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Ja cek Wój cic ki:

Na por tfe lu 
je stem wyż szy

Pio sen ki wy -
bie ram ego i stycz -
nie, pod sie bie.
Się gam po ta kie
utwo ry, w któ -
rych mój głos do -
brze się spraw dza
i mam po mysł na
ich wy ko na nie.
Śpie wam pieś ni
ne  a  po l i  tań  skie ,
pio sen ki Mar ka
Gre chu ty, zes po -
łu AB BA i z wiel -

kie go świa to we go re per tu a ru. Bę dzie to
mo że tro chę nie skrom ne, ale twier dzę, że
nie wie le osób w na szym kra ju zaj mu je się
re per tu a rem, w któ rym trze ba wy ka zać się
nie tyl ko gło sem, mu zy kal no ścią, wraż li -
wo ścią, hu mo rem, ale tak że do brym kon-
tak tem z wi dow nią. Umiem i lu bię za kum -
plo wać się z pub licz no ścią. 

Czy taj str. 17

Zryw narodowy z 1863 roku

okiem powstańca
Na sze pow sta -

nie śmia ło moż na
naz wać po ro nio -
nym, bo ani cza su,
ani oko licz no ści
nie by ły po te mu,
p r z y  g o  t o  w a ń
i środ ków pra wie
żad nych, choć pod
tym wzglę dem łu -
dzi liś my się wza-
jem, trą biąc o
mnó stwie spro wa -
dzo nej bro ni, o ca -

łej ar mii sprzy sięg łych już zor ga ni zo wa nej,
o go to wo ści lu du itp. Szczę ściem tyl ko, że
bla gu jąc sie bie, ob la go wa liś my i Mosk wę,
któ ra na bra wszy prze sad ne go o si łach pow-
stań czych wra że nia, zam kną wszy się w mia -
stach po zo sta wi ła nam wol ne wsie i la sy.
Lecz żart dłu go trwać nie mo że...

Czy taj str. 14

Przy go to wa ła go na zle ce nie Urzę du Mia sta fir -
ma Fo to kart ze Szcze ci na. Do opra co wa nia wir tu -
al nej ma py po słu ży ły zdję cia lot ni cze wy ko na ne
w 2009 ro ku. Jest to więc naj bar dziej ak tu al ny i
rze tel ny obraz miej skiej prze strze ni. Te raz ko rzy -
sta jąc z kom pu te ra moż na nie tyl ko zo ba czyć ist-
nie ją cą za bu do wę, ale tak że sta wiać wir tu al ne bu -
do wle. – Dzię ki te mu ła two oce nić, jak no wy
obiekt wkom po no wu je się nie tyl ko w naj bliż sze
oto cze nie, ale tak że czy nie za kłó ca syl we ty mia s-
ta. Po mo że to w roz strzy ga niu kwe stii spor nych,
kie dy pro jek tant i in we stor dą żą do re a li za cji
swo jej kon cep cji, któ ra mog ła by ist nie ją cy ład
ar chi tek to nicz ny za bu rzyć – wy jaś nia Krzysz tof
Kwiat kow ski, dy rek tor Wy dzia łu Ur ba ni sty ki i
Ar chi tek tu ry UMP.

Za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski pod-
kre śla tak że przy dat ność prze strzen nej „ma py” w
sy tu a cjach za gro że nia. – Moż na zo ba czyć np. sy -
mu la cję sy tu a cji po wo dzio wej, jakie frag men ty
mia sta, w za leż no ści od po zio mu wo dy, by ły by za -

la ne. Dzię ki te mu ła twiej za pla no wać ak cję ra -
tun ko wą, okre ślić dro gi ewa ku a cji. 

Ale to nie wszyst kie moż li wo ści wy ko rzy sta nia
cyf ro we go mo de lu mia sta w 3D. – Mo że być on
uży wa ny do za rzą dza nia dro ga mi, gdyż w kom pu -
te rze bę dzie moż na zo ba czyć np. czy bil lbo ar dy
usta wia ne przy dro gach nie bę dą ogra ni czać wi -
docz no ści. Tak sa mo w przy pad ku in fra struk tu ry
po dziem nej ka na li za cji. Bę dzie moż na traf niej
przy go to wać pro jek ty dzię ki sy mu la cji ob sza rów
zbie ra nia wód opa do wych – do da je za stęp ca pre -
zy den ta To masz Kol czyń ski.

Prze strzen na ma pa Płoc ka za wie ra bry ły bu -
dyn ków z rze czy wi stym kształ tem da chów. W
przy szło ści mo że być jesz cze usz cze gó ło wio na
m.in. o de ta le bu dyn ków, ro dzaj i ko lo ry sty kę
ele wa cji, a tak że o ist nie ją cą ro ślin ność (drze wa i
krze wy), co poz wo li ło by na wy ko rzy sty wa nie jej
w ko lej nych ob sza rach dzia łal no ści, jak np. za -
rzą dza nie miej ską zie le nią, czy pro mo cja mia sta.

Ali na Bo czkow ska

Trój wy mia ro wy Płock
Wkom po no wa nie no wych obiek tów w ist nie ją cą za bu do wę tak, aby
nie za kłó ca ły miej skiej prze strze ni nie jest spra wą ła twą. Te raz po mo -
że w tym trój wy mia ro wy mo del za bu do wy Płoc ka.

Przestrzenna mapa Starego Miasta
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KRÓTKO 

Dąb Zyg mun ta
Pa dlew skie go

Dąb szy puł ko wy, ros ną -
cy przy al. Pił sud skie go,
zo stał pom ni kiem przy ro -
dy. Drze wo jest oka za łe, bo
w ob wo dzie ma 302 cm
i mie rzy 18 me trów. 

Dąb jest jed nym z nie -
licz nych drzew, któ re za -
cho wa ły się po zlik wi do wa -
niu za byt ko we go par ku an -
giel skie go, za ło żo ne go pod
ko niec XIX wie ku przez
Gu sta wa Kun zma na. W są -
siedz twie drze wa znaj du je
się mo gi ła niez na ne go pow-
stań ca. W tym miej scu Ro s-
ja nie roz strze la li kil ku pow-
stań ców stycz nio wych z ge -
ne ra łem Zyg mun tem Pa -
dlew skim na cze le. Dla ucz -
cze nia te go wy da rze nia za -
pro po no wa no, aby no wy
pom nik przy ro dy no sił naz -
wę Dę bu Zyg mun ta Pa -
dlew skie go. 

Pom ni ki przy ro dy po dle -
ga ją spe cjal nym pra wom
i za ka zom, m.in. nie moż na
do ko ny wać zmian: spo so -
bu użyt ko wa nia zie mi
w są siedz twie drze wa oraz
sto sun ków wod nych, je śli
te zmia ny nie słu żą och ro -
nie przy ro dy. Nie wol no
tak że wy ko ny wać prac
ziem nych, któ re pro wa dzą
do trwa łe go znieksz tał ce nia
rzeź by te re nu. (m.d.)

Świa to wy dzień
cho re go

Ży cze nia dla do ro słych
i upo min ki dla naj młod szy
– tak bę dzie świę to wał 11
lu te go Szpi tal Św. Trój cy.
Po za tym przysz pi tal na po -
rad nia gi ne ko lo gicz no –
po łoż ni cza przy go to wa ła
dla pań (w godz. 8 – 14)
bez płat ne ba da nie pier si,
a tak że ba da nia gi ne ko lo -
gicz ne (wraz z cy to lo gią).
W pra cow ni la bo ra to ryj -
nej, rów nież bez płat nie,
bę dzie moż na otrzy mać
na stę pu ją ce ba da nia: FSH
– dla ko biet po 40. ro ku
ży cia, ATIII – dla mło dych
ko biet sto su ją cych an ty -
kon cep cję hor mo nal ną
oraz PSA – dla męż czyzn
po 40. ro ku ży cia. Z ko lei
przy ul. Mio do wej 2 pa c-
jen ci ze zdia gno zo wa ną
cu krzy cą otrzy ma ją w pre -
zen cie no we glu ko me try.
Po dob nie jak w ro ku
ubieg łym wo lon ta riu sze z
Klu bu In te gra cji Spo łecz -
nej, dzia ła ją cym przy płoc -
kim MOPS -ie, od wie dzą
pa cjen tów Za kła du Pie lę -
gna cyj no – Opie kuń cze go
przy ul. Ty siąc le cia 13,
a na od dzia le pe dia trycz -
nym przy ul. Ko ściusz ki
28 (w godz. 13 – 15) za ję -
cia dla dzie ci po pro wa dzą
har ce rze. 

Bę dzie też msza w szpi -
tal nej ka pli cy. (rł)

W au li szkol nej Zes po łu Szkół Usług i Przed się bior czo ści zgro ma dzi ła się mło -
dzież i na u czy cie le tej szko ły oraz ucz nio wie i ich opie ku no wie z Zes po łu Szkół
Eko no micz no -Ku piec kich z Płoc ka. 

Sło wo wstęp ne wyg ło sił dy rek tor ZSU iP Hen ryk Ci chec ki. Wśród go ści obe-
c na by ła Jad wi ga Woj na row ska, przed sta wi ciel ka Wy dzia łu Kul tu ry, Spor tu i Tu -
ry sty ki Urzę du Mia sta Płoc ka oraz wi ce dy rek tor ZSE-K An na Gut kow ska. Część
ar ty stycz ną przy go to wa li człon ko wie Ko ła Hi sto rycz ne go pod kie run kiem Gra ży -
ny Ja błoń skiej. Na ekra nie wy świet la ne by ły zdję cia z uro czy sto ści, któ re wcześ -
niej od by wa ły się w Miej scu Pa mię ci Na ro do wej oraz fo to gra fie Płoc ka z okre su
II woj ny świa to wej. Dal sza część uro czy sto ści mia ła miej sce na cmen ta rzu przy al.
Ko by liń skie go, gdzie na zbio ro wej mo gi le po mor do wa nych zło żo no kwia ty i za -
pa lo no zni cze. Hołd ofia rom be stial skie go mor du od da li: prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Płoc ka To ma sza Kor ga, przed sta wi ciel UMP Jad wi ga Woj na row ska, dy -
rek tor ZSU iP Hen ryk Ci chec ki oraz de le ga cja mło dzie ży. (g.j.)

Nie miec cy oku pan ci 19 stycz nia 1945 ro ku roz strze la li a na stęp nie
spa li li w ka mie ni cy przy ul. Sien kie wi cza 28 w Płoc ku 79 Po la ków.
Pa mięć po mor do wa nych ucz ci li ucz nio wie i na u czy cie le płoc kich
szkół oraz przed sta wi cie le władz mia sta.

Przy mo gi le Po la ków be stial sko za mor do wa nych 
przez ge sta pow skich opraw ców

W tym sa mym miej scu
Zwią zek Har cer stwa Rze czy pos po li tej Ob wód

Płoc ki, Sto wa rzy sze nie Dzie ci Woj ny w Pol sce Od -
dział Ma zo wiec ki, Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” na dal bę dą mia ły swo je sie dzi by w bu dyn ku
Miej skie go Cen trum Roz wią zy wa nia Prob le mów
Spo łecz nych przy ul. Mi sjo nar skiej 22. Pre zy dent
prze dłu żył umo wy do 31 grud nia 2012 ro ku. Czynsz
za na jem lo ka li usta lo no na 1 zł plus VAT za 1 mkw.
po wierz chni. 

Zdro wot ny kon kurs
Og ło szo ny zo stał kon kurs ofert na wy bór re a li za -

to ra w 2010 ro ku pro gra mu zdro wot ne go dla płoc -
czan z uży ciem me to dy PET. Ofer ty spraw dza ne bę -
dą pod wzglę dem: za pro po no wa nej ce ny, odleg ło ści
od Płoc ka oś rod ka re a li zu ją ce go ba da nia (nie wię cej
niż 200 km) oraz do stęp no ści do ba dań PET w dni
po wszed nie i we e ken dy. Pro gram skie ro wa ny jest do
płoc czan, u któ rych zdia gno zo wa no (lub ma ją po dej -
rze nie) cho ro bę no wo two ro wą oraz ze scho rze nia mi
ne u ro lo gicz ny mi lub kar dio lo gicz ny mi, któ rych nie
moż na zdia gno zo wać in ny mi me to da mi. Ofer ty
w kon kur sie moż na skła dać do 5 lu te go.

Dla mło dzie ży
Od 1 kwiet nia Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki bę -

dzie dys po no wał po miesz cze niem w bu dyn ku przy
ul. 3 Ma ja 16. Do tej po ry lo kal w piw ni cy o pow. 93
mkw. wy naj mo wa ło Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se,
któ re zre zy gno wa ło z naj mu. Po miesz cze nia wy ko -
rzy sty wa ne bę dą do or ga ni zo wa nia przez PO KiS za -
jęć dla mło dzie ży. 

Środ ki na tu ry sty kę
Do 29 lu te go moż na skła dać ofer ty w kon kur sie na

re a li za cję za dań z za kre su tu ry sty ki pn. „Wspie ra nie
przed sięw zięć w za kre sie roz wo ju i upo wszech nia nia
tu ry sty ki i kra joz naw stwa”. W tym ro ku z bu dże tu
mia sta na ten cel za pla no wa no 100 tys. zł. O do fi nan -
so wa nie mo gą się sta rać or ga ni za cje po za rzą do we
oraz in ne pod mio ty wy mie nio ne w usta wie o dzia łal -
no ści po żyt ku pub licz ne go i o wo lon ta ria cie. 

Lo ka le dla ak ty wi za cji
Urząd Mia sta od 1 lu te go prze ka zał po miesz cze nia

dla Miej skie go Urzę du Pra cy. Znaj du ją się one na 
II pię trze bu dyn ku przy ul. 3 Ma ja 16. Po re mon cie na
po wierz chni ok. 640 mkw. bę dzie mia ło swo ją sie dz-
i bę Cen trum Ak ty wi za cji Za wo do wej. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Bar dzo dzię ku ję wszyst -
kim współ pra cow ni kom i czy -

tel ni kom „Sy gna łów Płoc kich” za
14 lat wspól ne go dzia ła nia na rzecz

po li ty ki in for ma cyj nej w na szym mie ście.

Ros ną ce gro no sta łych od bior ców ga ze ty
sa mo rzą do wej da wa ło sa tys fak cję z do brze wy ko -
ny wa nej pra cy, od po wia da ją cej ocze ki wa niom
czy tel ni ków.

Ser decz nie dzię ku ję
Ewa Ja siń ska

Stycz nio we rocz ni ce
W Płoc ku upa mięt nio no 147. rocz ni cę wy bu chu pow sta nia stycz -
nio we go. Uro czy sto ści od by wa ły się w róż nych pun ktach mia sta.

Skła da no kwia ty i za pa la no zni cze na mo gi łach pow stań ców stycz nio wych na
płoc kich cmen ta rzach, przy tab li cy po świę co nej gen. Zyg mun to wi Pa dlew skie mu
oraz przy Krzy żu Bo ha te rów Pow sta nia Stycz nio we go. – W 1924 r. płoc cy har ce -
rze po sta wi li w tym miej scu drew nia ny krzyż. Trwał on na prze ciw ko obec ne go do
ro ku 1963, kie dy to ko rzy sta jąc z 100. rocz ni cy wy bu chu pow sta nia stycz nio we go,
ko mu ni stycz ne wła dze krzyż usu nę ły – mó wił pod czas uro czy sto ści Ze non Dy lew -
ski, opie kun Miejsc Pa mię ci Na ro do wej. – Przez wie le lat krzyż koń czył swój ży -
wot pod mu rem cmen ta rza na zy wa ne go obec nie płoc ki mi Po wąz ka mi. W 1998 r.
wró cił, po sa do wio ny w mo gi le niez na ne go pow stań ca. W in ten cji Oj czyz ny i pow -
stań ców stycz nio wych mo dlo no się też w ko ście le pw. św. Sta ni sła wa Kost ki. 

(O pow sta niu stycz nio wym w Płoc ku czy taj na str. 14) (ab)

Uro czy stość przy Krzy żu Bo ha te rów Pow sta nia Stycz nio we go
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Pra ce na ul. Wy szo gro-
dz kiej roz po czę ły się 22
wrześ nia 2009 ro ku i trwa ją
na od cin ku od ul. Gra nicz nej
do ul. Sien nej, czy li od za kła -
du ener ge tycz ne go pra wie do
skrzy żo wa nia z ul. Spół dziel -
czą. Jest to pier wszy etap in -
we sty cji. Wy ko naw cą jest
kon sor cjum firm: Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wych
z Płoc ka – li der, Przed się -
bior stwo In sta la cyj no -U słu -
go we „We resz czyń ski” oraz
Przed się bior stwo In ży nie ryj -
no -In sta la cyj ne Ar ka diusz
Wa łę sa, Mar cin Ry bic ki
i Lech Ma la ra. 

Grun tow na prze mia na
Po re mon cie, dzię ki no -

wej na wierz chni jezd ni,
chod ni ków i zja zdów po -
pra wi się stan bez pie czeń -
stwa, zmniej szy się ha łas
zwią za ny z drga nia mi,
wy wo ły wa ny mi ru chem po -
ja zdów, a tak że zo sta nie usz -
czel nio ny sy stem od pro wa -
dza nia wód desz czo wych. 

W pier wszym eta pie za -
pla no wa no ro ze bra nie kra -
węż ni ków, chod ni ków, zja -
zdów oraz usu nię cie sta re go
as fal tu. – Prze bu do wa na bę -
dzie tak że ka na li za cja desz -
czo wa wraz z przy łą cza mi –
wy jaś nia za stęp ca pre zy den -
ta ds. roz wo ju To masz Kol-
czyń ski.

Do tych czas jezd nia ul.
Wy szo grodz kiej na od cin ku
od ro ga tek do ul. Gra nicz nej,
czy li przez po nad 3 km, mia -
ła róż ną sze ro kość: od 6,80
do 8,40 me tra. Pas dro go wy,
czy li jezd nia wraz z chod ni -
ka mi i pa sem zie le ni (do gra -
nic po se sji) ma sze ro kość od
12-14 me trów. – Pod czas re -
mon tu sze ro kość pa sa dro go -
we go się nie zmie ni. Na to -
miast jezd nia na ca łej dłu go -
ści bę dzie mia ła jed na ko wą
sze ro kość, czy li sie dem me -
trów. Oz na cza to, że każ dy
z pa sów bę dzie miał 3,5 me -
tra sze ro ko ści – mó wi Ma -
rze na Sa wic ka, dy rek tor ra tu -

szo we go Wy dzia łu In we sty -
cji Miej skich. 

Ta kie pa ra me try są zgod ne
z roz po rzą dze niem Mi ni stra
Tran spor tu, któ re prze wi du je
dla dro gi kla sy Z (zbior czej)
sze ro kość jed ne go pa sa od
2,75 do 3,5 me tra. – Czy li
Wy szo grodz ka bę dzie mia ła
mak sy mal ną sze ro kość – do -
da je Sa wic ka. 

No we chod ni ki i za to ki
Po obu stro nach uli cy zo -

sta ną uło żo ne chod ni ki. Ich
sze ro kość wy nie sie śred nio 2
me try. Do te go pow sta ną 2,5-

me tro we pa sy zie le ni. Po -
dob nie jak chod ni ki, tak
i wja zdy na po se sje wy ko na -
ne bę dą z kost ki bru ko wej. 

Pod czas re mon tu w pier -
wszym eta pie wy ko na ne bę -
dą dwie za to ki au to bu so we
(po jed nej z każ dej stro ny
uli cy) oraz dwa miej sca za -
trzy ma nia au to bu sów (rów -
nież po jed nym po każ dej
stro nie). – Nie uda ło się wy o -
dręb nić wię cej za tok au to bu -
so wych. By ło to nie moż li we
ze wzglę du na brak miej sca.
We dług prze pi sów za to ka au -
to bu so wa mu si mieć trzy me -
try sze ro ko ści, a za nią mu si
być jesz cze chod nik, któ ry
przy za to ce po wi nien mieć
rów nież sze ro kość 3 me trów.
Nie ste ty, w przy pad ku Wy s-
zo grodz kiej na niek tó rych
od cin kach nie by ło to moż li -
we, bo od kra wę dzi jezd ni do
gra ni cy dział ki by ło tyl ko
4,75 me tra – przyz na je pro-
jek tant Piotr Tom czak z fir -
my MBZ z Wło cław ka. 

Za to ki oraz miej sca za trzy -
ma nia au to bu sów wy ko na ne
bę dą z be to nu, po nie waż – jak
uza sad niał to pro jek tant – na -

wierz chnia be to no wa jest bar -
dziej wy trzy ma ła od as fal tu
na si ły, któ re pow sta ją przy
ha mo wa niu au to bu sów.

Rów no na prze jeź dzie
To nie ko niec zmian na re -

mon to wa nym od cin ku ul.
Wy szo grodz kiej. – Tam,
gdzie by ło to moż li we, pro-
jek tant za pla no wał za to ki
par kin go we. Miej sca po sto -
jo we po ja wią się np. po po -
łud nio wej stro nie uli cy na
od cin ku od uli cy Fil tro wej do
za to ki au to bu so wej przy za -
kła dzie ener ge tycz nym – tłu -

ma czy za stęp ca pre zy den -
ta To masz Kol czyń ski.

Pod czas prac zo sta nie
wy ko na ne po łą cze nie Wy -
szo grodz kiej z ul. Cha bro -
wą. Cho dzi o od ci nek, do
tej po ry grun to wej dro gi,
tuż za prze ja zdem ko le jo -
wym ja dąc w kie run ku Po -

dol szyc. – Po nad to pow sta ną
miej sca par kin go we rów nież
za to ra mi ko le jo wy mi, ale ja -
dąc w kie run ku cen trum mia -
sta. Plac zo sta nie wy ło żo ny

kost ką bru ko wą – do da je za -
stęp ca pre zy den ta. 

Re mont jest tak że do brą
oka zją do po pra wie nia na -
wierz chni na sa mym prze jeź -
dzie ko le jo wym. Za 65 tys. zł
Urząd Mia sta sfi nan so wał
za kup płyt be to no wych ty pu
Mi ro sław Uj ski. Są one ma -
ło ga ba ry to we i naj lep sze dla
te go ty pu in we sty cji. Te ren
po bo kach prze ja zdu zo sta nie
wy ło żo ny kost ką bru ko wą.
Ko le ja rze zaj mą się tak że od -
wod nie niem, wy mie nią szy -
ny, pod kła dy oraz pod syp ki.
Re mont prze ja zdu spra wi, że
kie row cy bę dą mo gli po rów -
nej na wierz chni prze je chać

przez to ry, na to miast po cią -
gom umoż li wi ja zdę z wię -
kszą pręd ko ścią. 

Re mont pier wsze go eta pu
ul. Wy szo grodz kiej kosz to -
wać bę dzie po nad 5 mln zło -
tych. – Je śli środ ki fi nan so we
poz wo lą, to pra ce na ko lej -
nym eta pie – od ul. Sien nej
do Le nar to wi cza – roz pocz ną
się w 2011 ro ku. Na to miast
ostat ni etap – od Al. Ki liń -
skie go do Le nar to wi cza –
wy ko na ny bę dzie do pie ro po

ro zdzie le niu ka na li za cji
ogól nos pław nej przez Wo do -
cią gi Płoc kie – wy jaś nia To -
masz Kol czyń ski. 

Mał go rza ta Da nie luk

Kom for to wo 
po Wy szo grodz kiej 
No wa na wierz chnia jezd ni, chod ni ki z kost ki bru ko wej, płyn ne po ko -
ny wa nie prze ja zdu ko le jo we go to efek ty re mon tu, z któ rych bę dzie moż -
na ko rzy stać już za kilka miesięcy. We dług pla nów pra ce ma ją po trwać
do 10 lip ca, jed nak wy ko naw ca za pew nia, że je śli po go da bę dzie ła ska -
wa, to re mont za koń czy się wcześ niej.

