li na
ul. Mły nar skiej (Słup no). Opr. (j)

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXXII 
se sji w dniu 27 stycznia 2009 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi 
w styczniu 2009 ro ku:

Wszyst kie mpzp do ty czyć bę dą te re -
nów po ło żo nych w re jo nie tra sy do ja -
zdo wej do no we go mo stu. 

Pier wszy z nich obej mu je: od za cho -
du po łud nio wą gra ni cę tra sy do ja zdo wej
do mo stu im. So li dar no ści, od pół no cy –
oś uli cy Cie cho mic kiej, od wscho du –
wschod nią gra ni cę ad mi ni stra cyj ną

mia sta, a od po łud nia – po łud nio wą gra -
ni cę Płoc ka.

Dru gi oprócz tra sy do ja zdo wej do no -
wej prze pra wy, obej mo wać ma tak że uli -
ce: Kra ków ka i Go ści niec. Trze ci obej -
mie te ren ul. Jor da now skiej, Cie cho mi-
c kiej oraz wschod nią gra ni cę ad mi ni stra -
cyj ną Płoc ka. Ostat ni te ren po ło żo ny jest
w re jo nie ul. Dol nej, Gór nej, Wod nej,
Gra nicz nej i ul. Wy szo grodz kiej.

Ob sza ry dla któ rych ma ją zo stać
spo rzą dzo ne miej sco we pla ny za gos -

po da ro wa nia prze strzen ne go cie szą
się du żym za in te re so wa niem in we sto -
rów. Wła ści cie le te re nu dą żą do po -
dzia łu nie ru cho mo ści i ich sprze da ży
na ce le miesz ka nio we i usłu go we.
Dziś usta la nie wa run ków za bu do wy
od by wa się w dro dze de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych. Ale dal sza dzia łal ność
in we sty cyj na w opar ciu o in dy wi du-
al ne de cy zje mog ła by do pro wa dzić do
pow sta nia nie od wra cal nych skut ków
w bra ku po praw no ści roz wią zań ur ba -
ni stycz nych, w tym ko mu ni ka cyj nych
i ar chi tek to nicz nych – czy ta my w uza -
sad nie niu do uch wał. – Te re na mi za -
gro żo ny mi sa mo wo lą i nie zor ga ni zo -
wa ną ur ba ni za cją są ob sza ry po ło żo -
ne na Skar pie Wi śla nej. Są to te re ny,
któ re po win ny po dle gać szcze gól nej
och ro nie przed de wa sta cją po przez

na da nie okre ślo ne go ry go ryz mu ur ba -
ni stycz ne go w od nie sie niu do wszel-
kich form za bu do wy.

Usz cze gó ło wie nie za sad przez na cze -
nia te re nów, spo so bów za bu do wy okre -
ślą kon cep cje za gos po da ro wa nia, do któ -
rych Wy dział Ur ba ni sty ki i Ar chi tek tu ry
przy stą pi w dro dze kon kur su. Na pod sta -
wie prac wy róż nio nych I na gro da mi zo -
sta ną wy ko na ne miej sco we pla ny za go-
s po da ro wa nia prze strzen ne go. 

Prze wi du je się m.in., że na te re nach
po mię dzy ul. Gra bów ka i ko ro ną Skar -
py Wi śla nej, na wy so ko ści ul. Oś ni-
c kiej pow sta nie tzw. miesz kal nic two
re zy den cjo nal ne. Ob szar po mię dzy ul.
Gór ną i no wo pro jek to wa ną dro gą Par -
ce le -Po łud nio wa przez na czo ny bę dzie
na bu dow nic two jed no ro dzin ne. Po -
dob ne przez na cze nie bę dzie miał też
te ren po mię dzy dro gą Par ce le -Po łud -
nio wa i ko ro ną Skar py Wi śla nej na
wy so ko ści ul. Oś nic kiej. Dom ki jed no -
ro dzin ne bę dą mog ły też sta nąć
wzdłuż ul. Cie cho mic kiej. Fun kcja
przy rod ni cza zo sta nie za cho wa na na
ob sza rach po ło żo nych na sto ku Skar py
Wi śla nej, wzdłuż dróg do ja zdo wych
do mo stu im. So li dar no ści i w re jo nie
ja ru przy ul. Gra bów ka. Bu dyn ki
przez na czo ne na prze mysł i usłu gi bę -
dą mog ły sta nąć po wschod niej stro nie
ul. Gra nicz nej. Na to miast po po łud nio -
wej stro nie Gra bów ki i na pod skar piu,
przy dro dze do prze pra wy mo sto wej,
znaj dą się ob sza ry przez na czo ne do
adap ta cji rol ni czej. (m.d.)

Na ostat niej se sji rad ni po sta no wi li przy stą pić do spo rzą dze nia czte -
rech miej sco wych pla nów za gos po da ro wa nia prze strzen ne go (mpzp)

Gdzie co bę dzie

Mia sto zło ży wnio sek o przyz na nie
z re zer wy sub wen cji ogól nej bu dże tu
pań stwa pie nię dzy na re mont ul. Mo sto -
wej. – Pra ce na od cin ku od ogro du zo o -
lo gicz ne go do mo stu ma ją kosz to wać po -
nad 1 mi lion 200 ty się cy zło tych – mó wi

Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre zy den ta.
– Po nie waż jest to dro ga kra jo wa, po ja -
wi ła się szan sa na otrzy ma nie po ło wy
kosz tów in we sty cji, czy li 620 ty się cy zło -
tych. Te raz na le ży tyl ko cze kać na po zy -
tyw ne roz pa trze nie na sze go wnio sku.
A nie bę dzie to pro ste, gdyż za pew ne bę -
dzie wie lu chęt nych, któ rzy chcą zdo być
środ ki na re mon ty dróg. (m.d.)

Szan sa na ka sę
J.
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ry wspól nie z in ny mi ko mi sja mi
Ra dy oraz jed ną wy ja zdo wą na sta-
dion Wi sły Płock. 

Dzie się ciu człon ków pod prze-
wod nic twem Mar ka Krysz to fia ka
zaj mo wa ło się m.in. ana li zą bu do -
wy i re mon tów dróg w la tach 2006-
2007 w roz bi ciu na posz cze gól ne
osie dla i kon tro lą prze tar gu na pro-
jekt ha li wi do wi sko wo -spor to wej.
Oma wiano tak że in for ma cje nt.
m.in.: sy tu a cji fi nan so wej Ry ne xu,
re mon tu am fi te a tru, in we sty cji

w 2007 ro ku, dzia łal no ści spó łek
gmin nych, wy ko na nia bu dże tu
i uch wał Ra dy Mia sta za I pół ro cze
2008 ro ku. Ko mi sja opi nio wa ła
rów nież pro jekt uch wa ły w spra wie
Stra te gii Zrów no wa żo ne go Roz wo -
ju Mia sta Płoc ka oraz pro jekt bu -
dże tu mia sta na 2009 rok. W 2008
ro ku człon ko wie roz pa trzy li tak że
dzie więć skarg miesz kań ców, do ty -
czą cych np. dzia ła nia dy rek to ra
Miej skie go Przed szko la nr 25 czy
dzia ła nia Urzę du Mia sta Płoc ka. 

Spra wo zda nia
Ko mi sji Re wi zyj nej 
Ra dy Mia sta Płoc ka

Od stycz nia do grud nia 2008 ro ku ko mi sja od by ła 18 po sie dzeń, w tym czte -

W naj bliż szy we e kend w Płoc ku od -
bę dą się bez płat ne ba da nia ter mo wi -
zyj ne w ra mach ogól no pol skiej kam-
pa nii edu ka cyj nej „Zdro we Za to ki”.
Bę dzie moż na prze ba dać się w Ga le rii
Wi sła, przy ul. Wy szo grodz kiej 144,
w dniach 30, 31 stycz nia i 1 lu te go (w
go dzi nach: pią tek 12 – 21, so bo ta 10 –
21, nie dzie la 10 – 19).

Wszy scy za in te re so wa ni bę dą mo gli
wy ko nać zdję cie ter mo wi zyj ne za tok,
po roz ma wiać z le ka rzem la ryn go lo -
giem i otrzy mać do dat ko we ma te ria ły.
Oso by, u któ rych ba da nie wy ka że nie -
po ko ją ce zmia ny, bę dą kie ro wa ne na
dal sze kon sul ta cje.

Za pa le nie za tok o ła god nym prze-
bie gu okre śla ne jest ja ko prze zię bie -
nie. Głów ny ob jaw – nie droż ność no -
sa – mo że pro wa dzić nie tyl ko do
pro ce su za pal ne go w za to kach przy -
no so wych, ale tak że do ostre go za pa -
le nia ucha środ ko we go i po wi kłań

ocz nych (obrzęk po wiek, ro pień
oczo do łu, za pa le nie ner wu wzro ko -
we go, za pa le nie opon mó zgo wych).
Aby zmniej szyć ry zy ko wy stą pie nia
ta kich po wi kłań na le ży sto so wać pre -
pa ra ty za wie ra ją ce le ki zmniej sza ją ce
obrzęk i prze krwie nie błon ślu zo -
wych, dzia ła ją ce prze ciew za pal nie
i prze ciew bó lo wo. (j)

Sprawdź swo je za to ki

Oś miu człon ków ko mi sji – pod
prze wod nic twem Wio let ty Kul py –
od by ło w 2008 ro ku 21 po sie dzeń,

na któ rych m.in. opi nio wa no pro jekt
bu dże tu, za ję to się spra wo zda niem
z re a li za cji wy ko na nia bu dże tu rocz -
ne go i pół rocz ne go. Na spot ka niach
prze pro wa dzo no tak że ana li zy m.in.
fun kcjo no wa nia Ko mu ni ka cji Miej -
skiej, Płoc kie go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej za 2007 rok oraz wy dat -
ków na po pra wę bez pie czeń stwa
w Płoc ku w la tach 2004-2007.
Wśród te ma tów po sie dzeń by ło tak że

m.in. roz li cze nie in we sty cji re a li zo -
wa nych przez MZGM-TBS. Człon -
ko wie za poz na li się z in for ma cja mi
na te mat: wy dat ko wa nia środ ków fi -
nan so wych na roz wój Miej skie go
Ogro du Zo o lo gicz ne go w la tach
2005-2007, re mon tów i in we sty cji
w pla ców kach oświa to wo -wy cho -
waw czych za la ta 2006-2007, umo-
c nie nia skar py na od cin ku od ho te lu
Sta rzyń ski do ka te dry wraz z bu do wą
am fi te a tru, za gos po da ro wa nia No -
we go Ryn ku oraz este ty ki mia sta,
sta nu zie le ni oraz skar py wi śla nej. 

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

Rady Miasta Płocka

Uzy ska ny w fi na le Ha lo wych Mi -
strzostw Pol ski Ju nio rów i Ju nio rów

Młod szych czas 6.92 s. poz wo lił zdo być
Pa wło wi Kry sia ko wi zło ty me dal
w bie gu na 60m. Po prze bie gnię ciu
w eli mi na cjach „sześ ćdzie siąt ki” w 6.95
sek. wszedł do fi na łu z pier wszym cza-
sem. W fi na le po do piecz ny Ja ro sła wa
Do brze nia ka udo wod nił swo ją dys po zy -
cję, wy gry wa jąc z Szy mo nem Ja wor -
skim (LKS Lu ba wa) o 0.03 sek. Pa weł
jest ucz niem IV L.O. 

W mi strzo stwach star to wli rów nież:
Mar ta So wiń ska na 300 m (45.05s), Ja -
kub Ki ciak na 60 m (7.50s), Se ba stian
Kac ner – 60m (7.26) i Łu kasz Chmu ra
w trój sko ku z wy ni kiem 12.12 m. 

Spon so rem wy ja zdu re pre zen ta cji
MUKS Płock by ła fir ma GER -BUD,
któ rej za wod ni cy dzię ku ją za wspar cie
fi nan so we, któ re umoż li wi ło wy jazd do
Spa ły. PM

Pa weł KRY SIAK mi strzem Pol ski 

Dla tych, któ rzy lu bią cho dzić i jeź -
dzić po zie mi płoc kiej, poz na jąc jej
wa lo ry hi sto rycz ne i przy rod ni cze od -
dział miej ski PTTK w Płoc ku przy go -
to wał na 2009 rok sze reg raj dów
o róż nym stop niu trud no ści. Raj do wy
se zon roz pocz nie się 21 lu te go pie -
szym XXV raj dem „Zi ma”, któ ry –
po dob nie jak w la tach ubieg łych –
za koń czy się ogni skiem na te re nie

Zes po łu Szkół Tech nicz nych. 25
kwiet nia wy star tu je pie szy i ko lar ski
XXXIII rajd „Do miejsc pa mię ci 
na ro do wej” z me tą w Mi sze wie Mu ro -
wa nym.

Ko mi sja och ro ny przy ro dy PTTK
or ga ni zu je z ko lei 16 ma ja XXXI rajd
eko lo gicz ny „Uś miech sto krot ki”,
w któ rym mo gą wziąć udział za rów no
pie si jak i tu ry ści na ro we rach. Wszy -
scy spot ka ją się na za koń cze nie
w Szko le Pod sta wo wej w Lesz czy nie
Szla chec kim. Rów nież ko lar ski i pie -
szy bę dzie XLI Zlot po Zie mi Ma zo -

wiec kiej, któ ry za pla no wa no na 19
wrześ nia.

Je sie nią, 10 paź dzier ni ka, tu ry ści
spot ka ją się na XXXI raj dzie „Pie czo -
ne go ziem nia ka”, któ re go bę dzie moż -
na spró bo wać na sta dio nie w Wy ko -
wie. Dwa ty god nie póź niej, 24 paź -
dzier ni ka, po oko li cach Płoc ka wę dro -
wać bę dą „ma ła cho wia cy” w ko lej nym
XXXI raj dzie „Ci żem ka”. Raj do wy se -
zon za koń czy XVIII rajd nie po dleg ło -
ści „Szla ka mi le gio ni stów płoc kich”,
or ga ni zo wa ny przez od dział PTTK
wspól nie z „Ja giel lon ką”.

Na to miast klub tu ryst ki mo to ro wej
„Mo to me dyk” or ga ni zu je 4 im pre zy
dla tu ry stów zmo to ry zo wa nych: in dy -
wi du al ne raj dy zdo by wa nia odz nak
kra joz naw czych (od mar ca do koń ca
paź dzier ni ka), V ogól no pol ski rajd do
miejsc pa mię ci na ro do wej (18-19
kwiet nia), V rajd mo to ro wy „Uś miech
sto krot ki” (23-24 ma ja) i rajd „w niez-
na ne (14-16 sier pnia). (j)

Raj do wy PTTK

Na XXXII se sji rad ni pod ję li uch -
wa łę w spra wie wy ra że nia wo li
utwo rze nia i przy stą pie nia Płoc ka do
Płoc kiej Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej. 

– LOT-y two rzo ne są, aby pro mo wać
wa lo ry tu ry stycz ne da ne go re gio nu na
szczeb lu lo kal nym – mó wił pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski. – Ce lem jest sku pi-
e nie ak tyw no ści wie lu jed no stek, sto wa -
rzy szeń i sa mo rzą dów, któ re zaj mą się
pro mo cją tu ry sty ki Płoc ka.

Pre zy dent przy pom niał, że od by ło
się już pier wsze spot ka nie in for ma cyj -
ne, na któ rym wię kszość zde cy do wa -
ła, że chce, aby w na szym mie ście
pow stał PLOT (sze rzej na ten te mat
pi sa liś my w ubieg łym nu me rze „Sy -
gna łów Płoc kich”). 

– Lo kal ne or ga ni za cje tu ry stycz ne
fi nan so wa ne są ze skła dek człon kow -
skich. Przy naj mniej na po cząt ku dzia -
łal no ści naj wię cej pie nię dzy da ją sa -
mo rzą dy – mó wił Mi ro sław Mi lew ski.
– Po tem PLOT móg łby ubie gać się
o środ ki zew nętrz ne, mię dzy in ny mi
z Unii Eu ro pej skiej i z da ro wizn. 

Pre zy dent za po wie dział, że w skład
PLOT we szło by Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej, któ re dzia ła w Do mu Dar -
mstadt i jest do tej po ry fi nan so wa ne
przez Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki,
czy li poś red nio z bu dże tu mia sta. – Po -
nad to te raz w Urzę dzie Mia sta za trud -
nio ne są dwie oso by, któ re zaj mu ją się
tu ry sty ką – wy jaś niał. – Gdy pow sta nie
PLOT, być mo że, że je den etat zo sta nie
prze nie sio ny do tej or ga ni za cji. (m.d.)

Chcą do PLOT-u

Obie ko mi sje opi nio wa ły ma te ria ły i pro jek ty uch wał na se sje Ra dy
Mia sta Płoc ka, wy stę po wa ły o opi nie praw ne. Na bie żą co roz pa try wa ły
rów nież ko res pon den cję, a ich człon ko wie uczest ni czy li w róż ne go ro -
dza ju spot ka niach, uro czy sto ściach i wy sta wach. (m.d.)
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Od 12 stycz nia niek tó re spół ki gmin -
ne ma ją no wych pre ze sów. – Ta kie
zmia ny, co ja kiś czas są ko niecz ne – mó -
wił na kon fe ren cji pra so wej pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski. – Przyz na ję, że pla -
no wa liś my je tro chę póź niej, ale re zy -
gna cja ze sta no wi ska sze fa Ry ne xu,
przys pie szy ła de cy zję. 

No wym sze fem Ry ne xu zo stał Ja ro -
sław Troch, któ ry ostat nio był pre ze -
sem Płoc kie go Par ku Prze my sło wo -
Tech no lo gicz ne go. – Je go pra cę oce-
niam po praw nie – mó wił Pre zy dent. –
Praw do po dob nie no wy za rząd Par ku

upo waż ni go na wet do do koń cze nia ne -
go cja cji z dwo ma po waż ny mi kon tra -
hen ta mi. Pra ca w Ry ne xie dla Ja ro sła -
wa Tro cha bę dzie du żym wyz wa niem,
tym bar dziej, że nie bę dzie to tyl ko fun -
kcja za rzą dza ją ca. 

Dla PPP-T wła dze mia sta po szu ki wa -
ły me na dże ra, któ ry zaj mie się po zy ski -
wa niem no wych in we sto rów, a to – w
do bie świa to we go kry zy su – nie bę dzie
ła twe. 

– Zde cy do wa liś my, że na tym sta no wi -
sku spraw dzi się Ro bert Ma ków ka, do tych -
cza so wy pre zes Płoc kie go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej – uza sad niał de cy zję Pre zy -
dent. – Przez pięć lat pra cy po ra dził so bie
z trud ną sy tu a cją w spół ce. Te raz bę dzie
miał oka zję wy ka zać się w in nej bran ży. 

Jak za pew nił Mi ro sław Mi lew ski,
Ma ków ka w PPP-T zaj mie się skon su -
mo wa niem obie ca nych przez Mar szał -
ka Ma zo wsza środ ków unij nych oraz
po zy ski wa niem no wych in we sto rów. 

No wym pre ze sem PZOZ zo stał, niez-
na ny do tej po ry w Płoc ku, Ar tur Kraw-
czyk. – Li czy my na je go no we po my sły i że
jesz cze le piej bę dzie za rzą dzał spół ką –
mó wił Pre zy dent. – Zmie rzy się tak że

z re a li za cją pla nu re struk tu ry za cyj ne go. 
Mi ro sław Mi lew ski ma na dzie ję, że

zmia ny oso bo we w spół kach za pew nią
ich sta bi li za cję oraz kon sek wen tny ro-
z wój. Za po wie dział, że to nie ko niec
zmian. – Chce my, aby za rzą dy w każ dej
spół ce by ły dwu-, a nie jed no o so bo we –
uza sad niał. (m.d.)

Ocze ki wa na zmia na miejsc

Ja ro sław Troch ma 48 lat. W 1985 ro ku uzy skał dy plom Wy dzia łu Fi lo zo -
fii i So cjo lo gii UW. Był asy sten tem In sty tu tu Fi lo zo fii i So cjo lo gii PAN i wy kła -
dow cą w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej Wojsk Łącz no ści. W 1987 od był stu dia dok-
to ran ckie w Bel gii. Na stęp nie peł nił obo wiąz ki na czel ni ka w Wy dzia le Kul tu ry,
Oświa ty i Spor tu Urzę du Mia sta. W 1992 ro ku zwią zał się z fir mą Le vi Stra uss Po -
land – był m.in. dy rek to rem ds. ek spor tu i im por tu. Póź niej peł nił fun kcję dy rek to -
ra han dlo we go w czte rech ko lej nych fir mach: PUT Uni tech Płock, THB Inc. 
Po land, En vi ron Eu ro pe UK Pol ska i Bli ski Wschód oraz PUS Co ver. Współ za ło -
ży ciel Pol sko -A rab skiej Iz by Gos po dar czej – w 2004 ro ku zo stał jej pre ze sem 
i dy rek to rem ge ne ral nym. W 2005 ro ku ob jął sta no wi sko peł no moc ni ka Pre zy den -
ta Mia sta ds. roz wo ju gos po dar cze go i ak tyw nych form zwal cza nia bez ro bo cia. 
Od 2007 ro ku peł nił fun kcję pre zesa PPP-T. 

Ro bert Ma ków ka ma 34 la ta. W 2000 ro ku uzy skał ty tuł ma gi stra pra wa na
UMK w To ru niu. Jest rów nież ab sol wen tem stu diów po dy plo mo wych z za rzą dza nia
w Wyż szej Szko le Przed się bior czo ści i Za rzą dza nia im. Le o na Koź miń skie go
w War sza wie, Po dy plo mo we go Stu dium dla Ek sper tów i Do rad ców Po dat ko wych
w In sty tu cie Stu diów Po dat ko wych Mo dze lew ski i Wspól ni cy w War sza wie oraz
Po dy plo mo we go Stu dium Me ne dżer skie go i Za rzą dza nia Spół ką Han dlo wą w Szko -
le Głów nej Han dlo wej w War sza wie. Ukoń czył kurs dla człon ków rad na dzor czych
w spół kach z udzia łem Skar bu Pań stwa. Pra cę za wo do wą roz po czy nał w Te le ko mu -
ni ka cji Pol skiej. W la tach 2003-2004 pra co wał w Od dzia le Na dzo ru Wła ści ciel skie -
go w Urzę dzie Mia sta Płoc ka. W czer wcu 2004 ro ku zo stał pre ze sem za rzą du PZOZ.
Jed no cześ nie peł nił fun kcję dy rek to ra, a na stęp nie lik wi da to ra SZPZOZ w Płoc ku. 

Ar tur Kraw czyk ma 32 la ta. Uro dził się w Ol szty nie. W 2001 ro ku ukoń -
czył stu dia na Wy dzia le Eko no micz nym Uni wer sy te tu Opol skie go. W ubieg łym ro -
ku roz po czął stu dia dok to ran ckie z za rzą dza nia pro jek ta mi na Aka de mii Obro ny
Na ro do wej w Rem ber to wie. Jest rów nież ab sol wen tem stu diów po dy plo mo wych,
m.in. z bez pie czeń stwa in for ma cji na Aka de mii Obro ny Na ro do wej w Rem ber to -
wie, „IT w biz ne sie” w Pol sko -Ja poń skiej Wyż szej Szko le Tech nik Kom pu te ro -
wych. Ukoń czył tak że stu dia Ma ster of Bu si ness Ad mi ni stra tion pro wa dzo ne przez
Ka te drę Eko no mii i Za rzą dza nia Gos po dar ką Po li tech ni ki Lu bel skiej oraz Uni ver -
si ty od Il li no is. Ostat nio, od 2006 ro ku peł nił fun kcję kie row ni ka zes po łu w Biu rze
Peł no moc ni ka Rzą du ds. Do sto so wa nia Or ga nów Ad mi ni stra cji Pań stwo wej do
współ pra cy z Sy ste mem In for ma tycz nym SIS i VIS (Sy stem In for ma cyj ny Schen-
gen i Sy stem In for ma cji Wi zo wej). W la tach 2004-2006 był kie row ni kiem w Wy -
dzia le Ko or dy na cji In for ma cji w De par ta men cie Edu ka cji Pub licz nej i Spor tu
w Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. Za trud nie nie w Urzę -
dzie Mar szał kow skim pod jął w 2003 ro ku na sta no wi sku in spek to ra w Wy dzia le
Za rzą dza nia Eko no micz no -Ad mi ni stra cyj ną Dzia łal no ścią Pla có wek. W la tach
1998-2003 pra co wał m.in. ja ko do rad ca ds. sprze da ży w Ci ti ban ku Han dlo wym i ja -
ko sa les exe cu ti ve w gru pie 4Me dia. Peł nił rów nież fun kcję dy rek to ra (wła ści cie la)
Po li ce al ne go Stu dium Za wo do we go Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy w Przas ny szu.
Po nad to pro wa dzi dzia łal ność spo łecz ną. Jest m.in. człon kiem ra dy na dzor czej „Pal -
ma” Zes po łu Opie ki Zdro wot nej dla Szkół Wyż szych Przy chod ni Aka de mic kiej,
jak rów nież Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Że laz na Bra ma”. opr. (a.g.)

