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Re mont bu dyn ku to rów nież re mont
sy ste mu za rzą dza nia pla ców ką, któ ry
peł ną pa rą ru szył od no we go ro ku. Ma
uspraw nić dzia ła nie oś rod ka tak, aby
szyb ciej, sku tecz niej, w spo sób per-
fek cyj ny i ciąg ły zag wa ran to wać le -
cze nie zgła sza ją cym się pa cjen tom. 

– To ma być swe go ro dza ju kom-
plek so wy ser wis – mó wi dr Ma rek
Wię cek, ko or dy na tor ds. re ha bi li ta cji
przy Płoc ki ZOZ -ie.

Niech lub na prze szłość

Przy pom nij my, że bu do wa bu dyn ku
na po trze by COR za koń czy ła się
wios ną ubieg łe go ro ku. Dwu kon dy -
gna cyj ny bu dy nek pow stał na ty łach
sta rej przy chod ni (ta, po re mon cie, od

wrześ nia ubr. słu ży Za kła do wi Opie -
kuń czo – Lecz ni cze mu). Na par te rze
zna lazł się m.in. hall z szat nią, po cze -
kal nia, re je stra cja oraz po ko je za bie -
gów re ha bi li ta cyj nych. Na pię trze
pow sta ły sa le ćwi czeń gru po wych
i in dy wi du al nych.

Wię cek przyz na je, że prze bu do wy
wy ma gał rów nież sta ry, pe łen nie pra -
wi dło wo ści, sy stem.

– Wszyst kie po rad nie z Płoc ka
i oko lic pra co wa ły w ten sam spo sób,
któ ry się nie spraw dzał. Otwie ra ły się
na pa cjen tów dwa, trzy ra zy w ro ku.
Re je stra cja trwa ła od jed ne go do
trzech dni, a na na stęp ne za pi sy trze-
ba by ło cze kać kil ka mie się cy.

dokończenie na str. 4

Kie dyś Przy chod nia Re ha bi li ta cyj na przy ul. Ty siąc le cia, dziś – Cen tral ny Oś ro dek Re ha bi li ta cji. – To nie tyl ko zmia na naz wy, ale
ca łe go sy ste mu – za pew nia dr Ma rek Wię cek.

Ela stycz nie i przy jaź nie

Przy go to wa nie do re mon tów oz na -
cza, że za nim się do nie go przy stą pi
trze ba spo rzą dzić do ku men ta cję. – W
2009 ro ku pow sta nie mię dzy in ny mi
do ku men ta cja bu do wy mo stu w cią -
gu uli cy Do brzyń skiej – mó wi Mał -
go rza ta Wit czew ska, dy rek tor MZD.
Cho dzi tu o most przez rze kę Brzeź -
ni cę po dro dze do szpi ta la na Wi nia -
rach. 

W po ło wie ro ku po win na też być
go to wa do ku men ta cja prze bu do wy ul.
Oto liń skiej wraz z bra ku ją cą in fra -
struk tu rą, na od cin ku od al. Pił sud -
skie go do gra nic mia sta. Jej przy go to -
wa niem – za 450 tys. zł – zaj mu je się
fir ma z Wło cław ka. – To pier wszy
etap te go za da nia – mó wi dy rek tor. –
Mam na dzie ję, że jesz cze w tym ro ku

uda nam się og ło sić prze targ, w któ -
rym wy ło ni my wy ko naw cę. Wte dy
wios ną 2010 bę dzie moż na roz po cząć
pra ce.

Za da nie bę dzie re a li zo wa ne do
2013 ro ku, gdyż w je go skład wej -

dzie nie tyl ko prze bu do wa ul. Oto liń -
skiej, ale rów nież ul. Tar go wej. I to
właś nie ul. Tar go wą dro gow cy chcą
za jąć się w pier wszej ko lej no ści. 

– Oprócz no wej jezd ni i chod ni ków, zo -
sta nie tam wy ko na na ka na li za cja desz czo -
wa – tłu ma czy Mał go rza ta Wit czew ska. –
Pow sta ną też no we za to ki po sto jo we.

W ko lej nych la tach pla no wa na jest
prze bu do wa ul. Oto liń skiej. Za kil ka
lat u zbie gu ul. Tar go wej i Oto liń skej
bę dzie dzia ła ła sy gna li za cja świet lna.
Sa mo skrzy żo wa nie też zo sta nie grun-
tow nie prze bu do wa ne. 

W pla nach MZD na 2009 rok jest też
prze bu do wa ul. Gał czyń skie go. To do -
koń cze nie za da nia, któ re roz po czę ło
się w 2008 ro ku. Te raz zo sta ną po ło żo -
ne no we chod ni ki, a od stro ny pół noc -
nej pow sta nie ścież ka ro we ro wa. 