Na pu stym do tych czas te -
re nie po bu do wa ne zo sta ną
dwa bo i ska wie lo fun kcyj ne
o wy mia rach 20 x 40 me trów
oraz bo i sko o wy mia rach 
21 x 12 me trów. Bę dą na
nich po la wyz na czo ne do gry
w pił kę noż ną, ręcz ną, ko -
szy ków kę, siat ków kę oraz
w te ni sa. Pow sta ną rów nież
dwa pla ce za baw dla dzie ci,
miej sca wy po czyn ku oraz
alej ki. Po mię dzy bo i ska mi
prze wi dzia no dwu stron ną,
od kry tą try bu nę. Pla ce do
gier zo sta ną ogro dzo ne oraz
oświet lo ne. Chod ni ki bę dą
wy ko na ne z kost ki bru ko -

wej. Te ren oto czo ny bę dzie
ścia ną z wy so kich igla ków,
a prze strzeń uzu peł nio na ro -
ślin no ścią czer wo no list ną.
Ja ko al ter na ty wę pro jek tant,
biu ro Usług Pro jek to wych
Pio tra Grysz pa no wi cza, pro-
po nu je usta wie nie w tym
miej scu per go li z sie dzi ska -
mi, któ ra ota cza ła by plac
z trzech stron. Te ren ma być
oto czo ny sie dzi ska mi, po -
mię dzy któ ry mi znaj dą się
sto li ki z plan sza mi do gry
w sza chy. W środ ko wej
część pla cu za pla no wa no
umiesz cze nie ze ga ra z ru -
cho my mi wska zów ka mi, na

któ rym dzie ci mog ły by
uczyć się od czy ty wa nia cza -
su. Al ter na ty wą dla tej pro -
po zy cji jest ze gar sło necz ny. 

Pro jek tant za pro po no wał,
aby na pla cach za baw dla
dzie ci umie ścić też plan sze
gier, np. w „chiń czy ka”. Po -
my śla no rów nież o wkom-
po no wa niu wy so kich drzew,
któ re da wa ły by cień. Wo kół
każ de go z nich umiesz czo ne
bę dą sie dzi ska. 

Przy go to wa niem do ku -
men ta cji pro jek to wo -kosz -
to ry so wej przeksz tał ce nia
pla cu w te ren o cha rak te rze
spor to wo -re kre a cyj nym zaj -
mie się wy bra na w prze tar -
gu fir ma. Do ku men ta cja ma
zo stać spo rzą dzo na do koń -
ca ma ja. (m.d.)

Plac na prze ciw ko blo ku przy ul. Ba ta lio nu „Pa ra sol”
13 na osie dlu Zie lo ny Jar bę dzie miej scem wy po -
czyn ku i re kre a cji dla oko licz nych miesz kań ców. 

Re kre a cja na Zie lo nym Ja rze

Po remoncie wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej
przybędzie miejsc postojowych
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Dzię ki no wej na wierz chni
jezd ni, chod ni ków i zja zdów
po pra wi się stan bez pie czeń -

stwa, zmniej szy się hałas
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Dla te go te raz po ja zdy KM
w kie run ku Wi niar bę dą jeź -
dzić nie przez uli cę Prze my -
sło wą, ale przez ca łą ul.
Biel ską i do pie ro za sta cją
Sta to il skrę cą w ul. Gwar dii
Lu do wej. Gdy wy bie rze my
się w po dróż w stro nę Po -
dol szyc, to „22” prze je dzie -

my przez ca łą ul. Gwar dii
Lu do wej, na stęp nie ul. Biel-
ską, da lej ul. Kwiat ka i aż do
al. Ja na Pa wła II. – Na przy -
stan ku przy ul. Prze my sło -
wej wsia da ło bar dzo ma ło
pa sa że rów – wy jaś nia Ka -
miń ski. – Być mo że dla te go,
że nie da le ko, czy li na skrzy -

żo wa niu ul. Biel skiej i ul.
Ty siąc le cia jest przy sta nek
prak tycz nie wszyst kich naj -
po pu lar niej szych li nii. Po
dru giej stro nie, tuż ko ło No -
mi, za trzy mu ją się au to bu sy,
któ ry mi moż na do je chać
w stro nę Skar py i szpi ta la. 

Ko lej nym uła twie niem
dla pa sa że rów jest wpro wa -
dze nie w go dzi nach od ja -
zdów „22” sta łej tzw. koń -
ców ki mi nu to wej. Od 1
mar ca Ko mu ni ka cja Miej s-
ka pla nu je tak że zmie nić
roz kład i tra sę au to bu sów
li nii nr 26. 

Aktualne rozkłady jazdy
znajdują się na stronie
www.km.ump.pl (m.d.)

Mi nu to wa koń ców ka
Od 1 lu te go obo wią zu je no wy roz kład ja zdy au to -
bu sów li nii nr 22. Au to bu sy jeż dżą też no wą tra są.
– Do sta wa liś my sy gna ły od pa sa że rów, szcze gól nie
z osie dla Ko cha now skie go, że nie ma ją do bre go
po łą cze nia au to bu so we go – mó wi Piotr Ka miń ski,
pre zes Ko mu ni ka cji Miej skiej. 

– Fun kcjo nu je my od 4 sty-
cz nia. Po cząt ko wo nie wie lu
płoc czan nas od wie dza ło, te -
raz jest ich co raz wię cej.
Przez dwa ty god nie dzia łal -
no ści od wie dzi ło nas oko ło
200 osób – in for mu je An -
drzej Szczęs ny, p.o. dy rek to -
ra Wy dzia łu Spraw Ad mi ni -
stra cyj nych. Dzie więt na ście
osób za ła twi ło spra wy zwią -
za ne z wy ro bie niem do wo du
oso bi ste go, dwa dzie ścia
dwie zło ży ły wnio ski zwią -
za ne z dzia łal no ścią gos po -
dar czą, a pięć za re je stro wa ło
sa mo chód. 

– Wie lu płoc czan przy cho -
dzi po po ra dę, np. jak pra wi -
dło wo na le ży wy peł nić urzę-
do we dru ki. Pra cow ni cy
chęt nie po ma ga ją i wy jaś nia -
ją wszyst kie wąt pli wo ści –
mó wi Szczęs ny. 

Zgła sza jąc się do POK-u
nie trze ba się oba wiać, że
nasz spra wa bę dzie za ła twio -
na póź niej, niż gdy byś my
zło ży li wnio ski w ra tu szu. 

– Raz dzien nie po mię dzy
Sta rym Ryn kiem a ga le rią
jeź dzi sa mo chód, któ ry prze-
wo zi do ku men ty. Je śli klien-
tów bę dzie wię cej, to ta kie
kur sy mo gą od by wać się czę -
ściej – mó wi p.o. dy rek to ra. 

Szczęs ny zaz na cza, że
w ga le rii moż na za rów no
skła dać wnio ski, jak i od bie -
rać wy ro bio ne już do ku men -
ty, np. tab li ce re je stra cyj ne.
Ist nie je rów nież moż li wość
od bio ru ich w ra tu szu, tyl ko
klient mu si to zaz na czyć. 

– W spra wach zwią za nych
z ewi den cją gos po dar czą,
mo że my rów nież do ku men ty
prze słać pocz tą – wy jaś nia
An drzej Szczęs ny. 

Miesz kań cy osie dli Po dol -
szy ce Po łud nie i Pół noc, Zie -

lo ne go Ja ru, Bo ro wi czek
oraz Imiel ni cy mo gą w POK-
u ode brać ko res pon den cję
z Urzę du Mia sta.

– Nie dłu go chcę otwo rzyć
włas ną fir mę i przy sze dłem
się do py tać, ja kich for mal no -
ści mu szę do peł nić. Faj nie, że
nie mu sia łem je chać do cen-
trum, bo dla mnie to stra ta
cza su. A przez te le fon też nie
lu bię roz ma wiać, wo lę kon-
takt oso bi sty z pra cow ni kiem,
któ ry wszyst ko mi wy jaś ni –
mó wi spot ka ny w POK płoc -

cza nin. – Cie szę się, że mam
te raz urząd bli żej sie bie – mó -
wi Ewa Jan kow ska, któ ra
miesz ka na Po dol szy cach Pd. 

– Szko da, że w ga le rii nie
moż na za ła twić spraw mel-
dun ko wych – ża li się Jo an na
Błasz czyk. – Nie ste ty, nie do -
sta liś my ta kiej zgo dy z mi ni -
ster stwa – wy jaś nia An drzej
Szczęs ny.

Aby uła twić za ła twia nie
spraw, w POK-u za in sta lo wa -
ny zo stał ter mi nal do płat no ści
kar ta mi. Za tem nie trze ba
mieć przy so bie go tów ki. 

Punkt Ob słu gi Klien ta
w Ga le rii Wi sła czyn ny jest
od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 11-19, na par te rze
w lo ka lu 075 (po pra wej stro -
nie wej ścia głów ne go). Oz -
na cza to, że na wet po pra cy
moż na spo koj nie wszyst ko
za ła twić. Ga le ria ofe ru je
rów nież du ży bez płat ny par -
king, więc zmo to ry zo wa ni
klien ci nie mu szą się mar -
twić, gdzie zo sta wić au to. 

(m.d.)

Punkt Ob słu gi Klien ta czyn ny jest aż do go dzi ny 19 
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Puk, puk do POK-u
W Ga le rii Wi sła dzia ła Punkt Ob słu gi Klien ta Urzę du Mia sta. Moż na tam
m.in. za re je stro wać sa mo chód, zło żyć wnio sek o do wód oso bi sty, za re -
je stro wać dzia łal ność gos po dar czą lub zmie nić wpis w ewi den cji. 

Ba da nia pre fe ren cji miesz -
kań ców przy go to wa ło kon-
sor cjum firm do rad czych:
Kan ce la rii Ma jąt ko wej Tro ja -
now ski oraz DS Con sul ting.
An kie te rzy za py ta ją m.in. czy
w Płoc ku po wi nien pow stać
aqu a park, stok nar ciar ski, czy
ha la spor tów wal ki. Po pro szą
rów nież o oce nę ofer ty spor -
to wo -re kre a cyj nej w na szym
mie ście. W te le fo nicz nej an -
kie cie weź mie udział dwu stu
miesz kań ców re pre zen tu ją -
cych róż ne gru py wie ko we.
Ba da nia po trwa ją do koń ca
stycz nia. 

Wy ni ki an kie ty po mo gą
w przy go to wa niu opra co wy -
wa nej przez kon sor cjum ana-
li zy pro jek tów in we sty cji
spor to wo -re kre a cyj nych, któ -

re mia sto pla nu je zre a li zo wać
w for mu le par tner stwa pu-
b licz no – pry wat ne go. Wśród
nich jest park spor to wo -re kre -
a cyj ny – stok nar ciar ski (Gra -
bów ka), ho tel/in ter nat oraz
ba sen przy ha li spor to wo -wi -
do wi sko wej (Plac Ce le bry),
a tak że kom pleks ba se nów
spor to wych i re kre a cyj nych
wraz z ha lą spor tów wal ki (lo -
ka li za cja do usta le nia). Za da -
niem firm do rad czych jest
przy go to wa nie i ob słu ga pro-
jek tów pod wzglę dem tech-
nicz nym, ana li tycz nym, pra-
w nym i fi nan so wym, jak rów -
nież ich pro mo cja i po szu ki -
wa nie po ten cjal nych in we sto -
rów i par tne rów. Ana li za 
bę dzie go to wa do koń ca
kwiet nia. (a.g.)

Po roz ma wiaj z an kie te rem 
Do dwu stu płoc czan zadz wo nią an kie te rzy, by 
za dać kil ka na ście py tań na te mat in we sty cji spor -
to wo -re kre a cyj nych. 

No we wzo ry zo sta ły wpro -
wa dzo ne Roz po rzą dze niem
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej z 23 paź dzier ni ka
2009 r. Roz po rzą dze nie za-
k tu a li zo wa ło for mu la rze ZUS
DRA i ZUS RSA, a tak że
wpro wa dzi ło cał ko wi cie zno -
we li zo wa ny for mu larz ZUS
ZSWA, czy li Zgło sze nie/ko -
rek ta da nych o pra cy w szcze -
gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze.
Wszyst kie trzy do ku men ty
w wer sji do wy peł nie nia i wy -
dru ku moż na zna leźć na in ter -
ne to wej stro nie ZUS pod
adre sem www.zus.pl. Ak tu al -
ne wer sje for mu la rzy ubez-
pie cze nio wych są rów nież
do stęp ne w pla ców kach ZUS
w ca łym kra ju. 

No we wzo ry for mu la rzy
do stęp ne są rów nież w pro gra -
mie PŁAT NIK. No wa wer sja
pro gra mu, oz na czo na sym bo -
lem 8.01.001 do sto so wa na
jest do wy peł nia nia obo wiąz -
ków wy ni ka ją cych z prze pi -
sów usta wy o eme ry tu rach po -
mo sto wych. Pły ty in sta la cyj -
ne z no wym PŁAT NI KIEM
moż na bez płat nie ode brać we
wszyst kich jed nost kach Za -

kła du, pro gram do stęp ny jest
rów nież w In ter ne cie. 

I jesz cze jed na waż na zmia -
na, o któ rej po win ni pa mię tać
wszy scy płat ni cy: od no we go
ro ku wszyst kie do ku men ty
prze ka zy wa ne do ZUS za
każ de go ubez pie czo ne go bę -
dą ce go oby wa te lem Pol ski
mu szą za wie rać po praw ny
nu mer PE SEL (do tych czas
w przy pad ku je go bra ku moż -
na by ło wpi sy wać NIP lub
nu mer do wo du oso bi ste go).
Brak PE SEL-u lub je go 
nie po praw ność spo wo du je
odrzu ce nie przez ZUS ta kie -
go do ku men tu. 

W związ ku z po wyż szy mi
zmia na mi ZUS Od dział
w Płoc ku pla nu je zor ga ni zo -
wa nie szko le nia z te go za kre -
su, któ re od bę dzie się w 4 lu te -
go 2010 r. w sie dzi bie Od dzia -
łu ZUS w Płoc ku Al. Ja cho wi -
cza 1 o godz. 11.00. Oso by za -
in te re so wa ne pro si my o zgło -
sze nia pod nr te le fo nu 502 009
800 lub elek tro nicz nie na adres
e-ma il: czmielb@zus.pl

Bar ba ra 
Smar dzew ska -Czmiel

Rzecz nik Pra so wy 
O/ZUS w Płoc ku

ZUS in for mu je

Zmia ny w for mu la rzach 
ubez pie cze nio wych
Waż na wia do mość dla przed się bior ców. Od 1 sty-
cz nia obo wią zu ją no we wzo ry for mu la rzy ubez pie -
cze nio wych i no wa wer sja pro gra mu PŁAT NIK.
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Ce lem dzia łań pre wen cyj nych o naz wie
„Bez piecz ne Fe rie ze Stra żą Miej ską i Lwem
Ho nor kiem”, pro wa dzo nych przez rzecz ni ka
pra so we go oraz zes pół pro fi lak ty ki jest
uświa do mie nie dzie ciom za gro żeń, z ja ki mi
mo gą się spot kać pod czas zi mo wych za baw.
Za ję cia pro wa dzo ne są przy po mo cy pre zen -
ta cji mul ti me dial nej, w trak cie któ rej cen-
nych rad i wska zó wek udzie la dzie ciom
ich przy ja ciel Lew Ho no rek.
Dzie ci przyz na ją, że pre zen -
ta cja im się po do ba, po -
nie waż jest bar dzo ko -
lo ro wa. Ua trak cyj -
nia ją ją zi mo we
cli par ty, któ re po -
ma ga ją za pa mię -
tać waż ne dla
na j  młod  szych
za gad nie nia. Na -
le żą do nich
m.in.: 

– nie wol no
zjeż dżać na san kach
gło wą w dół oraz
w pob li żu uli cy lub
chod ni ka,

– nie wol no uczest ni czyć
w ku li gach or ga ni zo wa nych na uli-
cach,

– nie wol no rzu cać śnież ka mi w prze jeż -
dża ją ce po ja zdy oraz w twarz, gło wę swo ich
ko le gów,

– chod nik to nie jest wła ści we miej sce do
ro bie nia śli zgaw ki,

– nie wol no wcho dzić na lód za marz nię -
tych: je zior, sta wów, rzek,

– nie wol no ba wić się pod zwi sa ją cy mi
z da chu so pla mi lo du,

– do za ba wy na le ży wy bie rać je dy nie bez-
piecz ne miej sca: pla ce za baw, bo i ska szkol ne

oraz róż ne te re ny re kre a cyj ne – z da la od ulic,
mo stów oraz to rów ko le jo wych. 

Straż ni cy prze strze ga ją tak że dzie ci przed
kon tak ta mi z oso ba mi ob cy mi i bez pań ski mi
psa mi. Pro gram za jęć ma też uświa do mić
dzie ciom, ja kie sy tu a cje i za cho wa nia sta no -
wią za gro że nie dla ich zdro wia i ży cia m.in.
kon takt z urzą dze nia mi elek trycz ny mi, ga zo -

wy mi, wo dą, nie bez piecz ny mi przed mio -
ta mi, le kar stwa mi.

Stra ż Miej ska przy go to -
wała ko lo ro wy pla kat for-

ma tu A-3, za wie ra ją cy
niez będ ne in for ma -

cje na te mat te go,
jak bez piecz nie
spę dzić ten czas
wol ny od szko ły.
Na za koń cze nie
spot ka nia ze
straż ni ka mi ucz -
nio wie otrzy mu ją

pla kat z proś bą o
po wie sze nie go w

kla sie w wi docz nym
miej scu. I co nas naj bar -

dziej cie szy, ro bią to za raz
po po wro cie do kla sy.

Spot ka nia ze straż ni ka mi od by wać się
bę dą rów nież w cza sie fe rii przy oka zji or ga ni -
zo wa nych przez szko ły i pla ców ki opie kuń czo -
-wy cho waw cze róż nych form wy po czyn ku.

Pra cow ni cy Zes po łu Pro fi lak ty ki dzia ła nia
z za kre su bez piecz ne go wy po czyn ku zi mo -
we go skie ro wa li rów nież w stro nę mło dzie -
ży. Pa trol Szkol ny w okre sie fe rii bę dzie kon-
tro lo wał miej sca gro ma dze nia się dzie ci
i mło dzie ży, a więc m.in. pla ce za baw, par ki,
ale je spa ce ro we, lo do wi ska miej skie, ba sen. 

Jo lan ta Gło wac ka
rzecz nik Stra ży Miej skiej w Płoc ku

Dla cze go pre zy den cja Hisz-
pa nii bu dzi aż ta kie emo cje?
Od po wiedź na to py ta nie nie
jest trud na, gdyż prze wod nic -
two kra ju z Pół wys pu Ibe ryj -
skie go ści śle zwią za ne jest
z wej ściem w ży cie Trak ta tu
z Liz bo ny oraz z sze re giem
zmian ja kie on wpro wa dza,
jak rów nież z ciąg ły mi skut ka-
mi świa to we go kry zy su gos -
po dar cze go, któ ry dał się we
zna ki tak że kra jom UE.

Przed Hisz pa nią stoi więc
wie le wyz wać. Na ji stot niej -
szym z nich jest wyz na cze nie
no we go mo de lu pre zy den cji,
któ ry jest ko niecz ny ze wzglę-
du na zmia ny ro ta cyj ne go sy s-
te mu prze wod nic twa UE w
związ ku z usta no wie niem
przez Trak tat dwóch ści śle ze
so bą współ pra cu ją cych sta no -
wisk – pre zy den ta, któ rym zo -
stał Her man Van Rom pu ya
oraz mi ni stra spraw za gra nicz -
nych UE, któ rą zo sta ła Ca the -
ri ne As hton.

Hisz pa nia dot knię ta głę bo -
kim kry zy sem i pra wie 18-pro-
cen to wym bez ro bo ciem ma
rów nież am bi cje zbu do wa nia
pod staw trwa łe go po bu dze nia
gos po dar cze go w UE, po przez
wię kszą niż do tych czas ko or -
dy na cję po li tyk gos po dar -
czych państw człon kow skich.

Hisz pa nie chcą też kon ty nu -
o wać po swych po przed ni kach
po li ty kę na rzecz roz sze rze nia
UE, a więc przyś pie szyć ne go -

cja cje z Tur cją, a tak że za koń -
czyć ne go cja cje ak ce syj ne
z Chor wa cją oraz przyb li żyć
do UE Bał ka ny Za chod nie sta -
wia jąc głów nie na Ser bię.

Ko lej nym za da niem ja kie
sta wia so bie Ma dryt jest pod-
pi sa nie po ro zu mie nia o współ -
pra cy UE z Ku bą, co jed nak
mo że nie być ta kie pro ste,
gdyż in ne pań stwa ta kie jak
Cze chy czy Szwe cja, uza leż -
nia ją za cieś nia nie wię zi z ko -
mu ni stycz ną wys pą od po pra -
wy sy tu a cji w dzie dzi nie praw
czło wie ka

Hisz pa nie za po wie dzie li
rów nież, że przez naj bliż sze
pół ro ku w swych dzia ła niach
bę dą się kie ro wa li za sa dą rów -
no ści. Rów ność ma do ty czyć
prze de wszyst kim rów nych
praw oby wa te li UE i prze ja -
wiać się mię dzy in ny mi przy -
stą pie niem w tym pół ro czu do
Eu ro pej skiej Kon wen cji Praw
Czło wie ka, dzię ki uzy ska niu
przez UE w Trak ta cie z Liz bo -
ny oso bo wo ści praw nej. Hisz-
pa nie za po wie dzie li też chęć
zmie rze nia się ze zja wi skiem
dy skry mi na cji ko biet.

Pań stwem, któ re już w lip cu
przej mie pół rocz ne prze wod -
nic two po Hisz pa nii, bę dzie
Bel gia. War to też pod kre ślić,
iż na stęp ny mi pań stwa mi
człon kow ski mi, któ rych za da -
niem bę dzie prze wod ni cze nie
UE bę dą ko lej no Wę gry i Pol -
ska. To masz Szczęs ny

Hisz pa nia na cze le UE
Prze wod nic two Unii Eu ro pej skiej od 1 stycz nia
2010 ro ku, po pół rocz nej dzia łal no ści Szwe cji, prze-
j mu je Hisz pa nia, przed któ rą stoi wie le trud nych do
zre a li zo wa nia za dań.

Lew Ho no rek uczy dzie ci
Jak za cho wy wać się pod czas zi mo we go wy po czyn ku, aby sa me mu być
bez piecz nym i nie na ra żać in nych, uczą przed szko la ków i ucz niów klas 
I-III szkół pod sta wo wych fun kcjo na riu sze Stra ży Miej skiej w Płoc ku. 

Co kil ka dni w Urzę dzie
Mia sta obra du je ko mi sja bez-
pie czeń stwa, któ ra oma wia
m.in. ak tu al ną sy tu a cją na Wi -
śle. – Po ziom wo dy jest sta bil -
ny, a na wet lek ko opa da – mó -
wił Jan Sio dłak 26 stycz nia. 
– Waż ne, że przep ły wy wo dy
są rów no mier ne.

Wi sła do uj ścia Pi li cy (na
oko ło 190 km przed Płoc -
kiem) od kil ku dzie się ciu dni
po kry ta jest lo dem. Gwa ran -
tu je to sta bi li za cję sy tu a cji na

Wi śle przez kil ka, kil ka dzie -
siąt dni. – Na Zbior ni ku Wło -
cław skim gru bość po kry wy
lo do wej wy no si śred nio oko -
ło 35 cen ty me trów – wy jaś -
niał kie row nik. – W oko li -
cach na sze go mia sta wy stę -
pu ją pod bit ki śry żo we.

Przy pom nij my, że śryż
pow sta je przy ujem nych
tem pe ra tu rach, gdy w wo -
dzie za czy na ją two rzyć się
krysz tał ki swo bod nie pły wa -
ją ce go lo du. Śryż ma ten den -

cję do sku pia nia się w brył ki.
– Po ziom wo dy w Wi śle na
uję ciu wo dy na Gra bów ce
jest na gra ni cy sta nu alar-
mo we go – mó wił Sio dłak. –
Na bra mie prze ciw po wo -
dzio wej stan ostrze gaw czy
prze kro czo ny jest o 3 cm. Na
po zo sta łych wo dow ska zach
po ziom wo dy jest po ni żej
sta nów ostrze gaw czych.
Pro gno zy po go dy na naj bliż -
sze dni utwier dza ją wła dze
mia sta w prze ko na niu, że sy -

tu a cja bę dzie na dal sta bil na
i nie po win na spo wo do wać
wię kszych za gro żeń. 

Sio dłak do da je, że je śli
ujem ne tem pe ra tu ry utrzy-
ma ją się do koń ca lu te go, to
mia sto nie bę dzie zma ga ło

się ze sta nem po wo dzio wym.
– W ak tu al nej sy tu a cji, de cy -
du ją cym czyn ni kiem, któ ry
bę dzie miał wpływ na roz wój
wy da rzeń na Wi śle bę dzie
po go da – do da je kie row nik
od dzia łu. (m.d.)