Pre zy dent Mia sta Płoc ka og ło sił
otwar ty kon kurs ofert na re a li za cję za -
dań pub licz nych z za kre su tu ry sty ki
w 2009 ro ku.

Kon kurs ma na ce lu wspie ra nie lo -
kal nych ini cja tyw tu ry stycz nych, po -
dej mo wa nych na rzecz dzie ci i mło -
dzie ży, poz na wa nia hi sto rii i wa lo rów
tu ry stycz nych mia sta i re gio nu oraz
za gos po da ro wa nia cza su wol ne go.
W ro ku bie żą cym na za da nie do ty czą -
ce wspie ra nia przed sięw zięć w za kre -
sie upo wszech nia nia tu ry sty ki i kra jo-
z naw stwa zo sta ła za pla no wa na kwo ta
w wy so ko ści 50 tys. zł.

Ofer ty w zam knię tych ko per tach,
adre so wa ne na Peł no moc ni ka ds. Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych, z ty tu łem
„Otwar ty kon kurs ofert – tu ry sty ka
2009” z do pi skiem naz wy za da nia
„Wspie ra nie przed sięw zięć w za kre sie
upo wszech nia nia tu ry sty ki i kra joz -
naw stwa”, na le ży skła dać:

1. oso bi ście w Biu rze Ob słu gi Klien ta
Urzę du Mia sta Płoc ka, ul. Zduń ska 3
w nie prze kra czal nym ter mi nie do 13
lu te go 2009 r. do godz. 15.30,

2. za poś red nic twem pocz ty (za da tę
zło że nia ofer ty zo sta nie uz na na da ta
stem pla pocz to we go).

Nie bę dą przyj mo wa ne wnio ski
prze sy ła ne dro gą elek tro nicz ną.

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 s-
jo nar ska 22 lub w Wy dzia le Pro mo cji,
Tu ry sty ki i Współ pra cy z Za gra ni cą
Urzę du Mia sta Płoc ka, Sta ry Ry nek 1,
pok. 224.

Przy wy bo rze ofer ty bra na bę dzie
pod uwa gę: za war tość me ry to rycz na,
do tych cza so we do świad cze nia ofe ren -
ta przy re a li za cji za dań w za kre sie tu -
ry sty ki, cha rak ter i za sięg od dzia ły wa -
nia przed mio tu ofer ty, kal ku la cja kosz -
tów re a li za cji za da nia, sto pień za an ga -
żo wa nia ofe ren ta, spon so rów lub in -
nych jed no stek or ga ni za cyj nych, spój -
ność pro jek tu.

Pre fe ro wa ne bę dą ofer ty do ty czą ce
za dań, pro jek tów i pro gra mów o cha -
rak te rze ciąg łym i cy klicz nym, no wa -
tor skie w for mie i tre ści, zgod ne z za -
po trze bo wa niem spo łecz nym, pro pa -
gu ją ce tu ry sty kę i kra joz naw stwo,
adre so wa ne do dzie ci i mło dzie ży.

Szcze gó ło we in for ma cje uzy skać
moż na na stro nach in ter ne-
to wych Urzę du Mia sta Płoc ka
http:/ /bip.ump.pl/?do=ko mu ni  ka -
ty&dis play=1925 oraz w Wy dzia le
Pro mo cji, Tu ry sty ki i Współ pra cy
z Za gra ni cą, Sta ry Ry nek 1, 09-400
Płock, tel. (024)367 17 26, pok.224.

(j)

Tu ry stycz ny kon kurs

dokończenie ze str. 1
– Ze wzglę dów tech nicz nych naj trud -

niej sza bę dzie wy mia na rur w alei Ki liń -
skie go oraz w uli cy Ko le gial nej – za po -
wia da za stęp ca Pre zy den ta. – Wie le lat ek -
splo a ta cji spo wo do wa ło, że prze kro je
prze wo dów są moc no prze wę żo ne i nie za -
pew nia ją od po wied niej wy daj no ści prze -
sy łu wo dy dla za si le nia osie dli ob słu gi wa -
nych z tych wo do cią gów. Ich prze bu do wa -
nie wpły nie na po pra wę pra cy ca łej sie ci. 

Osza co wa no, że wy mia na rur wraz
z przy łą cza mi w al. Ki liń skie go (na od cin -
ku od al. Ja cho wi cza do ul. War szaw skiej)
ma kosz to wać po nad 850 tys. zł, a pra ce
w ul. Ko le gial nej (od ul. Gra dow skie go do
1 Ma ja) – 600 tys. zł. 

Z bu dże tu mia sta spół ka chce otrzy mać
po nad 2 mln zł na czte ry in we sty cje. Pla -
no wa ne jest m.in. do koń cze nie bu do wy
wo do cią gu w ul. Kra ków ka. Za 1,3 mln zł
ma zo stać uło żo ne 2,8 km rur. Pra wie 340
tys. zł w dru giej po ło wie ro ku przez na -
czo nych bę dzie na roz po czę cie bu do wy
wo do cią gu w ul. Uro dzaj nej. Za koń cze nie
tej in we sty cji prze wi dzia no w 2010 ro ku.
Wy ko na nie pro jek tu i roz po czę cie in we -
sty cji pn. Bu do wa wo do cią gu za si la ją ce -
go Bu dy Dol ne i To ka ry ma kosz to wać
w tym ro ku ok. 250 tys. zł. Re a li za cję
przed sięw zię cia za pla no wa no do 2011 ro -
ku. Oko ło 100 tys. zł kosz to wać ma uło że -
nie 270 me trów rur w ul. Sar niej i Wil czej. 

Ko lej nym za da niem Wo do cią gów bę dą
in we sty cje w sieć ka na li za cyj ną. Wię k-
szość za dań wy ko na na bę dzie ze środ ków
włas nych. Za pla no wa no m.in. re no wa cję

me to dą be zod kryw ko wą ka na łu ka na li za -
cji ogól nos pław nej w ul. Łu ka sie wi cza (na
od cin ku od ul. Ty siąc le cia do al. Ko by liń -
skie go). Wcześ niej trze ba jed nak usta lić
czy tra sa ka na li za cji sa ni tar nej nie bę dzie
mu sia ła ulec zmia nie w związ ku z pla no -
wa nym prze bie giem li nii tram wa jo wej. 

W związ ku z roz wo jem bu dow nic twa
miesz ka nio we go, w 2009 ro ku za pla no wa -
no bu do wę 45 me trów ka na li za cji sa ni tar -
nej w ul. Gór ka wraz z do pro wa dze niem
ka na łu do gra ni cy pa sa dro go we go. In we -
sty cja ma kosz to wać 25 tys. zł. Z tych sa -
mych przy czyn trze ba tak że roz bu do wać
za 29 tys. zł sieć w ul. Tar tacz nej i wy bu -
do wać za 50 tys. zł od ci nek wo do cią gu
o dłu go ści 150 me trów w ul. Gra bów ka. 

W ra mach upo rząd ko wa nia gos po dar ki
ście ko wej na osie dlu Bo ro wi czki trze ba
prze piąć do sie ci miej skiej ka na li za cję sa ni -
tar ną z oczysz czal ni ście ków, znaj du ją cej
się na te re nie by łej cu krow ni. We dług sza-
cun ków kosz to wać bę dzie to ok. 150 tys. zł.
To sa mo za 250 tys. zł trze ba zro bić z ka -
na li za cją sa ni tar ną w Gó rach. – Za da nie to
mu si zo stać wy ko na ne, gdyż mia sto na
włas ność nie od płat nie otrzy ma ło nie ru -
cho mość z Agen cji Rol nej Skar bu Pań st-
wa – wy jaś nia Da riusz Za widz ki. – Spół -
ka otrzy ma ła też te ren oczysz czal ni ście -
ków w Gó rach wraz z in fra struk tu rą wo -
do cią go wo -ka na li za cyj ną. 200 ty się cy
z kwo ty na prze pię cie do sie ci miej skiej
po cho dzić bę dzie z sub wen cji. 

Jak z te go wy ni ka, płoc czan cze ka
w tym ro ku wie le roz ko pa nych ulic.

Mał go rza ta Da nie luk

Po dziem na ro bo ta
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Szko ła Pod sta wo wa nr 23 bę dzie mia -
ła in ną ele wa cję. Płoc kie Przed się bior -
stwo Bu do wla ne „El mir” za pro po no wa -
ło w prze tar gu naj ko rzyst niej szą ce nę –
242 tys. zł – za wy ko na nie usłu gi. Tym

sa mym po ko na ło in nych ofe ren tów.
For tum DZT Ser vi ce ze Świe bo dzic wy -
ce nił pra ce na po nad 257 tys. zł. O po -
nad 24 tys. wię cej chciał Za kład Re -
mon to wo -Bu do wla ny Rem -Bud z Płoc -
ka, a Za kład Usłu go wo -Han dlo wy Łu -
kasz Wi tek za pro po no wał 301 tys. zł.
O po nad 19 tys. zł wię cej wy ce nił swo -
ją usłu gę płoc ki Stal bud, a naj droż sza
oka za ła się Fir ma Bu do wla no -Mon ta żo -
wa Izo mar z Płoc ka – 349 tys. zł.

Pra cow ni cy El mir-u bę dą mie li sześć
mie się cy na wy ko na nie prac. Bu dy nek
mie ści przy ul. Wa lecz nych 20. Ro bo ty
prze pro wa dzo ne bę dą w seg men cie C
i D. W pier wszej czę ści re mont obej mie
ele wa cję wschod nią, a w dru giej –
wschod nią i po łud nio wą. 

Seg ment C jest dwu kon dy gna cyj ny,
a D – trzy kon dy gna cyj ny, oba w ca ło -

ści są pod piw ni czo ne. Wy bu do wa ne
zo sta ły w tra dy cyj nej tech no lo gii ze
stro pa mi z płyt. Na da chu znaj du je się
pa pa. Ok na są drew nia ne, pod wój nie
szklo ne.

Ele wa cje prze wi dzia ne do re mon tu
są w złym sta nie tech nicz nym i stwa -
rza ją za gro że nie. Dla te go naj pierw
trze ba skuć tyn ki i zde mon to wać pły ty
wió ro wo -ce men to we. Trze ba też bę -
dzie zdjąć kra ty za bez pie cza ją ce ok na,
po ma lo wać je dwu krot nie far ba mi
olej ny mi i po now nie za ło żyć. Drew ni-
a ne ok na zo sta ną wy mie nio ne na pla s-
ti ko we, a ścia ny do cie plo ne. Wy ko -
naw ca wy mie ni też krat ki wen ty la cyj -
ne i ele men ty bla char skie wo kół da -
chu. Po re mon cie bu dy nek bę dzie miał
no wą izo la cję prze ciw wil go cio wą,
a na co ko le uło żo ne zo sta ną no we
płyt ki klin kie ro we. Ca łość ele wa cji –
po na ło że niu no wych tyn ków – zo sta -

nie po ma lo wa na. Wo kół szko ły eki pa
uło ży no wą opa skę z kost ki be to no wej
o gru bo ści 6 cm. (m.d.)

Przy szedł czas na re mont

Od stycz nia 2009 r. oso by pro wa dzą -
ce dzia łal ność gos po dar czą i op ła ca ją ce
skład ki od mi ni mal nej pod sta wy, nie
mu szą już czte ro krot nie w cią gu ro ku
spraw dzać wy so ko ści skła dek, ja kie
ma ją wpła cić do ZUS. Staw ki przez ca -
ły rok bę dą ta kie sa me.

Ta kie upraw nie nia wpro wa dzi ła no -
we li za cja usta wy z 13 paź dzier ni ka
1998 r. o sy ste mie ubez pie czeń spo łecz -
nych, zgod nie z któ rą w okre sie od 1
stycz nia do 31 grud nia da ne go ro ku,
pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie -

cze nie spo łecz ne osób pro wa dzą cych
dzia łal ność gos po dar czą oraz osób z ni -
mi współ pra cu ją cych, sta no wi za de kla -
ro wa na kwo ta, nie niż sza niż 60% pro g-
no zo wa ne go prze cięt ne go wy na gro dze -
nia mie sięcz ne go. Kwo ta ta wy no si
3.193 zł, tym sa mym pod sta wa wy mia -
ru skła dek, o któ rej wy żej mo wa w 2009
ro ku sta no wi kwo tę 1.915,80 zł. 

Po dob nie jed na ko wa bę dzie skład ka
na ubez pie cze nie zdro wot ne. Ak tu al nie
trwa ją pra ce le gis la cyj ne zwią za ne
z ujed no li ce niem jej wy so ko ści.

ZUS informuje

No we za sa dy 
op ła ca nia skła dek ubez pie cze nio wych Ak tu al nie w noc le gow ni dla ko biet

z dzieć mi przy ul. Mi sjo nar skiej miesz-
ka 11 pań i 19 dzie ci. Wszy scy ma ją za
so bą cięż kie do świad cze nia – naj czę -
ściej prze moc, al ko ho lizm, co dzien ne
awan tu ry i wresz cie be zdom ność. Tu
zna le źli spo kój. Wa run ki nie są kom for -
to we, ale zas po ka ja ją pod sta wo we po -
trze by i prze de wszyst kim jest ciep ło,
spo koj nie, mi ja strach, że za raz zacz nie
się bi cie. Moż na wresz cie za sta no wić
się, co ze so bą i dzieć mi zro bić, moż na
po ra dzić się fa chow ców.

– Ma my dy żu ry praw ni ka, pe da go ga,
lo go pe dy – mó wi sze fo wa oś rod ka Gra -
ży na Cie ślik. – Ko bie ty tra fia ją do nas
naj czę ściej bar dzo wy stra szo ne, za gu -
bio ne, nie wi dzą ce wyj ścia z sy tu a cji.
Sa ma roz mo wa z kimś życz li wym jest
du żą po mo cą. A na si spe cja li ści jesz cze
do ra dzą, po wie dzą jak po ko nać przesz -
ko dy, choć by w eg zek wo wa niu ali men -
tów, wska żą jak „sta nąć na no gi”. Re a -
li zu je my pro gram wy cho dze nia z be z-
dom no ści – od na u ki jak szu kać pra cy
po spot ka nia z pra co daw ca mi. Z dzieć -
mi i z pa nia mi pra cu je też so cjo te ra pe u -

ta. Cho dzi o to, by po krzyw dzo ne ko bie -
ty uwie rzy ły w sie bie i jak naj szyb ciej
usa mo dziel ni ły się. Niek tó rym uda je się
to już po pół ro ku, in ne po trze bu ją pół -
to ra ro ku.

W pią tek, 23 stycz nia noc le gow nię
od wie dził wo je wo da ma zo wiec ki Ja cek
Koz łow ski. Za o fe ro wał po moc rze czo -
wą i fi nan so wą, za chę cał do zło że nia
wnio sku o do fi nan so wa nie kon kret ne go
przed sięw zię cia.

Lo ka to rzy noc le gow ni otrzy mu ją
pod sta wo we ar ty ku ły spo żyw cze, sa mi
przy rzą dza ją so bie i swo im dzie ciom
po sił ki, pio rą, sprzą ta ją. Je śli ktoś nie
ma żad nych środ ków do ży cia, do cza su
zna le zie nia ja kiej kol wiek pra cy, choć by
do ryw czej, po zo sta je na utrzy ma niu
Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz -
nej. Je śli ma ja kieś do cho dy, par ty cy pu -
je w swo im utrzy ma niu.

Wię kszo ści ko biet po ro ku uda je się
uło żyć so bie ży cie od no wa. Je śli znaj dą
pracę mo gą wy na jąć so bie po kój i cze -
kać na przy dział miesz ka nia so cjal ne go.
Niek tó re, nie ste ty, po ja kimś cza sie
wra ca ją – to naj czę ściej te, któ re „da ły
się prze pro sić” skru szo nym mę żom, na -
cho dzą cym noc le gow nię, z kwia ta mi,
obie cu ją cy mi po pra wę. (j)

Sta nąć na no gi

Od 1 stycz nia 2009 r. oso bom, któ re
w okre sie wska za nym do usta le nia pod-
sta wy wy mia ru eme ry tu ry i ren ty wy ko -
ny wa ły pra cę w ra mach sto sun ku pra cy,
lecz nie ma ją moż li wo ści udo wod nie nia
wy so ko ści za rob ków, ZUS po now nie
prze li czy świad cze nia, przyj mu jąc w każ -
dym ro ku obo wią zu ją ce wów czas mi ni -
mal ne wy na gro dze nie.

Do ty czy to osób, któ re:
1. po czą wszy od 1 stycz nia 2009 r. bę -

dą ubie ga ły się o eme ry tu rę lub ren tę z ty -
tu łu nie zdol no ści do pra cy po raz pier-
wszy, oraz 

2. już ma ją usta lo ne pra wo do świad-
cze nia, a w pod sta wie wy mia ru – za okres,
w któ rym pra co wa ły – ma ją przy ję te wy -
na gro dze nie ze ro we.

Do ty czy to rów nież przy pad ków,
w któ rych przy usta la niu ka pi ta łu po cząt -
ko we go przy ję to wy na gro dze nie ze ro we
oraz świad czeń dla re pa trian tów.

Kwo tę mi ni mal ne go wy na gro dze nia
przyj mu je się rów nież za okre sy, w któ rych
pra cow nik po bie rał wy na gro dze nie za czas
nie zdol no ści do pra cy oraz kwot za sił ków:
cho ro bo we go, ma cie rzyń skie go i opie kuń -
cze go oraz świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go. 

Przy usta la niu mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia, któ re po dle ga uw zględ nie -
niu przy ob li cza niu pod staw wy mia ru,
wy na gro dze nie to przyj mu je się 
pro por cjo nal nie do wy mia ru cza su
pra cy oraz okre su po zo sta wa nia
w ubez pie cze niu pra cow ni czym. 
Oz na cza to, że je że li pra cow nik był
za trud nio ny np. na 

1
/2 eta tu,wów czas

do usta le nia pod sta wy wy mia ru ZUS
przyj mie od po wied nio 

1
/2 mi ni mal ne -

go wy na gro dze nia.
ZUS nie przyj mie na to miast wy na -

gro dze nia:
1. za okre sy, w któ rych pra cow nik

nie otrzy my wał wy na gro dze nia np.
prze by wał na ur lo pie bez płat nym,

2. za okre sy po zo sta wa nia bez pra -
cy, któ re zo sta ły za li czo ne ja ko okre sy
ubez pie cze nia,

3. oso bie przy wró co nej do pra cy na
pod sta wie wy ro ku są do we go.

Prze li cze nia, o któ rym mo wa, ZUS
do ko nu je na wnio sek świad cze nio -
bior cy, zło żo ny we wła ści wej te ry to -
rial nie jed nost ce Za kła du.

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

Wy na gro dze nie mi ni mal ne 
za miast ze ro we go 

Pier wsza w wo je wódz twie ma zo -
wiec kim pra cow nia PET-CT, któ ra mie -
ści się przy Woj sko wym In sty tu cie Me -
dycz nym w cią gu pier wsze go ro ku dzia -
łal no ści prze ba da ła bli sko 2 000 osób ze
zmia na mi no wo two ro wy mi. Za po trze -
bo wa nie na dia gno sty kę PET-CT jest
tak du że, że w naj bliż szym cza sie oś ro -
dek roz pocz nie pra cę w sy ste mie dwóch
zmian.

Po nad 90% przy pad ków ba da nych
w Ma zo wiec kim Cen trum PET-CT jest
re fun do wa nych przez Na ro do wy Fun-
dusz Zdro wia. Po zo sta łe ba da nia są re a -
li zo wa ne na pod sta wie odręb nych
umów ze szpi ta la mi oraz dla pa cjen tów
pry wat nych. Mie sięcz nie oś ro dek ba da
ok. 180 – 200 osób.

Le ka rze z Ma zo wiec kie go Cen trum
PET-CT naj czę ściej ba da ją zmia ny
w płu cach. – Bli sko 50 % wska zań do
re a li zo wa nych ba dań sta no wią no wo -
two ry płuc. Z te go wzglę du po zo to no -

wy to mo graf emi syj ny znaj du ją cy się
w na szej pra cow ni zo stał zop ty ma li zo -
wa ny do oce ny płuc za po mo cą tzw.
bram ki od de cho wej. Dzię ki te mu wy -
ni ki ba dań są bar dziej pre cy zyj ne –
mó wi kie row nik MC PET-CT doc.
Mi ro sław Dziuk.

Po zo sta łe wska za nia do ty czą chło nia -
ków (20%), no wo two rów prze wo du po -
kar mo we go (15%), po szu ki wa nia
ognisk no wo two ru oraz ba dań kar dio lo -
gicz nych i ba dań oś rod ko we go ukła du
ner wo we go. War szaw ska pra cow nia
PET-CT, ja ko pier wsza w Pol sce, 
prze pro wa dza ru ty no wo ba da nia ra ka
gru czo łu kro ko we go za po mo cą FCH
(cho li ny). Dzię ki ta kiej dia gno sty ce
uzy ski wa na jest wy so ka do kład ność
oce ny stop nia za a wan so wa nia cho ro by
no wo two ro wej nie o sią gal na w przy pad -
ku za sto so wa nia in nych me tod. 

Z pra cow ni mo gą ko rzy stać wszy scy
miesz kań cy woj. ma zo wiec kie go. S.G.

Ma zo wiec kie Cen trum PET-CT 

Wo je wo da miał oka zję po dzi wiać akro ba tycz ne umie jęt no ści naj młod szych miesz kań ców
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Po li cjan ci z płoc kiej dro gów ki pod su -
mo wa li 2008 rok. Nie ste ty, sta ty sty ki są
nie po ko ją ce. W ubieg łym ro ku wy da rzy ło
się wię cej wy pad ków, w któ rych zo sta ło
ran nych wię cej osób niż w 2007 ro ku. 

– Na szczę ście licz ba za bi tych jest
mniej sza – mó wi Ma riusz Gie ru la, rzecz -
nik pra so wy po li cji. – Na dal kie row cy
prze kra cza ją znacz nie pręd kość, wy mu -
sza ją pier wszeń stwo i – nie ste ty – jeż dżą
pod wpły wem al ko ho lu. 

W 2008 ro ku na te re nie dzia ła nia KMP
w Płoc ku (po wiat ziem ski i grodz ki) do -
szło do 412 wy pad ków dro go wych (w
2007 ro ku – 407), w któ rych zgi nę ło 38
osób, a 555 zo sta ło ran nych. 

Głów ny mi przy czy na mi wy pad ków
by ły: nie u dzie le nie pier wszeń stwa prze-
ja zdu (165), nie bez piecz na pręd kość
(139), błę dy pie szych (52) oraz nie pra wi -
dło we omi ja nie, wy prze dza nie lub wy -
mi ja nie (29). 

Naj mniej wy pad ków wy da rzy ło się
w gmi nach: No wy Du ni nów, Słu bi ce – po
trzy oraz Ma ła Wieś – dzie więć. – Naj bar -
dziej nie bez piecz nie by ło na te re nie gmin:
Ra dza no wo – 25 wy pad ków, Sta ra Bia ła
i Bielsk – po 21 oraz w Słup nie – 20 wy -
pad ków – opo wia da Gie ru la.

W Płoc ku do wy pad ków naj czę ściej
do cho dzi ło na ul. Wy szo grodz kiej. Tam
fun kcjo na riu sze in ter we nio wa li przy 28
wy pad kach i 261 ko li zjach. Nie bez piecz -
nie by ło też na uli cach: Biel skiej (17 wy -
pad ków, 121 ko li zji), Łu ka sie wi cza (od -
po wied nio: 12 i 105), al. Ja cho wi cza (12
i 53) oraz Do brzyń skiej (10 i 42), 

– W su mie w 2008 ro ku od no to wa no
po nad 2300 ko li zji, z cze go po nad 1,5 ty -
sią ca w Płoc ku – mó wi rzecz nik. – To
spa dek do po przed nie go ro ku o 1,3 proc. 

Nie ste ty, na dal dla niek tó rych kie row -
ców pi cie al ko ho lu i kie ro wa nie po ja -
zdem nie wy klu cza ją się. W ubieg łym
ro ku po li cjan ci za trzy ma li 687 kie row -
ców w sta nie nie trzeź wo ści i 120 po
uży ciu al ko ho lu. 

Fun kcjo na riu sze z Sek cji Ru chu Dro-
go we go KM prze pro wa dzi li sze reg ak cji,
któ rych ce lem by ła po pra wa bez pie czeń -
stwa na dro gach. Pod czas ak cji „Trzeź-
wość” skon tro lo wa no 2960 po ja zdów,
ujaw nio no 73 nie trzeź wych, za trzy ma no
28 praw ja zdy. 

– Pod czas trwa nia ak cji „Pręd kość”
skon tro lo wa liś my 916 kie row ców – opo -
wia da Ma riusz Gie ru la. – 683 z nich otrzy-
ma ło man da ty. 

W wy ni ku kon tro li 302 tak só wek, fun -
kcjo na riu sze ujaw ni li 181 wy kro czeń, na -
ło ży li 98 man da tów i za trzy ma li 30 do wo -
dów re je stra cyj nych. Bez kar nie nie mo gli
się czuć rów nież kie row cy au to bu sów.
Po li cjan ci skon tro lo wa li 282 au to bu sy. 

– Ujaw ni liś my 121 wy kro czeń, na ło ży -
liś my na pro wa dzą cych 61 man da tów
i mu sie liś my za trzy mać 37 do wo dów re je -
stra cyj nych – wy mie nia rzecz nik. 

Po li cjan ci z Sek cji Ru chu Dro go we go
bra li rów nież udział w wie lu dzia ła niach
pro fi lak tycz nych np.: „Bez piecz na dro ga
do szko ły”, „Bądź wi docz ny – nie daj się
za bić”, „Od bla ski ży cia” oraz „Za trzy maj
się i żyj”. (m.d.)

Ustąp i zwol nij

15 stycz nia ofi cjal nie w Płoc ku za czę -
ło dzia łać Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko -
we. – Bar dzo się cie szę, że la ta sta rań
za koń czy ły się suk ce sem – mó wił Ka je -
tan Gó rzyń ski, dy rek tor Wo je wódz kiej
Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go i Tran -
spor tu Sa ni tar ne go w Płoc ku. – Po raz
pier wszy w na szym mie ście bę dzie na
sta łe sta cjo no wa ła lot ni cza ka ret ka. 

Przy go to wa nia do uru cho mie nia LPR
w Płoc ku trwa ły od 2005 ro ku. – To bar -
dzo waż ne, aby mia sto, gdzie znaj du ją się
za kła dy prze my sło we, zaj mu ją ce się wy t-
wa rza niem i tran spor tem ma te ria łów nie -
bez piecz nych, mia ło śmig ło wiec – wy jaś -
niał Gó rzyń ski. – Po nad to, po uli cach jeź -
dzi co raz wię cej sa mo cho dów, a co za tym
idzie zwię ksza się ry zy ko wy pad ków. Do
tej po ry, gdy była taka potrzeba, śmig łow -
ce przy la ty wa ły al bo z War sza wy (120
km), al bo z Byd gosz czy (180 km). Te raz
w cią gu trzech mi nut lot ni cza ka ret ka go -
to wa jest do star tu i aby prze wieźć pa cjen-
ta, np. do War sza wy po trze bu je 20 mi nut.
Zwy kły am bu lans po trze bu je 1,5-2 go dzi -
ny. A w przy pad kach za gro że nia ży cia,
każ da mi nu ta się li czy. 

Płoc ka fi lia Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go jest 17. w kra ju. Obej -
mu je ona re jon w pro mie niu po nad 60
km od Płoc ka. Ob słu gu je – oprócz
Płoc ka – te re ny: Go sty ni na, Sier pca,
Kut na, So cha cze wa, Płoń ska, Ra cią ża,
Lip na, Wło cław ka, a na wet Go lu bia -
Do brzy nia. 

Ba za płoc kiej fi lii LPR znaj du je się
na te re nie lot ni ska przy ul. Biel skiej 67.
Na te re nie ae ro klu bu wy bu do wa no 
no wo czes ny han gar, po miesz cze nia 
dla per so ne lu, sa lę z in ku ba to rem dla
no wo rod ków. Obok znaj du je się po d-
ziem na sta cja pa liw oraz lą do wi sko
z sy ste mem na wi ga cyj nym. W ba zie
pra cu je na zmia ny po dwóch ra tow ni -
ków i pi lo tów oraz sied miu le ka rzy. 

Na ra zie po wietrz na ka ret ka bę dzie
dys po zy cyj na od godz. 7 do go dzi ny
przed za cho dem słoń ca. Dy żu ry ca ło do -
bo we moż li we bę dą do pie ro wte dy, gdy
płoc ka sta cja do sta nie no wy śmig ło -
wiec. – We dług obiet nic po win no stać
się to w 2010 ro ku – mó wił Ka je tan Gó -
rzyń ski. – Wte dy do Pol ski ma ją tra fić
23 no wo czes ne ma szy ny. 

Te raz płoc ka za ło ga la ta uży wa nym
śmig łow cem Mi-2+. – To sta ra ma szy na

pro duk cji pol skiej, ale kon struk cji jesz -
cze ra dziec kiej – opo wia da pi lot Ar ka -
diusz Cho iń ski. – To ta ki do bry trak tor
do pra cy. Do wy pad ków la ta 3-oso bo wa
za ło ga: pi lot, ra tow nik oraz le karz.
Przyjęliśmy, że nie la ta my z wię kszą
pręd ko ścią niż 180 km/godz. 

Na po kła dzie śmig łow ca znaj du ją się
m.in.: no sze, res pi ra tor, de fi bry la tor
oraz niez będ ne le ki. – Wy po sa żo ny jest
jak ka ret ka ty pu „R” – mó wi dy rek tor
Gó rzyń ski. 

Koszt bu do wy oraz wy po sa że nia
wy niósł 4,1 mln zł. – Aby płoc ka ba za
mog ła pow stać po trzeb ne by ło za an ga -
żo wa nie wie lu in sty tu cji oraz osób –

opo wia da. – Mi ni ster stwo Zdro wia
prze ka za ło śmig ło wiec, Mar sza łek Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go wziął na
sie bie wy bu do wa nie ba zy, a mia sto
prze ka za ło dział kę. 

Ci, któ rzy po mo gli w two rze niu LPR
w Płoc ku, 15 stycz nia otrzy ma li po dzię -
ko wa nia oraz me da le oko licz no ścio we,
spe cjal nie wy bi te z tej oka zji. Przed sta -

wi cie le mi ni ster stwa, władz wo je wódz -
twa, mia sta, po wia tu, in spek to ra bu do -
wla ne go, Sa mo dziel ne go Pub licz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej Lot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go w War sza wie
oraz in ni za pro sze ni na uro czy stość
mie li oka zję prze ciąć wstę gę, sym bo li -
zu ją cą otwar cie w Płoc ku ba zy LPR.
Śmig ło wiec oraz han gar po świę cił bp.
Piotr Li be ra. Mał go rza ta Da nie luk

Po wietrz na „er ka”
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Wstęgę przecina zastępca prezydenta 
Dariusz Zawidzki

Ma 6,5 me tra dłu go ści, 2,5 me tra sze-
ro ko ści i 150 ko ni – me cha nicz nych
oczy wi ście, bo mo wa tu o no wo cze-
s nym pon to nie, któ rzy na po cząt ku sty-
cz nia otrzy ma li płoc cy stra ża cy. 

Sprzęt tra fił do Jed nost ki Ra tow ni czo -
Gaś ni czej nr 2 na Ra dzi wiu. Kosz to wał 100
tys. zł. Za kup sfi nan so wa no ze środ ków
Wo je wódz kie go Fun du szu Och ro ny Śro -
do wi ska i Gos po dar ki Wod nej, Ko men dy
Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz
Ko men dy Miej skiej PSP w Płoc ku. 

Płoc cy stra ża cy są dru gą jed nost ką
w Pol sce, któ ra dys po nu je ta kim sprzę tem.
Pon ton ma pod wój ne dno, je go po kład jest
sztyw ny i mie ści się w nim 12 osób. 

– W za leż no ści od śru by ja ką ma za ło -
żo ną, mo że pły nąć z mak sy mal ną pręd ko -

ścią od 80 do 100 ki lo me trów na go dzi nę
– opo wia da rzecz nik pra so wy płoc kiej
stra ży po żar nej Ja cek Star czew ski. – Jest
przez na czo ny do wy ko rzy sta nia prze de
wszyst kim na du żych ak we nach wod nych.
Dzię ki sztyw ne mu po kła do wi, już chwi lę
po wy cią gnię ciu z wo dy oso by posz ko do -
wa nej ra tow ni cy mo gą za jąć się udzie la -
niem pier wszej po mo cy. 

Stra ża cy z no wej jed nost ki bę dą ko -
rzy sta li głów nie na Wi śle. Jed nak
płoc cy ra tow ni cy dzia ła ją nie tyl ko na
te re nie mia sta i po wia tu. Już wie lo -
krot nie w cza sie po wo dzi wy jeż dża li
do in nych re jo nów kra ju, a na wet za
gra ni cę. Te raz pod czas ta kich dzia łań
po ma gać im bę dzie no wo czes na jed-
nost ka pły wa ją ca. (m.d.)

No wo czes na jed nost ka

K
M

P



9Sygnały Płockie

W Płoc ku gi nie co raz mniej sa mo cho -
dów. – W 2008 ro ku zgi nę ły 63 – mó wi
An na Le wan dow ska z zes po łu pra so we -
go płoc kiej ko men dy. – Jesz cze kil ka lat
te mu ty le sa mo cho dów gi nę ło w cią gu
mie sią ca lub dwóch. 

Kry mi nal ni z zes po łu do wal ki z prze -
stęp stwa mi sa mo cho do wy mi przy pusz -
cza ją, że zło dzie jom po pro stu nie op ła -
ca już kraść po ja zdów w Pol sce. – W
kra jach Unii Eu ro pej skiej jest wię kszy
wy bór, a lu dzie nie za bez pie cza ją tak
do brze swo ich aut – opo wia da ją. 

Od kie dy pow stał ko mi sa riat na Po -
dol szy cach, Płock zo stał po dzie lo ny na
– jak mó wi Le wan dow ska – dwie stre fy
wpły wów. Ko mi sa ria to wi po dle ga ją te -
re ny od ul. Gra nicz nej na wschód, nad
resz tą mia sta czu wa ko men da. Dla te go
da ne o kra dzie żach, po li cjan ci po dzie li -
li na dwie jed nost ki. 

Na Po dol szy cach i przy leg łych osie d-
lach w 2008 ro ku skra dzio no 24 au ta. –
Wszyst kie kra dzie że mia ły miej sce do

sier pniu. Po tem już ża den po jazd nie
zgi nął – opo wia da Ma rek Ma jew ski, ko -
men dant ko mi sa ria tu. – Naj wię cej sa -
mo cho dów (7) skra dzio no w czer wcu,
w stycz niu – czte ry, w kwiet niu i ma ju po
trzy, w lu tym, mar cu i lip cu – po dwa,
a w sier pniu je den. 

Jak to się sta ło, że na gle pro ce der
ustał? – My ślę, że naj bar dziej przy czy ni -
ły się dwie spra wy – mó wi Ma jew ski. –
Naj pierw po li cjan ci z ko men dy miej -

skiej na mie rzy li i zlik wi do wa li „dziu -
plę” w oko li cy Płoń ska, co da ło prze -
stęp com istot ny sy gnał, że w Płoc ku nie
są bez kar ni. Dla zło dziei zro bi ło się też
nie bez piecz nie, gdy na osie dlach po ja -
wi ły się do dat ko we pa tro le. 

Naj wię cej kra dzie ży za no to wa no na
Po dol szy cach. Aż czte ry au ta znik nę ły
z al. Ja na Pa wła II. – Ale zło dzie je nie
ba li się też od je chać z par kin gów przed
Au chan i Obi – opo wia da An na Le wan -
dow ska. 

Nie ste ty, usta lo no spraw ców tyl ko
w jed nym przy pad ku. – To by ła sta ra
sko da, zło dzie je po rzu ci li ją w le sie
i spa li li – do po wia da Ma rek Ma jew ski.
– Kie dy ich zła pa liś my, twier dzi li, że
w dro dze au to się pop su ło i nie mie li co
z nim zro bić, więc pu ści li z dy mem.

W in nych czę ściach Płoc ka, któ re po -
dle ga ją fun kcjo na riu szom urzę du ją cym
w ko men dzie przy ul. Sło wac kie go,
w 2008 ro ku zgi nę ło 39 sa mo cho dów.
Re kor do wy pod tym wzglę dem był li sto -
pad. Zło dzie jom spo do ba ło się aż sześć
aut. Po pię ciu wła ści cie li zgło si ło kra -
dzież swo ich po ja zdów w lu tym, lip cu
oraz wrześ niu. Po trzy au ta zgi nę ły
w stycz niu, mar cu, ma ju oraz paź dzier ni -
ku. W grud niu skra dzio no tyl ko je den sa -
mo chód, a w kwiet niu po li cjan ci nie od -
no to wa li żad ne go zgło sze nia. 

– Grud nio wa kra dzież jest chy ba „naj-
cie ka wsza” – opo wia da ją kry mi nal ni. –
Wte dy zo stał zra bo wa ny w peł ni ubez-

pie czo ny Chrys ler Grand Vo y a ger, któ -
rym na świę ta przy je chał Po lak z An glii.
Nie ma w Płoc ku miej sca, któ re moż na
by wska zać ja ko szcze gól ne nie bez piecz -
ne dla aut; zło dziej ska ma pa obej mu je
uli ce w ca łym mie ście.

W 11 spra wach zwią za nych z prze stęp -
stwa mi sa mo cho do wy mi po li cjan tom
uda ło się wy kryć i za trzy mać spraw ców.
Do te go do cho dzą jesz cze sa mo cho dy, ja -
kie odzy ska no, choć zo sta ły zra bo wa ne
gdzieś w Pol sce, al bo na te re nie UE.

– Po la cy na ra że ni są na in ny ro dzaj
prze stępstw sa mo cho do wych – mó wią
po li cjan ci. – Ku pu ją au ta spro wa dza ne
z za cho du, pod pi su ją fał szy we umo wy
i czę sto nie świa do mie sta ją się pa se ra mi,
bo na by tek zo stał skra dzio ny w Niem -
czech, Au strii czy Bel gii. Do te go do cho -
dzi od po wie dzial ność kar no -skar bo wa
zwią za na z za ni żo ny mi w tych umo wach
ce na mi. Nie ste ty, wciąż je steś my łow ca mi
„niez wy kłych oka zji”, co bar dzo czę sto
wy cho dzi szyb ko bo kiem. (m.d.)

Wy bred ni zło dzie je

Oprzy rzą do wa nie do trzech pomp
in su li no wych to pre zent dla Wan dy
Soł ty siak od płoc kie go od dzia łu Sto-
wa rzy sze nia na Rzecz Dzie ci Nie peł -
no spraw nych „Po moc dzie ciom”. 

– Wcześ niej, w 2004 ro ku pa ni Wan -
da otrzy ma ła od nas pom py – opo wia -
da Sta ni sław Le wan dow ski, pre zes
Sto wa rzy sze nia, któ ry 26 stycz nia oso-
bi ście wrę czył wiel kie pu dło.

Pom py są niez będ ne do ży cia trój ce
dzie ci p. Wan dy: 23-let niej Ka ro li nie,
19-let nie mu Mar ci no wi i 14-lat niej Pa -
u li nie. Wszyst kie od kil ku lat cho ru ją
na cu krzy cę. Pa ni Wan da wy cho wu je
je sa ma. – Jed no wkłu cie, któ re od by wa
się co trzy dni kosz tu je dla każ de go po
36 zło tych – mó wi ze łza mi w oczach

Soł ty siak. Te raz już na to pie nię dzy nie
bę dzie mu sia ła wy da wać. – A ja wy -
cho wu ję dzie ci sa ma i za ra biam nie -
wie le po nad 1 ty siąc zło tych. 

Na szczę ście, dzie ci wkłu cia ro bią
so bie sa me, bo są przesz ko lo ne.

Oprzy rzą do wa nie do pomp kosz to -
wa ło oko ło 4 tys. zł. 

Ma rze niem p. Wan dy jest miesz ka -
nie. Te raz ra zem z dzieć mi i mat ką
miesz ka w nie wiel kim miesz ka niu
przy ul. Jaś mi no wej. Mat ka zaj mu je
je den ma ły po ko ik, resz ta na le ży do
Soł ty sia ków. – Sta ram się o przyz na -
nie lo ka lu z za so bów mia sta – opo -
wia da p. Wan da. – Nie wiem ile to po -
trwa, ale włas ny kąt bar dzo uła twił by
nam ży cie. (m.d.)
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Dla po trze bu ją cych

– W 2008 ro ku w spo sób nag ły i bez
ni czy jej „po mo cy” zmar ło w Płoc ku 129
osób – mó wi An na Le wan dow ska z zes -
po łu pra so we go płoc kiej po li cji. – Za -
wsze, kie dy znaj do wa ne są zwło ki, po -
wia da mia na jest po li cja, bieg ły le karz
oraz pro ku ra tor. Trze ba wy ko nać sze -
reg czyn no ści, by usta lić, czy da na oso -
ba zmar ła śmier cią na tu ral ną czy w wy -
ni ku prze stęp stwa. 

Jak wy ni ka z po li cyj nych sta ty styk,
licz ba zgo nów w 2008 ro ku by ła
mniej sza o 33 niż rok wcześ niej. Naj -
wię cej ta kich zda rzeń mia ło miej sce
w ma ju, bo aż 19. Naj mniej zgo nów
za re je stro wa li po li cjan ci w lip cu –
sześć, paź dzier ni ku – sie dem i osiem

we wrześ niu. 
– Aż 10 osób ode bra ło so bie ży cie –

przy ta cza sta ty sty ki Le wan dow ska. –
Sześć z nich po wie si ło się, dwie wy sko -

czy ły przez ok no, jed na uto pi ła się
w wan nie oraz jed na zmar ła z wy zię bie -

nia, ale by ło to ce lo we, sa mo bój cze
dzia ła nie. 

Po li cjan ci przyz na ją, przyczyną wię k-
szo ści zgo nów jest al ko hol. – Oso by na -
du ży wa ją ce al ko ho lu są czę sto nie do ży -
wio ne, ich or ga niz my są wy nisz czo ne
i nie wy trzy mu ją ko lej nej daw ki trun ków
– opo wia da nad ko mi sarz Piotr Ja siń ski
z sek cji do cho dze nio wo -śled czej.

Ale są też bar dziej op ty mi stycz ne wie -
ści. W ubieg łym ro ku po li cjan tom uda ło
się ura to wać kil ka osób, dla te go, że są -
sie dzi lub dal sza ro dzi na za a lar mo wa li
płoc ką ko men dę, że ktoś „znik nął
z oczu” i nie otwie ra drzwi. – Z po mo cą
stra ża ków fun kcjo na riu sze wcho dzi li do
środ ka i wez wa ny le karz ra to wał ta kie
oso by z nie raz bar dzo groź nej nie dys po -
zy cji – opo wia da An na Le wan dow ska. –
Je śli ta kich za cho wań bę dzie wię cej, je -

śli sta ną się po wszech ne, sta ty sty ki za rok
2009 mo gą oka zać się bar dziej op ty mi -
stycz ne niż rok czy dwa la ta te mu. (m.d.)

Śmier tel na sta ty sty ka

Okres przej ścio wy w la tach
2009/2011, po zo sta wie nie w tym cza-
sie de cy zji o roz po czę ciu na u ki przez
dziec ko ro dzi com, po pra wa wa run -
ków w szko łach pod sta wo wych oraz
obo wią zek przed szkol ny dla pię cio -
lat ków – to za ło że nia zmian w sy ste -
mie edu ka cji pro po no wa nych przez
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej.
We dług pro jek tu no we li za cji usta wy
o sy ste mie oświa ty od 1 wrześ nia
2012 ro ku do pier wszej kla sy szko ły
pod sta wo wej pój dą wszyst kie dzie ci
w wie ku sze ściu lat. Ce lem no we li za -
cji jest wy rów na nie szans edu ka cyj -
nych.

Ob ni że nie wie ku roz po czę cia na u ki
po prze dzo ne ma być zmia ną wa run -
ków w szko łach pod sta wo wych. Od -
po wie dzial ne za ich utrzy ma nie sa mo -
rzą dy te ry to rial ne otrzy ma ją wspar cie
w ra mach pro gra mów rzą do wych.
Rów no cześ nie zo sta nie wpro wa dzo na
no wa pod sta wa pro gra mo wa edu ka cji
wczes nosz kol nej, któ ra zmie ni or ga -
ni za cję i me to dy pra cy z ucz nia mi.
Ale to do pie ro za 2 la ta. A dziś, gdy
ro dzi ce zde cy du ją się na po sła nie do
szko ły sze ścio lat ka, cze go mo gą
ocze ki wać? Py tam o to Ewę Ada sie -

wicz – dy rek to ra Wy dzia łu Edu ka cji
Urzę du Mia sta.

– W za sa dzie nic się nie zmie ni ło.
Do tych czas ro dzi ce też mo gli po sy łać
do szko ły dzie ci sze ścio let nie. Po nie -
waż by ło ich nie wie le, nie by ło po trze -
by two rze nia spe cjal nych klas – uczy ły
się ra zem z sied mio lat ka mi. W pier -
wszych kla sach jest dość luź no, więc
do tych czas nie by ło prob le mów z przy -
ję ciem młod szych ucz niów. W tym ro -
ku, ro dzi ce któ rzy bę dą chcie li po słać
do szko ły dzie ci 6-let nie mu szą do 10
ma ja zło żyć ta ki wnio sek w szko le.
Wów czas zo rien tu je my się, ilu naj -
młod szych szko łom przy bę dzie. Je śli
bę dzie to zna czą ca licz ba po sta ra my
się utwo rzyć dla nich od dziel ne kla sy.

Po dwu let nim okre sie przej ścio -
wym, bę dzie rocz ny obo wią zek wy -
cho wa nia przed szkol ne go dla pię cio -
lat ków. Już od 1 wrześ nia 2009 r. każ -
de dziec ko w ro ku po prze dza ją cym
roz po czę cie na u ki w szko le przej dzie
dia gno zę przed szkol ną (spraw dze nie
i poz na nie sta nu go to wo ści do pod ję -
cia na u ki) oraz otrzy ma wspar cie (in -
dy wi du al ne pro gra my roz wo ju), ma -
ją ce na ce lu jak naj lep sze przy go to -
wa nie do obo wiąz ku szkol ne go. (j)

Sze ścio lat ki do szkół
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*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*WOJENNE LOSY*

Wśród tych pra wie 6 ty się cy dzie ci –
żoł nie rzy był An to ni Szym czyk. Dziś
eme ryt, wów czas zwia dow ca -ob ser wa tor
w 12. Puł ku Ar ty le rii Ha u bic. W przy tul -
nym miesz kan ku przy ul. Jaś mi no wej po -
rucz nik Szym czyk opo wia da o tym, jak
zo stał naj młod szym żoł nie rzem w puł ku,
z któ rym prze szedł ca ły szlak bo jo wy
z Wo ły nia przez War sza wę i Ko ło brzeg aż
po Ber lin i Ła bę. Uro dził się w 1928 ro ku
na Wo ły niu w miej sco wo ści Szaj no w po -
wie cie Ko wel (dziś to część Ukra i ny).

Dzie ci woj ny

– Gdy wy buch ła woj na mia łem 11 lat.
By łem tyl ko z ma mą, bo oj ciec wcześ niej
zgi nął z rąk Ukra iń ców, a star sze go bra ta
Ja na ze sła no do Ar chan giel ska. Po tem tra -
fił do ar mii An der sa. Ja koś gos po da ro wa -
liś my na trzech hek ta rach aż do li sto pa da
1943, kie dy wpa dli do nas ban de row cy i na
pod wó rzu za mor do wa li ma mę. Mnie uda ło
się uciec, ale nie czu łem się bez piecz nie.
Ba łem się – sam poś ród ob cych lu dzi, nie -
ko niecz nie przy jaź nie na sta wio nych do Po -
la ków. Nie wiem już skąd wie dzia łem, że
w Zas my kach, kil ka na ście ki lo me trów od
Ko wla, jest pol skie woj sko i uda łem się
tam, oczy wi ście na pie cho tę. Tak tra fi łem
do od dzia łów sa mo o bro ny lud no ści pol-
skiej przed ata ka mi na cjo na li stów ukra iń -
skich. Lud ność wspie ra ły dwie gru py par-
ty zan ckie AK, przeksz tał co ne po tem w 27.
Wo łyń ską Dy wi zję Pie cho ty AK. W licz -
nych bi twach i po ty czkach, tak z Ukra iń ca -
mi jak i Niem ca mi dy wi zja zo sta ła zdzie -
siąt ko wa na, a ci co prze ży li zo sta li w 1944
ro ku wcie le ni do two rzą cej się na te re nie
ZSRR pol skiej ar mii gen. Ber lin ga. Z „ko -
ściusz kow ca mi” do sze dłem aż nad Ła bę.