Wi sła sta bil na

Rze ka wy glą da groź nie, 
ale nie ma po wo dow do pa ni ki
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Ci, co pa mię ta ją po wódź z 1982 ro ku z oba wą śle dzą pro gno zy po go dy.
– Je śli do koń ca lu te go po trzy ma ją mro zy, to nie ma po wo dów do nie -
po ko ju – uwa ża Jan Sio dłak, kie row nik ra tu szo we go Od dzia łu Za rzą dza -
nia Kry zy so we go, Och ro ny Lud no ści i Spraw Obron nych. 
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Rad ni na grudniowej sesji
za poz na li się z pro gra mem
gos po da ro wa nia miesz ka -
nio wym za so bem gmi ny.
Jest to do ku ment, któ ry poz -
wa la mia stu na efek tyw ne
gos po da ro wa nie miesz ka -
nia mi ko mu nal ny mi i so cjal -
ny mi.

Mia sto Płock po sia da 5 ty -
się cy 326 miesz kań w 255
bu dyn kach (stan na 31 grud-
nia 2008 r.). Lo ka le znaj du ją
się w bu dyn kach sta no wią -
cych włas ność gmi ny, a tak -
że w do mach na le żą cych do
wspól not miesz ka nio wych,
w któ rych gmi na jest współ -
wła ści cie lem, w bu dyn kach
spół dziel czych, gdzie gmi na
po sia da włas no ścio we spół -
dziel cze pra wo do lo ka lu
oraz w tych bę dą cych włas -
no ścią spó łek pra wa han dlo -
we go (z wy jąt kiem To wa -
rzy stwa Bu dow nic twa Spo -
łecz ne go).

Bez wy klu cze nia
Wię kszość lo ka li znaj du je

się w bu dyn kach, któ re pow-
sta ły jesz cze przed woj ną
(167) oraz po 1960 ro ku
(56). Miesz kań nie wy star -
cza dla wszyst kich ocze ku -
ją cych, dla te go Miej ski Za -
kład Gos po dar ki Miesz ka -
nio wej, ad mi ni stra tor bu -
dyn ków gmin nych, roz po -
czął w 2008 ro ku dzia ła nia
zmie rza ją ce do po zy ska nia
no wych lo ka li o ni skim stan-
dar dzie. Wy ty po wa ne zo sta -
ły dwa lo ka le ko mu nal ne,
któ re przeksz tał co no na
miesz ka nia so cjal ne dla kil -

ku ro dzin. – W jed nym lo ka -
lu za miesz ka ły dwie ro dzi ny,
a w dru gim trzy – mó wi za -
stęp ca pre zy den ta Da riusz
Za widz ki. – Idea wspól nych
lo ka li po le ga na za miesz ka -
niu kil ku ro dzin w od dziel -

nych po ko jach, ale w jed nym
miesz ka niu. Do wspól ne go
użyt ku jest ła zien ka, kuch-
nia, przed po kój i piw ni ca.
Każ dy z po koi ma ogrze wa -
nie elek trycz ne, a roz li cze -
nia do ko ny wa ne są z in dy wi -
du al nych licz ni ków. 

Mia sto pla nu je tak że przek-
sz tał ce nie lo ka lu biu ro we go,
znaj du ją ce go się w bu dyn ku

so cjal nym, na po miesz cze nie
tym cza so we. Bę dą do nie go
kie ro wa ni lo ka to rzy z wy ro -
ka mi ek smi syj ny mi, któ rzy
nie ma ją pra wa do lo ka lu so -

cjal ne go. Po miesz cze nie
bę dzie przez na czo ne dla
sied miu osób. Ma to być lo -
kal ro ta cyj ny, tzn. że po
okre ślo nym cza sie lo ka to -
rzy bę dą mu sie li go opu ś-
cić, aby zro bić miej sce dla
ko lej nych osób. 

W za so bach gmi ny znaj -
du ją się 262 lo ka le so -
cjal ne, ale za po trze bo wa -
nie jest znacz nie wię ksze. 

– Nie bę dzie my jed nak
wzno sić no wych bu dyn ków
przez na czo nych wy łącz nie
dla na jem ców lo ka li so cjal -
nych, gdyż po wo du je to pro -
te sty wła ści cie li oko licz nych
nie ru cho mo ści – wy jaś nia
Da riusz Za widz ki. – Po nad -

to oso by o ni skim sta tu sie
spo łecz nym, fun kcjo nu ją ce
czę sto w śro do wi skach pa to -
lo gicz nych, nie ma ją w ta -
kim śro do wi sku szans na re -
so cja li za cję spo łecz ną. 

Po my sły na no we M
Na ko niec 2008 ro ku na

miesz ka nia ko mu nal ne i so -
cjal ne w Płoc ku cze ka ło po -

nad 3.200 ro dzin. Pro gno zy
wska zu ją, że licz ba ta z ro ku
na rok bę dzie ro sła i w 2014
ro ku wy nie sie 4.500, z cze -
go 2.800 ro dzin bę dzie sta -
ra ło się o miesz ka nie ko mu -
nal ne, a 1.700 o so cjal ne. 

Aby spro stać za po trze bo -
wa niu gmi na bę dzie kon ty -
nu o wać pro gram bu do wy
miesz kań przez Miej skie
To wa rzy stwo Bu dow nic twa
Spo łecz ne go, gdzie lo ka le
otrzy my wać bę dą na jem cy
wska za ni przez mia sto. 

– Tak jak do tych czas kwa-
te ro wa ne tam bę dą oso by,
któ re miesz ka ły do tej po ry
w lo ka lu na le żą cym do gmi -
ny, ale o niż szym stan dar -
dzie – mó wi za stęp ca pre zy -
den ta. 

Wła dze Płoc ka chcą tak że
da lej pro wa dzić adap ta cję
stry chów oraz nad bu dów.
Dla za pew nie nia wy star cza -
ją cej licz by lo ka li so cjal -
nych gmi na pla nu je rów nież

szu ka nie bu dyn ków na
obrze żach mia sta lub na te -
re nie in nych gmin. Za mie -
rza też odzy ski wać miesz -
ka nia o nie peł nym stan dar -
dzie w bu dyn kach na le żą -
cych do gmi ny od osób,

któ rych wa run ki fi nan so we
poz wa la ją na prze pro wa -
dze nie się do lo ka li o wyż -
szym stan dar dzie. 

Na włas ność
Miesz ka nia ad mi ni stro wa -

ne przez MZGM są czę sto
sta re, a ich stan tech nicz ny
jest nie za do wa la ją cy. Naj -
czę ściej są one za wil go co ne
i za grzy bio ne, a in sta la cja
elek trycz na oraz kon struk cja
więź by da cho wej i da chu są
w złym sta nie. W bu dyn kach
ze stro pa mi i scho da mi
drew nia ny mi, jed no cześ nie
ogrze wa nych pie ca mi kaf lo -
wy mi, wy stę pu je du że za -
gro że nie po ża ro we. Dla te go
niez będ ne są szyb kie i kom -
plek so we re mon ty, w prze -
ciw nym ra zie bę dą mu sia ły
być wy łą czo ne z użyt ko wa -
nia. W związ ku z tym trze ba
m.in. ure gu lo wać stan praw -
ny dzie wię ciu nie ru cho mo -
ści w cen trum mia sta, w któ -
rych znaj du je się 80 miesz -
kań. Nie ste ty, do 2014 ro ku
ze wzglę du na stan tech nicz -
ny trze ba bę dzie ro ze brać 16
bu dyn ków: przy ul. Sien kie -
wi cza 29 – dwa, Pa dlew skie -
go 20 – je den oraz trzy na -
ście bu dyn ków na osie dlu
Mio do wa -Jar. Na tych te re -
nach zo sta ną wznie sio ne
w ko lej nych la tach no we bu -
dyn ki. 

Gmi na chce zin ten sy fi ko -
wać sprze daż lo ka li ko mu -
nal nych. Lo ka to rzy, któ rzy
zde cy du ją się na wy kup bę -
dą mo gli, tak jak do tej po ry,
sko rzy stać z wy so kich bo ni -
fi kat. Sprze daż miesz kań bę -
dzie pro wa dzo na tyl ko na
rzecz na jem ców, któ rzy po -
sia da ją ty tuł praw ny do lo -
ka lu i nie za le ga ją z op ła ta -
mi. W la tach 2004-2008
sprze da no 768 miesz kań.
Wpły wy z te go ty tu łu wy -
nio sły bli sko 8,5 mln zł. Do
2014 ro ku mia sto za mie rza
sprze da wać śred nio po 140
miesz kań rocz nie. M.D.

Lo ka lo we prio ry te ty
Pod sta wo wym źró dłem fi nan so wa nia gos po dar ki miesz ka nio wej są przy-
cho dy z czyn szu za na jem lo ka li. Mia sto chce, aby do dat ko wy mi źró dła -
mi by ły środ ki unij ne oraz pie nią dze z in nych źró deł zew nętrz nych.

Obec nie łącz nik ma na -
wierz chnię grun to wą, a
wzdłuż nie go sto ją dom ki
jed no ro dzin ne. Po za koń -

cze niu prac bi tu micz na
jezd nia bę dzie mia ła 6 me -
trów sze ro ko ści. Zo sta nie
tak że po ło żo ny jed no- lub

dwu stron ny chod nik o sze -
ro ko ści od 1,5 do 2 me trów.
Wy ko na ny bę dzie, po dob -
nie jak zja zdy, z kost ki be -
to no wej. Uli ca bę dzie od -
wod nio na, prze ło żo ny wo -
do ciąg oraz wy bu do wa ne
no we oświet le nie (wszyst -
kie ist nie ją ce opra wy z wy -
się gni ka mi zo sta ną zde-
mon to wa ne). Pow sta nie
tak że ko lek tor sa ni tar ny
z przy łą cza mi. Pra ce po-
trwa ją 10 mie się cy od da ty
pod pi sa nia umo wy. (m.d.)

Po łą czo ne uli ce
Wy bra na w prze tar gu fir ma zaj mie się bu do wą
łącz ni ka po mię dzy uli ca mi Gra bów ka i Go ści niec.
Pra ce obej mą od ci nek od cmen ta rza do ul. Gra -
bów ka. Wy ko na ne zo sta ną: jezd nia, chod ni ki i wja -
zdy in dy wi du al ne. Prze bu do wa na bę dzie tak że in -
fra struk tu ra tech nicz na.

W blo kach bu do wa nych przez MTBS 
lo ka le otrzy mu ją tak że na jem cy wska za ni przez mia sto
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Lo ka to rzy, któ rzy 
zde cy du ją się na wy kup
miesz ka nia bę dą mo gli, 

tak jak do tej po ry, 
sko rzy stać 

z wy so kich bo ni fi kat
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Bar ba ra Smar dzew ska–
Czmiel

Przed miot, te mat in ter -
pe la cji: 1/ Pro szę o za re zer -
wo wa nie środ ków na re mont
w bie żą cym ro ku chod ni ka
w pół noc nej stro nie ul. Gó ry
na od cin ku od ul. Kut now -
skiej do Przysz kol nej (ok.
150 mb.)

El żbie ta Pod wój ci -
Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter -
pe la cji: 1/ Do ty czy par kin gu
przy ul. Sza rych Sze re gów 4.
Czy par king ten jest włas no -
ścią gmi ny, czy gmi na wy da -
ła poz wo le nie, aby był zaj-
mo wa ny przez ga le rię, dla -
cze go jest za gra dza ny i
miesz kań cy nie mo gą tam
par ko wać.

Ma gda le na Le wan dow ska
Przed miot, te mat in ter -

pe la cji: 1/ Do ty czy od śnie -
ża nia ulic. Pro szę o wy wo -
że nie śnie gu, za le ga ją ce go
przy kra wę dziach jezd ni
i czę ści chod ni ka. 2/ Pro szę
o de mon taż ilu mi na cji świe-
t lnej – świą tecz ne go wy stro -
ju mia sta.

Ar tur Ja ro szew ski
Przed miot, te mat in ter -

pe la cji: 1/ Do ty czy spon so -
ra ty tu lar ne go bu do wa nej
ha li wi do wi sko wo -spor-
to wej w Płoc ku. W na -
wią za niu do wcześ niej zło -
żo nej in ter pe la cji z dnia 10
grudnia 2009 po now nie pro -
szę o po da nie na stę pu ją cych
in for ma cji: a) kie dy do kład -
nie wpły nę ła do Urzę du
Mia sta Płoc ka pi sem na pro -
po zy cja PKN OR LEN S.A.
dot. spon so rin gu ty tu lar ne -
go ha li (na po sie dze niu Ko -
mi sji Ra dy Mia sta w dniu
4.12.2009 wi ce pre zes Ku be -
ra mó wił, że na stą pi ło to
wios ną 2009 r., w od po wie -
dzi na in ter pe la cję po da no,
że roz mo wy roz po czę ły się
w lip cu 2009)?; b) Czy
udzie lo na zo sta ła już pi sem -
na od po wiedź na pi sem ne
pro po zy cje Or le nu. Je śli tak
– kie dy? (Wg in for ma cji po -
da nych pub licz nie nie po sie -
dze niu Ko mi sji RM w dniu
4.12.2009 od po wiedź by ła
już przy go to wa na do wy sył -
ki). 2/ Do ty czy ko niecz no -
ści prze pro jek to wa nia bu -
dyn ku par kin gu wie lo po zio -

mo we go przy ul. Ko ściusz -
ki. W na wią za niu do wcześ -
niej szej mo jej in ter pe la cji
z dnia 10.12.2009 oraz fak-
tycz nej od mo wy udzie le nia
od po wie dzi (co ro dzi po dej -
rze nie chę ci ukry cia przed
rad ny mi i miesz kań ca mi
mia sta nie pra wi dło wo ści
dot. przed mio to wej in we -
sty cji) po now nie pro szę
o udzie le nie od po wie dzi na
wcześ niej sze py ta nia w try -
bie i ter mi nie za pi sa nym
w Sta tu cie Mia sta Płoc ka. 
3/ Do ty czy od śnie ża nia
chod ni ków i par kin gów
przy No wym Ryn ku. Pro szę
o po da nie in for ma cji, kto
od po wia da za od śnie ża nie
chod ni ków wew nętrz nych
(przy le ga ją cych do pla cu
No we go Ryn ku). Są to jed -
ne z naj go rzej od śnie ża nych
miejsc pub licz nych w Płoc -
ku. 4/ Do ty czy rze tel no ści
pis ma Urzę du Mia sta Płoc -
ka „Sy gna ły Płoc kie”. Dla -
cze go za war te w nr 1 (223)
Sy gna łów Płoc kich spra wo -
zda nie z Se sji Ra dy Mia sta
Płoc ka z dnia 29.12.2009
moż na by ło prze czy tać
w cza so piś mie Urzę du Mia -
sta Płoc ka jesz cze przed
roz po czę ciem se sji? Te go
ty pu in for ma cje trud no naz -
wać rze tel ny mi.

Be a ta Szczyt niew ska
Przed miot, te mat in ter pe -

la cji: 1/ Na wnio sek miesz -
kań ców osie dla Po dol szy ce –
Po łud nie wno szę o oświet le -
nie w go dzi nach po po łud nio -
wych oraz wie- czor nych te re -
nu przy bo i sku tar ta no wym
miesz czą cym się przy Szko le
Pod sta wo wej nr 22. 2/ Pro szę
o zor ga ni zo wa nie przez
Urząd Mia sta Płoc ka po mo cy
dla ofiar trzę sie nia zie mi na
Ha i ti. Pro szę o in for ma cję
w ja ki spo sób mia sto włą cza
się, aby po móc posz ko do wa -
nym, czy or ga ni zo wa ne są
zbiór ki i czy or ga ni za cje po -
za rzą do we dzia ła ją ce na te re -
nie mia sta Płoc ka włą czy ły
się w po moc.

Ja cek Ja sion
Przed miot, te mat in ter -

pe la cji: 1/ Fun kcjo no wa nie
sy gna li za cji świet lnej przy
przej ściu dla pie szych w alei
Ko by liń skie go przy alei
Spa ce ro wej. Pro szę o przed -
sta wie nie ana li zy fun kcjo no -
wa nia sy gna li za cji świet lnej
przy ww. przej ściu dla pie -
szych pod ką tem bez pie -
czeń stwa. Pro szę o uw zględ -
nie nie sta no wi ska w tej spra -
wie przez Ra dę Osie dla Ty -
siąc le cia. 

– Szko ła pow sta nie przy
Gim na zjum nr 8 – mó wił na
se sji za stęp ca pre zy den ta Piotr
Ku be ra. – Do sta wa liś my sy -
gna ły od miesz kań ców Po dol -
szyc, że w tym re jo nie Płoc ka
bra ku je pla ców ki po nad gim -
na zjal nej. Po nad to w na stęp -
nych la tach bę dzie się zmniej -
sza ła licz ba ucz niów w gim na -
zjum na Po dol szy cach. 

Obec nie w re jo nie szko ły
za miesz ku je 377 gim na zja li -
stów. We dług da nych w ro ku
szkol nym 2014/2015 bę dzie
ich 290. Gdy pow sta nie no we
gim na zjum w Imiel ni cy, osób
tych bę dzie jesz cze mniej; ok.
220. Ist nie je więc moż li wość
wy ko rzy sta nia ba zy szkol nej
dla stwo rze nia no wej pla ców -
ki. Pow sta ją ce li ce um wraz
z Gim na zjum z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi nr 8 stwo rzy
Zes pół Szkół nr 5. 

– Sta ty sty ki w kra ju po ka zu -
ją, że naj lep sze li cea 
fun kcjo nu ją wraz z gim na zja -
mi – mó wi Ewa Ada sie wicz,
dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji.
– Być mo że dla te go, że je den
na u czy ciel pra cu je z ucz niem
przez sześć lat. 

Na po czą tek w no wym li ce -
um pow sta ną dwie kla sy pier-
wsze: jed na o kie run ku po li -
tech nicz nym oraz dru ga o kie -
run ku ję zy ko wym. W kla sie
po li tech nicz nej re a li zo wa ny
bę dzie roz sze rzo ny pro gram
z przed mio tów ści słych. Do -
dat ko wo ucz nio wie bę dą mie -
li no wy- nies po ty ka ny do tąd
w płoc kich szko łach – przed-

miot: ry su nek odręcz ny z ele -
men ta mi per spek ty wy. Mło -
dzież za poz na wać się bę dzie
m.in. z ele men tar ny mi za ło że -
nia mi kom po zy cji, per spek ty -
wy, świat ło cie nia oraz za sa da -
mi ry sun ku tech nicz ne go i po -
mia ro we go w za kre sie spo rzą -
dza nia rzu tów i prze kro jów
obiek tów. Umie jęt no ści te
czę sto wy ma ga ne są na eg za -
mi nach wstęp nych na wie le
kie run ków stu diów (np. ar chi -
tek tu rę). 

W kla sie ję zy ko wej ucz nio -
wie bę dą mie li szan sę kon ty -
nu o wać na u kę ję zy ka fran cu -
skie go (w gim na zjum fun -
kcjo nu ją dwie kla sy z roz sze -
rzo nym pro gra mem na u ki te -
go ję zy ka). Pla no wa ne są tak -
że za ję cia, w za leż no ści od
po trzeb i umie jęt no ści ucz -
niów, z ję zy ka ro syj skie go,
hisz pań skie go i an giel skie go. 

W każ dej z klas bę dzie się
uczy ło 24-28 ucz niów. – To
op ty mal na licz ba, aby móc
pro wa dzić za ję cia z po dzia łem
na gru py – mó wi Ewa Ada sie -
wicz. 

Mło dzież li ce al na ko rzy stać
bę dzie z ba zy lo ka lo wo -dy -
dak tycz nej oraz wyk wa li fi ko -
wa nej ka dry pe da go gicz nej
Gim na zjum nr 8. Dzię ki te mu,
że bu dy nek skła da się z seg -
men tów, jest moż li wość wy -
dzie le nia sa mo dziel nych kla-
so pra cow ni dla li ce a li stów.
Ka drę sta no wić bę dą na u czy -
cie le z G8, któ rzy osią ga ją
naj lep sze wy ni ki dy dak tycz -
ne, ma ją do świad cze nie za wo -
do we i pra co wa li w szko łach
po nad gim na zjal nych. Kil ko ro
z nich już opra co wa ło pro gra -
my au tor skie pod ką tem po -
ten cjal nych za in te re so wań li -
ce a li stów. (m.d.)

W gma chu Gim na zjum nr 8 od na stęp ne go ro ku
szkol ne go bę dzie fun kcjo no wać no we li ce um
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Zespół Szkół nr 5

No wa tor ska per spek ty wa
Od 1 wrześ nia w na szym mie ście zacz nie fun kcjo no wać no we VII Li ce -
um Ogól noksz tał cą ce. Bę dzie kształ cić ucz niów na dwóch kie run kach
– po li tech nicz nym i ję zy ko wym.

1. UCH WA ŁA NR 653/
XLV/10 zmie nia ją ca uch wa -
łę Bu dże to wą Mia sta Płoc ka
na 2010 rok,

2. UCH WA ŁA NR 654/
XLV/10 w spra wie wy ra że nia
zgo dy na za war cie po ro zu mie -
nia mię dzyg min ne go w za kre -
sie pro wa dze nia gmin ne go
tran spor tu zbio ro we go,

3. UCH WA ŁA NR 655/
XLV/10 w spra wie usta no -
wie nia pom ni ka przy ro dy,

4. UCH WA ŁA NR 656/
XLV/10 w spra wie za war cia
z Po wia tem Płoc kim po ro zu -
mie nia w spra wie wy ko ny wa -
nia za dań na rzecz miesz kań -
ców po wia tu płoc kie go w za -
kre sie orze ka nia o nie peł no -
spraw no ści i stop niu nie peł no -
spraw no ści przez Po wia to wy
Zes pół ds. Orze ka nia o Nie -
peł no spraw no ści w Płoc ku,

5. UCH WA ŁA NR 657/
XLV/10 w spra wie zmia ny
da ty ob cho dów Dni Hi sto rii
Płoc ka w 2010 ro ku,

6. UCH WA ŁA NR 658/
XLV/10 w spra wie za ło że nia
pub licz nej szko ły po nad gim -
na zjal nej i pub licz ne go zes -

po łu szkół oraz na da nia sta -
tu tów i pod pi sa nia ak tów za -
ło ży ciel skich,

7. UCH WA ŁA NR 659/
XLV/10 w spra wie usta le nia
licz by pun któw sprze da ży
na po jów za wie ra ją cych po -
wy żej 4,5% al ko ho lu (z wy -
jąt kiem pi wa), przez na czo -
nych do spo ży cia po za miej -
scem sprze da ży na te re nie
mia sta Płoc ka,

8. UCH WA ŁA NR 660/
XLV/10 w spra wie wez wa -
nia Pa na Ma cie ja Waś do
usu nię cia na ru sze nia do ty -
czą ce go uch wa ły Ra dy Mia s-
ta Płoc ka Nr 624/XLIII/09
z dnia 24 li sto pa da 2009 r.

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta Płoc ka 
pod ję te podczas XLV se sji
26 stycznia 2010 roku:

interpelacje

In ter pe la cje i za py ta nia rad nych
zgło szo ne mię dzy se sja mi 
Ra dy Mia sta Płocka:
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Pó ki co pla ców ka dzia ła
na za sa dach ko mer cyj nych,
jed nak jak tyl ko NFZ og ło si
kon kurs na 2010 r. za mie rza
zło żyć ofer tę. Ka drę le kar -

ską two rzą spe cja li ści, któ -
rzy wcześ niej pra co wa li
w płoc kim ZOZ -ie, m.in.
chi rurg Ma riusz Mo ty ka,
ana ste zjo log Ro bert Gry -

czon oraz or to pe dzi An drzej
Chru ściń ski i Ar ka diusz
Gar bac ki. – Je steś my go to wi
wy ko ny wać naj bar dziej
skom pli ko wa ne za bie gi – za -
pew nia Gar bac ki, któ ry jest
rów nież pre ze sem za rzą du.
– Nie sta no wi my dla ni ko go
kon ku ren cji. Chi rur gi cum
jest roz wi nię ciem i po sze rze -
niem już ist nie ją cej ofer ty –
za pew nia Ro bert Ma ków ka
dy rek tor za rzą dza ją cy. Kon-
sul tan tem kli ni ki jest Bo g-
dan Za ją czkow ski – by ły
tre ner płoc kich szczy pior ni -
stów, po nie waż spor tow cy –
a szcze gól nie ci za wo do wi –
to głów na gru pa do ce lo wa

no we go szpi ta la. (rł)

No wy szpi tal w Płoc ku
Ru szy ła kli ni ka Chi rur gi cum. W pla ców ce miesz czą -
cej się przy ul. Ku trze by 11 (bu dy nek Or len Me di ca)
bę dą prze pro wa dza ne prze de wszyst kim za bie gi or -
to pe dycz ne i chi rur gicz ne, ale tak że z za kre su gi ne -
ko lo gii, la ryn go lo gii i uro lo gii. Dzia łać bę dzie rów -
nież po rad nia, w któ rej na zmia nę bę dą przyj mo wa -
li chi rurg, or to pe da i ane ste zjo log. Szpi tal ma osiem
łó żek, w po ko jach jed no- lub trzy o so bo wych. Blok
ope ra cyj ny z jed ną sa lą zo stał wy po sa żo ny m.in.
w ze staw ar tro sko po wy i la pa ro sko po wy. 