An to ni Szym czyk do brze wspo mi na la -
ta spę dzo ne wów czas z du żo star szy mi to -
wa rzy sza mi bro ni. Mi mo woj ny czuł się
bez piecz nie, miał swo ją „ro dzi nę”. O tym,
jak w puł ku trak to wa li naj młod sze go ko -
le gę świad czy choć by list ów czes ne go do -
wód cy na sze go bo ha te ra, ja ki za mie ścił na
swych ła mach „Żoł nierz Wol no ści” – ga -
ze ta, któ ra wspól nie z Ex pre sem Wie czor -
nym po szu ki wa ła sy nów puł ku.

– By łem do wód cą zwia du, do któ re go
zo stał przy dzie lo ny 16-let ni An to ni Szym-
czyk, a ja mia łem wów czas 46 lat. Trak to -
wa łem go jak włas ne go sy na, po nie waż
mo je dzie ci w za wie ru sze wo jen nej zo sta -
wi łem za Bu giem. Je go oj ca i mat kę za -
mor do wa li ukra iń scy na cjo na li ści. I tak
przesz liś my szlak bo jo wy od Sum przez
Ki wer ce, Pu ła wy, Dęb lin, War sza wę,
Byd goszcz, Zło tów, Ja strów, Ko ło brzeg
do Ber li na i nad Ła bę.(...) Przy je chał do
mnie 10 ma ja 1986 ro ku, przed sta wił się,
a ja nie wie rzy łem włas nym oczom, czy to
ten sam An toś. Gdy roz sta wa liś my się
w 1945 ro ku w Gnieź nie, my śla łem, że on
dłu go nie po ży je, ta ki był wy mi ze ro wa ny.
Te raz zo ba czy łem przed so bą bar czy ste go
męż czyz nę, któ ry jest oj cem dwóch có rek

i sy na. To by ło pięk ne spot ka nie przy bra -
ne go oj ca i sy na po 41 la tach.

Py tam, czy się nie bał, czy ży cie w dro -
dze, poś ród hu ku wy strza łów, by ło dla 16-
lat ka nor mal ne? 

– Nie li cząc dzie ciń stwa, in ne go nie
zna łem – od po wia da pan An to ni. Mia łem
co jeść, mia łem się w co ubrać – nie to co
po woj nie. A do wo jen ne go ha ła su, choć
mo że trud no w to uwie rzyć, moż na się
przyz wy cza ić. Oczy wi ście cza sa mi się ba -
łem, jak wszy scy, ale tak bar dzo, że już że -
gna łem się z ży ciem dwa ra zy. Raz w Ko -
ło brze gu i raz w War sza wie.

Ko ło brzeg był już pra wie zdo by ty. Li nia
fron tu prze bie ga ła już w mie ście. Ja kieś
200 me trów od po zy cji na sze go plu to nu

sta ła pię tro wa ka mie ni ca. Po my śla łem so -
bie, że ze stry chu był by bar dzo do bry
punkt ob ser wa cyj ny i ni ko go nie py ta jąc
po bieg łem do te go do mu. Gdy by łem już
w środ ku usły sza łem za ścia ną ja kieś gło -
sy. Niem cy! Za mu ro wa ło mnie. Jak mnie
usły szą to oczy wi ście za bi ją. Jak dam znać
o tym na szym, to zgi nę od strza łów swo ich
ko le gów. Nie wiem do kład nie, ja kim spo -
so bem uda ło mi się po ci chut ku wy co fać.
Do sta łem wte dy od do wód cy niez łą bu rę.

Na to miast w War sza wie przy sy pa ła mnie
zie mia i gruz po wy bu chu bom by. Mog łem
od dy chać, ale nie mog łem się ru szyć. To
by ło na Bród nie. Zdą ży łem za mon to wać
lor ne tę na wy so kiej wierz bie i zejść na zie -
mię, kie dy do o ko ła za czę ły spa dać bom by
i ek splo do wać ar ty le ryj skie po ci ski. Jed na
spa dła na ten punkt ob ser wa cyj ny na wierz-
bie. W mgnie niu oka zro bi ło mi się ciem no
przed ocza mi. Ostrzał trwał do syć dłu go
i stra ci łem już na dzie ję, że zdą żą mnie od -
ko pać. Ale zdą ży li. Przez dłuż szy czas jesz -
cze nie mog łem się ru szać, by łem ca ły si ny,
zdrę twia ły, ale ką piel i ma sa że w pun kcie
sa ni tar nym przy wró ci ły mnie do ży cia.

Mi ko łaj czyk nie do je chał

Woj na i do tych cza so we ży cie skoń czy -
ły się dla An to sia la tem 1945 ro ku
w Gnieź nie. Pułk zo stał zde mo bi li zo wa -

ny, żoł nie rze wró ci li do swo ich. Do kąd
miał pójść sa mot ny 17-la tek w woj sko -
wym szy ne lu? Na Wo łyń nie mógł już
wró cić, zresz tą po co? Przy pom niał so bie,
że ma ma opo wia da ła, że ma ro dzi nę pod
Dro bi nem. Sam do te go wu ja pi sał li sty
pod dyk tan do ma my. Zna lazł punkt za -
cze pie nia. Róż ny mi środ ka mi lo ko mo cji
do tarł do Dro bi na, a po tem do Świer czyn -
ka, gdzie miesz kał wuj. Tra fił aku rat na
chrzci ny ko lej ne go dziec ka w wie lo dziet -
nej ro dzi nie. Wuj, któ re go pier wszy raz na
oczy uj rzał, przy jął krew nia ka, ale w bied -
nym gos po dar stwie przy by ła jesz cze jed -
na gę ba do wy ży wie nia. Po ma gał do ryw -
czo w pun kcie sku pu bu ra ków, ale swo jej
przy szło ści na wsi nie wi dział.

Je sie nią 1946 ro ku mia ły się w Płoc ku
od być pier wsze w wyz wo lo nej Pol sce do -
żyn ki z udzia łem wi ce pre mie ra i mi ni stra
rol nic twa Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka. Na co
li czył An toś, uda jąc się do Płoc ka? Kie ro -
wa ła nim tyl ko cie ka wość, czy spo dzie wał
się mo że że spot ka ko goś, kto mu po wie
co ma da lej ro bić ze swo im ży ciem? Czło -
wie ka z do brą ra dą nie spot kał, ale za to
tra fił na 3 dni do aresz tu w Urzę dzie Bez-
pie czeń stwa przy ul. 1 Ma ja. A by ło to tak:

– Uro czy sto ści do żyn ko we od by wa ły się
na ,,Sta ni sła wów ce” – wspo mi na An to ni
Szym czyk. Zje cha ło mnó stwo lu dzi. Po
bar dzo uro czy stej mszy świę tej, na pla cu
przed ko ścio łem miał się od być wiec
z udzia łem Mi ko łaj czy ka. Usta wio no pro -
wi zo rycz ną sce nę, na drze wach i słu pach
po wie szo no głoś ni ki. Cze ka liś my do syć
dłu go, a pre mie ra nie by ło wi dać. Wresz-
cie zro bi ło się po ru sze nie i ja kiś pan –
oka za ło się, że z eki py Mi ko łaj czy ka mó wi,
że pre mier zo stał za trzy ma ny przez si ły
bez pie czeń stwa kil ka na ście ki lo me trów
przed Płoc kiem, a je mu uda ło się ja koś
wym knąć, że by zgro ma dzo nych na do żyn -
kach lu dzi o tym po wia do mić.

Sta łem z bo ku opar ty o słup, na któ rym
był głoś nik i na gle wi dzę i czu ję, że ktoś po
mnie wła zi na ten słup i za czy na zry wać
ka bel od głoś ni ka. No to ja go za no gi

i pró bo wa łem ścią gnąć, bo chcia łem sły -
szeć co ten pan z War sza wy jesz cze mó wi.
W tym mo men cie roz legł się wy strzał, ja -
kichś dwóch lu dzi wzię ło mnie pod rę ce
i za czę ło cią gnąć na uli cę, gdzie sta ło kil -
ka sa mo cho dów. Zro bi ło się wiel kie za -
mie sza nie i roz pę dza nie zgro ma dzo nych
lu dzi. Z in ny mi wep chnę li mnie do sa mo -
cho du i za wie źli na 1 Ma ja. Zam knę li
w 15-oso bo wej ce li i co dzien nie wzy wa li
na prze słu cha nia. Zu peł nie nie wie dzia -
łem o co cho dzi, bo prze cież ni cze go nie
prze skro ba łem. Wresz cie trze cie go dnia
wy pu ści li bez żad ne go wy jaś nie nia.

Pró bo wał An to ni Szym czyk zna leźć ja -
kieś za ję cie w cy wi lu, ale nie by ło to pro -
ste, bo nie miał żad ne go za wo du,
a wyksz tał ce nie skoń czył przed woj ną na
czwar tej kla sie (szko łę pod sta wo wą za li -
czył do pie ro w wie ku 21 lat). Z Pań stwo -
we go Urzę du Re pa tria cyj ne go do stał skie -
ro wa nie do za miesz ka nia na Zie miach
Odzy ska nych w Skwie rzy nie za Poz na -
niem. Był tam na wet kil ka dni, ale sa mot -
ny 17-la tek nie wie dział co ze so bą zro bić.
Po je chał do War sza wy, gdzie do stał skie -
ro wa nie i bi let do Gdy ni, do se gre go wa nia
pa czek z po mo cą żyw no ścio wą z UN -
HRy. Ale nie do je chał. W Tcze wie oka za -
ło się, że pod czas snu zo stał okra dzio ny
z wszyst kie go, tak że z do ku men tów.

Wró cił do sto li cy i skie ro wał się w miej -
sce naj bar dziej mu zna ne, do szta bu woj -
sko we go. Miał szczę ście; tra fił na gen. Jó -
ze fa Ku ro pie skę, któ ry po oj cow sku po -
trak to wał wy chu dzo ne go, ob dar te go ka -
pra la i dał mu skie ro wa nie do 55. puł ku ar -
ty le rii w Ol szty nie. Stam tąd wy sła ny zo stał
do To ru nia do Szko ły Po do fi ce rów Za wo -
do wych Ar ty le rii. W ten spo sób znów
zwią zał swo je ży cie z woj skiem, zna lazł
swo je miej sce i żo nę, któ rą poz nał jesz cze
w Świer czyn ku. Wzię li ślub w Mo rą gu,
a w 1952 ro ku wró ci li do Płoc ka.

Po rucz nik An to ni Szym czyk – Syn Puł -
ku odz na czo ny zo stał m.in. Krzy żem Ofi-
cer skim i Ka wa ler skim Or de ru Odro dze -
nia Pol ski, krzy żem pa miąt ko wym „Czyn
fron to wy I i II Ar mii WP 1943-1945”,
dwu krot nie brą zo wym me da lem „Za słu -
żo nym na po lu chwa ły”, War szaw skim
Krzy żem Pow sta nia, Me da lem za War sza -
wę, Me da lem za udział w wal kach o Ber -
lin, Me da lem Zwy cię stwa i Wol no ści,
Krzy żem Par ty zan ckim. Ewa Ja sińska

*   Sy no wie Puł ku na le żą do róż nych
or ga ni za cji kom ba tan ckich, lecz ja ko śro -
do wi sko, sta no wią jed ność i dzia ła ją przy
Za rzą dach Okrę go wych Związ ku Kom-
ba tan tów Rzecz pos po li tej i By łych Więź -
niów Po li tycz nych. Sy no wie Puł ku pro -
wa dzą sze ro ką dzia łal ność spo łecz ną:
współ pra cu ją ze szko ła mi, w 1972 z ich
ini cja ty wy po wo ła no Bank Krwi Cen-
trum Zdro wia Dziec ka w Mię dzy le siu.
Pol ska Że glu ga Mor ska jed ne mu ze stat -
ków na da ła w 1974 ro ku imię „Syn Puł -
ku”. 8 ma ja w ka te drze po lo wej WP
w War sza wie umiesz czo na zo sta ła tab li ca
pa miąt ko wa „W hoł dzie naj młod szym
żoł nie rzom pol skim – SY NOM I CÓR -
KOM PUŁ KU po leg łym w wal ce o wol -
ność Oj czyz ny na wszyst kich fron tach II
woj ny świa to wej, w kon spi ra cji, od dzia -
łach par ty zan ckich i Pow sta niu War szaw -
skim. To wa rzy sze bro ni.”

An to ni Szym czyk (w środ ku) z to wa rzy sza mi bro ni

6 wrześ nia 1968 ro ku Mi ni ster Obro ny Na ro do wej usta no wił odz na kę Syn Puł ku. Odz na kę na da no oso bom, któ re ja ko mło -
do cia ni żoł nie rze w la tach 1939 – 1945, nie ma jąc ukoń czo nych 17 lat, bra ły udział w wal kach z hit le row skim oku pan tem.
Odz na ki otrzy my wa li ma ło let ni żoł nie rze 1. 2. Ar mii Woj ska Pol skie go, Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie, pow stań cy
war szaw scy, człon ko wie AK, BCh, AL i AR oraz par ty zan ci. Do koń ca 2007 ro ku na da no 5856 odz nak.

An toś – Syn Puł ku
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Pier wsze go lu te go 1944 ro ku ok.
godz. 9 przy Ale jach Uja zdow skich 23
za strze lo ny zo stał SS -Bri ga deführer
i Ge ne ral ma jor Po li cji, Franz Kut sche -
ra – kat War sza wy. Od kąd, we wrześ -
niu 1943 r., ob jął sta no wi sko do wód cy
SS i Po li cji z miej sca za sto so wał nie-
s po ty ka ny do tej po ry w oku po wa nej
sto li cy ter ror wo bec lud no ści cy wil -
nej, m.in. czę ste ła pan ki i pub licz ne
roz strze li wa nie. Ak cja, któ rą 65 lat te -
mu wy ko nał I plu ton ba ta lio nu „Pa ra -
sol” pod do wódz twem 21-let nie go
Bro ni sła wa Pie tra sze wi cza ps. „Lot”
od bi ła się głoś nym echem w ca łej oku -
po wa nej Pol sce. Naj młod sza uczest ni -
czka 12-oso bo we go zes po łu, El żbie ta
Dzię bow ska ps. „De waj tis” mia ła
wów czas 15 lat.

Głos uli cy 1943

Po mysł na pły tę zro dził się za raz po
wy da niu „Pow sta nia War szaw skie go”
(2005). „De nat” – spi ry tus mo vens hi -
sto rycz ne go kon cept -al bu mu zes po łu
LAO CHE mó wi, że chciał po cząt ko -
wo opi sać 12 po dob nych do tej ak cji
pol skie go po dzie mia. – Stwier dzi łem
jed nak, że cie ka wiej bę dzie sku pić się
na jed nej, opi sać wszyst ko do kład nie;
przy go to wa nia, mo ment za ma chu i to
co dzia ło się póź niej. Dla cze go ta? Bo
by ła bar dzo pro fe sjo nal nie przy go to -
wa na. To ta ka pe re łe czka wśród
wszyst kich ak cji. Po za tym bar dzo fil-
mo wa – do da je. Ta ka też bę dzie ta
pły ta. Od pier wszych dźwię ków, kie -
dy zam knie się oczy, obra zy sa me
„wcho dzą” do gło wy. Sły chać od gło sy
uli cy; prze jeż dża ją cą do roż kę i Mer -
ce de sa 170 V, szczę ka ją ce psy, cha -
rak te ry stycz ny dźwięk tram wa ju, sy -
re nę i po krzy ki wa nia eses ma nów:
„Aus we i skon trol le! Schnel ler!”. Prze -
szy wa nas zim ny je sien ny wiatr, mro -
żą kro ple desz czu, w od da li sły chać
głos i man do li nę Sta ni sła wa Grze siu -
ka. Te od gło sy prze pla ta ne są sam pla -
mi z „Rę ko pi su zna le zio ne go w Sa ra -
gos sie” i gi gan tów roc ka oraz jaz zu:
Ne i la Yo un ga, Cze sła wa Nie me na,
zes po łu KLAN i Bre a ko ut. Peł no tu
bru dów, szu mów sta rych ana lo gów
(wszyst kie sam ple po cho dzą z czar -
nych krąż ków) na da ją cych ma te ria ło -
wi moc no ar cha icz ny, „sta ro ki no wy”
kli mat. – Te raz usta wia ją lu dzi pod
ścia ną i strze la ją, jesz cze strzał w gło -
wę i frag ment mszy po ła ci nie z „Pol -
skich dróg” – Denst na bie żą co ko -
men tu je każ dy dźwięk od słu chi wa ne -
go na gra nia. – To wszyst ko jest jesz cze
moc no cha o tycz ne, ale kie dy wej dzie
nar ra tor (....), wy ci szy się niek tó re
szu my, bę dzie OK. Pły ta ma po nad 70
mi nut, za czy na się od przy ja zdu Kut -
sche ry do War sza wy i pier wszych ła -
pa nek (1 utwór). Ten ka wa łek ma ta ki
ku bań ski rytm, ale w ko lej nym jest
zmia na. Każ dy z 13 utwo rów ma swo -

ją spe cy fi kę w za leż no ści od tre ści.
Cho dzi ło mi, aby wy do być epic kość tej
opo wie ści. Fak tycz nie ko men tarz ma
być su chą, do ku men tal ną nar ra cją wy -
da rzeń dzie ją cych się od wrześ nia
1943 do lu te go 1944 ro ku. Emo cje
i gro zę tam tych wy da rzeń od da mu zy -
ka. – Po my śla łem so bie, że śpie wać
nie umiem, więc jak bę dzie nar ra tor to
bę dzie faj nie i po mo je mu – do da je
„De nat”. Głosu do ko men ta rza uży czy
Fi lip „Wie ża” Ró żań ski – kla wi szo -
wiec LAO CHE. Na pły cie sły chać też
Mać ka Dier ża now skie go, gra ją ce go
w LAO CHE m.in. na kon gach.

Mi nu ta czter dzie ści 

Kie dy chłop cy idą na zgru po wa nie
sły chać od gło sy kro ków po scho dach
i stłu mio ne tak ty przed wo jen ne go
szla gie ru „A mnie jest szko da la ta”,
do cho dzą ce jak by zza zam knię tych
drzwi. Na miej scu ory gi nal ny głos
gen. Si kor skie go: „Pow ta rzam za sad -
ni cze wy tycz ne po stę po wa nia na sze go
na dziś i na ju tro. Cza sy są cięż sze
i naj wię kszą jest na sza wspól na od po -
wie dzial ność...” – Tro chę go do ci na -
łem i skle ja łem, że by wy szło, że, wiesz,

wkładają chło pa kom do głów – żar tu -
je. Kie dy ba ta lion krad nie cię ża rów ki
na ak cję sły chać są czą cy się z me ga fo -
nów – szcze ka czek głos: „...dziś nad
ra nem po prze ła ma niu za cie kłe go opo -
ru nie przy ja cie la...dziś w po łud nie
führer wy dał roz kaz osta tecz ne go roz -
pra wie nia się...”, a gdy ru sza ją „na
miej sce kon cen tra cji od dzia łu” to wa -
rzy szy im „Na przód do bo ju żoł nie -
rze” i dźwięk sil ni ka. Ca ły ma te riał
zo stał na gra ny z niez wy kłą dba ło ścią
o szcze gó ły i dra ma tur gię słu cho wi -
ska, co naj le piej po ka zu je kul mi na cyj -
ny mo ment ak cji. 

– Kut sche ra co dzien nie prze jeż dżał
ja kieś 120 me trów z cha ty do pra cy,
za wsze sa mo cho dem. Sa mo chód je -
dzie, a mu zy ka na ra sta. Chłop cy za -
jeż dża ją mu dro gę. Zro bi li to tak, że by
go tak tro sze czkę unie ru cho mić, aby
móc do god nie od dać strzał, bo rzu cić
gra nat by ło nieho no ro wo. Do pa da ją
go (sły chać dwa strza ły), te raz kie -
row ca i adiu tant – uprze dza ak cję
„De nat”. – (2 strza ły) A tu już Niem cy
z oko licz nych bu dyn ków „na wa la ją”
(se rie z ka ra bi nów). Ak cja od pier-
wszych strza łów do od ja zdu sa mo cho -

du, trwa ła mi nu tę czter dzie ści se kund.
Do kład nie ty le sa mo ma ten frag ment
utwo ru. Cze kaj! O! Tu się je den sza -
mo cze z te czką. To ta słyn na te czka
z gra na ta mi, któ rej nie mo że otwo rzyć
i tu jest po strze le nie w brzuch do wód -
cy. W su mie zo sta ło 4 ran nych; je den
lek ko, trzech zna czą co, z któ rych
dwóch zmar ło. Ko lej ne utwo ry opi su -
ją ucie czkę, dra mat z od bi ciem ran-
nych ze szpi ta li i śmierć dwóch żoł -
nie rzy, bio rą cych udział w ak cji, na
mo ście Kier be dzia. 

Mu zy ka w sie ci

De nat przez wie le lat grał na bęb-
nach w zes po le Ha za el zna nym ze
zna ko mi tych kon cer tów, m.in. na Me -
tal ma nii w 1994 r. gdzie wy stą pił
u bo ku Mor bid An gel, Can ni bal Cor -
pse i Sa ma el. W 1996 po wo łał do ży -
cia hip ho po wą for ma cję Ka na bi plan -
to, zaś dwa la ta póź niej – au tor ski pro-
jekt Hi millsbach, któ re go owo cem
był al bum z mu zy ką moc no ek spe ry -
men tal ną, w wer sji tek sto wej osa dzo -
ną w tol kie now skich baś niach (1997).
Dru ga pły ta Hi millsba cha pow sta ła
kil ka lat te mu i... tra fi ła na do mo wą
pół kę. To opo wieść o ra dziec kim
okrę cie pod wod nym. – Odło ży łem ją
i cze kam, mo że kie dyś ją wy dam – mó -
wi Ma riusz Denst. 

Słu cho wi sko o słyn nej ak cji pol-
skie go po dzie mia to trze cia pły ta,
swo i sty pro log do al bu mu ca łe go sep -
te tu „Pow sta nie War szaw skie go”. Nie
od dziś lo sy żoł nie rzy AK, a w szcze -
gól no ści okres pow stań czy to „ko nik”
Ma riu sza Den sta. Ta pły ta pow sta ła
z bar dzo sil nej, wew nętrz nej po trze by.
– Mo że się spo do bać 10 oso bom i to
bę dzie suk ces. Mo że ich to wcią gnie,
się gną po książ kę – mó wi au tor. Pier-
wsze od słu cha nie su ro we go ma te ria łu
zro bi ło na mnie ogrom ne wra że nie
i wie rzę, że spo do ba się nie tyl ko fa -
nom LAO CHE. Po dob nych umie jęt -
no ści opo wia da nia o współ czes nej hi -
sto rii ży czył bym wszyst kim hi sto ry -
kom. Ca łość ma być do stęp na w sie ci,
do dar mo we go ścią gnię cia. In for ma -
cja ma się po ja wić na stro nie in ter ne -
to wej LAO CHE. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Ma riusz „De nat” Denst (LAO CHE) koń czy właś nie swój ko lej ny au tor ski pro jekt – mu zycz ne słu -
cho wi sko o jed nej z naj bar dziej spek ta ku lar nych ak cji pol skie go po dzie mia

O ak cji opo wia da „Za mach” (1959) w reż. J. Pas sen dor fe ra (póź niej sze go twór cy kul to -
we go „Ja no si ka“). Obraz pow stał w cza sach, kie dy wła dze ko mu ni stycz ne sta ra ły się usu -
wać wszel kie śla dy po AK z hi sto rii Pol ski, dla te go w fil mie ni gdy nie pa da naz wa „Ar mia
Kra jo wa”, a za mach prze pro wa dza ja kaś ano ni mo wa or ga ni za cja

Ma riusz Denst pod czas kon cer tu na płoc -
kiej Sta rów ce, 2008
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Try bu nał uz nał, że obec ne prze pi sy
usta wy są nie zgod ne z kon sty tu cją. Wg
wy ro ku TK spół dziel nie „tra cą pra wo
włas no ści miesz kań, a otrzy mu ją za to
nie wie le”. Przeksz tał ce nie pra wa do lo -
ka lu nie mo że być naz wa ne wy własz -
cze niem na szko dę spół dziel ni (oso by
praw nej) z ma jąt ku pry wat ne go człon -
ków. Wy rok ten po le ga na nie po ro zu -
mie niu i nie zgod no ści z isto tą spół dziel -
czo ści. Spół dziel nia dzia ła wy łącz nie
dla człon ków i nie mo że mieć żad nych
włas nych in te re sów, po nad in te re sy
człon ków, któ rzy ją sta no wią. W kon -
sek wen cji spół dziel nia nie mo że uzy ski -
wać ko rzy ści ma jąt ko wych kosz tem
swo ich człon ków. To właś nie by ło wa -
dą po przed nich prze pi sów, któ re (z tru-
dem) uda ło się wy e li mi no wać wpro wa -
dzo ną w ży cie w 2007 r. ostat nią no we -
li za cją usta wy o spół dziel niach miesz -
ka nio wych. I te raz Try bu nał ka że ją
z po wro tem zmie nić, oz naj mia jąc „wyż -
szość pra wa włas no ści ko lek tyw nej nad
pry wat ną”. Do pie ro te raz – w kwe stii
po ję cia pra wa włas no ści – doj dzie do
sprzecz no ści z Kon sty tu cją. Zgod nie
z Pra wem spół dziel czym ma ją tek spół -
dziel ni jest pry wat ną włas no ścią człon -
ków. Jest to de fi ni cja eko no micz na i je -
dy nie w zna cze niu ogól no -praw nym
uży wa się sfor mu ło wa nia włas ność
spół dziel ni ja ko oso by praw nej.