Ha słem prze wod nim te go -
rocz nych mo dlitw by ły sło -
wa z Ewan ge lii we dług św.
Łu ka sza „Wy je ste ście te go
świad ka mi”. W Płoc ku w na -
bo żeń stwach i spot ka niach
uczest ni czy li du chow ni
i wier ni czte rech Ko ścio łów:
rzym sko ka to lic kie go, ma ria -
wic kie go, pra wo sław ne go
i ewan ge lic ko -a ug sbur skie -
go. Oprócz wspól nej mo dli -
twy był to tak że czas na roz-
mo wy o dzi siej szych prob le -
mach w kon tak tach mię dzy
wyz naw ca mi róż nych Ko ś-
cio łów i trud nych spra wach
eku me ni, któ re jesz cze cze -
ka ją na rozwiązanie. 

Pod czas na bo żeń stwa
wień czą ce go Ty dzień bi skup
Piotr Li be ra pod kre ślał po -
trze bę wza jem nej ak cep ta cji
i sza cun ku. – Spraw Pa nie,
abyś my w na szej chrze ści jań -
skiej ro dzi nie mie li dość si ły,
aby za pra szać się w go ści nę.
Byś my nie ba li się dia lo gu
o przy czy nach na sze go po -
dzia łu i moż li wo ściach je go
po ko na nia i nie bu do wa li
swo jej toż sa mo ści przez po -
ka zy wa nie sła bo ści dru gie go
wyz na nia.

Bi skup Na czel ny Ko ścio ła
Sta ro ka to lic kie go Ma ria wi -
tów Ma ria Lud wik Ja błoń ski
zwró cił uwa gę na spra wę
wza jem ne go uz na wa nia
przez Ko ścio ły sa kra men tów
świę tych. W 2000 ro ku Ko ś-
ciół rzym sko ka to lic ki i sześć
(spoś ród sied miu) Ko ścio łów
zrze szo nych w Pol skie Ra -
dzie Eku me nicz nej (pra wo -

sław ny, ewan ge lic ko-aug-
sbur ski, ew.-me to dy stycz ny,
ew.-re for mo wa ny, pol sko ka -
to lic ki, ma ria wic ki) pod pi sa -
ły de kla ra cję o wza jem nym
uz na wa niu waż no ści chrztu
świę te go. – Daj Bo że, że by
wszy scy chrze ści ja nie mo gli
spot kać się przy Eu cha ry -
stycz nym sto le – mó wił bp
M. Lud wik Ja błoń ski. – Mo -
że ktoś po wie, to jesz cze da -
le ka dro ga. Ale to nie jest

nie moż li we. To co te raz dzie -
je się w eku me nii, daw niej też
wy da wa ło się nie re al ne.

Siar czy ste mro zy nie od -
stra szy ły wier nych, któ rym
idea eku me niz mu jest bli ska.
Ich hart du cha pod kre śla no
zwłasz cza na na bo żeń stwie
koń czą cym te go rocz ny Ty -
dzień. Od by wa ło się ono
w ka te drze ma ria wic kiej,
któ ra nie jest ogrze wa na.

Ali na Bo czkow ska

Kon cert „Ko lę da dla dru ha
Mil ke” (16 stycz nia) za koń -
czył kil ku mie sięcz ne sta ra nia
płoc czan o po sta wie nie pom-
ni ka dru ha Wa cła wa Mil ke.
Bi let na kon cert sta no wi ły ce -
gieł ki ak cji. Na jed ną wej ś-
ciów kę skła da ło się pięć ce -
gie łek po 20 zł.

– Uda ło się nam ze brać po -
trzeb ne na ten cel pie nią dze,
po nad 80 tys. zł, a nad wyż ka
za sta nie prze ka za na na Hos-
pi cjum Płoc kie – za pew niał
Ta de usz Mil ke, wnuk Wa cła -
wa, któ ry jest dy rek tor ZHPiT
„Dzie ci Płoc ka”. – Peł na kwo -
ta po win na być zna na za kil ka
dni, bo jesz cze spły wa ją pie -
nią dze od kwe sta rzy.

W zbiór kę włą czy ły się
szko ły, sto wa rzy sze nia i in -
sty tu cje kul tu ry oraz płoc kie
fir my i oso by pry wat ne.
Dzię ki du że mu za an ga żo -
wa niu płoc czan już 9 czer w-
ca 2009 ro ku w Ba zy li ce
Ka te dral nej od sło nię to epi -
ta fium dla dru ha. Na to miast
gra ni to wa ła we czka – krąg,
na któ rej po sa do wio na
będzie, odla na w brą zie, sie -
dzą ca po stać dru ha, po sta -
wio na zo sta ła w pob li żu Do -
mu Dar mstadt w li sto pa dzie
2009 ro ku. 

Or ga ni za to rzy ak cji – Sto -
wa rzy sze nie Przy ja ciół
HZPiT „Dzie ci Płoc ka i „Sta -
rów ka Płoc ka” li czą, że uro -

czy ste od sło nię cie pom ni ka
wraz z odla ną z brą zu po sta cią
dru ha Wa cła wa od bę dzie się
za kil ka mie się cy. Naj lep szą
da tą był by 9 ma ja – dru ga
rocz ni ca śmier ci Wa cła wa
Mil ke.

Au to rem pro jek tu jest rzeź -
biarz Woj ciech Gry nie wicz
z Ło dzi, któ ry na swym kon-
cie ma już ła we czkę Tu wi ma
na ul. Piotr kow skiej w Ło dzi
i Ja na No wa ka Je zio rań skie go
w War sza wie. 

– My ślę, że już nie dłu go,
wios ną, wie lu z nas bę dzie
mog ło po sie dzieć na tej ła -
wecz ce i po dumać w mil cze niu
z Dru hem, i że to bę dzie chy ba
naj pięk niej szy pom nik ja ki
Płock ma – mó wił pro wa dzą -
cy „Ko lę dę dla Dru ha” Ma rek
Mo kro wiec ki, dy rek tor te a tru. 

Pod czas „Ko lę dy dla dru ha
Mil ke”, obok już wspom nia -
nych, wy stą pił rów nież zes pół
„Jo deł ki” z Ra dzie cho wy.
Obok tra dy cyj nych ko lęd
moż na by ło także usły szeć te
po cho dzą ce z pry wat ne go 
ar chi wum dru ha. Na ko niec
Ola Art zaś pie wa ła na pi sa ną
spe cjal nie na tę oka zję przez
Ja ro sła wa Wa nec kie go i
skom po no wa ną przez Prze-
my sła wa Mar cy nia ka „Ko lę dę
dla dru ha”.

O ca łej ak cji zbiór ki pie nię -
dzy moż na prze czy tać na
www.wac law mil ke.pl (rł)

Ła we czka 
cze ka na dru ha
Speł ni ło się ma rze nie dru ha Wa cła wa. Na sce nie
płoc kie go te a tru wy stą pi ły wspól nie zes po ły „Dzie -
ci Płoc ka”, „Wi sła” i „Ma zo via” oraz Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na i płoc cy ak to rzy.

Na sce nie kró lo wa ły 
wdzięk i ta necz ny tem pe ra ment
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Bi skup Płoc ki Piotr Li be ra wyg ła sza ka za nie 
w ma ria wic kiej świą ty ni. W głę bi ma ria wic ki 

du chow ny ks. Ma ria Mi ro sław Pol kow ski
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Zmie rza jąc do jed no ści
Po raz ko lej ny wyz naw cy z róż nych Ko ścio łów mo dli li się wspól nie na eku-
me nicz nych na bo żeń stwach. Ape lo wa no też o to, że by duch eku me nii
trwał tak że po za koń cze niu Ty god nia Mo dlitw o Jed ność Chrze ści jan.
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Pier wszy z kon cer tów
„Po daj dłoń” od był się
w płoc kim ko ście le far nym
10 lat te mu. Na to miast ten
z 20 grud nia 2009 ro ku, któ -
ry miał miej sce w ko ście le
św. Woj cie cha w Płoc ku był
już czter na stym z ko lei.
Pod czas nie go zbie ra no po
raz dru gi pie nią dze dla
Krzy sia Wa si lew skie go i je -
go ro dzi ny. Chło piec dot -
knię ty jest cięż ką cho ro bą
no wo two ro wą, ocze ku je na
przesz czep, wy ma ga ca ło do -
bo wej opie ki ro dzi ców, od
wie lu lat wal czy o zdro wie.
Nie jed ne mu wy ko naw cy
kon cer tu Krzyś jest zna ny.
Prze szedł on re ha bi li ta cję na
za ję ciach hi po te ra pe u tycz -
nych pro wa dzo nych przez
Mał go rza tę Szpo tań ską, któ -
ra jest te ra pe ut ką i jed no -
cześ nie dy ry gen tem chó rów
„Włod ko wi ca” i „Vic to rii”
dzia ła ją cej przy SP nr 20.

War to wspom nieć, że
wśród człon ków tych zes -
po łów jest wie lu wo lon ta -
riu szy.

Or ga ni za cją im pre zy zaj-
mo wa ła się spo łecz ność
SWPW i SP 20 w Płoc ku,
a prze de wszyst kim Mał go -
rza ta Szpo tań ska wraz
z Wy dzia łem Pe da go gi ki
i Par la men tem Stu den tów,
dy rek cja SP 20 – El żbie ta
Ku sy i Ire na Bor kow ska
oraz Bo gu mi ła Pio trow ska,
na u czy ciel ka z SP 20. Licz-
ba wy ko naw ców by ła im po -
nu ją ca. Jak zwy kle wy stą pił
Chór Aka de mic ki Szko ły
Wyż szej im. Pa wła Włod -
ko wi ca w Płoc ku i po raz
trze ci gru pa „Vic to ria” z SP
nr 20 w Płoc ku oraz go ście.
Chó rom akom pa nio wał pia -
ni sta Ma ciej Mil cza rek,
a kon cert pro wa dzi ła Ka mi -
la Bie liń ska. Pro gram opra-
co wa ła Mał go rza ta Szpo -
tań ska. 

Pro rek tor ds. ogól nych
doc. dr An drzej Gał kow ski
wpro wa dził wszyst kich
w pod nio sły na strój oso bi -
stą, wzru sza ją cą „przy po -
wie ścią o anioł ku”. Wy ko -
na no m.in. pieśń do słów
Ada ma As ny ka z mu zy ką
Zbi gnie wa Pra is ne ra ,,Miej-

cie Na dzie ję”, któ ra jest my -
ślą prze wod nią kon cer tów
od 2000 ro ku. 

Kon cert za koń czył się, jak
zwy kle od kil ku lat, au tor ską
pieś nią chó rów „Dla Ja na
Pa wła II”, do któ rej wciąż
pow sta ją no we zwrot ki,
i któ ra koń czy się pro stym,
ale po ru sza ją cym tek stem
„Spoj rzyj Oj cze Świę ty,
w wi gi lij ny wie czór, na swe
dzie ci”. Do pe le ry nek młod -
szej gru py wy ko naw ców
oraz do tóg osób do ro słych
przy pię te są za wsze ma lut -
kie wstą że czki – żół ta, bia ła
i nie bie ska, ja ko sub tel ne
na wią za nie do wiel kiej po -
sta ci pa pie ża Po la ka. 

W trak cie kon cer tu har ce -
rze zbie ra li pie nią dze. Pub-
licz ność by ła bar dzo hoj na.
Łącz nie z XIII i XIV kon-
cer tu ,,Po daj dłoń” prze ka -
za no Krzy sio wi 11.500 zł.

Szcze gól ne po dzię ko wa -
nia or ga ni za to rzy kie ru ją
do: Ka to lic kie go Ra dia
Płock, Płoc kie go Oś rod ka
Kul tu ry i Sztu ki, Pa ra fii

Św. Woj cie cha, z jej pro-
bosz czem Je rzym Ła wi-
c kim, Par la men tu Stu den -
tów SWPW wraz ze stu den -
ta mi za rzą dza nia i ad mi ni -
stra cji tej uczel ni oraz do
ZHP. (m.s.)

Da ją nie tyl ko na dzie ję
Tra dy cją sta ły się już cha ry ta tyw ne kon cer ty „Po daj dłoń”, or ga ni zo wa -
ne przez spo łecz ność Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi ca i Szko ły
Pod sta wo wej nr 20 w Bo ro wi czkach, z któ rych do chód przez na cza ny jest
na po moc dla po trze bu ją cych. Tym ra zem mu zycz ne spot ka nie z prze -
sła niem od by wa ło się pod ha słem „Po raz ko lej ny po móż my Krzy sio wi
i je go bli skim”.

We dług da nych Urzę du
Skar bo we go 31 ty się cy płoc -
kich po dat ni ków (ok. 30
proc.) zde cy do wa ło się w
2008 r. prze ka zać 1 pro cent
na leż ne go po dat ku or ga ni za -
cjom po żyt ku pub licz ne go.
Na kon ta OPP tra fi ło pra wie
2,5 mln zł. Jak du żo z te go
otrzy ma ły płoc kie OPP, któ -
rych w Płoc ku jest po nad 40?
Na to py ta nie nie ma od po -
wie dzi, gdyż nie pro wa dzi się
ta kich sta ty styk. Jed nak war to
wspie rać lo kal ne ini cja ty wy o
czym prze ko nu je Iwo na Tan -
dec ka, ko or dy na tor Fun da cji
Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka, or ga ni za tor ak cji „Prze każ
1% dla Płoc ka”.

– Na szą in ten cją jest, by
płoc cza nie, w po czu ciu od po -
wie dzial no ści za swo je mia-
sto, wy peł nia jąc zez na nia po -
dat ko we po zo sta wi li pie nią -
dze w Płoc ku. Cięż ko jest kon -
ku ro wać z ogól no pol ski mi
sto wa rzy sze nia mi i fun da cja -
mi, któ re wraz z po cząt kiem
ro ku roz po czy na ją kam pa nie
re kla mo we po świę co ne tej
for mie wspar cia. Wbrew po -
zo rom da ro wiz ny po tra fią
oscy lo wać wo kół wiel kich
kwot – uwa ża Tan dec ka. 

Fun da cja na swo jej stro nie
in ter ne to wej za mie ści ła ba zę
płoc kich NGO ze sta tu sem

OPP. Li sta or ga ni za cji uło żo -
na zo sta ła w po rząd ku al fa be -
tycz nym. Są tam wszyst kie
da ne, krót ki opis or ga ni za cji
i środ ki uzy ska ne z 1% w po -
przed nich la tach. – To płoc -
cza nie za de cy du ją ko mu prze -
ka zać swo je pie nią dze – tłu -
ma czy Iwo na Tan dec ka. 

Płoc ka ini cja ty wa cie szy
An drze ja Ry bu sa –Toł ło czko,
peł no moc ni ka Wo j. Ma zo w.
ds. Współ pra cy z Or ga ni za -
cja mi Po za rzą do wy mi: –  Na
Ma zo wszu or ga ni za cje po za -
rzą do we za czy na ją ta kie ak cje
w mar cu i kwiet niu, tak jest,
np. w War sza wie. A im wcześ -
niej tym le piej. 

Wo je wo da Ma zo wiec ki
wspól nie z Mar szał kiem Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go
też or ga ni zu ją włas ną kam pa -
nię, któ ra pod ha słem „Prze każ
1 % na Ma zo wiec kie Or ga ni -
za cje Po za rzą do we” wkrót ce
ru szy peł ną pa rą. Peł no moc nik
Wo je wo dy za pew nił, że od sy -
łacz do stro ny płoc kich OPP
znaj dzie się na stro nie wo je -
wo dy. Każ da or ga ni za cja mo -
że też zo sta wić swo je ulot ki
do ty czą ce zbiór ki na rzecz 
1 proc. w płoc kiej de le ga tu rze
MUW (ul. Ko le gial na 15, pok.
113). Po dob ną de kla ra cję zło -
ży li przed sta wi cie le płoc kie go
Urzę du Skar bo we go. (rł)

Pro cent dla miej sco wych 
90 pro cent wpłat z 1% po dat ku tra fia do kil ku na stu
naj wię kszych or ga ni za cji po żyt ku pub licz ne go.
War to to zmie nić – uwa ża ją or ga ni za to rzy ak cji
„Prze każ 1% dla Płoc ka”.

doc. dr An drzej Gał kow ski, pro rek tor 
ds. ogól nych SWPW wzru szył uczest ni ków 

„Przy po wie ścią o anioł ku”
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Na skutek ka ta kliz mu set ki bu dyn ków nie wy trzy ma ły wstrzą su, a w ich ru i nach po grze-
ba ni są lu dzie. W sto li cy Ha i ti Port -a u -Prin ce pa nu je cha os. Nie ma prą du, ty sią ce lu dzi
spę dza noc na uli cach. Nie dzia ła ją li nie te le fo nicz ne ani te le fo ny ko mór ko we. Znisz cze -
niu uleg ło pra wie wszyst ko, po trzeb ne są le ki, wo da, środ ki hi gie ny, ubra nia, ko ce, a tak -
że wszel kie środ ki fi nan so we na dzia ła nia o cha rak te rze dłu go fa lo wym zwią za ne z od bu -
do wą znisz czeń i re ha bi li ta cją posz ko do wa nych.

Każ dy, kto chce po móc, mo że do ko ny wać wpła ty na kon to:
Bank Mil len nium S.A. 87 1160 2202 0000 0001 5455 3024 z do pi skiem „HA I TI”

Pol ski Czer wo ny Krzyż ul. Mo ko tow ska 14, 00-561 War sza wa

Bez poś red nich wpłat moż na do ko ny wać rów nież w ka sie Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża 
w Płocku przy ul. Mi sjo nar skiej 22 w godz. 8 – 15.

Po móż my Ha i ti!
Za rząd Re jo no wy Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża zwra ca się z proś bą 

do miesz kań ców Płoc ka i po wia tu płoc kie go o wspar cie dzia łań 
po dej mo wa nych na rzecz osób posz ko do wa nych w wy ni ku 

trzę sie nia zie mi na Ha i ti. Po móż cie nam po ma gać!

Gdzie zna leźć in for ma cje o płoc kich OPP:
www.fun dusz gran to wy.plock.pl –

w za kład ce „Prze każ 1% dla Płoc ka”
www.ma zo wiec kie.pl/ngo – wkrót ce

i w „Sy gna łach Płoc kich” nr 1(223) z 1 stycz nia 2010 r.
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Mi ła to nie wiel ka uli czka
na Cho ler ce, w bok od ul.
Sło necz nej. – Ogień ogar -
nął nie wiel ki par te ro wy bu -
dy nek ty pu ba ra ko we go –
mó wi asp. sztab. Jan Zie liń -
ski, dy żur ny płoc kiej ko -
men dy po li cji. 

– W bu dyn ku są czte ry lo ka -
le miesz kal ne, po żar wy buchł
w tym, któ ry aku rat jest pu sty
– do da je asp. sztab. Hen ryk

Pa tro wicz z wy dzia łu do cho -
dze nio wo -śled cze go KMP
Płock. – Je den lo ka tor prze-
by wa w hos pi cjum, dru gi
gdzieś wy je chał i nie ma go
od dłuż sze go cza su. By ło tam
na wet wła ma nie. Właś nie to
miesz ka nie się spa li ło.

Spło nę ło ca łe wy po sa że -
nie lo ka lu. Ogień i dym
przez cien kie ścia ny i su fit
szyb ko za czę ły prze do sta -

wać się do są sied nich miesz -
kań. Star sza ko bie ta z ob ja -
wa mi za cza dze nia zo sta ła
prze wie zio na do szpi ta la.
Dla resz ty po go rzel ców, że -
by nie po za ma rza li na siar-
czy stym mro zie, szyb ko zo -
stał pod sta wio ny au to bus
Ko mu ni ka cji Miej skiej. Ko -
bie ta, któ rą ka ret ka od wio-
z ła do szpi ta la, po ba da niach
mog ła wró cić do do mu. Za -
bra ła ją do sie bie ro dzi na.
Urząd Mia sta za pro po no wał
po go rzel com po byt w in ter -
na cie przy ul. Nor ber tań -
skiej, jed nak wszy scy spę -
dzi li noc u ro dzin.

– Gdy ich miesz ka nia się
prze wie trzą lo ka to rzy bę dą
mo gli do nich po wró cić. Nie
wy klu cza my, że w lo ka lu,
gdzie pow stał po żar mo gli
cza sem nie le gal nie prze by -
wać be zdom ni – re la cjo nu je
Hen ryk Pa tro wicz.

Stra ża cy ogień ga si li do
godz. 3. Po tem na miej scu
zda rze nia dłu go pra co wa ła
eki pa po li cyj na, któ ra ba da -
ła i za bez pie cza ła śla dy.
Przy czy nę po ża ru wska że
spe cjal na ko mi sja. 

(m.d.) 

Po żar na Mi łej
Chwi le gro zy prze ży li w no cy z 16 na 17 stycz nia miesz kań cy bu dyn ku
przy ul. Mi łej. Gdy wszy scy spa li wy buchł tam po żar. 

Wy pad ki 

W 2009 ro ku na te re nie
Płoc ka i po wia tu wy da rzy ło
się 388 wy pad ków. To pra wie
o 6 proc. mniej niż rok wcześ -
niej (412). Nie ste ty, zgi nę ło
w nich wię cej osób: w 2009 r.
– 52, a w 2008 r. – 38. – Mniej
by ło osób ran nych. W ubieg -
łym ro ku posz ko do wa nych by -
ło 515, a w 2008 ro ku 555 –
re la cjo nu je Le wan dow ska. 

Aż w 37 proc. wy pad ków
bra li udział pie si i ro we rzy ści
(w 2008 r. ten od se tek był niż -
szy – 36,6 proc.). Ran nych
zo sta ło 106 (w 2008 r. – 126)
pie szych i 31 (25) ro we rzy -
stów. Śmierć po nio sło 18 (6)
pie szych i 5 (3) ro we rzy stów.
Głów ny mi przy czy na mi wy -
pad ków by ły: nie u dzie le nie
pier wszeń stwa prze ja zdu –
133 (165), nie bez piecz na
pręd kość – 116 (139), błę dy
osób pie szych – 60 (52) oraz
nie pra wi dło we wy prze dza nie,
omi ja nie – 49 (29)

Z ana li zy sta ty styk wy ni ka,
że po nad po ło wa wy pad ków
wy da rzy ła się w Płoc ku – 55,4
proc. Naj bar dziej wy pad ko we
uli ce to: Biel ska – 17 wy pad -
ków w 2009 r. (17 w 2008 r.),
al. Pił sud skie go – 14 (10), al.
Ja cho wi cza – 10 (12), ul. Wy -
szo grodz ka – 14 (28).

– Wy szo grodz ka jest uli cą,
na któ rej do szło do naj wię -
kszej licz by wszel kich zda rzeń
dro go wych, w su mie by ło ich
aż 199 – mó wi An na Le wan -
dow ska. Do wy pad ków naj -
czę ściej w ubieg łym ro ku do -
cho dzi ło w po nie dział ki,
czwar tki i piąt ki. 

Ko li zje
– Nie ma już obo wiąz ku

wzy wa nia po li cji do ko li zji
dro go wych, dla te go sta ty sty ki
dro gów ki nie obej mu ją wszy-
st kich te go ty pu zda rzeń. Ale
z po sia da nych da nych wy ni -
ka, że na stą pił tu niez nacz ny
spa dek w sto sun ku do ro ku
2008 – o 3,4 proc. – in for mu -
je Le wan dow ska.

Ogó łem w ubieg łym ro ku
zgło szo no 2.270 ko li zji
(2.350 w 2008 r.), z cze go

w sa mym Płoc ku 1.498
(1.556).

Naj częst sze przy czy ny to
ko lej no: nie u dzie le nie pier-
wszeń stwa prze ja zdu, nie do -
sto so wa nie pręd ko ści do wa -
run ków dro go wych i nie za -
cho wa nie bez piecz nej odle-
g ło ści od po ja zdu po prze dza -
ją ce go.

Na pod wój nym ga zie
W ana li zie wy dzia łu ru chu

dro go we go płoc kiej ko men dy
nie ma da nych na te mat te go,
ile zda rzeń dro go wych po peł -
ni li kie ru ją cy, któ rzy by li nie -
trzeź wi. Je śli do cho dzi do
śmier tel ne go wy pad ku, czę sto
do pie ro sek cja zwłok ujaw nia,
że spraw ca: pie szy, ro we rzy -
sta czy kie row ca był pi ja ny.

– Jed no jest pew ne, pi ja nych
na dro gach nie bra ku je, a ich
licz na roś nie. W ubieg łym ro ku
po li cjan ci za trzy ma li aż 845
nie trzeź wych kie row ców. Rok
wcześ niej by ło ich 807 – wy jaś -
nia Le wan dow ska.

Kon tro le i ka ry
Fun kcjo na riu sze dro gów ki

uka ra li 13.617 kie row ców,
któ rzy zła ma li prze pi sy, za -
trzy ma li 1.183 do wo dy re je -
stra cyj ne oraz spo rzą dzi li 587
wnio sków do są du o uka ra nie.

W ra mach ak cji „Trzeź-
wość” po li cjan ci prze ba da li
w ubieg łym ro ku 3.109 kie ru -
ją cych, z te go 63 by ło po spo -
ży ciu al ko ho lu. Pod czas ak cji
„Pręd kość” skon tro lo wa li po -
nad ty siąc kie ru ją cych, z któ -
rych 789 przy ła pa no na prze -
kro cze niu doz wo lo nej szyb -
ko ści. – Pod czas 256 kon tro li
w ra mach ak cji „Pa sy” ujaw -
nio no 159 wy kro czeń. Po li -
cjan ci kon tro lo wa li tak że tak-
sów ki. Efek tem by ło ujaw nie -
nie 51 wy kro czeń, na ło że nie
20 man da tów i za trzy ma nie
23 do wód re je stra cyj nych –
wy mie nia Le wan dow ska.

Pod czas ak cji „Bus” skon-
tro lo wa no 359 au to bu sów,
ujaw nio no 163 wy kro cze nia
i ode bra no 55 do wo dów re je -
stra cyj nych. Kie row cy au to -
bu sów zap ła ci li 94 man da ty.

M.D.

Czar ne sta ty sty ki 
z płoc kich dróg
Płoc ka dro gów ka pod su mo wa ła 2009 rok. – Z jed-
nej stro ny jest do brze, bo ko li zji, wy pad ków i ran -
nych by ło mniej. Z dru giej stro ny jest fa tal nie,
gdyż licz ba ofiar śmier tel nych i pi ja nych kie ru ją -
cych wzro sła. Czę ściej niż rok wcześ niej win ny mi
wy pad ków by li pie si – mó wi An na Le wan dow ska
z zes po łu pra so we go płoc kiej po li cji.

– Kie row ca au to bu su li nii
nr 7 zdą żył do pie ro ru szyć
z przy stan ku, od je chał na
dłu gość po ja zdu i wte dy po -
sy pa ło się szkło – mó wi za -
stęp ca na czel ni ka do cho dze -
niów ki KMP nad kom.
Krzysz tof Zian dar ski. – Kie -
row ca od ra zu za trzy mał au -
to bus, spraw dził co się sta -
ło. Oka za ło się, że trzy szy by
w po jeź dzie by ły usz ko dzo -
ne, jed na czę ścio wo się roz -
sy pa ła. Męż czyz na od krył,
że w ta kim sa mym sta nie
jest przesz kle nie wia ty przy -
stan ko wej.

Na szczę ście „sió dem ką”
je cha ło nie wie lu pa sa że rów
i ni ko mu, ani w au to bu sie,
ani na przy stan ku, nic się
nie sta ło. Za rów no kie row -
ca, jak i przy by li na miej sce
po li cjan ci stwier dzi li, że

w roz bi tych szy bach są ma -
łe otwor ki, jak po śru cie.

– To mo że su ge ro wać, że
ktoś strze lał z wia trów ki –

do da je nad kom. Krzysztof
Zian dar ski.

Po li cja po szu ku je świad-
ków te go zda rze nia lub
osób, któ re zna ją „strzel ca”.
In for ma cje moż na prze ka zy -
wać bez poś red nio do ko -
men dy po li cji przy ul. Sło -
wac kie go 4/1 al bo dzwo niąc
pod nu mer alar mo wy 997.
Po li cja gwa ran tu je ano ni mo -
wość. (m.d.)

Ostrze la ny au to bus
Po li cja po szu ku je oso by, któ ra 13 stycz nia oko ło
go dzi ny 17. na przy stan ku u zbie gu ul. Sien kie wi -
cza i ul. Mi sjo nar skiej strze la ła z wia trów ki do au to -
bu su Ko mu ni ka cji Miej skiej.
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8 stycz nia w Płoc ku zo stał
pod pi sa ny list in ten cyj ny po -
mię dzy Sa mo rzą dem Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go
a PWSZ, na mo cy któ re go
prze ję cie „Me dy ka”, dla któ-
re go or ga nem pro wa dzą cym
jest ma zo wiec ki sa mo rząd,

bę dzie moż li we. – List in ten -
cyj ny jest gwa ran cją za trud -
nie nia dla pra cow ni ków zes -
po łu szkół – za pew niał mar-
sza łek Adam Stru zik.

Za cho wa na zo sta nie struk-
tu ra jed nost ki, ka dra pe da go -
gicz na, a sa mo rząd wo je -

wódz twa prze ka że uczel ni
ma ją tek Zes po łu.

PWSZ po pro wa dzi stu dium
po li ce al ne, gdzie po zo sta ną
kie run ki kształ ce nia me dycz -
ne go – po moc ni cze i so cjal ne.
Do dat ko wo uru cho mi no wy
in sty tut me dycz ny m.in. z pie -
lę gniar stwem, fi zjo te ra pią,
dla któ rych ko niecz ne jest
kształ ce nie wyż sze za wo do -
we, z uzy ska niem ty tu łu li -
cen cja ta.

List in ten cyj ny to po czą -
tek prze no sze nia po zio mu
szkół po li ce al nych na po -
ziom li cen cjac ki, w kie run -
ku któ re go zmie rza ją roz -
wią za nia usta wo we. To
rów nież po wrót do sta rych
cza sów, ale w no wej for mu -
le. Płoc ki „Me dyk” przez
wie le lat, do 2001 ro ku,
kształ cił przy szłe pie lę -
gniar ki. Jed nak po zmia nie
prze pi sów, w myśl któ rych
kształ ce nie mu sia ło od by -
wać się na po zio mie nie niż -
szym niż li cen cjac ki, pie lę -
gniar stwo trze ba by ło zam -
knąć. Te raz ma to być pier-
wszy kie ru nek uru cho mio ny
od paź dzier ni ka 2010 r.
w no wej struk tu rze. W ko -
lej ce cze ka fi zjo te ra pia.
Mar sza łek li czy, że w przy -
szło ści PWSZ obok stu diów
li cen cjac kich uru cho mi
rów nież ma gi ster skie. (rł)

Me dyk na PWSZ 
Zes pół Szkół Me dycz nych Po li ce al nych nie bę dzie już sa mo dziel ną pla-
ców ką, ale czę ścią Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Płoc ku ja -
ko In sty tut Na u ki o Zdro wiu. 

Aby przyb li żyć ucz niom
pod sta wów ki prob le my
zwią za ne z wy ro ba mi az be -
sto wy mi Ol ga Za lew ska
i Ra fał Gą sio row ski, na u -
czy cie le z Gim na zjum nr 5,
zor ga ni zo wa li 7 stycz nia
„az be sto we war szta ty”.

Wzię li w nich udział
przed sta wi cie le szó stych
klas ze szkół pod sta wo wych
nr 3, 16 i 17, a pro wa dzi ły je
uczen ni ce kla sy 3a Gim na -
zjum nr 5 – Oli wia Li be rek
i Mal wi na Spa dło.

Star sze ko le żan ki przed-
sta wi ły szó sto kla si stom wy -
ko rzy sta nie w pre zen ta cji
tab li cy in te rak tyw nej. Ucze-
st ni cy war szta tów obej rze li

pre zen ta cje mul ti me dial ne
przy go to wa ne przez ucz -
niów Gim na zjum nr 5. Od -
po wia da li też na py ta nia do -
ty czą ce wy ro bów az be sto -
wych, np. co to jest az best,
gdzie moż na zna leźć wy ro -
by az be sto we, kto mo że je
usu wać i do któ re go ro ku
na le ży usu nąć az best z te re -
nu Pol ski. 

Ucz nio wie pro jek to wa li
tak że pla ka ty pro pa gu ją ce
ha sło „Usu wa my az best!”
oraz ulot ki do te ma tów: „Ja ki
wpływ na zdro wie czło wie ka
ma ją wy ro by az be sto we?”
i „Na mów Po la ka do usu nię -
cia az be stu ze swo je go ży cia”.

Ol ga Za lewska

Szó sto kla si ści o az be ście
Do 2032 ro ku, a więc w cią gu 22 lat, wy ro by az be -
sto we mu szą być usu nię te z Pol ski. Za tem tym
prob le mem bę dą jesz cze zaj mo wać się ci, któ rzy
w tej chwi li sa mi ma ją nie wie le lat. 

Uczo nych za pro si ła na u -
czy ciel ka fi zy ki i che mii
Agniesz ka Wich row ska. W
śro dę, 20 stycz nia Gim na -
zjum nr 4 za mie ni ło się w ba -
zę do świad czal ną. Ucz nio -
wie w cie ka wy spo sób poz-
na wa li zja wi ska zwią za ne
z za gro że nia mi sej smicz ny -
mi, ro dza ja mi fal oraz prze -
strzen nym roz kła dem praw-
do po do bień stwa wy stą pie nia
wstrzą sów sej smicz nych na
da nym te re nie w okre ślo nym
cza sie. Na za koń cze nie spot -

ka nia mło dzież do ko na ła po -
mia ru trzę sie nia zie mi spo -
wo do wa ne go pod sko ka mi
kil ku ucz niów. Uzy ska ny
efekt udo ku men to wa ny zo -
stał na wy dru ku sej smo gra -
ficz nym.

Ce lem pro jek tu jest po pu -
la ry za cja za gad nień z ge o fi -
zy ki (ge o gra fia, ge o lo gia i fi -
zy ka) w ję zy ku przy jaz nym
dla mło de go od bior cy.

Ar nold Krzysz tof Denst
dy rek tor Gim na zjum nr 4

Trzę sie nie w gim na zjum
Czym róż ni się sej smo graf od sej smo gra mu? Gdzie
w Pol sce znaj du ją się sta cje sej smicz ne? Na te i in ne
py ta nia gim na zja li stów od po wia da li na u kow cy z In sty -
tu tu Ge o fi zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk z To ru nia.

Wa len ty Cy wiń ski fun kcję
dy rek to ra ZSB nr 1 w Płoc ku
peł nił w la tach 1987 – 2003
ro ku. Jak po wie dział na po -
cząt ku w szko le by ło 9-10
sal lek cyj nych. Otwar ty zo -
stał no wy kie ru nek o spe cjal -
no ści dro gi i mo sty ko ło we.
Do mi no wa ła szko ła za wo do -
wa: mu rarz, ma larz, mon ter
in sta la cji sa ni tar nych, a w li -
ce um był kie ru nek re no wa -
tor za byt ków ar chi tek tu ry.
Bar dzo do brze roz wi ja ła się
szko ła wie czo ro wa. Roz po -
czę ty był pro jekt bu do wy sa -
li gim na stycz nej. W ra mach
za jęć prak tycz nych wie le
prac by ło wy ko ny wa nych na
te re nie mia sta. Sy ste ma tycz -
nie za czę to roz bu do wę szko -
ły. Rów nież wie le sal lek cyj -

nych zo sta ło przy go to wa -
nych przez ucz niów. Mia sto
po mog ło w za ło że niu in sta -
la cji grzew czej. Wiele
pomogły różne firmy. Szko -
le nia dla mło dzie ży rów nież
od by wa ły się na te re nie
szko ły. Współ pra ca dyrekto-
ra Cywińskiego z ra dą pe da -
go gicz ną i ra dą ro dzi ców
ukła da ła się zna ko mi cie. Je -
go zda niem mło dzież by ła
i jest wspa nia ła i je śli tyl ko
chce mo że roz wi jać swo je
pa sje.

Cy wiń ski uwa ża, że na u -
czy ciel nie tyl ko po wi nien
wy ma gać, ale mu si od po -
wied nio prze ka zać wie dzę.
Po wi nien do strze gać prob le -
my ucz niów. Ja ko dy rek tor
nie jed no krot nie był mię dzy

mło tem a ko wa dłem, ale ni -
gdy nie po dej mo wał de cy zji
po chop nie. Sta rał się wy słu -
chać opi nii ra dy pe da go gicz -
nej, jak i ucz nia. Póź niej szu -
kał kom pro mi su w roz wią -
zy wa niu prob le mu. Drzwi
je go ga bi ne tu otwar te by ły
dla wszyst kich. Chęt nie wy -
słu chi wał wy cho wan ków.
Ja ko na u czy ciel hi sto rii
uwiel biał swój przed miot.
Uwa ża, że suk ce sem ra dy
pe da go gicz nej by ło do pro -
wa dze nie mło dzie ży do eg -
za mi nu doj rza ło ści, a pra ce
dy plo mo we kształ to wa ły
umie jęt no ści ucz niów. Mi ło
wspo mi na im pre zy or ga ni -
zo wa ne przez na u czy cie li
i mło dzież, m.in. otrzę si ny
klas pier wszych. TK

Przed ju bi le u szem 50 – le cia (4)

Bu do wlan ka we wspom nie niach

Szó sto kla si ści two rzą pla kat 
o szko dli wo ści az be stu
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SZKO łY POD STA WO WE

Szko ła Pod sta wo wa Nr 1, Pa saż Vu ka Ka ra -
dzi ca 1 

– SKS ko szy ków ka – 1-5 lu te go
– fe rie z pio sen ką, gry i za ba wy mu zycz no -ru -

cho we – 8-10 lu te go
– za ję cia z in ter ne tem – 11-12 lu te go
Za ję cia od by wa ją się w godz. 9-11.30

Szko ła Pod sta wo wa Nr 3, ul. Kos so budz -
kie go 7 

– za ję cia spor to we – 1-4 lu te go dla 16 uczest ni -
ków, po czte ry go dzi ny dzien nie

– przy go to wa nia do spraw dzia nów i kon kur sów
– 2 lu te go dla 14 ucz niów (4 godz.) i 3-5 lu te -
go dla 10 osób (2 godz.)

– przy go to wa nia do kon kur sów z przy ro dy –
2, 4, 9 i 11 lu te go dla 6 osób, 2 godz. dzien nie

Szko ła Pod sta wo wa Nr 5, ul. Ci cha 12a 
– za ję cia z kom pu te rem dla ucz niów kl. IV -VI –

1 lu te go, 3 godz.
– za ję cia twór czo ści dla kl. I-III i IV -VI – 2 lu te -

go, 3 godz.
– za ję cia re kre a cyj ne dla kl. I-III – 3 lu te go, 

3 godz.
– za ję cia spor to we dla klas IV -VI – 3-5 lu te go,

po 3 godz. dzien nie

Szko ła Pod sta wo wa Nr 6, ul. 1 Ma ja 11
Fe rie pod ha słem „Bez piecz nie i zdro wo – fe rie

na spor to wo”. Za ję cia od 5 do 12 lu te go od by wa ją
się w szko le i po za nią. Ro dza je za jęć: 

– spor to wo -re kre a cyj ne (róż ne dy scy pli ny)
– wyj ścia na lo do wi sko i pły wal nię
– mu zycz no -ta necz ne
– pla stycz no -tech nicz ne
– wy cho waw czo -pro fi lak tycz ne dla dzie ci z ro -

dzin pa to lo gicz nych oraz dzie ci spra wia ją cych
trud no ści wy cho waw cze

– tu ry stycz ne „Poz naj swo je mia sto i oko li ce”
– in for ma tycz ne
– ku li nar ne

Szko ła Pod sta wo wa Nr 11, ul. Ko cha no-
w skie go 11

– za ję cia re kre a cyj no -spor to we dla 20 ucz niów –
1-5 i 8-12 lu te go, ogó łem 40 godz. 

– kół ko in for ma tycz ne dla 10 osób – 2-3 lu te go,
ogó łem 6 godz.

– za ję cia twór czo ści mul ti me dial nej dla 20 osób
– 9-10 lu te go, ogó łem 12 godz.

Szko ła Pod sta wo wa Nr 12, ul. Brzo zo wa 3
– za ję cia spor to we dla kl. IV -VI i świet li co we

dla kl. I-III – 1-5 lu te go w godz. 10-13. Weź -
mie w nich udział ok. 90 ucz niów. 

– za ję cia edu ka cyj no -pro fi lak tycz no -te ra pe u -
tycz ne pt. „Mą drze ciesz my się ży ciem” pro -
wa dzo ne przez pra cow ni ków Po rad ni Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz nej Nr 2 i pe da go ga
szkol ne go.

Szko ła Pod sta wo wa Nr 13, ul. Sier pec ka 15
– gry i za ba wy na śnie gu dla ok. 15 ucz niów – 

1 lu te go, 4 godz.
– tur niej „Gry w zbi ja ka” dla ok. 20 ucz niów – 

2 lu te go, 4 godz.
– wyj ście do ki na, zwie dza nie mia sta dla ok. 40

ucz niów – 2-3 lu te go

– gry, za ba wy, kon kur sy na sa li gim na stycz nej
i na śnie gu dla ok. 20 ucz niów – 3 lu te go, 4
godz.

Szko ła Pod sta wo wa Nr 15, ul. Przysz kol na 22
– za ję cia świet li co we i na lo do wi sku dla 22 ucz -

niów
– za ję cia spor to we dla 15 ucz niów
Od 1 do 14 lu te go, po 4 godz. dzien nie.

Szko ła Pod sta wo wa Nr 16, ul. Pia sta Ko ło -
dzie ja 7

– pił ka ręcz na kl. IV – 1-5 lu te go dla 20 ucz -
niów, 2 godz. dzien nie

– pił ka ręcz na kl. IV-V – obóz w Ust ce (30 sty-
cz nia-6 lu te go) dla 14 ucz niów i 1 opie ku na

– pił ka ręcz na chłop cy kl. V-VI (Wi sła Płock) –
15 ucz niów 

– pił ka ręcz na dziew czę ta kl. V-VI (Ju trzen ka
Płock) – 15 ucz niów

– pił ka siat ko wa kl. IV -VI – 1-5 lu te go dla 20
uczest ni ków, 2 godz. dzien nie

– spor ty wal ki – 8-12 lu te go dla 15 ucz niów, 
3 godz. dzien nie

Szko ła Pod sta wo wa Nr 17, ul. Mio do wa 13a
– obóz zi mo wy dla 9 pły wa ków w Po ro ni nie –

31 stycz nia-8 lu te go
– za ję cia ta necz ne dla 20 osób – 1-5 lu te go, 

3 godz. dzien nie
– za ję cia spor to we z uni ho ke ja dla 23 osób –

1-5 lu te go, 3 godz. dzien nie
– za ję cia re kre a cyj no -spor to we dla dziew cząt

(20 osób) – 1-5 lu te go, 3 godz. dzien nie
– za ję cia re kre a cyj no -spor to we dla chłop ców

(21 osób) – 8-12 lu te go, 3 godz. dzien nie

Szko ła Pod sta wo wa Nr 18, ul. Jas na 8
– za ję cia spor to wo -re kre a cyj ne (lo do wi sko, sa la

gim na stycz na, ba sen, ki no) dla 20-25 uczest ni -
ków – 1-12 lu te go

– za ję cia spor to wo -re kre a cyj ne (sa la gim na -
stycz na) dla 25-30 uczest ni ków – 1-12 lu te go

– za ję cia pla stycz ne dla 15 ucz niów – 1-5 lu te go

Szko ła Pod sta wo wa Nr 20, ul. Kor cza ka 10
– zi mo wi ska o pro fi lu lek ko at le tycz nym dla ucz -

niów klas IV -VI –
– zi mo wi ska dla ucz niów klas I-III „Bia ła przy-

go da”
Za ję cia od by wa ją się 1-5 i 8-12 lu te go w godz.

8-12 na te re nie szko ły.

Zes pół Szkół Nr 2 (SP 21 i G 10), ul. Cho pi na 62 
Za ję cia spor to we na te re nie szko ły oraz w ha li

No bi les Wło cła wek -1-5 i 8-12 lu te go dla 10 grup
po 15-20 osób każ da.

Szko ła Pod sta wo wa Nr 22, ul. Czwar ta ków 6
– ko szy ków ka dziew cząt i chłop ców – 1-12 lu te -

go dla 15 uczest ni ków
– pił ka siat ko wa dziew cząt i chłop ców – 1, 3, 5,

8, 10, 12 lu te go dla 30 uczest ni ków
– war szta ty zi mo we -1-12 lu te go dla 45 osób

Szko ła Pod sta wo wa Nr 23, ul. Wa lecz nych 20
Na te re nie szko ły (1-12 lu te go, godz. 9-13) od -

by wać się bę dą za ję cia:
– spor to we (siat ków ka, pił ka ręcz na, noż na) dla

klas IV -VI
– ar ty stycz ne, ru cho we i in for ma tycz ne dla klas

I-III

GIM NA ZJA

Gim na zjum Nr 2, ul. Ja ku bow skie go 10
– za ję cia spor to wo -re kre a cyj ne dla 19 ucz niów -

1-5 lu te go w godz. 9-10.30
– za ję cia ta necz ne dla 17 osób – 1-5 lu te go

w godz. 10.30-12.45
– pił ka siat ko wa dla 16 osób – 2 i 4 lu te go

w godz. 9.30 -11.00

Ucz nio wie p³oc kich szkó³ ma j¹ mo¿ li woœæ sko rzy sta nia z ró¿ nych form wy po czyn ku, or ga ni zo wa nych
przez pla ców ki oœwia to we z te re nu na sze go mia sta w okre sie fe rii zi mo wych:

Na amatorów łyżew czekają miejskie lodowiska
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– ele men ty kul tu ry sty ki dla 10 osób – 1, 3, 5, 8,
10, 12 lu te go w godz. 11-12.30

Gim na zjum Nr 3, ul. Kra ków ka 4
– war szta ty po lo ni stycz ne dla ucz niów kl. II – 

1 i 8 lu te go, po 3 godz.
– pił ka siat ko wa dziew cząt i chłop ców – 1 lu te -

go, 3 godz.
– ko ło hi sto rycz ne: „Hi sto ria Ra dzi wia” – 1 lu te -

go, 2 godz.
– za ję cia in for ma tycz ne „Wę drów ki in ter ne to -

we” – 2-3 i 10 lu te go, po 3 godz.
– pił ka noż na chłop ców – 2 lu te go, 3 godz.
– za ję cia z fi zy ki „Fi zycz ne ek spe ry men ty” – 

2 i 9 lu te go, po 2 godz.
– tur niej uni ho keja dziew cząt i chłop ców – 3 lu -

te go, 3 godz.
– pił ka noż na dziew cząt – 4 lu te go, 3 godz.
– za ję cia z j. an giel skie go „Z gra ma ty ką za pan

brat” – 9-10 lu te go, po 3 godz.

Gim na zjum Nr 4, ul. Mio do wa 18
– za ję cia re kre a cyj no -spor to we – 2-4, 9-11 lu te -

go w godz. 9.45-12 

Gim na zjum Nr 5, ul. Kró lo wej Jad wi gi 4
– ae ro bik – 1-5 lu te go dla 15 uczest ni ków, ogó -

łem 10 godz.
– ta niec – 1-5 lu te go dla 10 uczest ni ków, ogó łem

10 godz.
– pił ka noż na chłop ców – 1-5 lu te go dla 20

uczest ni ków, ogó łem 10 godz.
– gry i za ba wy spor to we – 1-5 lu te go dla 20

uczest ni ków, ogó łem 10 godz.
– bad min ton – 1-5 lu te go dla 20 uczest ni ków,

ogó łem 10 godz.
– pił ka noż na dziew cząt – 8-12 lu te go dla 10

uczest ni ków
– pił ka ręcz na dziew cząt i chłop ców – 8-12 lu te -

go dla 36 uczest ni ków, ogó łem 20 godz. 
– „Ma ły che mik” – 1-3 lu te go dla 10 uczest ni -

ków, ogó łem 6 godz.
– sztu ka zdo bie nia de co u pa ge – 1-3 lu te go dla 10

uczest ni ków, ogó łem 6 godz.