W Try bu na le Kon sty tu cyj nym za sia da
15 sę dziów. Ich za da niem jest kon tro lo -
wa nie ustaw pod ką tem zgod no ści z Kon -
sty tu cją. Jest to sąd nad pra wem, od któ -
re go orze czeń nie ma od wo ła nia. Przez
wie le lat Try bu nał dzia łał prak tycz nie
jed no myśl nie, ale sy tu a cja zmie ni ła się
w 2006 r., gdy wy bra ni zo sta li no wi sę -
dzio wie (Te re sa Liszcz, Zbi gniew Cie -
ślak, Ma ria Gin towt -Jan ko wicz, Woj-
ciech Her me liń ski, Ma rek Kot li now ski).
Wte dy licz ba zdań odręb nych za czę ła
ros nąć. TK po dzie lił się na gru py, któ re
róż nił sto su nek do spraw z PRL. 

Gdy 17 grud nia 2008 r. wię kszość sę -
dziów TK uz na ła wy kup miesz kań spół -
dziel czych na pre fe ren cyj nych za sa dach
za nie kon sty tu cyj ny, oka za ło się, że
w isto cie spra wy wią żą się z dzie dzic -
twem PRL; idzie o uz na nie fak tów i roz -
li cze nie pie nię dzy. Przed za pi sem włas -
no ści na rzecz człon ka, w roz li cze niu
Spół dziel nia zwra ca do bu dże tu umo-
rzo ną je go część kre dy tu i po win na po -
bie rać od nie go tyl ko ty le, ile wy no si ta
kwo ta, by się nie bo ga cić. Po bie ra ła du -
żo wię cej. Od 31.07.2007 r. moż na by ło
wy ku pić miesz ka nie „po kosz tach” bu -
do wy. Na zy wa no to zło śli wie „wy ku -
pem miesz ka nia za zło tów kę”. Z ta kiej
moż li wo ści sko rzy sta ła pra wie po ło wa
(z mi lio na do te go upraw nio nych) osób. 

Pra wo ko mu ni stycz ne, pod któ re go
rzą da mi wy bu do wa no oko ło 3,5 mi lio na
miesz kań spół dziel czych, zag wa ran to -
wa ło włas ność tych miesz kań wy łącz nie
spół dziel niom miesz ka nio wym. Spół -

dziel nie nie zap ła ci ły jed nak ani zło tów -
ki. Pła cił in dy wi du al nie każ dy spół -
dziel ca (wkład miesz ka nio wy) i Skarb
Pań stwa, resz tę kosz tów bu do wy skre -
dy to wa no. W przy pad ku miesz kań lo ka -
tor skich 70% kre dy tu spła cił spół dziel -
ca, resz tę ok. 30% – Skarb Pań stwa,
uma rza jąc człon kom część kre dy tu.
W przy pad ku miesz kań ty pu włas no -
ścio we go spół dziel ca po krył 100%
kosz tów bu do wy. A więc przy zmia nie
ty tu łu lo ka tor skie go na włas no ścio wy,
to nie spół dziel ni zwra ca się kwo tę
umo rze nia kre dy tu, ale Skar bo wi Pań st-
wa (w no mi na le z da ty umo rzeń). Sto su -
jąc w róż nych okre sach, róż ne ob li cze -
nia, spół dziel nie po bie ra ły so bie za to
dop ła tę od kil ku do na wet kil ku dzie się -
ciu ty się cy zło tych wię cej, niż wy no si ły
kosz ty bu do wy tych miesz kań. El do ra -
do spół dziel cze wy ni ka ło z „pa ser skie -
go” pra wa uch wa lo ne go w cza sie ko mu -
niz mu i prze trwa ło do cza su, aż post ko -
mu ni ści w wol nej Pol sce utra ci li wła -
dzę. W ja kim sy ste mie oso ba praw na,
któ ra nie zap ła ci ła za ma ją tek ani gro -
sza, mo że być je go praw nym wła ści cie -
lem? W ja kiej de mo kra cji oso ba fi zycz -
na, któ ra zap ła ci ła 100% kosz tów nie
jest praw nym wła ści cie lem miesz ka nia?
Jesz cze tyl ko w Pol sce.

W ko mu ni ka cie po og ło sze niu wy ro ku
czy ta my: Try bu nał uz nał, że za skar żo ne
prze pi sy, prze wi du ją ce uka ra nie człon -
ków za rzą du spół dziel ni za do pusz cze nie
do nie za war cia ob li ga to ryj nych umów
uwłasz cza ją cych (dot. miesz kań spół -
dziel czych lo ka tor skich i włas no ścio -
wych), są nie kon sty tu cyj ne. Za nie kon sty -
tu cyj ną Try bu nał uz nał tak że sa mą do -
pusz czal ność uwłasz cze nia człon ków na
ma jąt ku spół dziel ni na wa run kach wska -
za nych w usta wie (uwłasz cze nie od by wa
się bez wo li spół dziel ni), ja ko wkra cza nie
w sto sun ki włas no ścio we spół dziel ni. Za -
tem TK uwa ża za nie pod wa żal ne pra wo
włas no ści spół dziel ni, mi mo że zo sta ło
usta no wio ne z pog wał ce niem praw pry-
wat nych. Try bu nał uz na je nie go dzi wość
PRL, a gwał ci cy wil ne pra wo włas no ści
pry wat nej w kra ju de mo kra tycz nym.
Try bu nał trak tu je spół dziel nie, jak by
mia ły włas ne środ ki (nie po bra ły od
człon ków) i za te środ ki wy bu do wa ły
miesz ka nia. To jest ku rio zum wy ro ku. 

Bul wer su ją cą spra wą jest pow ta rza -
nie kłam stwa o wy ku pie miesz kań „za
zło tów kę”. Każ dy wie, że nie jest to
moż li we, a już na pew no nie w spół -
dziel ni. Tu człon ko wie spła ca li wszyst -
ko, co im na rzu co no, włącz nie z kosz ta -
mi niez na ny mi. Na kłam stwa po da wa ne
w TV, że jed ni mu sie li pła cić 100%
kosz tów bu do wy, a te raz in ni do sta ją to
sa mo „za zło tów kę”, bę dzie my re a go -
wać. Fał szo wa nie in for ma cji ma na ce lu
„og łu pie nie” opi nii pub licz nej i na ru sza
do bre imię osób upraw nio nych do dop -
łat „zło tó wek”, z ra cji spła co ne go
wcześ niej kre dy tu. 

Płockie Sto wa rzy sze nie Obro ny Praw
Lo ka to rów i Spół dziel ców „Nasz Dom”
wy ra ża na dzie ję, że zach wia ną rze czy wi -
stość da się uzdro wić (bez po mo cy UE).
Z nu tą włas nej sa tys fak cji nad mie nia my,
że pro ces uwłasz cze nia spół dziel ców
w Płoc ku sta wał się co raz bar dziej po -
praw ny. Spół dziel cy ma ją pra wo do swo-
jej włas no ści bez zbęd nych ogra ni czeń,
właś nie dla te go, że to oni (a nie spół -
dziel nia) po nie śli kosz ty bu do wy osie dli
i te raz nie ma ani „ku po wa nia”, ani „za
zło tów kę”.

W obo wią zu ją cej usta wie Pań stwo
skła da człon kom spół dziel ni ofer tę: je -
śli zwró cisz kwo tę no mi nal ną umo rzo -
nej czę ści kre dy tu, to masz gwa ran to -
wa ne pra wo zde cy do wać czy chcesz
być pry wat nym wła ści cie lem, bo ca łe
(two je) kosz ty bu do wy zo sta ną wów-
czas po kry te. Ale Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny właś nie mó wi nie! (po peł nił
przy tym błąd: art. 39 i 48 usm po zo -
sta ją bez zmian, cho ciaż sy tu a cja
praw na jest iden tycz na jak w art. 12
i 1714). Ten poś piesz ny wy rok wcho -
dzi w ży cie za rok. Sejm ma rok na
zmia nę obec nej usta wy, a spół dziel cy
– na pod ję cie jesz cze de cy zji o wy ku -
pie swych lo ka li. Ci, któ rzy zro bi li to
wcześ niej, nie mu szą się przej mo wać
wy ro kiem TK, choć by przy wró co no
spół dziel niom przy wi lej za ra bia nia
i pra wo do włas no ści ma jąt ku człon -
ków bez kosz tów. Ale oso by, któ re do -
pie ro te raz zło żą wnio ski o uwłasz cze -
nie, mo gą na pot kać na przesz ko dy.
Jed nak na le ży nie zwle kać – war to po -
zy skać zaj mo wa ne spół dziel cze miesz -
ka nie na włas ność.

Dla spóź nio nych: jak „wy ku pić”
miesz ka nie:

1. Na pisz wnio sek uwłasz cze nio wy (o
wy o dręb nie nie swo jej włas no ści spół -
dziel czej)

2. Złóż wnio sek w spół dziel ni (pa -
mię taj o pok wi to wa niu od bio ru na ko pii
wnio sku ra zem z da tą)

3. Otrzy masz od po wiedź od spół -
dziel ni (po zy tyw ną, z po da niem wa run -
ków, co gwa ran tu je usta wa)

4. Ure gu luj zo bo wią za nia wg po da -
nych wa run ków, na kon to spół dziel ni
al bo w jej w ka sie

5. Umów się z przed sta wi cie lem spół -
dziel ni na wi zy tę u no ta riu sza w ce lu
uzgod nie nia tre ści umo wy

6. Po pod pi sa niu ak tu no ta rial ne go,
no ta riusz zło ży w Two im imie niu wnio -
sek do Są du o wpi sa nie Cię do księ gi
wie czy stej ja ko pry wat ne go wła ści cie la
miesz ka nia oraz czę ści włas no ści
wspól nej

7. Sąd li stow nie po wia do mi Cię
o fak cie do ko na nia wpi su Two je go naz -
wi ska do Księ gi Wie czy stej, co bę dzie
oz na czać to, że od tej chwi li je steś no -
wym wła ści cie lem miesz ka nia.

Ma rek Dysz kie wicz
Płoc kie SOS „Nasz Dom”

Try bu nał Kon sty tu cyj ny co fa ko ło hi sto rii? Try bu nał za pre zen to wał sta no wi sko, że gro ma dzo ny w spół dziel ni ma ją -
tek pry wat ny człon ków ma być ko lek tyw ną włas no ścią oso by praw nej, a nie osób fi zycz nych, któ re za nie go zap ła ci -
ły. Uw stecz nia to nie daw ną usta wę z 2007r. o pra wie włas no ści swo ich wkła dów fi nan so wych. Wg czę ści skła du TK
„włas ne miesz ka nie” to nie „miesz ka nie na włas ność” (…). 

Płoc kie Sto wa rzy sze nie Obro ny Praw Lo ka to rów i Spół dziel ców „Nasz Dom”

Ostat nia szan sa na wy kup miesz ka nia

Wy kład 
o Su der man nie

10 lu te go, o godz. 18 PO KiS za pra -
sza do Do mu Dar mstadt na wy kład Ir -
me li Körner (dzien ni kar ki z Ber li na) pt.
„Her mann Su der mann – za pom nia ny
na sce nie, nieś mier tel ny w swo im spad-
ku”. Bo ha te rem wy kła du (w ję zy ku nie -
miec kim, z tłu ma cze niem na pol ski) bę -
dzie nie miec ki pi sarz, ży ją cy w la tach
1857-1928. Wstęp wol ny.

Ir me la Körner uko ńczy ła stu dia hi s-
to rycz ne i po li to lo gię w Stut tgar cie
i Mar bur gu. Pra co wa ła w ga ze cie Es -
slin ger, Ewan ge lic kiej Agen cji Pra so -
wej w Ha no we rze, Prze glą dzie Ham-
bur skim, Ra diu Bre ma. 

W la tach 2002 – 2003 prze by wa ła
we Wło szech, o czym na pi sa ła książ -
kę. Dru gą książkę po świę ci ła Je ro zo -
li mie. (j)

Wy bra li ży cie

Te dwa sło wa po win ny wy star czyć
za ko men tarz do te go rocz nej wy sta wy
fo to gra ficz nej „Mój Płock”. Wszy scy
na gro dze ni, obok nie za prze czal nych
wa lo rów kra jo bra zo wych i ar chi tek to -
nicz nych, sta ra li się po ka zać ży cie te -
go mia sta. Czy to bę dą czar ne po sta cie
na brze gu skar py na tle la se ro wych
pro mie ni (Piotr Au gus ty niak – I miej -
sce) czy le cą cy nad Wi słą sznur pta -
ków (Ma rek Ko nar ski – I miej sce),
czy rdza wa li nia Wi sły ja ko frag ment
wię ksze go krwio o bie gu (Ce za ry Dzię-
ciel ski – II miej sce), al bo ta jem ni cza
dziew czy na nad wi ślań skim brze giem
(Ma riusz Mły nar kie wicz – III miej -
sce). Ta kich zdjęć chce pub licz ność,
któ ra – jak co ro ku – by ła je dy nym ju -
ry (moż na by ło od dać je den głos na
jed ną pra cę). 

To by ła już XXIX wy sta wa z cy klu
„Mój Płock”, or ga ni zo wa na przez Płoc -
kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne
i Książ ni cę Płoc ką, a XV – jak pod kre -
śla li or ga ni za to rzy – w sa li ko lum no wej
płoc kiej bib lio te ki. Za nim na gro dy tra -
fi ły do dwóch cham pio nów i po zo sta -
łych fi na li stów kon kur su, Ar tur Kras
og ło sił zdję cie Ar ka diu sza Pyt la sa –
zdję ciem ro ku 2008 PTF. Wrę czył też
odz na ki PTF dla no wych człon ków.
Kil ka dzie siąt prac, kil ku na stu au to rów,
moż na oglą dać w Książ ni cy Płoc kiej
do po ło wy lu te go. (rł) 
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Od 1 stycz nia 2009 ro ku obo wią -
zu ją cą for mą prze ka zy wa nia spra wo -
zdań w ba da niach Głów ne go Urzę du
Sta ty stycz ne go jest for ma elek tro -
nicz na. Wpro wa dze nie tej for my
gro ma dze nia da nych z ba dań sta ty -
stycz nych jest jed nym z ele men tów
pro ce su in for ma ty za cji kra ju i ma na
ce lu zmniej sze nie ob cią że nia pod-
mio tów spra wo zdaw czych, po pra wę
ja ko ści da nych, przys pie sze nie

przep ły wu in for ma cji, a tym sa mym
przy go to wa nia opra co wań i pre zen -
ta cji wy ni ków.

Na stro nie in ter ne to wej GUS:
www.stat.gov.pl zo stał uru cho mio ny
por tal spra wo zdaw czy, w któ rym
moż na zna leźć szcze gó ło we ob jaś -
nie nia, do ty czą ce re je stro wa nia się
w sy ste mie, try bu przy go to wa nia
spra wo zda nia itp.

WŁ

GUS in for mu je

Spra wo zdaw czość on -li ne
1. Ce ny to wa rów i usług kon sum pcyj -

nych w grud niu 2008 r. w sto sun ku do li -
sto pa da 2008 r. ob ni ży ły się o 0,1%.

2. Ce ny to wa rów i usług kon sum pcyj -
nych ogó łem w IV kwar ta le 2008 r. w sto -
sun ku do III kwar ta łu 2008 r. wzro sły
o 0,6%.

3. Śred nio rocz ny wzrost cen to wa rów
i usług kon sum pcyj nych ogó łem w 2008 r.
w sto sun ku do 2007 r. wy niósł 4,2%.

4. Śred nio rocz ny wzrost cen to wa rów
i usług kon sum pcyj nych dla gos po darstw

do mo wych eme ry tów i ren ci stów w 2008 r.
w sto sun ku do 2007 r. wy niósł 4,9%.

5. Ce ny to wa rów nie żyw no ścio wych
trwa łe go użyt ku w IV kwar ta le 2008 r.
w sto sun ku do III kwar ta łu 2008 r. ob ni ży -
ły się o 0,7%.

6. Ce ny to wa rów i usług kon sum pcyj nych
ogó łem w IV kwar ta le 2008 r. w sto sun ku do
IV kwar ta łu 1995 r. by ły wyż sze o 114,2%.

7. Prze cięt na śred nio rocz na ce na de ta -
licz na 1000 kg wę gla ka mien ne go w 2008
r. wy nio sła 604,62 zł. (j)

Ko mu ni kat GUS
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny in for mu je, iż:

Unij ne dy le ma ty (7)

Fun du sze unij ne
Fun du sze unij ne by ły i na dal są

wiel ką szan są na przyś pie sze nie ro-
z wo ju za rów no państw człon kow -
skich, jak i państw kan dy du ją cych do
człon ko stwa. Te ma ty ka fun du szy,
któ re otrzy mu je my z Unii Eu ro pej -
skiej jest nam co raz bliż sza. Głoś no
o fun du szach by ło przed wej ściem
na sze go kra ju do Wspól no ty, kie dy to
ko rzy sta liś my z fun du szy prze dak ce -
syj nych. Po ak ce sji, przy usta la nia
bu dże tu Wspól no ty na la ta 2007-
2013, nasz rząd wy wal czył po nad 67
mi liar dów eu ro dla na sze go kra ju.
Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go
prze pro wa dzi ło kam pa nię pro mo cyj no-
-in for ma cyj ną pod ha słem „Do bra 
in for ma cja… na do bry po czą tek”.
Wszyst ko to mia ło słu żyć sze rze niu
in for ma cji i za chę ce niu do ko rzy sta -
nia z fun du szy unij nych. 

Fun du sze unij ne mo że my po dzie lić
na: fun du sze prze dak ce syj ne, fun du -
sze struk tu ral ne, fun dusz spój no ści
oraz fun du sze przez na czo ne dla ob -
sza rów sto wa rzy szo nych i państw,
któ re nie mo gą być człon ka mi UE
(np. po moc hu ma ni tar na). Głów ny mi
ce cha mi wszyst kich fun du szy jest re -
a li zo wa nie i do fi nan so wa nie pro je-
k tów z za kre su I fi la ru UE oraz to, 
iż świad czo na po moc ma cha rak ter
wspar cia bez zwrot ne go (wy ją tek sta -
no wią po ży czki z fun du szu IS PA).
Na le ży jed nak zwró cić uwa gę na to,
że je że li re a li za cja pro jek tu od by ła
się z na ru sze niem pra wa, to be ne fi -
cjent mu si się li czyć ze zwro tem kwo -
ty wspar cia.

Fun du sze prze dak ce syj ne skie ro -
wa ne by ły do państw ubie ga ją cych
się o wstą pie nie do UE, któ re pod ję ły
już pew ne kro ki praw ne, aby zo stać
peł no praw ny mi człon ka mi. Po moc ta
mia ła zin ten sy fi ko wać i przyś pie szyć
roz wój gos po dar czy, in sty tu cjo nal ny
oraz spo łecz ny państw kan dy du ją -
cych, któ re nie speł nia ły do tych czas
kry te riów wa run ku ją cych ak ce sję.
Naj star szym fun du szem prze dak ce -
syj nym jest fun dusz PHA RE (Pro-
gram Po mo cy Pol sce i Wę grom w Re -
struk tu ry za cji Gos po dar ki), któ ry
pow stał w 1989 ro ku i po cząt ko wo
był skie ro wa ny tyl ko do Pol ski i Wę -
gier. Już w pier wszych la tach ostat-

niej de ka dy XX w. zo stał on roz sze -
rzo ny na Buł ga rię, Li twę, Ło twę,
Esto nię i Sło we nię, a od 1997 ro ku na
wszyst kie pań stwa kan dy du ją ce.
Głów ny mi ce la mi te go fun du szu by ło
wspie ra nie i sta bi li za cja in sty tu cji de -
mo kra ty za cji, przy go to wa nie kan dy -
da tów do by cia ele men ta mi gos po dar -
ki unij nej oraz pod no sze nie po zio mu
ży cia spo łecz ne go. Środ ki fi nan so we
przez na cza ne by ły na kon cep cje 
re struk tu ry za cji posz cze gól nych dzie -
dzin gos po dar ki, na do radz two 
dla be ne fi cjen tów, jak rów nież na
szko le nia kadr. Be ne fi cjen ta mi fun-
du szu by ły in sty tu cje ogól no kra jo we,
re gio nal ne i lo kal ne. Pre fe ro wa ny mi
by ły te pod mio ty, któ re opie ra ły 
swą dzia łal ność na za mó wie niach
pub licz nych. Po ak ce sji Pol ski do UE
ro lę fun du szu PHA RE prze ję ły fun-
du sze struk tu ral ne: Eu ro pej ski 
Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go
(EFRR) oraz Eu ro pej ski Fun dusz
Spo łecz ny (EFS).

Ko lej nym fun du szem prze dak ce -
syj nym był fun dusz IS PA (In stru ment
Prze dak ce syj nej Po li ty ki Struk tu ral -
nej). Zo stał on utwo rzo ny w 1997 ro -
ku i obej mo wał wszyst kie pań stwa
kan dy du ją ce z wy jąt kiem Mal ty i Cy -
pru. Był skie ro wa ny do dwóch ob sza -
rów, zwią za nych z och ro ną śro do wi -
ska i sie cia mi tran spor to wy mi. Do fi -
nan so wa no z nie go pro jek ty ma ją ce
na ce lu zmniej sza nie za nie czysz czeń
wód i po wie trza oraz bu do wa nie za -
kła dów uty li za cji od pa dów. Z nie go
po cho dzi ły rów nież środ ki przez na -
cza ne na bu do wę no wych dróg i sie ci
ko le jo wych oraz ich mo der ni za cję.
IS PA zaj mo wał się tyl ko du ży mi pro-
jek ta mi, po wy żej 5 mln eu ro. Pod sta -
wo wym wa run kiem do fi nan so wa nia
pro jek tów z te go fun du szu, nie by ło
wy ka za nie fi nan so wej op ła cal no ści
przed sięw zię cia, lecz je go efek tyw -
ność eko no micz na, przez któ rą ro zu -
mia no przy no sze nie ko rzy ści dla spo -
łe czeń stwa. Po speł nie niu te go 
wa run ku moż na by ło li czyć na do fi -
nan so wa nie pro jek tu na wet w wy so -
ko ści 75%. Be ne fi cjen ta mi IS PA by ły
prze de wszyst kim jed nost ki sek to ra
pub licz ne go np. przed się bior stwa
pań stwo we czy ko mu nal ne.

Ostat nim fun du szem skie ro wa nym
do państw as pi ru ją cych do człon ko -
stwa, był fun dusz SA PARD (Prze -
dak ce syj ny In stru ment Wspar cia dla
Rol nic twa i Ob sza rów Wiej skich).
Obej mo wał on 10 państw kan dy du ją -
cych (bez Mal ty i Cy pru), a je go pri-
o ry te to wym za da niem by ła po moc
w wspie ra niu roz wo ju rol nic twa i ob -
sza rów wiej skich. Był on utwo rzo ny
w 1999 ro ku i miał trwać do ro ku
2006. Moż na by ło z nie go ko rzy stać
do uzy ska nia człon ko stwa we Wspól-
no cie. Po na szej ak ce sji zo stał prze ję -
ty przez Eu ro pej ski Fun dusz Orien ta -
cji i Gwa ran cji Rol nej – sek cja orien -
ta cji (EFOGR) Środ ki fi nan so we
z fun du szu SA PARD przez na czo ne
by ły na po pra wę ja ko ści gos po dar ki
rol nej, a więc na roz bu do wę in fra -
struk tu ry, or ga ni za cję od bio ru pro-
duk tów rol nych, jak rów nież na po -
pra wę kon tro li ich ja ko ści. Do fi nan -
so wa no rów nież roz bu do wę sek to ra
usług na wsi i pro gra my ma ją ce na
ce lu pod no sze nie kwa li fi ka cji rol ni -
ków oraz roz wój usług bu do wla nych
na ob sza rach wiej skich. Po moc
udzie la na z fun du szu mu sia ła być
zgod na z ce la mi wspól nej po li ty ki
rol nej, któ re zo sta ły okre ślo ne w art.
33 TWE. Są to min. zwię ksze nie wy -
daj no ści rol nic twa, za pew nie nie od -
po wied nie go po zio mu ży cia lud no ści
wiej skiej oraz sta bi li za cja ryn ków
rol nych.