Gim na zjum Nr 8, ul. Ku trze by 2a
– pił ka ręcz na dziew cząt i chłop ców – ca łe fe rie,

ogó łem 40 godz. 
– si łow nia – pier wszy ty dzień fe rii, 20 godz.
– pił ka noż na dziew cząt i chłop ców – ca łe fe rie,

ogó łem 44 godz.
– pił ka siat ko wa dziew cząt i chłop ców – dru gi

ty dzień fe rii, ogó łem 24 godz.
– pił ka ko szy ko wa – dru gi ty dzień fe rii, 8 godz.

SZKO łY PO NAD GIM NA ZJAL NE

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

– pił ka siat ko wa – 2-4 lu te go w godz. 9.30-11
i 8-9 lu te go w godz. 9.30 -14

– pił ka ko szy ko wa – 1 lu te go w godz. 9.30-11,
3-4 lu te go w godz. 11-12.30 oraz 10 i 12 lu te -
go w godz. 10-11.30

– pił ka noż na – 8-9 lu te go w godz. 16-17.30 oraz
10 lu te go w godz. 11.30-13

– te nis sto ło wy – 5 lu te go w godz. 10-11.30
– ae ro bik – 3 lu te go w godz. 11-12.30
– si łow nia – 8-9 lu te go w godz. 14-15.30 oraz 11

lu te go w godz. 10-11.30

Li ce um Ogól noksz tał cą ce im. Wł. Ja gieł ły, ul.
3 ma ja 6

Co dzien nie na te re nie szko ły or ga ni zo wa ne są
za ję cia spor to we, w godz. 10-11.30. 

Zes pół Szkół Nr 3 (III LO i G 13), ul. Łu ka sie -
wi cza 11

Za ję cia z lek kiej at le ty ki, pił ki siat ko wej, ko szy -
ko wej i noż nej w godz. 10-13. Do dat ko wo zor ga -
ni zo wa ny zo stał wy jazd re ko lek cyj ny do Za ko pa -
ne go dla 20 ucz niów. 

Zes pół Szkół Nr 1 (IV LO i G 1), ul. Pia ska 5
– pił ka ko szy ko wa i noż na w ter mi nie -1-3 lu te -

go, 20 osób
– za ję cia spor to we na si łow ni – 1, 3, 5 lu te go, 12

osób
– ko szy ków ka dziew cząt – 1-3 lu te go, 20 osób
– siat ków ka – 1-3 lu te go, 15 osób
– siat ków ka dziew cząt z li ce um – 9-11 lu te go,

15 osób
– lek ka at le ty ka – 1-3 lu te go, 33 oso by
– pił ka ręcz na gim na zjum – 8-10 lu te go, 20 osób
– pił ka ręcz na li ce um – 1, 2, 4 lu te go, 14 osób
– siat ków ka chłop ców – 9-10 lu te go, 13 osób

Zes pół Szkół Eko no micz no -Ku piec kich, 
ul. Abp. No wo wiej skie go 4

Za ję cia w ra mach SKS 

Zes pół Szkół Tech nicz nych, al. Ki liń skie go 4 
– zgru po wa nia dla wio śla rzy: Bo ro wi ce /k. Kar -

pa cza – 1-13 lu te go, 28 za wod ni ków i 3 tre ne -
rów, Płock – 1-13 lu te go, 50 za wod ni ków i 4
tre ne rów

– zgru po wa nia dla pił ka rzy noż nych: Dar ło wo –
1-29 lu te go, 20 za wod ni ków i 2 tre ne rów, 1-10
lu te go Bia ły Du na jec, 40 za wod ni ków i 4 tre -
ne rów,1-10 lu te go Strzy żów /k Rze szo wa, 10
za wod ni ków i 1 tre ner, 1-13 lu te go Płock, 16
za wod ni ków i 1 tre ner

– zgru po wa nia dla pił ka rzy ręcz nych – 29 stycz nia
– 4 lu te go Łąck, 13 za wod ni czek i 2 tre ne rów, 1-
13 lu te go Płock, 20 za wod ni ków i 2 tre ne rów, 8-
13 lu te go Płock, 13 za wod ni czek i 1 tre ner 

– zgru po wa nie dla za wod ni ków bad min to na – 1-
13 lu te go Płock, 20 uczest ni ków i 2 tre ne rów

Po nad to w szko le od by wa ją się za ję cia spor to -
we (si łow nia, spor to we gry zes po ło we te nis sto -
ło wy, itp.)

Zes pół Szkół Bu do wla nych Nr 1 ul. Mo ścic -
kie go 4

Za ję cia spor to we na te re nie szko ły, co dzien nie
w godz. 9-12. 

PLA CÓW KI WY CHO WA NIA PO ZASZ KOL NE GO

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry, ul. Tum ska 9
– zi mo we war szta ty ar ty stycz ne „Ku lart” – 1-5

lu te go, gru py 8-12-oso bo we: 4 te a tral ne, pla s-
tycz na i mu zycz na. War szta ty re a li zo wa ne są
wspól nie z Płoc kim Oś rod kiem Kul tu ry i Sztu -
ki oraz ak to rem Ma riu szem Po go now skim.
Uczest ni cy bę dą pra co wać nad przy go to wa -
niem wspól ne go wi do wi ska te a tral ne go „Ro -
meo i Ju lia” oraz opra co wa niem mu zy ki i sce -
no gra fii do przed sta wie nia. Wi do wi sko zo sta -
nie wy sta wio ne 5 lu te go w sa li Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej. 

– Fe rie w MDK – do bra za ba wa zi mą: za ję cia
dla dzie ci w wie ku 8-13 lat (gru pa 25 osób), 
1-12 lu te go w godz. 9-15. 

– „Dom – płasz czyz na i prze strzeń” – za ję cia
dla dzie ci i mło dzie ży w wie ku 8-15 lat, 1-5
lu te go

– „Nie tyl ko na zi mo wo” – war szta ty pla stycz ne
dla 10-oso bo wej gru py dzie ci w wie ku 6-12
lat, 8-12 lu te go

– „Fe rie z lot ką” – za ję cia otwar te dla dzie ci ze
szkół pod sta wo wych, 1-5 lu te go w Szko le
Pod sta wo wej nr 1.

– Mię dzy na ro do wy Tur niej UM BRO CUP 2010,
28 stycz nia-2 lu te go, Pre so via (Sło wa cja), 22
uczest ni ków

– obóz spor to wy – 6-13 lu te go, Głu cho ła zy, 16
uczest ni ków w wie ku 13-14 lat z grup spor to -
wych MDK 

– Fe rie w Ogro dzie Jor da now skim – od po nie -
dział ku do piąt ku

HZPiT „Dzie ci Płoc ka”, al. Ja cho wi cza 34
– obóz szko le nio wo -wy po czyn ko wy dla uczest-

ni ków zes po łu – Oś ro dek Wy po czyn ko wy
w Tu ra wie – 1-7 lu te go, 80 uczest ni ków i 8
osób ka dry.

Od 8 do 12 lu te go w Cen trum Spor to wo -
Re kre a cyj nym SWPW (al. Ki liń skie go 12)
za ję cia bę dą od by wać się w dwóch gru pach
wie ko wych: 7-12 i po wy żej 13 lat, w godz.
od 10 do 14.

Jest to kon ty nu a cja dwu let nich War szta -
tów Tań ca Jaz zo we go. Na proś bę uczest ni -
ków jed ne z za jęć z tań ca współ czes ne go
po pro wa dzi Ma ciej Cierz niak (tan cerz Te a -
tru Mu zycz ne go Ca pi tol we Wro cła wiu,
brał udział w pro duk cji se ria lu „Tan ce -
rze”). Bę dzie moż na tak że poz nać róż ne
tech ni ki tań ca, po czą wszy od kla sy ki, mo d-

ern jaz zu po che er le a ding. Na za koń cze nie
od bę dzie się po kaz ukła dów poz na nych na
war szta tach oraz wy stęp Zes po łu Ta necz -
ne go SWPW – Im pre sja, tań czą ce go pod-
czas me czów pił ki ręcz nej Wi sły Płock i na
Ga lach Spor tów Wal ki „An gels of Fi re”. 

W tym ro ku po raz pier wszy za ję cia bę dą
pro wa dzo ne rów nież w Ha li Spor to wej
w Łąc ku. Jest to ofer ta skie ro wa na do dzie -
ci i mło dzie ży, nie ma ją cych moż li wo ści
do ja zdu do Płoc ka. Do dat ko we in for ma cje
i za pi sy – tel. 501 163 557 lub e- ma il: im -
pre sja@wlod ko wic.pl. (k.s.)

Zi mo we War szta ty Tań ca Jaz zo we go
Szko ła Wyż sza im. Pa wła Włod ko wi ca oraz Sto wa rzy sze nie Na Rzecz Roz wo -
ju Tań ca „Im pre sja” za pra sza ją na Zi mo we War szta ty Tań ca Jaz zo we go.
W za ję ciach mo gą wziąć udział miesz kań cy Płoc ka, a w szcze gól no ści dzie -
ci i mło dzież od 7. ro ku ży cia. 
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Pow sta nie Stycz nio we by ło naj wię -
kszym pol skim zry wem na ro do wym
prze ciw ko Ro sji, ob ję ło ów czes ne te -
re ny Kró le stwa Pol skie go, Li twy,
Bia ło ru si. Po par ła je rów nież pol ska
lud ność z za bo rów pru skie go i au -
striac kie go. 

Och! Któ re goż z pra wych Po la ków
nie za bo li ser ce wspom nia wszy na to
wszyst ko.

Zy ska liś my po dziw i oklask brat ni lu -
dów ca łe go świa ta, lecz cześć za to win -
na na le żeć wy łącz nie tym, co z bro nią
w rę ku pa dli na po lu bi twy, wal cząc bez
na dziei, gi nąc bez wpar cia i po mo cy: i to
właś nie, co nam cześć zjed na ło, sta je się
krwa wym wy rzu tem prze ciw... prze ciw
nam sa mym.

Dla cze go?
Na sze pow sta nie śmia ło moż na naz -

wać po ro nio nym, bo ani cza s, ani oko -
licz no ści nie by ły po te mu, przy go to wań
i środ ków pra wie żad nych, choć pod tym
wzglę dem łu dzi liś my się wza jem, trą -
biąc o mnó stwie spro wa dzo nej bro ni,
o ca łej ar mii sprzy sięg łych już zor ga ni -
zo wa nej, o go to wo ści lu du, itp. Szczę ś-
ciem tyl ko, że bla gu jąc sie bie, ob la go -
wa liś my i Mosk wę, któ ra na bra wszy
prze sad ne go o si łach pow stań czych wra -
że nia, zam kną wszy się w mia stach po zo -
sta wi ła nam wol ne wsie i la sy. Lecz żart
dłu go trwać nie mo że...

Po roz ma wiaj my o tym co wy da rzy ło
się wte dy w Płoc ku. 

Noc na pa du (22 – 23 stycz nia 1863 r. –
przyp. red.) by ła ciem na iż przed mio tów
o kil ka kro ków odleg łych roz poz nać by -
ło nie po dob na. Boń cza prze ko nał Pa -
dlew skie go, że za miast wal czyć o Mo -
dlin, le piej naj pierw zdo być Płock, Prza-
s nysz i Puł tusk. Roz ka zał si łom z po wia -
tów płoc kie go, li pow skie go i mław skie -
go pod Płock przy być, by nad po łą czo ny -
mi si ła mi ob jąć do wódz two i kie ro wać
na pa dem. 

Tak też się sta ło?
Nie. Pod Płock sta wił się je den li tyl -

ko od dzia łek z Płoc kie go li czą cy do 80
lu dzi; war sza wia cy z po wo du bi twy na
kil ka go dzin przed wy bu chem mia nej,
a na de wszyst ko z po wo du ran swe go
do wód cy Ro ga liń skie go nie przy by li.
Zaś od dzia ły z lip now skie go i mław -
skie go, i in nych okrę gów z przy czy ny
do tąd mi nie wia do mej, nie przy by ły.

Co na to Boń cza?
Nie prze ko na wszy się, czy po le ce nie

je go wy ko na no, a na wet jak się zda je nie
wie dząc o bi twie Ro ga liń skie go, w naz -
na czo nej do na pa du chwi li z od dział kiem
80 lu dzi wszedł do mia sta i szturm do ko -
szar ko zac kich przy pusz czał. Rów no -
cześ nie związ ko wi płoc cy ude rzy wszy
w dzwo ny, do od wa chu bę dą ce go w dru -
gim koń cu mia sta strze lać po czę li.

Ro sja nie by li za sko cze ni?
Że by od po wie dzieć na to py ta nie

mu si my wró cić do wy da rzeń z 21 sty-
cz nia. Te goż dnia prze wo żo no z po wia -

tu lip now skie go kil ka osób. Or ga ni za -
cja płoc ka po sta no wi ła więź niów tych
od bić. Wyz na cze ni do te go związ ko wi
da li kil ka strza łów przy ro gat ce, więź -
niom nie po mo gli, a na pa do wi na dru -
gą noc na stą pić ma ją ce mu ca łą od ję li
si łę: to jest nie przy go to wa nie wro ga.
Ko rzy sta jąc z tej prze stro gi je ne rał Se -
me ka, na czel nik wo jen ny płoc ki, ro ze -
słał licz ne i gę ste pa tro le po mie ście
i za mia stem, miesz kań com zaś za bro -

nił wy cho dze nia z do mów po godz. 9
wie czo rem.

Na je den z tych od dzia łów nat knął
się Ro ga liń ski. Do wód cą był płk Koz -
la ni now ten sam, któ ry dzień wcześ niej
wy ła pał pod Płoc kiem stu den tów?

Tak. To by ło przy wsi Dą bru ska. Ro -
ga liń ski wraz z war sza wia ka mi po dą żał
pod Płock. Wi dząc się w nie do god nej sy -
tu a cji w po rząd ku naj wię kszym się co fał,
nie da lej jak na odleg łość strza łu ka ra bi -
no we go przed idą cy mi za nim Mo ska la -
mi, aż do wsi Ciół ko wo, pod któ rą się za -
trzy mał i od dział uszy ko wał.

... do za sadz ki?
Po dług je go wy ra cho wa nia Mo ska lom

już za bra kło na bo jów. Mo ska le, sa dząc,
że się pod da je, oto czy li go i naj pew niej si
sie bie ru szy li na ze bra nie w „plen”.
Wtem Ro ga lin ski wy strza łem z du bel -
tów ki, któ rym ra nił Koz la ni no wa, dał ha -
sło... Od dział rzu cił się jak wście kły na
Mosk wę, któ ra zmie sza na tą nies po -
dzian ką, tył po da ła i roz pro szy ła się
w uciecz ce rą ba na przez na szych ko sa mi.
Do wód ca Koz la ni now zgi nął wraz z 18
żoł da ka mi, nie li cząc ran nych, 40 ka ra bi -
nów mie liś my w zdo by czy, z na szej stro -
ny by ło 3 ran nych, mię dzy któ ry mi dziel-
ny Alek san der Ro ga liń ski.

Wy czu wam za do wo le nie z pań skiej
stro ny.

Po dob nych bi tew mog ło być wię cej,
ba, każ da ta ką być po win na, bo póź niej

w lep szych wa run kach pod wzglę dem
bro ni i licz by znaj do wa li się pow stań cy...
gdy by... lecz za mil czeć wo lę.

Zgo da. Wróć my za tem do no cy z 22
na 23 stycz nia w Płoc ku. Boń cza wkra -
cza do mia sta, wy bu cha pow sta nie... 

W pół nies peł na go dzi ny ci chość gro -
bo wa za leg ła mia sto; pow stań cy od par ci,
w roz syp ce, szu ka li schro nie nia. A prze -
cież Płock mógł być zdo by ty, bo oko licz -
no ści sprzy ja ją ce by ły po te mu, gdy by

choć w czę ści za cho wa no prze pi sy je ne -
ra ła Mie ro sław skie go, in struk cją pow-
stań czą w Pa ry żu w r. 1862 dru ko wa ną
og ło szo ne, a przez szla chet czyz nę wię cej
prze śla do wa nej niż przez Mosk wę,
o wie le mniej krwi by ło by wy la nej, a mo -
że i Pol ska wol na.

Gorz kie to sło wa.
Sło wa zbyt gorz kie mo że, lecz z ser ca

pły ną ce! Je ne rał do wo dzą cy Se me ka
oraz wyż si ofi ce ro wie w miesz ka niach
swych pry wat nych bez nadz wy czaj nej
ostroż no ści po zo sta wa li. Si ła mo skiew -
ska w Płoc ku nie wy no si ła wię cej jak 500
lu dzi, róż ne bo wiem od dzia ły w przed -
dzień wy pra wio no na re ko ne san se.

Co moż na by ło zro bić?
Za poś red nic twem płoc kiej si ły związ -

ko wej, w chwi li naz na czo nej poj mać je n-
e ra łów i czy now ni ków. Dla cze go ja kim -
kol wiek spo so bem nie zmu szo no miesz -
kań ców do wyj ścia na uli cę, aże by po -
zor ną si łą prze stra szyć wro ga? Dla cze go
nie wznie sio no ba ry kad ce lem od cię cia
ko mu ni ka cji od dzia łom mo skiew skim,
roz ło żo nym w kil ku stro nach mia sta? Co
wię cej! Dla cze go nie przy go to wa no się
w sie kie ry, sło mę i za pał ki? 

Za pał ki?
Przy ata ko wa niu ko szar nie by ło

czym wy rą bać drzwi i okien, po sła no
więc na mia sto po sie kie ry; na stęp nie
oka za ła się po trze ba uży cia ognia, lecz
nie by ło sło my ani też żad nych ma te -

ria łów pal nych; wy sta ra no się o sło mę
i drze wo, nie by ło za pał ki i mło dzież
by ła zmu szo na wdra pać się na la tar nie
po ogień. Tym cza sem za gro żo nym ko -
sza rom nad cią gnę ło woj sko na po moc
i na szych roz pro szy ło.

Jest Pan bar dzo kry tycz ny w oce nie
dzia łań pow stań czych. A co pan my śli,
o pa na ró wieś ni ku, gen. Pa dlew skim? 

Ener gii, mo cy cha rak te ru, przy miot ni -
ków tak ko niecz nych u przy wód cy pow-
sta nia nie miał, wa ha nie się i nie pew ność
nie raz wy raź nie wi dzieć się da ły. W bo ju
od waż ny i śmia ły. Pod Ra dza no wem 
(21 mar ca) wi dzia łem go w naj wię kszym
ogniu, któ ry Mo ska le prze ciw nie mu
skie ro wa li, gdy kon no przed czo ło od d-
zia łu ze swym adiu tan tem wy je chał,
ubra nie kil ka kroć od kul miał prze dziu ra -
wio ne.

Mo ska le uwa ża li go za naj zdol niej sze -
go z pow stań ców, m.in. gen. Mi ko łaj
Toll, któ ry chwa ląc roz po rzą dze nia i od -
wa gę Pa dlew skie go oświad czył, że on je -
den z pow stań ców jest god ny zwać się
ge ne ra łem. 

Ra do sław Ła barzewski

UWA GA! Tekst jest wy wia dem „sy mu lo -
wa nym”. Py ta nia po cho dzą od re dak cji, a od -
po wie dzi ze „Wspom nień pow stań ca z lat
1861 – 1863” (War sza wa, MON 1963) spi sa -
nych przez Zbi gnie wa Chą dzyń skie go w Pa -
ry żu w 1867 ro ku. Gra fi kę za czer pnę liś my
z pub li ka cji „Posz li na si w bój bez bro ni...
Pow sta nie Stycz nio we w Płoc kim” (Płock,
MMP 2003)

Pow sta nie śmia ło moż na naz wać po ro nio nym
o niek tó rych przy czy nach po raż ki wiel kie go zry wu na ro do we go z 1863 ro ku opo wia da Zbi gniew Chą dzyń ski 

– by ły Ko mi sarz Rzą do wy wo je wódz twa płoc kie go

Zbi gniew Chą dzyń ski ps. Le szek
Bia ły – w dniu wy bu chu Pow sta nia
Stycz nio we go miał nies peł na 27 lat.
Od 28 stycz nia do 27 mar ca, z no mi -
na cji na czel ni ka woj sko we go wo je -
wódz twa Zyg mun ta Pa dlew skie go,
peł nił obo wiąz ki na czel ni ka cy wil ne go
po wia tu puł tu skie go, od 27 mar ca do
11 czer wca jest po moc ni kiem Ko mi sa -
rza Rzą do we go wo je wódz twa płoc kie -
go, a od 11 czer wca do 4 paź dzier ni ka
pia stu je urząd Ko mi sa rza Rzą do we go.
Wy warł duży wpływ na Pa dlew skie go,
zwłasz cza w pier wszych ty god niach
pow sta nia. 

Ka zi mierz Boń cza – Błasz czyń ski (?
– 1863) vel. Kon rad To ma szew ski –
ka pi tan ro syj skiej ar ty le rii, po cząt ko wo
był na czel ni kiem woj sko wym wo je -
wódz twa płoc kie go, póź niej do wo dził
od dzia łem w San do mier skiem.

Zy gmunt Pa dlew ski (1836-1863),
dzia łacz nie po dleg ło ścio wy, na czel nik
mia sta War sza wy, a od stycz nia 1863
na czel ni k pow sta nia stycz nio we go w
wo je wódz twie płoc kim. Zo stał uję ty
przez wła dze ro syj skie, a na stęp nie
ska za ny na ka rę śmier ci i roz strze la ny
w Płoc ku.

Alek san der Ro ga liń ski (1836 –
1896) – ma jor ka wa le rii, pow sta niec
stycz nio wy.