Pań stwa, któ re zo sta ły peł no pra-
w ny mi człon ka mi UE uzy sku ją po -
moc fi nan so wą ze stro ny Wspól no ty 
po przez fun du sze struk tu ral ne. Ich
za sad ni czą ce chą jest to, iż są one
wdra ża ne na po zio mie kon kret nych
re gio nów lub sek to rów gos po dar ki.
Na le ży zwró cić uwa gę na Fun dusz
Spój no ści, któ ry nie jest fun du szem
struk tu ral nym, choć jest re gu lo wa ny
przez te sa me prze pi sy pra wa. 
Jest on wdra ża ny na po zio mie pań st-
wa człon kow skie go i to właś nie
odróż nia go od fun du szy struk tu ral -
nych. Fun du sze te sta no wią 1/3 wy -
dat ków bu dże to wych UE. Do za sad -
ni czych ce lów fun du szy struk tu ral -
nych za li czyć mo że my: fi nan so wa nie
roz wo ju w tych ob sza rach, któ re 
są sła biej roz wi nię te w po rów na niu

do naj bo gat szych re gio nów UE, 
ule ga ją de gra da cji w wy ni ku zmian
w oto cze niu gos po dar czym. W la tach
2000–2006, w Pol sce od ro ku 
2004, czy li po na szej ak ce sji, fun -
kcjo no wa ły czte ry fun du sze struk tu -
ral ne: EFRR, EFS, EFOGR oraz In -
stru ment Fi nan so wy Orien ta cji Ry -
bo łów stwa i nie bę dą cy fun du szem
struk tu ral nym Fun dusz Spój no ści.
Obec nie, tzn. w la tach 2007-2013
fun kcjo nu ją tyl ko EFRR, EFS i Fun -
dusz Spój no ści.

W ce lu op ty mal ne go i od po wie-
d nie go wy ko rzy sta nia środ ków unij -
nych każ de pań stwo człon kow skie
two rzy do ku men ty, ma ją ce okre ślić
prio ry te ty i ob sza ry wdra ża nia i wy -
ko rzy sty wa nia fun du szy. W Pol sce
jest to Na ro do wa Stra te gia Spój no ści
(zna na tak że ja ko Na ro do we Stra te -
gicz ne Ra my Od nie sie nia). Pod sta -
wo wy mi ce la mi NSS jest wspie ra nie
wzro stu gos po dar cze go i za trud nie -
nia oraz two rze nie wa run ków, zwię -
ksza ją cych kon ku ren cyj ność gos po -
dar ki. W opar ciu o NSS zo sta ły
utwo rzo ne tzw. pro gra my ope ra cyj -
ne, bę dą ce do ku men ta mi przed kła da -
ny mi przez pań stwo człon kow skie
i przyj mo wa ny mi przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską, okre śla ją ce stra te gię roz-
wo ju oraz ce le, któ re ma ją zo stać
osią gnię te za po mo cą fun du szy. Mo -
że my wy róż nić na stę pu ją ce pro gra -
my: Pro gram In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko – EFRR i FS, Pro gram In no -
wa cyj na Gos po dar ka – EFRR, Pro-
gram Ka pi tał Ludz ki – EFS, Pro gram
Roz wój Pol ski Wschod niej – EFRR,
Pro gram Po moc Tech nicz na –
EFRR, Pro gra my Eu ro pej skiej
Współ pra cy Te ry to rial nej – EFRR
i 16 pro gra mów re gio nal nych –
EFRR.

W ra mach pre zen to wa nych fun du -
szy i pro gra mów ope ra cyj nych mo że -
my ubie gać się o wspar cie fi nan so we
dla pow sta nia i roz wo ju na szych
firm, mo że my rów nież or ga ni zo wać
i brać udział w szko le niach, fi nan so -
wać pro jek ty spo łecz ne, le piej dzia łać
na rzecz och ro ny śro do wi ska i jeź dzić
po lep szych dro gach.

To masz Szczęs ny
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Za wie dzio ne na dzie je

Przed sta wio ne na wy sta wie po kon -
kur so wej w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki pra -
ce, któ re wpły nę ły na kon kurs, ma ją cy
wy ło nić pro jekt pom ni ka Bo le sła wa
III Krzy wo u ste go re pre zen to -
wa ły bar dzo ni ski po ziom.
A prze cież miał to być
ogól no pol ski wy miar.
Od no si ło się wra że nie,
że to na wet nie twór cy
lu do wi wy sta wia ją
swo je dzie ła lecz ar ty -
ści z ga tun ku sztu ki
na iw nej. Niek tó re
z nich – nie wiem czy
w spo sób za mie rzo ny –
po ka zy wa ły księ cia ja ko
ba let ni cę lub ge ja. Na in -
nym mo de lu, mo nar cha,
zwa ny przez po tom nych dzie-
c kiem Mar sa, stoi wspar ty o po ręcz sie -
dzi ska, jak zgnuś nia ły, nie do łęż ny sta -
rzec. Zdję cia, ry sun ki i szki ce oto cze -

nia pom ni ka przed sta wia ją Plac Na ru -
to wi cza to tal nie za be to no wa ny, bez
zie le ni.

Czyż by pol ska rzeź ba zna laz ła się
w kry zy sie? A mo że or ga ni za to rzy

kon kur su z ja kichś przy czyn (np.
fi nan so wych) zre zy gno wa li

z usług zna nych i ce nio nych
ar ty stów? Uwa gę przy ku -
wa ła je dy nie plan sza
z pra cą oz na czo ną go -
dłem 13MK98 (na zdję-
ciu). Tu au tor przy jął
roz wią za nie świad czą ce
o zna jo mo ści dzie jów
Płoc ka i je go hi sto rycz -

nej ran gi.
Uza sad nie nie są du kon -

kur so we go, któ ry nie wy brał
żad ne go pro jek tu zno wu od da -

la re a li za cję mo nu men tu, jak kol -
wiek to co zo ba czy liś my mia ło rze czy -
wi ście wąt pli wą war tość ar ty stycz ną
i me ry to rycz ną. Ma rian Wilk

z redakcyjnej poczty*

W spół ce OR LEN Tran sport każ dy
kie row ca za wo do wy oraz pra cow nik
pro wa dzą cy służ bo we au to oso bo we
przej dzie obo wiąz ko we szko le nie
z ja zdy de fen syw nej. Spe cjal ne szko -
le nie obej mie nie mal 600 osób.

– Cykl szko leń dla pra cow ni ków to
ko lej ny ele ment sze ro ko za kro jo nych
dzia łań pro wa dzo nych przez OR LEN
Tran sport w ra mach wie lo let nie go pro-
jek tu na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa
na dro dze – wy jaś nia Mi ro sław Zu bek,
pre zes za rzą du OT SA. – Na szym pod-
sta wo wym ce lem jest pod wyż sze nie
kwa li fi ka cji i wie dzy kie row ców w za -
kre sie tzw. ja zdy de fen syw nej, a przez
to zmniej sze nie licz by wy pad ków dro-
go wych. Spo dzie wa my się, że na sze
dzia ła nia przy nio są wy mier ne efek ty
i po słu żą ja ko do bry przy kład. 

Szko le nie roz po czy na się od czę ści
te o re tycz nej, pod czas któ rej zo sta ną
spraw dzo ne wie dza i umie jęt no ści kie -
row ców. Spe cjal nie przy go to wa ne te -
sty oraz sy mu la cje zda rzeń dro go wych
poz wo lą wy ła pać sła be pun kty w te o rii

oraz zba dać ta kie ce chy, jak ref leks
i kon cen tra cja. W dru giej czę ści kie -
row cy bę dą mie li moż li wość za sto so -
wa nia zdo by tej wie dzy pod czas ja zdy
w te re nie w ty po wych wa run kach
miej skich. Dzię ki za in sta lo wa nym ka -
me rom oraz obec no ści tre ne ra każ da
z osób prze cho dzą cych szko le nie
otrzy ma pe łen ra port na te mat swo ich
za cho wań i re ak cji. Ma te riał ten poz-
wo li kie row cy poz nać włas ne błę dy,
uświa do mi złe przyz wy cza je nia i wła -
ści we za cho wa nia. 

Kie row cy Or len Tran sport w wię -
kszo ści pro wa dzą naj trud niej sze po ja -
zdy tzn. cy ster ny, dla te go ich umie jęt -
no ści mu szą znacz nie prze kra czać
prze cięt ne. Czy wie cie np. z ja ką
pręd ko ścią cy ster na mo że wje chać na
ty po we ron do, by po ko nać je bez-
piecz nie? Tyl ko 10km/h, bo przy 18
km/h ma pra wie gwa ran to wa ną wy -
wrot kę. Stąd do sko na le nie ich umie -
jęt no ści i prze wi dy wa nie za gro żeń
jest tak istot ne dla wszyst kich uczest-
ni ków ru chu dro go we go. bc

Ja zda bez piecz na 
obo wiąz ko wa 

Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go za pra sza fir my
bran ży rol no -spo żyw czej z Ma zo wsza
do wspól ne go udzia łu w kra jo wych
i za gra nicz nych tar gach rol ni czych.
To ol brzy mia szan sa na pro mo cję ma -
zo wiec kiej żyw no ści. 

Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go w ra mach pro mo cji gos po -
dar czej Ma zo wsza i in ter na cjo na li za -
cji przed się biorstw wspie ra wy ja zdy
firm na tar gi bran ży rol no -spo żyw -
czej, za pew nia jąc wszyst kim pro du -
cen tom bio rą cym udział w tar gach
m.in. bez płat ną po wierz chnię wy sta -
wien ni czą i za bu do wę sto i ska wraz
z op ła ta mi re je stra cyj ny mi i zu ży -
ciem me diów. W ce lu wzmoc nie nia
efek tu mar ke tin go we go pla no wa ne
jest rów nież wy da nie ka ta lo gu tar go -
we go. 

Wszy scy pro du cen ci i prze twór cy
sek to ra rol no -spo żyw cze go za in te re so -
wa ni udzia łem w naj wię kszych tar gach
i im pre zach wy sta wien ni czych m.in.
w Me dio la nie, Ko lo nii, Poz na niu czy
w Mosk wie po win ni zło żyć kar ty zgło -
sze nio we do 15 mar ca br. w for mie
pa pie ro wej na adres: Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
w War sza wie De par ta ment Rol nic twa
i Mo der ni za cji Te re nów Wiej skich, ul.
Sko czy la sa 4, 03-469 War sza wa lub fa -
xem pod nu mer: (22) 59-79-365. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat ka -
len da rza tar go we go oraz wa run ków
uczest nic twa do stęp ne są na stro nie in -
ter ne to wej Urzę du Mar szał kow skie go
www.ma zo via.pl w za kład ce „Tar gi
bran ży rol no -spo żyw czej” lub pod nu -
me ra mi te le fo nów: (22) 59-79-339, (22)
59-79-178 lub (22) 59-79-379. mm

TAR GI ROL NO -SPO ŻYW CZE

Ra tuj my ko nie

Do rzeź ni w Eu ro pie za chod niej
trafia ją sta re i cho re ko nie, któ re nie
mo gą dłu żej pra co wać, ale tak że źre-
bię ta i cię żar ne kla cze. Wszyst kie od by -
wa ją przed tem dłu gą po dróż (na wet 5
dni). W cza sie tran spor tu ko nie czę sto
nie są po jo ne ani kar mio ne. W cza sie
tran spor tu cię ża rów ka mi słab sze zwie -
rzę ta upa da ją, są tra to wa ne przez in ne.
Han del koń mi jest moż li wy dzię ki igno -
ro wa niu pra wa i przed kła da niu zy sku
nad do bro zwie rząt.

Po spad ku w 2001 i 2002 ro ku, ek -
sport ko ni z Pol ski na Za chód znów roś -
nie. W 2003 ro ku z na sze go kra ju do

rzeź ni w Eu ro pie za chod niej wy wie zio -
no 40.838 ko ni, a w I kwar ta le 2004 ro -
ku 12.423 sztuk.

Or ga ni za cja Vi va ape lu je do
wszyst kich, któ rym los pol skich ko ni
nie jest obo jęt ny o po łą cze nie dzia łań
w obro nie tych zwie rząt i do ma ga nie
się skre śle nia ko nia z li sty zwie rząt
rzeź nych. Kto chciał by przy łą czyć się
do ak cji w obro nie ko ni mo że skon-
tak to wać się z jej or ga ni za to ra mi pod
adre sem: Vi va! Ak cja dla zwie rząt, ul.
Ko per ni ka 6 m. 8, 00-367 War sza wa,
tel. 0-22/ 828 43 29 in fo@vi va.org.pl
Wię cej in for ma cji na stro nie www.vi -
va.org.pl/ko nie/ K.T.

28 lat od powodzi

W grud niu 1981 ro ku by ły w Pol sce
du że opa dy śnie gu i ta kie mro zy, że żoł -
nie rze roz sta wie nia „na ro gat kach” pa li li
ogni ska, al bo ogrze wa li się przy kok sia -
kach. 1 stycz nia 1982 r. na stą pi ła gwał to -
wa na od wilż, a 7 stycz nia włą czo no
w Płoc ku te le fo ny. Bę dąc ko man do rem
Klu bu Wod nia ków „Mor ka” otrzy ma -
łem wów czas te le fo nicz ne za le ce nie, aby
or ga ni zo wać ewa ku a cję sta ni cy i poz wo -
le nie, by klu bo wi cze mo gli po ru szać się
po Płoc ku po „go dzi nie po li cyj nej”.

Lu ty 1982 ro ku był bar dzo mroź ny,
most miał roz my ty przy czó łek na Ra dzi -
wiu (na któ rym 8 stycz nia 1992 ro ku
wy ko le ił się po ciąg). Z Tum skiej Gó ry
wi dać by ło za tor lo do wy, za to pio ne Ra -
dzi wie i roz le wi sko na ob sza rze oko ło
100 km, za marz nię te od po ło wy stycz -
nia do mar ca 1982 ro ku. Prze bieg tej po -
wo dzi oraz jej re per ku sje opi sa łem
w No tat kach Płoc kich nr 3/172 i nr
4/173. Wnio ski nie stra ci ły na ak tu al no -
ści. Wpraw dzie Płock jest ob wa ło wa ny
obec nie wy żej o 90 cm, a ko ry to rze ki

jest sy ste ma tycz nie pog łę bia ne, ale to
mo że tyl ko ogra ni czyć wiel kość szkód
przy ko lej nej po wo dzi za to ro wej, któ ra
za pew ne kie dyś na stą pi. Mam na dzie ję,
że jesz cze nie w tym ro ku, ale sy tu a cja
jest nie po ko ją ca.

W tym ro ku zlo dze nie Za le wu Wło -
cław skie go na stą pi ło na po cząt ku stycz nia
– w No wy Rok na za le wie by ła już kra. 2
stycz nia kra do cho dzi ła już do So bót ki,
a w Kę pie Pol skiej śryż po kry wał 60%
prze kro ju Wi sły. 4 stycz nia na za po rze
prze ciw śry żo wej (in sta lo wa nej od 1984
ro ku po ni żej no we go mo stu) jest już war -
ta po kry wa na nie sio ne go lo du. Za lo dzo na
po wierz chnia za le ga od Bo ro wi czek aż do
stop nia wod ne go we Wło cław ku.

Przed 150 la ty płoc ka pra sa re gu lar nie
in for mo wa ła miesz kań ców o tym, kie dy
roz bie ra no na zi mę przę sła mo stu łyż -
wo we go, kie dy uru cha mia no ko mu ni ka -
cję pro mo wą, kie dy sta wał lód na Wi śle
i kie dy lo dy ru sza ły. Dziś, dzię ki dwóm
mo stom ko mu ni ka cja mię dzy pra wym
i le wym brze giem Wi sły za pew nio na
jest przez ca ły rok. Bo gu mił Trę ba la

Ka len darz tar gów: 

IFE Po land 20-22 ma ja War sza wa,
Mię dzy na ro do we Tar gi Pro duk cji Eko lo gicz nej „EKO GA LA” 22-24

ma ja Rze szów, 
TUT TO FO OD 10-13 czer wca Me dio lan (Wło chy), 
Po la gra -Fo od 14-17 wrześ nia Poz nań, 
World Fo od Mo scow 15-18 wrześ nia Mosk wa (Ro sja), 
FAR MA 2-4 paź dzier ni ka Poz nań, 
Świa to we tar gi ar ty ku łów spo żyw czych „ANU GA 2009” 10-14 paź -

dzier ni ka Ko lo nia, (Niem cy), 
Tar gi World Fo od Ukra i ne paź dzier nik, Ki jów (Ukra i na). 
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Pub li ka cja za wie ra dzie sięć ro zdzia -
łów, któ re po ka zu ją da ne z 2007 ro ku
oraz po rów na nie do lat ubieg łych. Mo -
że my się np. do wie dzieć, że na dzień
31.12.2007 – we dług da nych Urzę du
Mia sta – w Płoc ku miesz ka ło 127 tys.
712 osób, któ rych śred ni wiek wy no sił
37,7 lat. We dług da nych GUS licz ba ta
wy no si ła 126 tys. 986 osób. 

W 2007 ro ku w Płoc ku za war to 885
ślu bów, z cze go 286, czy li 32 proc. – to
mał żeń stwa cy wil ne. 410 mał żeństw się
roz pa dło. To o 70 mniej niż w 2006 ro -
ku. Dwa la ta te mu zmar ły 1172 oso by
(672 męż czyzn i 500 ko biet), z cze go aż
431 z po wo du cho rób krą że nia, a 317 –
no wo two rów. 

Z ro ku na rok spa da po ziom bez ro bo -
cia w mie ście. W 2007 ro ku za no to wa -
no 8 tys. 401 osób bez pra cy, a rok
wcześ niej by ło ich 10 tys. 215. Wię k-
szość sta no wi ły
ko bie ty – 5 289.
Naj trud niej zna -
leźć by ło pra cę
oso bom w wie -
ku 25-34 lat
z wyksz tał ce -
niem śred nim
z a  w o  d o  w y m
i za sad ni czym
za wo do wym. 

W 2007 ro ku
do użyt ku od da -
no 540 miesz -
kań, z cze go 127
w bu dyn kach in -
dy wi du al nych.
W Płoc ku przy-
by ło też oświet -
le nia ulicz ne go.
Wy li czo no, że
płoc kie uli ce
oświet la ło w 2007 ro ku 10 tys. 995 pun -
któw, czy li o po nad ty siąc wię cej niż
rok wcześ niej. 

W 2007 ro ku na płoc czan za re je stro -
wa nych by ło 92 tys. 066 po ja zdów,
z cze go wię kszość, bo aż 65 tys. 446 to
sa mo cho dy oso bo we. 

Miesz kań cy ko rzy sta li z 15 pla có wek
pocz to wych. W 2007 ro ku na da li po nad
2,2 prze sy łek po le co nych i wy sła li po -
nad 142 tys. pa czek i li stów war to ścio -
wych. Sta no wi to 270 proc. w po rów na -
niu z da ny mi z 1997 ro ku. 

Na te re nie Płoc ka po ło żo nych by ło
231 km rur ka na li za cyj nych, dzia ła ło 25
prze pom pow ni i czte ry oczysz czal nie.
Z wo do cią gu ko rzy sta ło pra wie 127 tys.
osób, a z ka na li za cji 120 tys. Z ro ku na
rok wzra sta też dłu gość sie ci ciep łow ni -
czej w mie ście. W 2007 ro ku by ło to
pra wie 126 km, czy li o po nad 2,5 km
wię cej niż rok wcześ niej. Za kład Uty li -
za cji Od pa dów Ko mu nal nych w Ko -
bier ni kach w 2007 ro ku przy jął po nad
50 tys. ton od pa dów do uty li za cji i po -
nad 17 tys. ton śmie ci na skła do wi sko.

Z 50 tys. ton odzy ska no po nad 3 to ny,
z cze go naj wię cej sta no wi ło szkło (1124
kg) oraz two rzy wa sztucz ne (1148 kg). 

Jak wy ni ka z da nych za war tych
w Miej skim Ze szy cie Sta ty stycz nym,
w 2007 ro ku w płoc kim zoo moż na by -
ło oglą dać 319 ga tun ków zwie rząt, czy -
li po nad 3,6 tys. osob ni ków (licz ba ta
nie za wie ra da nych o bez krę gow cach).
Na wy ży wie nie tych zwie rząt wy da no
633,5 tys. zł, a to oz na cza, że dzien nie
trze ba by ło na ten cel przez na czyć 1 736
zł. Ogród w 2007 ro ku od wie dzi ło 178
tys. 700 osób. 

W tym sa mym ro ku na te re nie Płoc ka
za re je stro wa nych by ło 12 tys. 136 pod-
mio tów gos po dar czych i za kła dów prze-
my sło wych. Wię kszość z nich – 11,8
tys. – na le ża ła do sek to ra pry wat ne go.
To o 150 mniej niż w 2006 ro ku. Naj -
wię cej za kła dów zaj mo wa ło się han-

dlem i na pra wa -
mi (pra wie 3
tys.) oraz tran s-
por tem i łącz no -
ścią (po nad 1,2
tys.). Prze cięt ne
wy na gro dze nie
płoc czan w 2007
ro ku wy nio sło 3
tys. 541 zł i 16
gro szy brut to. 
To o 360 zł wię -
cej niż rok
wcześ niej. 

Do płoc kich
p r z e d  s z k o  l i  
pro wa dzo nych
przez sa mo rząd
w ro ku 2007/
2008 uczęsz cza -
ło 3374 dzie ci,
w tym 1105 sze -

ścio lat ków. To o ok. 180 mniej niż rok
wcześ niej. 120 ma lu chów ko rzy sta ło
z trzech przed szko li nie pub licz nych. 

Płoc kie pub licz ne i nie pub licz ne
szko ły pod sta wo we w ro ku szkol nym
2007/2008 mu sia ły przy jąć po nad 7,5
tys. dzie ci. Pra wie 5 tys. osób uczęsz -
cza ło do gim na zjów, a po nad 6,8 tys. do
szkół po nad gim na zjal nych. Na czte rech
płoc kich uczel niach stu dio wa ło pra wie
12,3 tys. osób, z cze go pra wie po ło wa
w sy ste mie za ocz nym, a resz ta dzien nie
lub na stu diach po dy plo mo wych (od po -
wied nio: 4 tys. 352 i 2 tys. 016 osób). 

W po rów na niu z 2006 ro kiem,
znacz nie spa dła licz ba ro dzin ob ję tych
po mo cą spo łecz ną. W 2007 ro ku by ło
ich 5 tys. 871, a rok wcześ niej o 1,5
tys. wię cej. 

W Miej skim Ze szy cie Sta ty stycz nym
moż na też zna leźć in for ma cje na te mat
m.in. fun kcjo no wa nia pla có wek kul tu -
ral nych, im prez od by wa ją cych się
w Płoc ku, za wo dów spor to wych z uw -
zględ nie niem syl we tek i waż niej szych
osią gnięć płoc kich spor tow ców. M.D.

Uka zał się ko lej ny, 15 już nu mer Miej skie go Ze szy tu Sta ty sty-
cz ne go. Przy go to wał go Wy dział Roz wo ju Mia sta UM. 

Ja cy by liś my 
w 2007 ro ku

Fun kcjo na riu sze do ko na li 51 455
kon tro li w wy ni ku któ rych ujaw ni li
16 tys. 583 wy kro czeń, tj. o 6212 wię cej
niż w ro ku 2007.

Po u cze nia za sto so wa no wo bec 5 758
osób (rok 2007 – 4 511), w 5 637 przy-
pad kach spraw ców uka ra no grzyw ną
(rok 2007 – 3 577), 656 wnio sków skie -
ro wa no do są du grodz kie go, a w 1 167
spra wach fun kcjo na riu sze pro wa dzą
dal sze czyn no ści wy jaś nia ją ce.

W 2008 ro ku straż ni cy miej scy po -
dej mo wa li sze reg dzia łań, in ter wen cji
w sto sun ku do osób spo ży wa ją cych al -
ko hol w miej scach za bro nio nych.
Prze pro wa dzi li 8 439 kon tro li miejsc
pub licz nych, w któ rych spo ży wa nie al -
ko ho lu jest za ka za ne oraz 1 443 kon-
tro li pun któw sprze da ży, po da wa nia
i spo ży wa nia na po jów al ko ho lo wych
(w 2007 r. od po wied nio 9 202 i 842).
Straż ni cy ujaw ni li 728 wy kro czeń (w
2007 r. – 384). W sto sun ku do spraw-
ców za sto so wa no: 385 po u czeń, na ło -
żo no 292 man da ty kar ne, skie ro wa no
17 wnio sków o uka ra nie do są du,
a wo bec 2 osób pro wa dzo ne są czyn-
no ści wy jaś nia ją ce. 

Po nad to fun kcjo na riu sze w ubieg łym
ro ku od wie źli do: iz by wy trzeź wień 931
osób,, 41 osób do miej sca za miesz ka nia,
67 prze ka za no po go to wiu ra tun ko we -
mu, a 49 od tran spor to wa no do Po li cyj -
nej Iz by Za trzy mań. 

Ko lej nym za da niem Stra ży Miej -
skiej jest kon tro la ru chu dro go we -

go. Wy kro cze nia dro go we na le żą do
gru py naj licz niej ujaw nia nych przez
straż ni ków miej skich. Na ogól ną licz bę
16 578 stwier dzo nych wy kro czeń
73 pro cent, czy li 12 tys. 106 to na ru -
sze nia prze pi sów w za kre sie bez pie -
czeń stwa i po rząd ku w ko mu ni ka cji (w
2007 ro ku – 7 tys. 448). Przy czy ną du -
żej licz by ujaw nio nych wy kro czeń dro-
go wych by ły wzmo żo ne dzia ła nia SM
w sto sun ku do kie row ców na ru sza ją -
cych prze pi sy ru chu dro go we go
w obrę bie Sta re go Mia sta i No we go
Ryn ku, na ul. Tar go wej, ul. Biel skiej,
ul. Czwar ta ków (Ga le ria Wi sła) i ul.
Si kor skie go oraz kon tro li prze kro cze -
nia pręd ko ści po ja zdów urzą dze niem
dzia ła ją cym sa mo czyn nie, jak rów nież
licz ba zgła sza nych w tym za kre sie in -
ter wen cji – 3 290.

Po nad to oprócz kon tro li prze strze ga -
nia zna ków za ka zu ru chu, straż ni cy
miej scy zaj mo wa li się kon tro lą prze -
strze ga nia przez kie ru ją cych prze pi sów
w za kre sie za trzy my wa nia się i po sto ju.
Szcze gól ną pie czą ob ję to wyz na czo ne
miej sca par kin go we dla osób nie peł no -
spraw nych. Fun kcjo na riu sze Stra ży
uczest ni czy li rów nież przy za bez pie cze -
niu ko li zji lub wy pad ków dro go wych,
udzie la jąc niez będ nej po mo cy posz ko -
do wa nym. 

Usu wa nie po ja zdów na koszt wła ści -
cie la czy też zab lo ko wa nie po ja zdu

po przez za ło że nie blo ka dy na ko ło to
do le gli we ka ry dla kie ru ją cych. W
ubieg łym ro ku straż ni cy od ho lo wa li 11
po ja zdów. W 443 przy pad kach za ło żo -
no blo ka dy na ko ła nie wła ści wie za par -
ko wa nych po ja zdów.

Osob ną gru pę po ja zdów, któ re zo sta -
ły usu nię te z płoc kich ulic, sta no wi ły sa -
mo cho dy, któ rych stan tech nicz ny
wska zy wał na dłu go trwa ły po stój.
W ubieg łym ro ku by ło ich 39. 

Do prio ry te to wych za dań SM na le ża ły
rów nież dzia ła nia pro fi lak tycz ne, ma ją ce
na ce lu edu ka cję dzie ci i mło dzie ży.
Współ pra cą ob ję to kil ka na ście szkół
i przed szko li. Przesz ko le ni fun kcjo na riu -
sze od by li z dzieć mi i mło dzie żą po ga -
dan ki, dy sku sje, zor ga ni zo wa li kon kur sy
– łącz nie prze pro wa dzo no 68 go dzin za -
jęć edu ka cyj nych (78 w przed szko lach,
82 w szko łach pod sta wo wych i 8 w świ-
et li cach śro do wi sko wych).Szcze gól nym
na dzo rem ob ję to ob sza ry wo kół szkół. 

W ro ku 2008 mia ło miej sce na te re nie
mia sta wie le im prez i uro czy sto ści. W ich
za bez pie cze niu ak tyw ny udział bra li rów -
nież straż ni cy miej scy. Czu wa no nad spo -
koj nym prze bie giem m.in. Świę ta Kon-
sty tu cji 3 Ma ja, Świę ta Nie po dleg ło ści,
Syl we stra na Sta rym Ryn ku. 

Łącz nie straż ni cy miej scy w ubieg -
łym ro ku 149 ra zy za bez pie cza li

im pre zy w tym: 85 kul tu ral nych, 29 re -
li gij nych, 25 spor to wych oraz 10 pań st-
wo wych.

Fun kcjo na riu sze pro wa dzi li też dzia -
ła nia w za kre sie kon tro li i ob ser wa cji
miejsc two rze nia się dzi kich wy sy pisk
śmie ci. Ogó łem prze pro wa dzi li 836
kon tro li w re jo nach: ul. Gór ka, Tar-
tacz na, Zie lo na, Kra ków ka, Ukoś na,
Soł dka i Łąc ka, Ra czko wiz na, Ma zo -
wiec ka, War miń ska, Li sia, Sar nia,
Chmiel na, te ren po by łej JW, ul. Nor-
ber tań ska, Gra nicz na, Imiel nic ka, Dłu -
ga, Pa ro wa, Trak to wa, Ko biał ka, Ję -
drze je wo i.Tar go wa.

W 2008 ro ku Straż Miej ska do ko na ła
193 kon tro li pun któw sku pu zło mu,
w cza sie któ rych spraw dza no pra wi dło -
wość do ku men ta cji sku pu.

Po nad to w ubieg łym ro ku fun kcjo na -
riu sze prze pro wa dzi li 1 289 (w 2007 r.
564 kon tro li) kon tro li tar go wisk miej s-
kich i gieł dy to wa ro wo -sa mo cho do wej.
Dzia ła nia ukie run ko wa ne by ły na wy e li -
mi no wa nie: kra dzie ży; roz bo jów, wpro -
wa dza nia do obro tu to wa rów nie zgod -
nych z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi sa ni -
tar ny mi, cel ny mi, po dat ko wy mi i pra -
wem au tor skim. Po li cji straż ni cy prze ka -
za li 283 pa czki pa pie ro sów bez wy ma -
ga nych zna ków ak cy zy, a Urząd Cel ny
w Prusz ko wie otrzy mał 350 pa czek pa -
pie ro sów i 5 bu te lek z al ko ho lem. 

Jo lan ta Gło wac ka

W 2008 ro ku do dy żur ne go Stra ży Miej skiej wpły nę ło 10 tys. 114
zgło szeń od miesz kań ców z proś bą o po moc lub in ter wen cję. 
To o po nad ty siąc wię cej niż rok wcześ niej.

Kon tro le, man da ty 
i bez pie czeń stwo
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*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*

Me dia od pew ne go cza su trą bią
o kry zy sie glo bal nym – któ ry, w wy -
mia rze eko no micz nym, mo że im pli ko -
wać osła bie nie mię dzy na ro do we go
obro tu han dlo we go. Czy, w wy mia rze
ar ty stycz nym, mog ło by to od po wia -
dać, na przy kład, uprzy wi le jo wa niu ar -
ty stów lo kal nych kosz tem „im por to -
wa nych” w pro gra mach kon cer tów czy
fe sti wa li?

Afisz szes na stej edy cji Płoc kie go Ko -
lę do wa nia (8-10 stycz nia 2009 ro ku, ba -
zy li ka ka te dral na na Wzgó rzu Tum-
skim) świad czył by właś nie o uprzy wi le -
jo wa niu ar ty stów lo kal nych – co nie
zna czy, że miał by być za ra zem do wo -
dem kry zy su. Kon cert ina u gu ra cyj ny
odz na czał się prze cież naj wię kszym
chy ba bo gac twem pod mio tów wy ko -
naw czych w do tych cza so wej hi sto rii fe -
sti wa lu – vi de Ka me ral ny Zes pół Wo -
kal ny PO KiS i Chór „Min strel” (oba
pod dy rek cją Sła wo mi ra Gał czyń skie -
go), Kwin tet Dę ty „Can zo na”, przez
sze fa, An drze ja Sum liń skie go, po my śla -
ny ja ko kon ty nu a cja ka pe li ka te dral nej,
dzia ła ją cej przy płoc kiej świą ty ni mniej
wię cej od po ło wy sie dem na ste go do po -
cząt ków dwu dzie ste go wie ku, zna ny
płoc ko -go sty niń ski pe da gog mu zycz ny
Ja ro sław Do ma ga ła ja ko akom pa niu ją cy
pia ni sta i or ga ni sta oraz, last but not le -
ast, te nor łódz kie go Te a tru Wiel kie go,
Krzysz tof Mar ci niak, w cha rak te rze go -
ścin nej gwia zdy. 

Przed sta wi li oni ob szer ny, atrak cyj -
ny pro gram, cha rak te ry zu ją cy się bo -
gac twem nie ba nal nych opra co wań bar -
dziej lub mniej zna ne go re per tu a ru ko -
lę do we go („Gdy się Chry stus ro dzi”
i „Dzi siaj w Bet le jem” na te nor so lo
z for te pia nem, „Pój dźmy wszy scy do
sta jen ki” na te nor so lo z or ga na mi, nie -
miec ką ko lę dę „Still, Still” w opra co -
wa niu na kwin tet in stru men tów dę tych
bla sza nych, ame ry kań ską „Joy to the
World”, roz pi sa ną na ten że kwin tet,
chór i or ga ny, czy wresz cie fi na ło wą
„Bóg się ro dzi” w wy ko na niu te no ra,
obu zes po łów wo kal nych i to wa rzy szą -
ce go im pia ni sty).

Ob sa da wy ko naw cza na stęp ne go
wie czo ru by ła nie mal rów nie oka za ła,

wy stą pi ła bo wiem wte dy głów na in sty -
tu cja chó ral na Płoc ka w od mia nie
chło pię co -mę skiej (Pu e ri Can to res
Plo ce nes), żeń skiej (Pu el lae Can tan tes
Plo cen ses) i dzie cię cej (chó ral ni „kan -
dy da ci”) pod wo dzą An ny Bram skiej,
przy or ga no wym akom pa nia men cie jej
mę ża Wik to ra i z udzia łem so li stów:
ba sa Pio tra Ja błoń skie go, kon tra te no ra
Mi cha ła Sła wec kie go i te no ra War sza-
w skiej Ope ry Ka me ral nej, Zdzi sła wa
Kor dy ja li ka. Kon cert „Z nie ba wy so -
kie go” po świę co ny był pro mo cji naj -
no wszej, ko lę do wej pły ty chó ru i miał
for mę cy klu nu me rów wo kal nych,
prze pla ta nych ja seł ko wy mi re cy ta cja -
mi dy rek to ra miej sco we go te a tru, Mar -
ka Mo kro wiec kie go. Peł nił on ro lę
gos po da rza cał kiem uda ne go wie czo ru
(spoś ród ko lę do wych in ter pre ta cji wy -
róż nia ły się: peł na li ryz mu „Gdy ślicz-
na pa na” na kon tra te nor, chór i or ga ny,
oraz „Bra cia patrz cie je no”, wy ko na na
na ko niec a ca pel la przez wszyst kich
chó rzy stów A. Bram skiej).

Przez dwa pier wsze wie czo ry znaj -
do wa liś my się więc w krę gu ko lę do -
wo ści ra czej do słow nej – by w fi na le
fe sti wa lu tra fić w jej re jo ny umow ne.
Trud no bo wiem ina czej okre ślić „Ko -
lę dę -Noc kę”, czy li „współ czes ne ja seł -
ka” Er ne sta Bryl la (we dług nie do koń -
ca ści słe go okre śle nia Lu cja na Ky -
dryń skie go), do któ rych Woj ciech Trz-
ciń ski skom po no wał „mu zy kę w kon -
wen cji rock and rol lo wej” (we dług
jesz cze mniej ści słe go okre śle nia Je -
rze go Wal dor ffa). Pow stał osta tecz nie
„pier wszy pol ski mu si cal du że go for-
ma tu” – jak da lej twier dzi Wal dorf –

trak tu ją cy de fac to o kry zy so wych bo -
lą czkach gier kow skie go schył ku, któ -
re go epo ko wą kon sek wen cją oka zał
się Sier pień 1980 (pre mie ra od by ła się
je sie nią te go ro ku w Te a trze Mu zycz -
nym w Gdy ni). 

Nie wy klu czo ne zresz tą, że cho dzi ło
tu o coś wię cej – o, jak chce Ky dryń -
ski, „byt, a mo że i los na ro du idą ce go
przez la ta do ni kąd”. Gdy by nie o dża ło -
wa ny król pol skich kon fe ran sje rów
miał cał ko wi tą słusz ność, owo „ora to -

rium mu si ca lo we” (jak okre ślił je sam
kom po zy tor, za po wia da jąc wy ko na nie
ob szer nych frag men tów utwo ru w ka -
te drze na Wzgó rzu Tum skim) by ło by
mo że tyl ko do ku men tem swe go cza su
– ni czym „Za graj cie nam dzi siaj
wszyst kie srebr ne dzwo ny”, o kil ka lat
wcześ niej sza, po dob nie po my śla na
kom po zy cja Ka ta rzy ny Gärtner do tek-
stów Bryl la, od czu wal nie ska żo na
wczes no gier kow skim try um fa liz mem.
W „Ko lę dzie -Noc ce” cho dzi jed nak
tak że i o wia rę w gwia zdę bet le jem ską
alias po nad cza so wą i po na du stro jo wą
„jas no ści jas ność”, roz świet la ją cą
wszel kie moż li we mro ki. Nie za leż nie
zaś od uni wer sa liz mu tre ści poe tyc -
kich, dzie ło Trzciń skie go i Bryl la dość
do brze ko res pon du je z obec ny mi na s-
tro ja mi spo łe czeń stwa pol skie go –
choć do świad cze nia opi sa ne w słyn -
nym „Psal mie sto ją cych w ko lej ce” na -
le żą, jak wol no mieć na dzie ję, do bez -
po wrot nie mi nio nej prze szło ści.
W koń cu – by od wo łać się do prze ni -
kli wej uwa gi, ja ką przy bra na cór ka
Wła dy sła wa Bro niew skie go po dzie li ła
się z au to rem tych słów pra wie dwa la -
ta te mu – ży je my w cza sach, kie dy to
je go wier sze o upio rze zdra dy czy ha ją -
cym w bra mie czy bez ro bot nym, któ ry
nie ma za co jeść i pić, sta ją się zło -
wro go ak tu al ne. 

W płoc kiej ka te drze „Ko lę da -Noc -
ka” zabrz mia ła w kom pe ten tnym wy -
ko na niu zes po łu Qu aya (sze ścio ro wo -
ka li stów i kwin tet in stru men tal ny) pod
dy rek cją Pio tra Na za ru ka. W ro li
gwia zdy wie czo ru wy stą pi ła, jak na
przed sta wie niu pre mie ro wym, Kry sty -

na Proń ko. I choć moż na się by ło za s-
ta na wiać, czy dy na micz ne ryt my fun -
ky, ma syw ne elek trycz ne aran ża cje
i so u lo we in to na cje wo ka li stów do -
brze się od naj du ją w ne o go tyc kim mi -
lieu naj bar dziej mu zycz nej z lo kal -
nych świą tyń, uczest ni czy liś my bez -
sprzecz nie w jed nym z naj szczę śli -
wszych i na jo ry gi nal niej po my śla nych
kon cer tów w kil ku na sto let nich już
dzie jach „Płoc kie go Ko lę do wa nia”.

A. Do ro bek

KO LĘ DO WA NIE KRY ZY SO WE
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Sześć 
kon cer tów

Aż sześć kon cer tów za pla no wa ła na
lu ty Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na. Lu -
to we pre zen ta cje roz pocz nie w pią tek, 6
lu te go kon cer tem pt. „Czte ry po ry ro -
ku” z so li stą i dy ry gen tem Ja nem Sta -
nien dą. W pro gra mie utwo ry G. Ros si -
nie go, L. Van Be e tho ve na, A. Vi val die -
go. Bi le ty po 20 zł.

„Wiel ka ka me ra li sty ka” go ścić bę -
dzie w sa li kon cer to wej PSM przy ul.
Ko le gial nej w nie dzie lę, 8 lu te go. Trio
a-moll op. 114 J Brah msa i Trio ele gij -
ne d-moll op. 9 S. Rach ma ni no wa
z płoc ką or kie strą za gra ją so li ści” Zu -
zan na Fab jań czyk – klar net, Agniesz ka
Prze myk -Bry ła – for te pian i Mar cin
Ma li kow ski – wio lon cze la. Na ten kon-
cert wstęp jest wol ny.

Na stęp ne go kon cer tu po słu chać bę dzie
moż na 13 lu te go. Zes pół Sal sa Tro pi cal
Band z so li stą Jo se Tor re sem (wo kal, gi -
ta ra, in stru men ty per ku syj ne, pro wa dze -
nie kon cer tu) za pre zen tu ją słu cha czom
„Go rą ce ryt my sal sy”, czy li stan dar dy
mu zy ki ku bań skiej. Bi le ty po 30 zł.

Z cy klu „Ope ret ka na estra dzie” 19
i 20 lu te go Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na wpro wa dzi nas w „Kra i nę Uś -
mie chu” F. Le ha ra. Kon cert po pro wa -
dzi Zbi gniew Ma cias, a w ro lach głów -
nych wy stą pią: Ka mi la Cho le wiń ska –
Li za, Syl wia Stru giń ska – Mi, Krzysz -
tof Bed na rek – Su -Czong, To masz Rak
– Gu staw von Pot ten ste in. Dy ry go wać
bę dzie Le sław Sa łac ki. Bi le ty po 20 zł.

Lu to wy cykl kon cer tów za koń czą
„Tan ga świa ta”, któ re śpie wać bę dzie
Piotr Ra fał ko. Za gra Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na z so li sta mi: Chri stia nem
Da no wi czem – skrzyp ce, To ma szem
Pa włow skim – for te pian, Ja ro sła wem
Ku te rą – akor de on, Mar ci nem Ma cie -
jew skim – kon tra bas i Ro ber tem Ra -
szem – per ku sja. Bile ty po 20 zł.

Po czą tek wszyst kich kon cer tów
o godz. 19, z wy jąt kiem „Wiel kiej Ka -
me ra li sty ki” (8 lu te go), któ ra roz pocz -
nie się o godz. 16.30. (j)
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Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza 7 lu te go do Do mu Dar mstadt na
pro gram ka ba re to wy z udzia łem Ka ta -
rzy ny Żak i Ce za re go Ża ka.

Ce za ry Żak uro dził się w 1961 ro ku
w Brze gu Dol nym. Sze ro kiej pub licz no -
ści naj bar dziej zna ny jest z se ria li te le -
wi zyj nych: „Mio do we la ta” oraz „Ran-
czo”. W 1985 ro ku ukoń czył stu dia w
PWST we Wro cła wiu. De biu to wał w te -
a trze w 1991 ro ku. Dwa la ta póź niej
otrzy mał na gro dę To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Te a tru we Wro cła wiu dla mło de go
ak to ra, a w 1994 ro ku wy róż nie nie za
„Kon tra ba si stę” w reż. Sus skin da i Tro -
fe um od Pre zy den ta To ru nia na XXVIII
Ogól no pol skim Fe sti wa lu Te a trów Jed-
ne go Ak to ra. W la tach 1990 – 1995 wy -
stę po wał w Te a trze Współ czes nym we
Wro cła wiu, po tem w Te a trze im. Nor-
wi da w Je le niej Gó rze. Od 1997 ro ku
wcho dzi w skład zes po łu Te a tru Po -
wszech ne go w War sza wie.

Ka ta rzy na Żak pry wat nie jest żo ną
Ce za re go Ża ka i mat ką dwóch có rek:
Oli i Zu zi. Stu dia na Wy dzia le Lal kar -
skim PWST we Wro cła wiu ukoń czy ła
w 1986 ro ku. De biu tem te a tral nym by ła
ro la Pan ny Mło dej w „Sztuk mi strzu

z Lub li na” Isa a ca Bas he vi sa Sin ge ra
w reż. Ja na Szur mie ja na sce nie Te a tru
Współ czes ne go im. Ed mun da Wier ciń -
skie go we Wro cła wiu. Tam też pra co -
wa ła w la tach 1986 – 1995. Od 1995 r.
w war szaw skim Te a trze Ram pa.
W 1993 r. otrzy ma ła na gro dę To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Te a tru we Wro cła wiu
dla mło de go ak to ra. De biu tem fil mo -
wym by ła ro la Mał goś ki w fil mie „Se -
sze le” Bo gu sła wa Lin dy. Za gra ła tak że
w „Tak tak” Jac ka Gą sio row skie go,
„Ob cy mu si fru wać” Wie sła wa Sa niew -
skie go, „Ty gry sach Eu ro py” Je rze go
Gru zy.

Po czą tek im pre zy o godz. 18, bi le ty
w ce nie 20 zł do na by cia w Do mu 
Dar mstadt. E.O.

Ka ba ret Ża ków

Pół ro ku te mu w Ga le rii
OTO JA eki pa TVP Poz nań
spę dzi ła oko ło 5 go dzin re a li -
zu jąc dla TVP KUL TU RA
film o pol skim art brut. Od -
wie dza li po ko lei wszyst kie
naj waż niej sze oś rod ki w Pol -
sce zaj mu ją ce się tą sztu ką;
Poz nań, Kra ków i Płock. Tak
pow stał 3-od cin ko wy film do -
ku men tal ny „Sztu ka zwa na art
brut”, na wią zu ją cy ty tu łem do
książ ki prof. Alek san dra Jac-
kow skie go „Sztu ka zwa na na -
iw ną”. Re ży se rem fil mu jest
An na Koch no wicz, zwią za na z TVP Poz-
nań, gdzie pro wa dzi m.in. pro gram kul tu -
ral ny „Afisz”. W pier wszym od cin ku au -
tor ka sta ra się przyb li żyć wi dzom sa mą
de fi ni cję „art brut”. Ko lej ny kon cen tru je
się na po sta ci ma lar ki Ma rii Wnęk, a w

ostat nim mo wa bę dzie o re la cjach sztu ka
a te ra pia. 

Emi sje za pla no wa no na godz. 19: 
3 lu te go (I odc.), 10 lu te go (II odc.),
17 lu te go (III odc.). Szcze gó ły w TVP
KUL TU RA. (rł)

W lu tym TVP Kul tu ra pla nu je emi sję trzy od cin ko we go fil mu do -
ku men tal ne go o pol skim art brut, w któ rym bę dzie mo wa rów nież
o ko lek cji z Płoc ka

OTO JA w TVP KUL TU RA

Pod mio ty nie za li czo ne do sek to ra fi -
nan sów pub licz nych z te re nu Ma zo wsza
mo gą ubie gać się o do ta cje na re mon ty
i kon ser wa cję za byt ków. Na ten cel
w te go rocz nym bu dże cie wo je wódz twa
ma zo wiec kie go za re zer wo wa no kwo tę
3 mln zł. Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go wspie ra re mon ty i re no wa -
cje ma zo wiec kich za byt ków od 10 lat.
W cią gu ostat nich sze ściu lat przez na -
czo no na ten cel bli sko 15 mln zł. 

Wśród nich zna laz ły się m.in.: Ba zy -
li ka Ka te dral na w Płoc ku, ko ściół Oj -
ców Ber nar dy nów w Ra do miu, Klasz-
tor Sióstr Wi zy tek w War sza wie, ko le -
gia ta w My szyń cu, drew nia ne ko ściół -
ki w Dro gisz ce, Je ru za lu i Że li sze wie
Pod ko ściel nym, od na le zio ne w Pru szy -
nie ko ło Sie dlec uni ka to we w ska li
świa to wej or ga ny Wa gne ra, or ga ny
Wur lit ze ra i sze reg in nych cen nych dla
Ma zo wsza za byt ków nie ru cho mych
i ru cho mych. 