Roz strze la nie gen. Pa dlew skie go w Płoc ku, 15 ma ja 1963 r.,
pocz tów ka wy da na w 1913 r. na kła dem S.W. Nie mo jow skie go

i S-ka we Lwo wie, wg gra fi ki z cza so pis ma „Po stęp” 
uka zu ją ce go się w Wied niu w latach 1859 -1864
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LU TY
• 12 lu te go – Bo gu sław Ka czyń ski za pra sza... –

kon cert Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej (POS)
w sa li kon cer to wej przy ul. Ko le gial na 23

• 19 lu te go – Dzie ła wiel kich mi strzów – kon cert
POS w sa li kon cer to wej przy ul. Ko le gial nej 23

• 20 lu te go – Ka me ral ny Re ci tal Cho pi now ski –
kon cert w Do mu Dar mstadt

• 22 lu te go – Fry de ryk Cho pin na Ma zo wszu – se -
sja na u ko wa w Muzeum Mazowieckim po łą czo -
na z wy sta wą Mo je Ma zo wsze dla F. Cho pi na
Aloj ze go Bal ce rza ka

• 25 lu te go – Pro wadź swój pług przez ko ści umar -
łych – pro mo cja naj no wszej książ ki Ol gi To kar -
czuk w Książ ni cy Płoc kiej w ra mach „Płoc kiej
Pre mie ry Mie sią ca” 

• 26 lu te go – Wło skie du e ty mi łos ne – kon cert POS
w sa li kon cer to wej przy ul. Ko le gial nej 23

MA RZEC
• 1 mar ca – Fry de ryk Cho pin – 200 lat. Mi strzow -

skie re ci ta le – kon cert POS w sa li kon cer to wej
przy ul. Ko le gial nej 23

• 5 mar ca – Wy sta wa ma lar stwa pol skie go prze ło -
mu XIX i XX wie ku w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki 

• 12 mar ca – Flet nia Pa na – kon cert POS w sa li
kon cer to wej przy ul. Ko le gial nej 23

• 18 mar ca – Fry de ryk Cho pin. Mu zy ka i ma lar stwo
– ro man tycz na syn te za sztuk – otwar cie wy sta wy
w Książ ni cy Płoc kiej

• 19 mar ca – Ope ra na estra dzie. Cza ro dziej ski flet
– kon cert POS w sa li kon cer t. przy ul. Ko le gial nej 23

• 19 mar ca – 21 mar ca – XVI Fe sti wal Mu zy ki Jed -
nog ło so wej w Ba zy li ce Ka te dral nej

• 20 mar ca – Ka me ral ny Re ci tal Cho pi now ski
w Do mu Dar mstadt

• 25 mar ca – Rot mistrz Wi told Pi lec ki 1901 – 1948
– spot ka nie w Książnicy Płockiej z au to rem książ -
ki Jac kiem Pa wło wi czem w ra mach „Płoc kiej
Pre mie ry Mie sią ca”

• 26 mar ca – Pa sja wg. św. Ja na – kon cert POS
w Ba zy li ce Ka te dral nej 

KWIE CIEŃ
• 10 kwiet nia – kon cert zes po łu Ber lioz ka w am fi -

te a trze 
• 11 kwiet nia – Fe sti wal Mu zy ki Chó ral nej w Ba -

zy li ce Ka te dral nej
• 14 kwiet nia – W stro nę Schul za – otwar cie wy s-

ta wy w Płockiej Galerii Sztuki
• 23 kwiet nia – Im pre sje z Ka na dy – otwar cie wy -

sta wy Ja na i Zbi gnie wa Wać kow skich w Książ ni -
cy Płoc kiej

• 24 kwiet nia – Ogól no pol ski Mi tyng LA Ju nio rów
w Miej skim Cen trum Spor tu

• 24 kwiet nia – Ka me ral ny Re ci tal Cho pi now ski –
kon cert w Do mu Dar mstadt

• 29 kwiet nia – otwar cie wy sta wy Ja na Ta ra si na
w Mu ze um Ma zo wiec kim

• 30 kwiet nia – Ser com, któ re sły szą... – kon cert
POS w sa li kon cer to wej przy ul. Ko le gial nej 23

MAJ
• 1 ma ja – Płoc ka noc ka ba re to wa w am fi te a trze
• 1 ma ja – Mię dzy na ro do wy Dzień Ka szan ki na

Sta rym Ryn ku
• 1 ma ja – Bi cie re kor du Gu i nes sa w grze na gi ta -

rze, Sta ry Ry nek
• 2 ma ja – Ma jów ka na Sta rów ce
• 3 ma ja – Uro czy sto ści z oka zji Świę ta Na ro do -

we go Trze cie go Ma ja, Ka te dra, Pły ta Gro bu Niez-
na ne go Żoł nie rza, Sta ry Ry nek

• 3 ma ja – Jaz zo wy Cho pin – kon cert POS 
w sa li kon cer to wej przy ul. Ko le gial nej 23

• 3 ma ja – Kon cert Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Ma zo -
wsze” w am fi te a trze o godz. 20

• 8 ma ja – XII Pik nik Eu ro pej ski na Sta rów ce (im-
pre za 2-dnio wa)

• 9 ma ja – Fe sti wal Mu zy ki Chó ral nej w Ba zy li ce
Ka te dral nej

• 15 ma ja – Me tro – mu si cal Te a tru Buf fo w am fi -
te a trze

• 22 ma ja – Ka me ral ny Re ci tal Cho pi now ski – kon-
cert w Do mu Dar mstadt

• 25 ma ja – 100-le cie ZHP w am fi te a trze
• 27 ma ja – 29 ma ja – V Mię dzy na ro do wy Fe sti -

wal Fil mów Tu ry stycz nych w au li ra tu sza
• 27 ma ja – Śla da mi Cho pi na w War sza wie i na

Ma zo wszu – otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej
Cze sła wa Cza pliń skie go w Mu ze um Ma zo -
wiec kim

• 30 ma ja – Dzień Dziec ka w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym

CZER WIEC
• 2 czer wca – otwar cie wy sta wy po kon kur so wej

ma lar stwa śro do wi ska płoc kie go w PGS
• 5 czer wca – 30-le cie „So li dar no ści”
• 6 czer wca – Mu zy ka kur piow ska w ra mach Fe sti -

wa lu Mu zy ki Chó ral nej
• 10 czer wca – 12 czer wca – XXI Płoc ki Kra mik

Te a trów Dzie ci i Mło dzie ży – ogól no pol ski fe sti -
wal w MDK

• 11 czer wca – 13 czer wca – II Jar mark Tum ski
w ra mach Dni Hi sto rii Płoc ka i Dnia Che mi ka

• 11 czer wca – Mu si cals In Ro ma w ra mach Dni Hi -
sto rii Płoc ka i Dnia Che mi ka – am fi te atr, Wzgó -
rze Tum skie

• 12 czer wca – Go ran Bre go vic – kon cert w ra mach
Dni Hi sto rii Płoc ka i Dnia Che mi ka – am fi te atr,
Wzgó rze Tum skie

• 16 czer wca – Grand Prix w Lek kiej At le ty ce –
Miej skie Cen trum Spor tu

• 17 czer wca – 20 czer wca – XV Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Pił ki Ręcz nej w ha li Bo ro wi czki i płoc -
kich szko łach

• 19 czer wca – Ka me ral ny Re ci tal Cho pi now ski –
kon cert w Do mu Dar mstadt

• 19 czer wca – 20 czer wca – Pik nik Lot ni czy – Lot-
ni sko Ae ro klu bu, Pla ża nad Wi słą

• 19 czer wca – Wian ki – am fi te atr
• 26 czer wca – Bie sia da Kasz te lań ska – pla ża nad

Wi słą
(oprac. rł)

Im pre zo wy Płock 2010 (1)
Rok 2010 na le ży do Fry de ry ka Cho pi na. 200. rocz ni cę je go uro dzin chcą świę-
to wać nie mal wszyst kie pla ców ki. Po ni żej przed sta wia my ra mo wy ka len darz
waż niej szych im prez za pla no wa ny przez płoc kie pla ców ki kul tu ry i Miej skie Cen-
trum Spor tu na naj bliż sze pięć mie się cy. Niek tó re ter mi ny lub atrak cje mo gą ulec
nie wiel kim zmia nom. Ka len da rium na dru gą po ło wę te go ro ku po da my w na stęp -
nym nu me rze.

Ak cja po wie ści ro z-
gry wa się w Kot li nie
Kłodz kiej. Głów ną
bo ha ter ką jest Ja ni na
Du szej ko – kie dyś in -
ży nier mo stów, dziś
wiej ska na u czy ciel ka
an giel skie go, ge o gra -
fii i do zor czy ni do -
mów let ni sko wych.
Ja ni na w wol nych
chwi lach czy ta Wil lia -
ma Bla ke’a i pa trzy
w gwia zdy, bo jej pa -
sją jest astro lo gia, a wiel ką mi ło ścią – zwie rzę ta.
Gdy dzie je im się krzyw da, sta je w ich obro nie
i upo mi na się o sza cu nek dla nich. Pew nej zi my
w oko li cy za czy na ją je den po dru gim gi nąć lu dzie,
a oko licz no ści wska zu ją, że zbrod ni tych do ko na ły
zwie rzę ta.

Ol ga To kar czuk na pi sa ła m.in. Po dróż lu dzi
Księ gi (1993), E. E. (1995), Pra wiek i in ne cza sy
(1996), Grę na wie lu bę ben kach (2001) i wspom -
nia ną już książ kę Bie gu ni (2007), któ ra sprze da ła
się w osza ła mia ją cym na kła dzie po nad 74 tys. eg -
zem pla rzy. Na le ży do jed nych z naj czę ściej tłu ma -
czo nych pol skich pi sa rzy. Pra wa do tłu ma cze nia
jej ksią żek, zo sta ły sprze da ne już do po nad dwu -
dzie stu kra jów. 

Płoc ki wie czór z pi sar ką roz pocz nie się w sa li
ko lum no wej o godz. 18. (rł)

Ol ga To kar czuk
w Płoc ku
Jed na z naj bar dziej po pu lar nych i naj czę -
ściej czy ta nych pol skich pi sa rek, la u re at ka
wie lu pre sti żo wych na gród (w tym na gro dy
Ni ke 2008 za Bie gu nów) spot ka się z czy tel -
ni ka mi 25 lu te go w Książ ni cy Płoc kiej. Bę -
dzie pro mo wać swo ją naj no wszą książ kę
„Pro wadź swój pług przez ko ści umar łych”. 

W ro li głów nej zo ba czy my i usły szy my Iwo nę
Tan dec ką z Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka”, Ali nę za gra Bar ba ra Chrza now ska z de le ga tu -
ry Urzę du Mar szał kow skie go w Płoc ku, Grab ca –
za stęp ca pre zy den ta Płoc ka Da riusz Za widz ki,
a Go pla nę – Re na ta Mo sio łek, sze fo wa Płoc kie go
Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki. W po zo sta łych ro lach
wy stą pią m.in. Ma ria Mi kul ska- Za lew ska, Ka zi -
mierz Cie ślik, Sta ni sław Płu cien nik, Adam Łu -
kaw ski, Ar tur Kras i Agniesz ka Mać ko wiak. Mu -
zy kę na ży wo za gra ją Krzysz tof Mi siak i Ry szard
Wol bach. – Dwu go dzin ny spek takl z udzia łem zna -
nych płoc czan przy go to wu je dy rek tor Te a tru Dra-
ma tycz ne go Ma rek Mo kro wiec ki, któ ry do ko nał
licz nych skró tów, ale za pew niam, że wszyst kie wąt -
ki zo sta ną po ka za ne – mó wi asy sten tka re ży se ra
Ewa Li lian na Ma tu siak z Książ ni cy Płoc kiej. – Bę -
dą ele men ty ko stiu mów na wią zu ją ce do dra ma tu.
Bę dzie też sce no gra fia: las, Gop ło i za mek. Czy po -
ka że my sce nę mor du? Oczy wi ście! 

Pre mie ra: 4 lu te go o godz. 19. (rł) 

Bal la dy na z VI Pa mi
In sce ni zo wa ne czy ta nie „Bal la dy ny” to
po mysł na za koń cze nie Ro ku Sło wac kie go
w Książ ni cy Płoc kiej. W ob sa dzie zna le źli
się zna ni płoc cza nie.
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Wie czór z Jac kiem Bor -
kow skim bę dzie prze peł nio -
ny hu mo rem, ka ba re tem, mo -
no lo ga mi sa ty rycz ny mi i
prze de wszyst kim pio sen ka -
mi, w tym naj wię kszy mi
prze bo ja mi Fran ka Si na try.

Ak tor od 1977 do 1999 r.
zwią za ny był z Te a trem Ate -
ne um w War sza wie, w któ rym
stwo rzył wie le nie za pom nia -
nych ról m.in. w ,,Por no gra fii”
Wi tol da Gom bro wi cza,
,,Zem ście” Alek san dra Fre -
dry, ,,Wiś nio wym Sa dzie”
An to nie go Cze cho wa. Współ -
pra ca z Woj cie chem Mły nar -
skim za o wo co wa ła ta ki mi
spek ta kla mi jak ,,Tu wim”,

,,Brel”, ,,Wy soc ki”, wresz cie
prze bo jo wym spek ta klem ka -
ba re to wym ,,He mar”. Licz ne
wy stę py w pro gra mach te le -
wi zyj nych, te a trach TVP,
przy nio sły Bor kow skie mu du -
żą po pu lar ność, któ rą ugrun to -
wa ły ro le w se ria lach. Piotr
Ra fal ski z ,,Kla nu” czy Ja kub
Re ut z ,,Ma tek, żon i ko cha -
nek” to po sta ci, któ re za pew -
ni ły ich wy ko naw cy po zy cję
gwia zdy.

Ja cek Bor kow ski ce nio ny
jest rów nież ja ko Mistrz Ce r-
e mo nii. Wie lo krot nie pro wa -
dził fi na ły Miss Po lo nia, Ba -
le Mi strzów Spor tu, Te le Ka -
me ry itp. (m.w.)

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i
Sztu ki, Do m Dar mstadt 13
lu te go, godz. 18. Bi le ty
w ce nie 20 zł.

Si na tra we dług Bor kow skie go
Ja cek Bor kow ski, zna ny jest nie tyl ko ze swo ich kre a cji ak tor skich w te -
a trze i w fil mie. Pub licz ność ce ni go rów nież za ciep ły, sil ny głos, któ ry
poz wa la mu na sze ro kie moż li wo ści re per tu a ro we. Uta len to wa ne go ak-
to ra bę dzie moż na po dzi wiać pod czas spot ka nia w Do mu Dar mstadt.

– Ja kiś film, zdję cia, kil ka
opo wie ści, tak właś nie two -
rzy się ma rze nie. Do je go re -
a li za cji po trzeb ne są szcze re
chę ci i mie sią ce przy go to -
wań, pla no wa nia tra sy, czy-
ta nie ko lej nych prze wod ni -
ków – twier dzi Ka ro li na Du -
dek. – I właś nie wte dy, gdy

wszyst ko jest już do pię te na
ostat ni gu zik, a ka len darz
wy pra wy za peł nio ny co do
mi nu ty, na lot ni sku w Na i ro -
bi po ja wia się ON i nic już
nie jest ta kie sa mo. Mia łeś
być zwy kłym tu ry stą, a je steś
miesz kań cem Ke nii, mia łeś
spać w ho te lu, a śpisz w gli -

nia nej le pian ce, mia łeś jeść
ke nij skie ra ry ta sy, a jesz gu -
mia stą skó rę przy cze pio ną
do ko ści, mia łeś oglą dać pla -
że i pal my, a oglą dasz uś -
miech nię te twa rze dzie ci,
prze dzie rasz się przez rów ni -
ko wy las, że by do trzeć do
miej sca, w któ rym mia ło Cię
prze cież nie być, tra cisz ple-
cak, tra fiasz do szpi ta la,
ucie kasz przed za ko cha nym
po li cjan tem, sy piasz w slum -
sach. Co się dzie je?! – py ta
Du dek. (m.w.)

Dom Dar mstadt, czwar tek
11 lu te go, godz. 18. Wstęp
wol ny.

Wy pra wa do Ke nii
W Do mu Dar mstadt w Klu bie Po dró że im. To ny’e go
Ha li ka tym ra zem slaj dy z Ke nii. Ten eg zo tycz ny
kraj w pre zen ta cji za ty tu ło wa nej „Po le Po le Mzun -
gu – czy li Ke nia 2009” przyb li żą Agniesz ka Ka raś
i Ka ro li na Du dek.

Lu cia no Pa va rot ti uro dził
się 12 paź dzier ni ka 1935 ro ku
w Mo de nie. W wy ni ku wy gra -
ne go kon kur su w Reg gio Emi -
lia w 1961 za de biu to wał ja ko
Ru dolf w Cy ga ne rii Puc ci nie -
go. Już dwa la ta póź niej wys-
tąpił w Co vent Gar den, 1965
w La Sca li, a w 1968 w Me tro -
po li tan Ope ra. Wy stę po wał na
sce nach czo ło wych te a trów
ope ro wych świa ta. 

W la tach 90., roz po czy na -
jąc kon cer tem 7 lip ca 1990

w Ter mach Ka ra kal li w Rzy -
mie (w przed dzień me czu fi -
na ło we go mi strzostw świa ta

w pił ce noż nej), za po cząt ko -
wał z Pláci do Do min go
i José Car re ra sem słyn ne
kon cer ty „Trzech te no rów”,
ma ją ce miej sce na sta dio -
nach i w wiel kich par kach
miej skich.

W Pol sce wy stą pił dwu krot -
nie: po raz pier wszy w la tach
60. w Fil har mo nii Po mor skiej
w Byd gosz czy – jesz cze bez
ro zgło su me dial ne go oraz w
1995 r. w Sa li Kon gre so wej w
War sza wie.

W 2004 roku za koń czył ka -
rie rę, od wo łu jąc kon cer ty
w za pla no wa nej po że gnal nej
tra sie do o ko ła świa ta. 

Zmarł 6 wrześ nia 2007 roku
w swo im do mu w Mo de nie. 

(m.w.)

Po kaz fil mu w Do mu Dar -
mstadt 4 lu te go, godz. 10,
17. Wstęp wol ny. 

Wiel ki Pa va rot ti
Film do ku men tal ny o naj wię kszym te no rze na szych
cza sów – wło skim śpie wa ku Lu cia no Pa va rot tim
zo sta nie po ka za ny w Do mu Dar mstadt. Film za ty tu -
ło wa ny „The Me tro po li tan Ope ra Gu ild. Lu cia no Pa -
va rot ti: Gran dis si mo” pre zen to wa ny bę dzie w ję zy -
ku an giel skim. 

Wy sta wa „Cho pi now skie
im pre sje” pre zen tu je dzie ła
czte rech pań ze sto li cy – Jo an -
ny Cas se lius, An ny Len kie -
wicz, Ali ny Okszy -O rze chow -
skiej i Ewy Sie miń skiej. Są to
pra ce ab strak cyj ne, po zo sta -
wia ją ce od bior cy swo bo dę in -
ter pre ta cji. Ha sło „pej zaż” nie
na le ży brać tu tak do słow nie.
To nie tyl ko prze two rzo ne
przez twór czą wy o braź nię kra-
jo bra zy uka zu ją ce pięk no ota -
cza ją ce go świa ta, ale tak że
skom pli ko wa ny pej zaż wew -
nętrz nych prze żyć czło wie ka,
czy ulot ne wra ża nia „pej za żu
świet lne go”. Moż na od na leźć
też płoc kie ak cen ty. In spi ra cją
dla Jo an ny Cas se lius by ła
m.in. skar pa wi śla na w Płoc ku.
Ty tuł wy sta wy to ukłon

w stro nę wy bit ne go kom po zy -
to ra, za in spi ra cje któ re da je
twór com re pre zen tu ją cym róż -
ne dzie dzi ny sztu ki, je go
wspa nia ła mu zy ka. 

Te ma tycz nie na wią zu je do
tej wy sta wy pre zen ta cja obra -
zów płoc kiej ma lar ki Zo fii Sa -
mu sik – Za rem by. W Ma łej
Ga le rii moż na oglą dać jej pej -
za że, uję te bar dziej re a li stycz -
nie, ale o poe tyc kiej lek ko ści
i zna ko mi tym uch wy ce niu na -
stro ju. Obra zy uka zu ją uro kli -
we za kąt ki, nie kie dy bar dzo ta -
jem ni cze, in nym ra zem zach-
wy ca ją fe e rią barw. Wi dać, że
ar tyst ka jest bar dzo wraż li wa
na pięk no na tu ry i po tra fi je
zna ko mi cie prze ka zać. 

Pra ce ar ty stek moż na oglą -
dać do 21 lu te go. (ab)

Pej za ż nie jed no ma imię
Ciep łe i ener ge tycz ne pej za że to wspa nia ła pro po zy -
cja na zi mo we dni. W Płoc kiej Ga le rii Sztu ki moż na
po dzi wiać pra ce pię ciu ar ty stek, któ re róż ni spo sób
wy ra ża nia emo cji, ale łą czy umi ło wa nie ma lar stwa.

Ty dzień póź niej z ekra nu
pad ną nieś mier tel ne sło wa
„Ju tro też bę dzie dzień” –
wy po wie dzia ne przez Vi vien
Le igh (Scar lett) do za bój czo
przy stoj ne go Clar ka Gab le’a
(Rett But ler), czy li pa ry
wszech  cza sów z obra zu
„Prze mi nę ło z wia trem”. 15
lu te go „Przed wioś nie” za pra -
sza na „An nie Hall” uwa ża ny
za prze ło mo wy film Wo o dy
Al le na, o uro czej pio sen kar -
ce z noc ne go klu bu (Dia ne
Ke a ton). Staw kę za my ka
„Ha ir” – peł na ener gii i pa sji
bły skot li wa adap ta cja słyn -

ne go bro ad way ow skie go
mu si ca lu w re ży se rii Mi lo sa
For ma na. Zo ba czy my go 22
lu te go. Wszyst kie se an se
w ra mach cy klu „Kla sy ka ki -
na” roz po czy na ją się o godz.
19. Bi le ty w ce nie 12 zł.

Ty le sa mo zap ła cą ci, któ -
rzy wy bio rą się do „Przed-
wioś nia” na fil mo we fe rie.
Co dzien nie o godz. 11, obok
fil mów pre mie ro wych – „Al -
vi na i wie wió rek 2” i „Pla ne -
ty 51”, bę dzie moż na zo ba -
czyć dwa naj wię ksze hi ty mi -
nio ne go ro ku – „Odlot”
i „Epo kę lo dow co wą”. (rł)

Za graj to jesz cze raz, Sam
Ko lej na pro po zy cja dla mi łoś ni ków am bit nej ki ne ma -
to gra fii. 1 lu te go No ve Ki no Przed wioś nie otwie ra no -
wy po nie dział ko wy cykl fil mo wy, w któ rym po ka że,
do sko na le zna ne, ale na dal uwiel bia ne ty tu ły zza
oce a nu. Pier wsza bę dzie „Ca sab lan ca” – naj słyn niej -
szy me lo dra mat wszech cza sów z Humphre y’em Bo -
gartem i In grid Ber gman w ro lach głów nych.

Kadr z fil mu „Ca sab lan ca”
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Ta lent wo kal ny od kry to
w Pa nu bar dzo wcześ nie.
Ja ko dzie się cio la tek za czął
Pan śpie wać w chó rze chło -
pię cym w kra kow skiej fil-
har mo nii.

Ja ko śpie wa ją cy chłop czyk
da łem się poz nać znacz nie
wcześ niej. Już w wie ku czte -
rech lat do sta łem dy plom na
prze glą dzie mię dzy przed -
szkol nym za wy ko na nie ów -
czes ne go hi tu „Wa len ty na
twist”. Śpie wa nie nie by ło
wte dy mo ją pa sją, bo by łem
tre mia rzem. W chó rze na to -
miast by łem so li stą, więc też
de ner wo wa łem się przed wy -
stę pa mi. Ina czej jest, kie dy
moż na się scho wać za in ny -
mi, przed so li stą stoi wię ksze
wyz wa nie. Do dzi siaj lu bię
wyz wa nia, już się tak bar dzo
nie tre mu ję. Chy ba bar dziej,
w ta ki spo sób, jak mó wi Zby -
szek Wo dec ki, któ ry za py ta ny
czy ma tre mę od po wia da –
owszem, de ner wu ję się czy
zap ła cą. 

Z wyksz tał ce nia jest Pan
ak to rem, ale wo li Pan estra -
dę bar dziej niż te atr czy ka -
me rę? 

Przyz na ję, że nie je stem
czło wie kiem te a tru. Śpiew
po cią ga mnie naj bar dziej.
Tekst bar dzo szyb ko się
sta rze je, szcze gól nie je śli
ma ja kąś za ska ku ją cą pu -
en tę. Raz po wie dzia ny
w ja kimś miej scu, już jest
spa lo ny. Pio sen ki na to -
miast ży ją bar dzo dłu go.
Szla gie ry, któ rych słu cha ły
na sze pra bab ki, bab ki czy
mat ki na dal są atrak cyj ne dla
pub licz no ści. Nie zwra cam
uwa gi na to, co obec nie epa tu-
je z me diów, po pro stu ro bię
swo je. Da je mi to du żo sa ty-
s fak cji. Śpie wa nie to mo je
hob by.

Jed nak cią gnie Pa na do
ak tor stwa. Wy stą pił Pan
w kil ku fil mach, w tym
u Ma gda le ny Ła zar kie -
wicz w „Ostat nim dzwon -
ku”, An drze ja Waj dy
w „Kor cza ku”, czy u Ste -
ve na Spiel ber ga w „Li ście
Schin dle ra”. 

U Waj dy czy Spiel ber ga to
by ły epi zo dy. To wa rzy szy ły
te mu oczy wi ście wiel kie
emo cje, wy ni ka ją ce ze spot -
ka nia na pla nie fil mo wym
gwiazd ak tor skich czy re ży -
ser skich, szcze gól nie w tej

pro duk cji mię dzy na ro do wej.
Ale co ja tu bę dę ka dził, że to
ja kieś mo je wiel kie do ko na -
nia. No, ma się to w CV i mi -
ło się poch wa lić, że wy stą pi ło
się w fil mie oska ro wym.
Owszem, pięk ne wspom nie -
nia, ale ta ka zna czą ca ro la i to

z cza sów sta wia nia pier-
wszych kro ków ak tor skich to
Świr w „Ostat nim dzwon ku”
z 1989 ro ku. Na owe cza sy
oka zał się on fil mem kul to -
wym. Zresz tą do dzi siaj jest
od bie ra ny ja ko głos po ko le -
nia, swo i sty ma ni fest tam tych
lat, okra szo ny do te go wspa -
nia łą mu zy ką Zbi gnie wa Pre -
is ne ra. Z tym fil mem mam
bar dzo mi łe wspom nie nia
i jest to w dal szym cią gu mo -
ja ak tor ska wi zy tów ka. 

Ma Pan bar dzo róż no rod -
ny re per tu ar – arie ope ro -
we, pio sen ki ka ba re to we,
po po we prze bo je, mu zy ka
sa kral na. Wój cic ki zaś pie -
wa wszyst ko?

Skła da jąc sa mo kry ty kę mu -
szę przyz nać, że mam ni kły
włas ny re per tu ar. Jed nak
wach larz pre zen to wa nych

prze ze mnie utwo rów jest bar -
dzo sze ro ki. Nie bez ko ze ry
mo je re ci ta le no szą ty tuł „Od
La Sca li do Piw ni cy Pod Ba -
ra na mi”. Pio sen ki wy bie ram
ego i stycz nie, pod sie bie. Się -
gam po ta kie utwo ry, w któ -
rych mój głos do brze się

spraw dza i mam po mysł na
ich wy ko na nie. Śpie wam
pieś ni ne a po li tań skie, pio -
sen ki Mar ka Gre chu ty,
zes po łu AB BA i z wiel kie -
go świa to we go re per tu a ru.
Bę dzie to mo że tro chę nie -
skrom ne, ale twier dzę, że
nie wie le osób w na szym

kra ju zaj mu je się re per tu a -
rem, w któ rym trze ba wy ka -
zać się nie tyl ko gło sem, mu -

zy kal no ścią, wraż li wo ścią,
hu mo rem, ale tak że do brym
kon tak tem z wi dow nią. Ja
umiem i lu bię za kum plo wać
się z pub licz no ścią. 