O do ta cje na pra ce kon ser wa tor skie,
re sta u ra tor skie lub ro bo ty bu do wla ne
przy za byt kach mo gą sta rać się pod mio -
ty nie za li czo ne do sek to ra fi nan sów
pub licz nych, któ re są wła ści cie la mi za -
byt ku bądź po sia da ją ty tuł praw ny do
za byt ku, wy ni ka ją cy z użyt ko wa nia
wie czy ste go, trwa łe go za rzą du, ogra ni -
czo ne go pra wa rze czo we go al bo sto sun -
ku zo bo wią za nio we go. Ko niecz ne jest,
aby obiekt ta ki był wpi sa ny do re je stru
za byt ków. 

Wnio ski z wy ma ga ny mi za łącz ni ka -
mi na le ży skła dać do 15 lu te go w se kre -
ta ria cie De par ta men tu Kul tu ry, Pro mo -
cji i Tu ry sty ki, ul. Okrzei 35 lub za 
poś red nic twem pocz ty na adres: De par -
ta ment Kul tu ry, Pro mo cji i Tu ry sty ki,
ul. Okrzei 35, 03-715 War sza wa (de cy -
du je da ta stem pla pocz to we go). 

Wzór wnio sku oraz do dat ko we in for -
ma cje do ty czą ce za sad wspar cia moż na
zna leźć na stro nie www.ma zo via.pl. mm

NA RA TO WA NIE ZA BYT KÓW
4 lu te go, wy bie ra jąc się

o godz. 18 do Dom Dar mstadt
mo że my tra fić aż do... Ma le zji
i Taj lan dii. W tak da le ką po dróż
za bie rze nas Zbi gniew Bur żac -
ki, ko men tu jąc pre zen to wa ne
slaj dy w ra mach klu bu To -
ny’ego Ha li ka. Wstęp wol ny.

Au tor po pro wa dzi słu cha czy
śla dem swo jej po dró ży z Ku a la
Lum pur do Ban gko ku. Po wę -
dru je my m.in. od wiecz ną, fa scy -
nu ją cą dżun glą Ta man Ne ga ra,
w któ rej moż na spot kać nie tyl ko
wszyst kie naj cie ka wsze zwie rzę -
ta Azji, ale ży ją ce pod ści słą och -
ro ną rzą du ple mio na „leś nych lu -
dzi” – któ rych roz wój kul tu ry ma te rial nej nie
wy szedł po za epo kę ka mie nia. Od wie dzi my
raj skie wys py Pa cy fi ku, wo kół któ rych pod-
wod ny świat nie ma so bie rów nych. Zo ba -
czy my baś nio we kra jo bra zy Taj lan dii z „nie -
biań ską pla żą Le o nar da Di Ca prio” na cze le,

któ re na wet ob le ga ne przez tu ry stów nie tra -
cą swo je go uro ku. Oce ni my skut ki tsu na mi
z 2004 ro ku oraz zwie dzi my fu tu ry stycz ne
cen tra azja tyc kich me tro po li Ban gko ku i Ku -
a la Lum pur, w któ rych no wo czes ność mie -
sza się z eg zo ty ką i hi sto rią Azji. eo

W Klu bie „Po dró że” im. To ne go’ Ha li ka

Ma le zja i Taj lan dia

Film nie miec ki w Do mu Dar mstadt

Po obu stro nach Odry
W ra mach cy klu „Ki no do ku men tu nie miec kie go” 12 lu te go o godz. 10 i 17 w Do mu

Dar mstadt przy Sta rym Ryn ku zo ba czyć bę dzie moż na film pt. „Po obu stro nach Odry”. 
Te ma tem do ku men tu jest rocz ni ca przy stą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. Po za

tym w fil mie zo ba czy my tar go wi sko w Bad Mu skau, gdzie na gra ni cy pol sko – nie -
miec kiej w Puc kler Park fun kcjo nu je i roz wi ja się han del mię dzy Pol ską i Niem ca mi,
cen trum prze my słu mięs ne go w Loh ne (Dol na Sak so nia), gdzie pra cu je wie lu Po la -
ków. Po nad to za pre zen to wa ne zo sta ną dwa fil mo we fe lie to ny: o współ pra cy Zgo rzel-
ca i Gor litz (przy kła dy fun kcjo no wa nia szkół, te a trów, przed szko li dwu ję zycz nych) i o
cu kier ni Jad wi gi Osko, któ ra znaj du je się w cen trum Ber li na.

Wstęp wol ny. (j)

Wy so kiej kla sy kla we syn kon cer to wy
o war to ści po nad 73 tys. zł, 2 kon tra ba sy,
flet po przecz ny, flet pic co lo i in stru men -
ty per ku syj ne: ksy lo fon, wi bra fon
i dzwon ki za ku pi ła Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na. Prze targ na za kup roz strzy -
gnię ty zo stał z koń cem 2008 ro ku, a w
stycz niu in stru men ty do tar ły do Płoc ka.
Pie nią dze – łącz nie po nad 300 tys. zł –
po cho dzi ły z do ta cji ce lo wej Mi ni ster -

stwa Kul tu ry z pro gra mu ope ra cyj ne go
Me ce nat 2008 oraz środ ków włas nych
or kie stry. 

Do tych czas or kie stra nie po sia da ła wy -
mie nio nych in stru men tów lub niek tó re

z nich – jak w przy pad ku kon tra ba sów –
wy ma ga ły na tych mia sto wej wy mia ny ze
wzglę du na ich po de szły wiek i du ży sto -
pień zu ży cia. Na to miast no wy kla we syn
bę dzie moż na usły szeć już nie ba wem, bo 6
lu te go – wy ko rzy sta ny bę dzie do re a li za cji
tzw. bas so con ti nuo w kon cer cie An to nio
Vi val die go ,,Czte ry po ry ro ku” z udzia łem
świa to wej sła wy skrzyp ka Ja na Sta nien dy.
W bie żą cym ro ku or kie stra pla nu je ko lej ne
in we sty cje, tym ra zem wzmoc nio na zo sta -
nie gru pa in stru men tów dę tych drew nia -
nych i bla sza nych, po przez za kup do brej
kla sy pu zo nów oraz fa go tu i klar ne tu ba so -
we go. mat

Do in we sto wa na or kie stra
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10 stycz nia obra do wał Sej mik Spra-
wo zdaw czo -Wy bor czy Pol skie go
Związ ku To wa rzystw Wio ślar skich,
w któ rym uczest ni czy li m.in. wi ce mi -
ni ster spor tu – To masz Pół grab ski 
(by ły wio ślarz, brą zo wy me da li sta
Igrzysk Olim pij skich w Bar ce lo nie)
oraz dy rek tor ge ne ral ny Pol skie go Ko -
mi te tu Olim pij skie go – Ka je tan Bro -
niew ski. Pod su mo wa no na nim wy ni ki
spor to we osia gnię te przez wio śla rzy
w 2008 ro ku. Płoc kie To wa rzy stwo
Wio ślar skie w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
męż czyzn (od mło dzi ków do se nio rów)
za ję ło re we la cyj ne III miej sce (I –
Byd go stia Byd goszcz, II – Pos na nia
Poz nań) i otrzy ma ło pa miąt ko wy pu -
char. Mi łym ak cen tem Sej mi ku by ło
od czy ta nie w ca ło ści wnio sku PTW
(ja ko naj bar dziej lo gicz ne go i spój ne -
go), do ty czą ce go wpi sa nia do ka len da -
rza za wo dów wio ślar skich „Mi st-
rzostw Pol ski w sprin cie wio ślar -
skim” (500 m), któ re ro zgry wa ne ma ją
być w Płoc ku. Po burz li wej de ba cie
wnio sek ten prze szedł zde cy do wa ną
wię kszo ścią gło sów. W kon sek wen cji
już 17 stycz nia za rząd Pol skie go Związ -
ku To wa rzystw Wio ślar skich zle cił
PTW or ga ni za cję pier wszych w hi sto rii
wio ślar stwa pol skie go „Mi strzostw Pol-
ski w sprin cie” w Płoc ku na za le wie

„So bót ka”. Ze wzglę du na uło żo ny
wcześ niej ka len darz star to wy, w tym ro -
ku od bę dą się one ra zem z Me mo ria łem
Ju liu sza Ka wiec kie go 26-27 wrześ nia.
W związ ku z tym Płoc kie To wa rzy stwo
Wio ślar skie cze ka ogrom na pra ca or ga -
ni za cyj na w przy go to wa niu ta kie go pre -
sti żo we go przed sięw zię cia. 

Sej mik Spra wo zdaw czo -Wy bor czy
wy brał no we wła dze Pol skie go Związ ku
To wa rzystw Wio ślar skich: Za rząd i Ko -
mi sję Re wi zyj ną. De le ga ci do ce ni li bar -
dzo czy tel ną i kon sek wen tną dzia łal -
ność Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar -
skie go, wy bie ra jąc do 11-oso bo we go
Za rzą du PZTW Grze go rza Stel la ka,
na to miast do 5-oso bo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej Wal de ma ra Ro gow skie go. Po
raz pier wszy w hi sto rii PZTW do naj -
wyż szych władz (ra zem 16 osób) wy -
bra no 2 dzia ła czy ze śred niej wiel ko ści
oś rod ka spor to we go, ja kim jest Płoc kie
To wa rzy stwo Wio ślar skie.

Pier wszy mie siąc no we go ro ku oka -
zał się dla wio śla rzy bar dzo ła ska wy,
gdyż oprócz opi sa nych wy żej wy da rzeń
14 stycz nia z-ca Pre zy den ta – To masz
Kol czyń ski oraz se kre tarz Urzę du Mia s-
ta – Kry sty na Ko wa lew ska prze ka za li
Płoc kie mu To wa rzy stwu Wio ślar skie -
mu używany sa mo chód Mer ce des Vi to
(mi kro bus 7 oso bo wy). (j)

Wio ślar ski Sej mik

Pod su mo wa li i za pla no wa li

Sty czeń bez sprzecz nie – za rów no
w kra ju jak i za gra ni cą – jest mie sią cem
pił ka rzy ręcz nych. Zma ga nia mi pol skiej
re pre zen ta cji na Mi strzo stwach Świa ta
w Chor wa cji pa sjo no wa li się ki bi ce
szczy pior nia ka w ca łym kra ju. Nie by ło
jed nak na tej im pre zie za wod ni ków
płoc kiej Wi sły. Tre ner ka dry Bo gdan
Wen ta nie wi dział w Płoc ku ni ko go, kto
pa so wał by do kon cep cji gry dru ży ny
na ro do wej. 

Nie by ło to jed nak zmar twie niem no -
we go szko le niow ca Wi sły Fle min ga
Oli vie ra Jen se na. Roz po czy na jąc pra cę
wraz z po cząt kiem ro ku miał dzię ki te -
mu do dys po zy cji ca łą ka drę płoc kie go
zes po łu. Już po mie sią cu tre nin gów wi -
dać „rę kę” duń skie go tre ne ra, któ ry za -
czął przy go to wa nia do run dy wio sen nej
od po pra wy at mos fe ry w dru ży nie. Wie -
lu za wod ni ków już dziś wy po wia da się
po zy tyw nie o no wych me to dach szko le -
nio wych. Dość cie ka wym ele men tem,

ja ki duń ski szko le nio wiec wpro wa dził
do swo jej pra cy, jest pi sa nie blo ga na
ofi cjal nej stro nie klu bu, któ ry do stęp ny
jest w ję zy ku pol skim i an giel skim.
Zgod nie z ka no na mi sztu ki wpi sy na
blo gu bę dą po ja wia ły się cy klicz nie.
Mi łoś ni cy pił ki ręcz nej znaj dą w nim
prze my śle nia i opi nie tre ne ra Jen se na na
te mat pił ki ręcz nej, mi strzostw świa ta,
pol skiej li gi, pu cha rów i oczy wi ście na
te mat Wi sły Płock. Klub za pra sza do
ak tyw ne go uczest nic twa i ko men to wa -
nia wnio sków Oli ve ra. 

Efek ty pier wszych zmian w grze zes -
po łu by ło wi dać na tur nie ju w Gło go -
wie, któ ry był XV edy cją Me mo ria łu
im. Ry szar da Ma tu sza ka. Mi mo bra ku

kil ku pod sta wo wych za wod ni ków płoc -
cza nie wy gra li wszyst kie spot ka nia i za -
ra zem ca ły tur niej, po ko nu jąc ko lej no:
Fo cus Ki per Piotr ków Try bu nal ski
27:22 (15:10), cze ski HBC Ji cin 28:23
(14:7) oraz gos po da rzy czy li eki pę
Chro bre go 32:29 (15:17). Naj lep szym
za wod ni kiem tur nie ju, zda niem ka pi tu ły
zło żo nej z tre ne rów, zo stał Adam
Twar do. Ko lej nym spraw dzia nem po -
do piecz nych Jen se na miał być tur niej
o Pu char Bur mi strza Iła wy. Nie ste ty,
epi de mia gry py i pla ga kon tu zji po krzy -
żo wa ła szy ki płoc czan. Na za pla no wa ne
w so bo tę (24 stycz nia) po je dyn ki
z MMTS Kwi dzyn i Tra ve lan dem Spo -
łem Ol sztyn po je chał dru gi zes pół Wi -
sły, któ ry ry wa lom z Kwi dzy na uległ
19:29 (8:16), ale po ko nał ol szty nian
26:25 (11:14). Na po je dyn ki nie dziel ne
z ty mi sa my mi ry wa la mi po je chał osła -
bio ny gry pą i kon tu zja mi pier wszy zes -
pół płoc czan. Wi sła prze gra ła, nie ste ty,
oba me cze. W pier wszym me czu uleg ła
zes po ło wi MMTS Kwi dzyn 24:30
(11:15), a po tem mu sia ła uz nać wyż -
szość zes po łu z Ol szty na, prze gry wa jąc
24:26 (11:12). 

Nie za pa dły wpraw dzie jesz cze de cy -
zje w sek cji pił ki ręcz nej w kwe stii osta -
tecz ne go po dzia łu za wod ni ków na I i II
zes pół, ale kil ku ru chów ka dro wych już
do ko na no. Po wcześ niej szych de cy -
zjach wło da rzy Wi sły o sprze da ży do
Fo cus Ki per Piotr ków Try bu nal ski Bar-
to sza Świe ra da i roz wią za niu kon trak tu
z To ma szem Ma le są, przy go dę z płoc -
kim klu bem za koń czył Alo sza Szy-
czkow. Za rząd Wi sły Płock przy chy lił
się do proś by za wod ni ka i roz wią zał
kon trakt na za sa dzie po ro zu mie nia
stron. Szy czkow do Płoc ka tra fił z zes -
po łu Czu waj Prze myśl w 2001 r. W bar -
wach Wi sły Płock wy stę po wał na po zy -
cji skrzy dło we go. W ka rie rze spor to wej
z Wi słą Płock wy wal czył 5 ty tu łów Mi -
strza Pol ski. Tre nin gi z zes po łem wzno -
wił na to miast Adam Wiś niew ski. Po pu -
lar ny „Ga dżet” w ma ju 2006 r. doz nał
kon tu zji zer wa nia wię za deł krzy żo -
wych. Pech chciał, że po wy le cze niu
kon tu zji uraz znów się od no wił i w
prak ty ce wy e li mi no wał Ada ma z gry na
kil ka na ście mie się cy. Od ubieg łe go ty -
god nia skrzy dło wy Wi sły wzno wił tre -
nin gi z zes po łem. Na ra zie wię cej tre nu -
je in dy wi du al nie, ale wszyst ko wska zu -
je na to, że wios ną zo ba czy my go na
par kie tach ek stra kla sy pił ki ręcz nej. 

P. No wic ki

Ręcz ne tur nie je

Nor dic wal king, czy li marsz ze spe c-
jal nie za pro jek to wa ny mi kij ka mi, to
jed na z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się
ak tyw no ści fi zycz nych, sta no wią ca no -
wy wy miar re kre a cji ru cho wej, od po -
wied niej dla wszyst kich, w każ dym wie -
ku, bez wzglę du na płeć i po ziom
spraw no ści fi zycz nej.

Spot ka nia od by wa ją się w ha li spor to -
wej w Bo ro wi czkach, przy ul. Kor cza ka
10 w so bo ty o go dzi nie 11 i nie dzie le
o godz. 15. Ist nie je moż li wość od płat ne -
go wy po ży cze nia kij ków. 

Wię cej in for ma cji udzie la Mał go rza ta
Rych lic ka – in struk tor Nor dic Wal king,
tel. 0 602 261 631. mzos

Marsz po zdro wie
Fe rie na lo do wi sku

20 stycz nia na lo do wi sku przy pły wal ni Po do lan ka od by ły się za wo dy spor to we z cy -
klu Fe rie na Lo dzie, w któ rych uczest ni czy ły dziew czyn ki i chłop cy z Płoc ka i oko lic. 

Uczest ni cy za wo dów mie li moż li wość spraw dze nia swo ich umie jęt no ści łyż wiar skich
pod czas ry wa li za cji w róż nych kon ku ren cjach. Na za koń cze nie ma li spor tow cy otrzy ma -
li sło dy cze ufun do wa ne przez Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych. mzos
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Po stę puj we dług ta kiej
za sa dy, któ rą móg łbyś
chcieć uczy nić pra wem
po wszech nym.

I. Kant

Sta ry Lwów w gra fi ce i fo to gra fii –
to ty tuł pier wszej wy sta wy w klu bie

Har ri son, miesz czą ce go się na ty łach
płoc kie go te a tru. – Na sze no we przed-
sięw zię cie naz wa liś my Har ri son Art –

opo wia dał na wer ni sa żu wła ści ciel
klu bu. – Je go po my sło daw cą jest Woj-
ciech Li soc ki, ko lek cjo ner dzieł sztu ki
i ani ma tor kul tu ry.

I to właś nie Li soc ki przy go to wał
pier wszą wy sta wę. W Har ri son Art
moż na obej rzeć w su mie 29 prac. – 17
to sta re fo to gra fie pocz tów ko we z lat
20. ubieg łe go wie ku – opo wia da Li -
socki. – Resz ta to pięk ne li no ry ty Wie -
sła wa Chro ba ka. Oglą da jąc, i jed ne,
i dru gie, mo że my do szu kać się po do -
bieństw.

Na pra cach moż na zo ba czyć m.in.
głów ny dwo rzec ko le jo wy, ho tel Ge -
or ge’a, ka te drę św. Ju ra, ope rę, pom-
nik Ada ma Mic kie wi cza, lwow ski ra -
tusz i pom nik kró la Ja na So bie skie go. 

– Nie ste ty, ta kie go Lwo wa już nie
ma. Od 1945 ro ku ar chi tek tu ra za czę -
ła się zmie niać, szcze gól nie na obrze -
żach mia sta – ubo le wa Li soc ki, któ ry
ma rzy, aby po ka za ne w Har ri so nie
pra ce tra fi ły do Mu ze um Kre sów
Wschod nich. – Każ dy Po lak po tro sze
jest lwo wia ni nem, wil nia ni nem, bo
prze cież to co naj waż niej sze w pol -
skiej kul tu rze wy wo dzi się ze Wscho -
du. Nie wy o bra żam so bie na szej kul-
tu ry bez Kre sów Wschod nich.

W pla nach Har ri son Art są ko lej ne
wy sta wy, któ re ma ją od by wać się raz
w mie sią cu. (m.d.)

Ta kie go mia sta już nie ma

Aż do ofi cjal ne go otwar cia wy sta wy, wszyst kie pra ce za sło nię te by ły czar ny mi plan sza mi.
Kto przy szedł na wer ni saż mógł oso bi ście zer wać kar tkę i ja ko pier wszy zo ba czyć, co się
pod nią znaj du je. Na pierwszym planie autor wystawy – Wojciech Lisocki.
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Gim na zjum nr 4 w Płoc ku im. Obroń -
ców Płoc ka 1920 r. jak co ro ku przy stą -
pi ło do XVII fi na łu Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Kie ru jąc się ha -
słem Je rze go Ow sia ka ,,Gra my do koń -
ca świa ta i o je den dzień dłu żej” w szko -
le pod ję to sze reg przed sięw zięć, z któ -
rych do chód za si lił kon to WOŚP. 

Od 5 do 9 stycz nia ucz nio wie ze
Szkol ne go Ko ła Wo lon ta ria tu, dzia ła ją -
ce go przy świet li cy szkol nej, sta ra li się
przyb li żyć swo im ko le gom i ko le żan -
kom te mat te go rocz nej zbiór ki ,,Wczes -

ne wy kry wa nie no wo two rów u dzie ci”
i za chę ca li do uczest nic twa w dzia ła -
niach na ten szczyt ny cel. Mło dzież bar -
dzo chęt nie przy stą pi ła do ak cji na rzecz
WOŚP. Kon cert cha ry ta tyw ny w wy ko -
na niu ucz niów gim na zjum, na któ ry
skła dał się po kaz tań ca to wa rzy skie go
oraz wy stę py zes po łu mu zycz ne go i wo -
kal ne go, przy cią gnął wszyst kich ucz -
niów szko ły. Nie mniej szym za in te re so -
wa niem cie szył się „kier masz roz ma i to -
ści” przy go to wa ny przez mło dzież sku-
pio ną w świet li cy szkol nej.

Wo lon ta riu sze kwe sto wa li też na uli-
cach mia sta (osie dle Skar pa). Łącz nie
ze bra no 3399 zł. er

Or kie stra w G4

No wa Ra da Miesz kań ców Osie dla
„Imiel ni ca” (od li sto pa da 2008 r.) pręż -
nie roz po czę ła pra cę spo łecz ną. Już zor-
ga ni zo wa ła kil ka im prez. Ostat nia to za -
ba wa no wo rocz na dla dzie ci z osie dla,
któ ra od by ła się 17 stycz nia w ha li spor -
to wej w Bo ro wi czkach. Wspó łor ga ni za -
to rem im pre zy był Miej ski Zes pół
Obiek tów Spor to wych, któ ry udo stęp nił
ha lę. Obec na prze wod ni czą ca Ra dy –
Anie la Nie dzie lak pro wa dzi ła za ba wę

spor to wą dla dzie ci. Or ga ni za to rem me -
ry to rycz nym był prze wod ni czą cy Za -
rzą du Ra dy – Hen ryk Gon ta, któ ry po si-
a da wie lo let nie do świad cze nie w pra cy
spo lecz nej. 

Dzie ci ba wi ły się wspa nia le, chęt nie
bra ły udział w licz nych kon kur sach,
w któ rych na gro da mi by ły sło dy cze.
Część dzie ci by ła prze bra na za księż ni -
czki, stra cha na wrób le, kow bo ja i in ne
po sta ci z ba jek. Na ko niec im pre zy
przy szedł Mi ko łaj, w któ re go ro lę wcie -

lił się Ma rek Wal czak, któ ry czę sto wał
dzie ci sło dy cza mi. 

Dzie ci i ich ro dzi ce już py ta ją, kie dy
bę dzie na stęp na te go ty pu im pre za. 

RMO „Imiel ni ca”

Kro ni ka osie dli

Za ba wa w Imiel ni cy
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Pomnik króla Jana Sobieskiego

... w 1928 ro ku prze mysł bry tyj ski
pod jął kro ki w ce lu upo wszech nia nia te -
le wi zji i za czął pro du ko wać do mo we od -
bior ni ki?

Szkot John Lo gie Ba ird prze słał za poś -
red nic twem pod mor skie go kab la po raz
pier wszy obraz te le wi zyj ny z Lon dy nu do
No we go Jor ku. Świa to wa pra sa naz wa ła
ek spe ry ment Ba ir da sen sa cją, wy wo łu ją -
cą nie u za sad nio ny op ty mizm. Wcześ niej,
w paź dzier ni ku 1925 r., uda ło mu się po
raz pier wszy za po mo cą te le wi zji prze słać
obraz twa rzy na zle ce nie wła ści cie la do -
mu to wa ro we go Sel frid ge’a. Nie był to
jed nak wi ze ru nek czło wie ka, lecz lal ki -
brzu cho mów cy. Żad na ży wa isto ta nie
wy trzy ma ła by bo wiem wy so kiej tem pe ra -
tu ry wy twa rza nej przez lam py, któ ry mi
Ba ird po słu gi wał się pod czas pier wsze go
„pro gra mu”. Nie co póź niej pra co wał nad
por tre tem kil ku na sto let nie go goń ca biu -
ro we go – już w oświet le niu ge ne ru ją cym
mniej ciep ła. W ek spe ry men tach tych
bra ła udział pub licz ność, a Bri tish Bro ad -
ca sting Com pa ny (BBC) fi nan so wa ło
prób ne pro gra my Ba ir da na da wa ne w la -
tach 1931-32. opr. (m.d.)

wiecie, że...Czy