Mó wią o Pa nu „Kie pu -
rek”, po rów nu jąc do słyn ne -
go chło pa ka z Sos now ca i do -
ce nia jąc w ten spo sób pań -
skie in ter pre ta cje utwo rów,
któ re przy nio sły Ja no wi Kie -
pu rze nieś mier tel ną sła wę.

Muszę się pochwalić, że też
śpie wa łem w róż nych miej s-
cach – z bal ko nu w Sos now cu
pod czas od sło nię cia pom ni ka
Ja na Kie pu ry, z bal ko nu ho te -
lu Bri stol w War sza wie, na
scho dach, wy się gni kach. To
by ły mi łe przy go dy ar ty stycz -

ne. Wie lu jest ge nial nych
śpie wa ków ope ro wych, któ -
rzy ma ją w re per tu a rze „Bru -
net ki, blon dyn ki”, „Ni no, ach
uś miech nij się”, „O so le
mio”. Śpie wa ją tak wiel kim
gło sem, że aż ży ła im wy cho -
dzi. Mo im zda niem mu si być
w tym jesz cze coś ulot ne go,
uś miech fi lu ter ny, wdzięk,
tzw. esprit, jak ma wia ją Fran-
cu zi. Śpie wam te uto wry po
swo je mu i wi dać pub licz no ści
po do ba się to, co pro po nu ję.
Tyl ko do mo je go wy glą du są
cza sem pew ne „re kla ma cje”.
Szcze gól nie ko bie ty są roz -
cza ro wa ne mo im wzro stem.
Nie je stem wiel kiej po stu ry,
ale na sce nie wy da ję się wyż -
szy. Kie dy scho dzę ze sce ny,
to nie kie dy tak bez par do no wo
mó wią do mnie: My śla łam, że
jest Pan wyż szy. Piotr Skrzy-
nec ki po ra dził mi, że bym
w ta kich przy pad kach od po -
wia dał: Pro szę pa ni, mo że nie
je stem wy so ki, ale jak sta nę
na por tfe lu, to mam 185.

W tym ro ku w stycz niu
koń czy Pan pięć dzie siąt lat.
Bę dzie ja kaś fe ta z tej oka zji?

Je stem za sko czo ny, że to
już ty le. Zu peł nie się na ty le
lat nie czu ję. Po nie waż wy -
cho wa łem się w Piw ni cy Pod
Ba ra na mi uwiel biam fe to wać
wszyst kie nie ty po we rocz ni -
ce, dla te go w ze szłym ro ku
świę to wa łem 39-le cie pra cy
ar ty stycz nej. Wszyst kich to
dzi wi ło. I o to właś nie cho dzi,
że by mó wi li, py ta li. Tę pięć -
dzie siąt kę też bę dę świę to wał.
Za mie rzam w okre sie przed-
wa ka cyj nym urzą dzić w Kra -
ko wie z wiel ką pom pą bal
w ple ne rze. Te raz bę dzie tyl -
ko im pre za w ro dzin no -to wa -
rzy skim gro nie. Ko ty lio ny,
ser pen ty ny już są za mó wio ne,
na te le bi mie bę dzie kró lo wał
mój ulu bio ny zes pół AB BA,
a wo dzi re jem na tym ba li ku
bę dzie Be a ta Ry bo tyc ka. 

Ja cek Wój cic ki z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz ną 
ba wił pub licz ność kar na wa ło wy mi prze bo ja mi
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Na por tfe lu je stem wyż szy
Z Jac kiem Wój cic kim, śpie wa kiem i ak to rem, któ ry wy stą pił z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz ną 

w kon cer cie „Ryt my kar na wa łu”, roz ma wia ła Ali na Bo czkow ska 

Zby szek Wo dec ki 
za py ta ny czy ma tre mę 
od po wia da: owszem, 

de ner wu ję się czy zap ła cą

Z Płoc ką Or kie strą Sym-
fo nicz ną w kon cer cie „Bo -
gu sław Ka czyń ski za pra -
sza...” wy stą pią zna ko mi ci
so li ści: Ka ta rzy na Tryl nik –
so pran, Ma gda le na Idzik –

mez zo so pran, Da riusz Sta -
chu ra – te nor, An drzej Ko -
strzew ski – ba ry ton. Płoc -
kich in stru men ta li stów po -
pro wa dzi dy ry gent Mar cin
Wol niew ski.

Gos po darz wie czo ru zna -
ny jest z bar wne go pre zen -
to wa nia ar ty stów i ich dzieł.
Za swo ją kul tu rę sło wa
otrzy mał ty tuł „Mistrz Mo -
wy Pol skiej”. Udział ta kiej
oso bo wo ści świa ta kul tu ry
w ro li gos po da rza wie czo ru
gwa ran tu je pub licz no ści,
obok wspa nia łych wra żeń
mu zycz nych, tak że nie za -
pom nia ne opo wie ści o ar ty -
stach i ich dokonaniach. 

Na kon cer ty moż na się wy -
brać 11 i 12 lu te go o godz. 19
do sa li kon cer to wej przy ul.
Ko le gial nej 23. (aba)

Czar mu zy ki i ane gdo ty
Bo gu sław Ka czyń ski, twór ca Eu ro pej skie go Fe sti -
wa lu im. Ja na Kie pu ry w Kry ni cy oraz zna ne go na
świe cie Fe sti wa lu Mu zy ki w Łań cu cie, ulu bie niec
pub licz no ści i gwia zdor Te le wi zji Pol skiej po pro wa -
dzi w Płoc ku kon cert, w któ rym zabrz mią arie i du e -
ty z naj słyn niej szych oper, ope re tek i mu si ca li oraz
pieś ni ne a po li tań skie.
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Wpraw dzie nie wszyst ko
jesz cze stra co ne, ale ra czej
trud no so bie wy o bra zić, że -
by pro wa dzą cy w ta be li zes -
pół Vi ve Kiel ce stra cił dzie -
się cio pun kto wą prze wa gę
w sze ściu li go wych ko lej -
kach (5 li go wych ko le jek II
run dy ro ze gra no je sie nią
jesz cze przed zi mo wą przer -
wą). Obec nie kiel cza nie wy -
da ją się być po za za się giem
ko go kol wiek na kra jo wym
pod wór ku i wszyst ko wska -
zu je na to, że pod wo dzą
cha ryz ma tycz ne go tre ne ra
Bo gda na Wen ty pew nie
zmie rza ją po ko lej ny ty tuł
mi strza Pol ski. 

No wi szko le niow cy
Obec nie płoc cy ki bi ce

z nie po ko jem, a za ra zem na -
dzie ją ocze ku ją na ko lej ne
wy stę py Wi sły pod wo dzą
no we go szko le niow ca. Jest
nim 44-let ni Szwed Tho mas
Si vertsson, któ ry mi mo bra -
ku spek ta ku lar nych suk ce -
sów ja ko tre ner, mo że poch -
wa lić się bo ga tą ka rie rą za -
wod ni czą. Si vertsson ro ze -
grał 208 spot kań w re pre -
zen ta cji Szwe cji (458 bra -
mek) zdo by wa jąc z nią mi -
strzo stwo świa ta w 1999 ro -

ku oraz wi ce mi strzo stwo w
1997 i 2001. W 1998, 2000
oraz 2002 ro ku zo stał trzy -
krot nie mi strzem Eu ro py.
No wy szko le nio wiec pod pi -
sał pół rocz ny kon trakt z Wi -
słą od 19 grud nia, ale jed no -
cześ nie bę dzie kon ty nu o wał
pra cę z re pre zen ta cją Por tu -
ga lii, gdzie peł ni fun kcję
asy sten ta pier wsze go tre ne -
ra. W pra cy szko le nio wej
z zes po łem Wi sły tre ne ro wi
Si vertsso no wi po ma gać bę -
dzie Pa trick Hod berg, któ ry
ma być od po wie dzial ny za
przy go to wa nie fi zycz ne za -
wod ni ków. Ten 43-let ni
Szwed na swo im kon cie ma
współ pra cę m.in. z re pre zen -
ta cją Szwe cji, KIF Kol ding
i Flen sbur giem. Je go pod sta -
wo wym za da niem bę dzie
za poz na nie się z mo to ry ką
za wod ni ków oraz uło że nie
spe cjal ne go pla nu tre nin go -
we go ba zu ją ce go na kom-
plek so wych ćwi cze niach,
któ re ma ją za po bie gać kon-
tu zjom. 

Trud ne spot ka nia
Efek ty współ pra cy te go

szwedz kie go du e tu płoc cy
ki bi ce bę dą mo gli oce nić
już nie ba wem, gdyż 3 lu te -

go zes pół Wi sły ro ze gra
mecz w ra mach 1/4 Pu cha ru
Pol ski z eki pą Sta li Mie lec.
Wy ja zdo wa po ty czka z li de -
rem I li gi pre ten du ją cym do
ek stra kla sy, bę dzie z pew -
no ścią do brym prze tar ciem
przed li go wym spot ka niem
z Tre ve lan dem Ol sztyn, któ -
ry bę dzie go ścił w Płoc ku 6
lu te go w ra mach 17. ko lej ki
li go wych ro zgry wek. Mecz
z eki pą z Ol szty na do star czy
z pew no ścią wie lu emo cji,
gdyż po do piecz ni tre ne ra
Krzysz to fa Ki sie la spi su ją
się w tym se zo nie wy jąt ko -
wo do brze i zaj mu ją 3. lo ka -
tę w li go wej ta be li. Zgro -
ma dzi li do tej po ry tyl ko 
1 punkt mniej niż Wi sła i w
przy pad ku zwy cię stwa wy -
prze dzą w ta be li płoc czan.
Po tych zma ga niach wi śla -
ków cze ka ją dwa trud ne wy -
ja zdy do Zag łę bia Lu bin
(12.02) i Niel by Wą gro wiec
(20.02). W płoc kiej ha li
zwa nej po tocz nie „Bla szak
Are na” płoc cy ki bi ce zgro-
ma dzą się po now nie 24
lutego po nie waż w ra mach
20 ko lej ki li go wych zma gań
do Płoc ka przy je dzie zes pół
Vi ve Kiel ce. 

Piotr Marek No wicki

Cze ka my na li gę
W cie niu emo cji zwią za nych z wy stę pa mi re pre zen ta cji na ro do wej w Mi -
strzo stwach Eu ro py do wal ki o mi strzo stwo kra ju przy go to wu ją się pił -
ka rze ręcz ni płoc kiej Wi sły. Pier wsza część se zo nu za sad ni cze go nie wy -
pa dła w wy ko na niu płoc czan naj ko rzyst niej. Za rów no ki bi ce, dzia ła cze jak
i sa mi za wod ni cy z pew no ścią li czy li na lep sze wy ni ki, a tym sa mym na
po kaź niej szą zdo bycz pun kto wą gwa ran tu ją cą wal kę o pier wszą lo ka tę
w li go wej ta be li przed me cza mi play -off. 

|  spor t

875 za wod ni ków z ca łej
Pol ski ukoń czy ło XXVII
Bieg Cho mi czów ki na dy s-
tan sie 15 km. W tym gro nie
zna laz ła się szóst ka za wod ni -
ków z Płoc ka. Pier wsze
w tym ro ku za wo dy oka za ły
się dla płoc czan bar dzo uda -
ne. W kla sy fi ka cji klu bo wej
za wod ni cy TKK F za ję li dru -
gie miej sce, ustę pu jąc tyl ko
12. Bry ga dzie Zme cha ni zo -
wa nej ze Szcze ci na (z Olim -
pij czy kiem z Syd ney Ra fa łem
Wój ci kiem). Trze cie miej sce
za ję ła dru ży na z War sza wy –
KB Gym na sion. Tak że in dy -

wi du al nie płoc cza nie mo gą
się poch wa lić wy so ki mi lo ka -

ta mi. Prze my sław Gi żyń ski
za jął z nich naj wyż sze miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
– dwu na ste, zaś w ka te go rii
M-30 za jął naj gor szą dla każ -
de go spor tow ca czwar tą lo ka -
tę. Miej sca na po dium w swo -
ich ka te go riach wie ko wych
za ję li: Syl we ster Dą brow ski
pier wsze w M-50, Woj ciech
Więc kow ski dru gie w M-45,
zaś Zo fia Chą dzyń ska trze cie
w K-40. 

Świet ne wy ni ki u pro gu se -
zo nu do brze pro gno zu ją
przed ko lej ny mi za wo da mi,
któ re od bę dą się 28 lu te go
we Wią zow nej na dy stan sie
21,1 km (pół ma ra ton).

Płoc cza nie 
w Cho mi czów ce

Kibice z nadzieją czekają na kolejne występy swojego zespołu
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W ka te go rii wa go wej +63
kg Mo ni ka Dziem bow ska
wy wal czy ła srebr ny me dal,
a jej ko le żan ka klu bo wa Mar-
ty na Ma ślan ka w wa dze do 40
kg uzy ska ła 3. lo ka tę oraz
brą zo wy me dal. Niewie le
rów nież w mę skich po ty -
czkach za bra kło Do mi ni ko wi
Ber liń skie mu, któ ry osta tecz -
nie za jął 5. lo ka tę. Na le ży
w tym miej scu do dać, że za -
wod ni cy nie są jesz cze
w szczy to wej for mie, gdyż
ten tur niej był ko lej nym w cy -
klu przy go to waw czym do
Ogól no pol skiej Olim pia dy
Mło dzie ży w Ju do. – Gru py
pro wa dzo ne przez Pio tra Ja -
nu szew skie go i Krzysz to fa
Masz ta kow skie go ca ły czas są
w cy klu tre nin go wym prze pla -
ta nym du żą ilo ścią star tów –
mó wi pre zes Le szek Ja nu -
szew ski. – Suk ces z War sza wy
z pew no ścią cie szy, ale ca ły
czas pra cu je my nad po pra wą
szwan ku ją cych ele men tów.
Sta ra my się star to wać w
tur nie jach cen tral nych bę dą -

cych w ka len da rzu Pol skie go
Związ ku Ju do, gdyż li czy my
na kon fron ta cję z naj lep szy mi. 

Z uwa gi na ogra ni czo ne
środ ki fi nan so we klub nie
jest w sta nie kon fron to wać
wszyst kich za wod ni ków na
im pre zach ogól no pol skich,
ale bio rą oni udział w za wo -
dach lo kal nych. Na po cząt ku
grud nia ro ze gra no VIII Mię -
dzy po wia to wy Tur niej Ju do
o Pu char Pre ze sa Płoc kiej
Spół dziel ni Lo ka tor sko –
Włas no ścio wej. Przy wspó -
łu dzia le w or ga ni za cji im pre -
zy Urzę du Mia sta Płoc ka
uda ło się zgro ma dzić na star-
cie 159 za wod ni ków z 7 klu -
bów. Oprócz płoc kich spor -
tow ców zrze szo nych w El jo -
cie, Sen sei, Ju trzen ce i Ju do -
Ka no na star cie sta nę li ju do -
cy z UKS Pi ra nia Gro dzisk
Ma zo wiec ki i Shi zo ku Ostró-
da. – Aż 20 za wod ni ków tre -
nu ją cych na co dzień w klu -
bie El jot sta nę ło na naj wyż -
szym stop niu po dium – cie -
szy się Ja nu szew ski. P.N.

Me da lo wy El jot
Prze łom ro ku to okres niez wy kle uda nych star tów
ju do ków płoc kie go El jo ta. Na Mi strzo stwach Ma zo -
wsza Ju nio rów i Ju nio rów Młod szych w War sza wie
(24 stycz nia) płoc cza nie zdo by li dwa me da le. 

Bie ga cze To wa rzy stwa Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej
w Płoc ku roz po czę li no wy rok od srebr ne go me da lu.

In dy wi du al ne wy ni ki płoc czan
Gi żyń ski Prze my sław 00:53:25 – 12. miej sce w ge ne ral nej, 4 w M-30
Więc kow ski Woj ciech 00:54:34 – 17. w ge ne ral nej, 2 w M-45
Dą brow ski Syl we ster 00:58:12 – 34. w ge ne ral nej, 1 w M-50
Zo fia Chą dzyń ska 01:14:34 – 349. w ge ne ral nej, 3 w K-40
Ed mund Stań czak 01:07:36 – 161. w ge ne ral nej, 6 w M-55
Dud kow ski Mar cin 01:09.00 – 191. w ge ne ral nej, 42 w M-20
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Kar na wał to czas ra do ści,
tań ców i je dy nej moż li wo ści
za ist nie nia, ja ko ktoś zu peł -
nie in ny – kró lew na, kos mi -
ta z,,Gwiezd nych wo jen”,
kow boj czy dia be łek. Wie -
dzą o tym dzie ci ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 18, któ re na
ba lu ma sko wym ba wi ły się
do sko na le.                     (i.j.) FO
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„Nie ma jak Bab cia, nie
ma jak Dzia dek” uwa ża ją
ucz nio wie kla sy I b Szko ły
Pod sta wo wej nr 21. Świę to
Bab ci i Dziad ka by ło oka -
zją do mi łe go spot ka nia,
pod czas któ re go dzie ci re -

cy to wa ły wier sze, śpie wa ły
pio sen ki oraz po pi sy wa ły
się umie jęt no ścia mi gry na
in stru men tach. Wy stę py
ucz niów okra szo ne zo sta ły
po ka zem tań ca to wa rzy -
skie go. Na za koń cze nie

spot ka nia wnu czę ta wrę -
czy ły bab ciom i dziad kom
włas no ręcz nie wy ko na ne
tu li pa ny. Opie kę ar ty stycz -
ną nad pro gra mem spra wo -
wa ła Ma ria Kuź niew ska.

(m.k.)

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Bab ci i Dziad ka
świę to wa li tak że ucz nio -
wie klas II w SP nr 18.
Przy go to wa li kon cert mu -
zycz no – poe tyc ki, któ ry
do łez wzru szył ich ko cha -
nych Dziad ków. Dzie ci
śpie wa ły pio sen ki i re cy -
to wa ły wier sze pod kre śla -
ją ce zna czą cą ro lę bab ci
i dziad ka w ich ży ciu. Wy -
ra zem wdzięcz no ści by ły
włas no ręcz nie wy ko na ne
kwia ty i zło żo ne ży cze nia:
,,Niech dzia du nio z ba bu -
nią tak dłu go nam ży ją,
pó ki ko mar i mu cha mo -
rza nie wy pi ją!” (i.j.)FO
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Gdzie jest Mi ko łaj?
Ucz nio wie klas IV -VI z „Osiem nast ki”, na le żą cy do Ko ła

Te a tral ne go, opo wie dzie li przed szko la kom z Miej skie go
Przed szko la nr 8 hi sto rię pew ne go Bo że go Na ro dze nia, pod-
czas którego mia ła znik nąć po stać św. Mi ko ła ja i je go po -
moc ni ków. Po stęp w kra i nie mi ko ła jo wej zwią za ny z kom -
pu te ry za cją do pro wa dził do te go, że wszyst kie dzie ci i dzie -
cin ni do ro śli mie li nie otrzy mać wy ma rzo nych po dar ków.
Sy tu a cję ura to wa ły nad wszyst kim czu wa ją ce do bre anio ły,
któ re przy wró ci ły ma gię Wie czo ru Wi gi lij ne go. (i.j.)

Na za ba wę dzie ci przy szły
po prze bie ra ne za róż ne po sta -
cie z ba jek. Na par kie cie moż -
na by ło spot kać księż ni czki,
kow bo jów, mo ty la i in nych
fan ta zyj nie odzia nych go ści.
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. Pod
ko niec za ba wy przy był Mi ko -
łaj, któ ry tak że ob da ro wał je
sło dy cza mi. W za mian ocze -
ki wał pio se nek i wier szy ków,
któ ry mi dzie ci chęt nie się po -
pi sy wa ły. Ro dzi ce mie li du żo
pra cy przy uwiecz nia niu swo -
ich po ciech na fo to gra fiach. 

W mi łej at mos fe rze czas
up ły wał bar dzo szyb ko. Anie -
la Nie dzie lak, prze wod ni czą ca

Ra dy Osie dla i Hen ryk Gon ta,
prze wod ni czą cy Za rzą du (na
zdję ciu) mu sie li za koń czyć
im pre zę ze wzglę du na po rę, o
któ rej roz ba wio ne ma lu chy
po win ny być już w do mach.

Dzie ci z ro dzi ca mi chęt nie
ko rzy sta ją z pro po no wa nych
im roz ry wek. Dla niek tó rych
jest to je dy ne spot ka nie w tak
du żym gro nie. Z nie cier pli wo -
ścią ocze ku ją ko lej nych spot -
kań. Dzie ci na im pre zie,,Po że -
gna nie z la tem”, któ ra od by ła
się we wrześ niu 2009 r. już
do py ty wa ły się o „cho in kę”.
Prze wod ni czą ca obie ca ła, że
w tym ro ku bę dzie tak że zor-
ga ni zo wa na za ba wa z oka zji
Dnia Dziec ka, a ko lej na „cho -
in ka” już za rok. (a.n.) 

Cho in ka w Imiel ni cyKar na wa ło wa
ma ska ra da

Ra da Miesz kań ców Osie dla „Imiel ni ca” zor ga ni zo wa -
ła za ba wę dla dzie ci z osie dla. W ha li spor to wej w Bo -
ro wi czkach 23 stycz nia, po mi mo du że go mro zu na
zew nątrz, ze bra ła się spo ra gro ma da uczest ni ków. 



Polscy reżyserzy są bardzo leniwi.
Nie chce im się zaufać aktorowi i powierzyć
mu role inne, niż te, w których się sprawdził.Artur Barciś

aktor

Cytat numeru

W O K Ó Ł  N A S

W Pol sce re kor do we 
tem pe ra tu ry no to wa no:

• – 41 stop ni Cel sju sza 
11 stycz nia 1940 ro ku 
w Siedl cach

• – 40,6 stop ni Cel sju sza 
10 lu te go 1929 ro ku
w Żyw cu

• – 40,4 stop ni Cel sju sza 
10 lu te go 1929 ro ku
w Ol ku szu

• – 38,4 stop ni Cel sju sza
12 stycz nia 1950 ro ku 
w Bia łym sto ku

Du ży spa dek tem pe ra tu-
ry po wie trza w cią gu 24

go dzin od + 8 aż do – 20
stop ni Cel sju sza 

za no to wa no 
w Płoc ku i Wło cław ku
6-7 stycz nia 1982 ro ku

Zi mo we re kor dy
Naj niż szą tem pe ra tu rę na świe cie: - 89,6 stop nia Cel sju sza 

za no to wa no na sta cji Wo stok na An tar kty dzie 21 lip ca 1983 ro ku. 
Wy nik tra fił do Księ gi Re kor dów Gu in nes sa!

Zi ma da je się we zna ki nie tyl ko lu dziom. 
Tak że zwie rzę ta cier pią z po wo du mro zów i śnie gu. 

Ła bę dzie ma ją na to spo sób 
– gro ma dzą się w jed nym miej scu, 

bo jak po wszech nie wia do mo – w sta dzie cie plej. 
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Aby do wios ny...

Z ukosa
blok rysunkowy

Ja ka to osz częd ność cza su 
za ko chać się od pier wsze go wej rze nia. 

Ju lian Tu wim
* * *

Pier wsze west chnie ni ne mi ło ści, 
to ostat nie west chnie nie ro zu mu.

Kor nel Ma ku szyń ski
* * *

Ła twiej za ko chać się, nie ko cha jąc, 
niż od ko chać, kie dy się ko cha.

Fran co is de la Ro che fo u ca uld
* * *

Szczę ście to je dy na war tość, 
któ ra się mno ży, je śli się ją dzie li.

Al bert Schwe it zer
* * *

Mi łość jest jak ober ża hisz pań ska – spo ży wa się
tyl ko to, 

co się sa me mu przy nio sło. 
Pab lo Pi cas so

* * *
Ro zum i mi łość rzad ko cho dzą w pa rze. 

Wil liam Sha kes pe a re

W lutym swoje święto
obchodzą zakochani.
Wszystkim trafionym 
strzałą Amora
dedykujemy
garść aforyzmów.