Na za twier dze nie cze ka wnio sek,
w któ rym MZD sta ra się o po zy ska nie
środ ków na prze bu do wę ul. Mic kie -
wi cza. Przy tej oka zji ma też pow stać
ron do. – Ubie ga my się o do fi nan so -
wa nie tej in we sty cji w 85 pro cen tach
– wy jaś nia dy rek tor. – Pod wzglę dem
for mal nym nasz wnio sek zo stał za ak -
cep to wa ny. Te raz mu si my cze kać
i mieć na dzie ję, że otrzy ma my 4 mi lio -
ny 870 ty się cy zło tych. Wie rzę, że to
się uda, bo to waż na in we sty cja.

dokończenie na str. 3

Na przy go to wa nie re mon tów oraz ich re a li za cję Miej ski Za rząd Dróg wy da w tym ro ku 8 mln 340 tys. zł

Jezd nie, chod ni ki i kra węż ni ki
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Te le fo ny na da chu

Pre zy dent wy ra ził zgo dę na dzier ża -
wę lub na jem da chów dwóch bu dyn -
ków użyt ko wych przy ul. 3 Ma ja 16
i 18. Z wnio ska mi o na jem czę ści da -
chów na tych bu dyn kach zwró ci ły się
dwie fir my: P4 i PHU „Tel kon”, któ re
chcą tam za in sta lo wać ba zo we sta cje
prze kaź ni ko wej te le fo nii ko mór ko wej.
Mi ni mal ną staw kę za na jem (dzier ża -
wę) usta lo no na 130 zł/mkw.

Fan tom dla ZSZ nr 2

W Zes po le Szkół Za wo do wych nr 2
dzia ła pręż nie szkol na dru ży na ra tow -
nic twa me dycz ne go, wie lo krot ny la u re -
at ogól no pol skich mi strzostw pier wszej
po mo cy PCK.W ubieg łym ro ku szko ła
zwró ci ła się do Pre zy den ta z wnio skiem
o za kup no wo czes ne go fan to mu elek-
tro nicz ne go, któ ry bę dzie bar dzo po -
moc ny w szko le niach z udzie la nia po -
mo cy przed me dycz nej. Proś ba zo sta ła
zre a li zo wa na i fan tom za po nad 17 tys.
zł tra fił do szko ły, któ ra bę dzie go uży -
czać na za ję cia z udzie la nia pier wszej
po mo cy tak że in nym pla ców kom.

Bo gat szy MTBS

Z przez na cze niem na pod wyż sze nie
ka pi ta łu za kła do we go, do spół ki Miej -
skie To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo -
łecz ne go wnie sio no pra wo włas no ści
10 dzia łek nie za bu do wa nych, zlo ka li -
zo wa nych przy ul. Gra nicz nej, Ma zu ra,
Pu chal skie go i Si kor skie go.

Do wy na ję cia

Czte ry gmin ne lo ka le użyt ko we zo -
sta ły przez na czo ne do wy na ję cia w try -
bie pub licz ne go prze tar gu nie o gra ni -
czo ne go (li cy ta cji). Znaj du ją się one
przy ul. 1 Ma ja 4 (85,64 mkw.), Biel-
skiej 19 (25,54 mkw.), Biel skiej 27
(16,48 mkw.) i Kwiat ka 24 (23,27
mkw.). Prze targ og ło si MZGM-TBS.

1,5 mln dla PZOZ

Do spół ki Płoc ki Za kład Opie ki
Zdro wot nej mia sto wnio sło wkład pie -
nięż ny w wy so ko ści 1,5 mln zło tych
z przez na cze niem na pod wyż sze nie ka -
pi ta łu. Z pie nię dzy tych do fi nan so wa na
zo sta nie dzia łal ność Za kła du Me dy cy -
ny Szkol nej (300 tys. zł) oraz za kup
sprzę tu me dycz ne go, umoż li wia ją ce go
no wo czes ną dia gno sty kę dla od dzia łów
za bie go wych. (j)

Prezydent zarządził
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* Ga le rię Wi sła w cią gu dwóch mie -
się cy jej fun kcjo no wa nia od wie dzi ło
pra wie 600 ty się cy osób.

* Na po cząt ku lu te go stan wo dy w
Wi śle pod Wy szo gro dem prze kro czył
próg alar mo wy.

* Płoc ka sek cja „mor sów” li czy 5
osób. Kto chciał by do łą czyć do ama to -
rów zi mo wych ką pie li w lo do wa tej
wo dzie mo że się z ni mi skon tak to wać
pod tel. 506 936 335.

* Człon kom Za rzą du Mia sta w la -
tach 1995-1998 pro ku ra tu ra po sta wi ła
za rzu ty nie do peł nie nia obo wiąz ków
przy wy bo rze wy ko naw cy na bu do wę
Po do lan ki.

* Ks. Bro ni sław Gwia zda, dłu go let ni
dy rek tor Mu ze um Die ce zjal ne go (od
1993 ro ku) prze cho dzi na eme ry tu rę.

* Płock od wie dził (3 lu te go) Le szek
Mil ler. Na spot ka niu w Do mu Na u czy -
cie la wspo mi nał „okrąg ły stół” i mó wił
o ak tu al nej sy tu a cji po li tycz nej.

* Zmarł Ze non Dą da jew ski – ak tor,
re ży ser, współ re a li za tor „Dzi kich
żądz”, któ re oglą dać mo że my w płoc -
kim te a trze.

* Go ło ledź (4 lu te go) spo wo do wa ła,
że stłu czeń, zła mań i zwich nięć by ło
te go dnia dwa ra zy wię cej niż zwy kle.
Za wie szo no kur so wa nie au to bu sów na
li niach pod miej skich.

* Po me czu z AZS AW FiS Gdańsk
płoc cy szczy pior ni ści awan so wa li do
pół fi na łu Pu cha ru Pol ski.

* Aresz to wa ny zo stał płoc ki ko re pe -
ty tor Sła wo mir K. pod za rzu tem pe do -
fi lii.

* Po nad ty siąc osób sko rzy sta ło
z bez płat nych ba dań za tok prze pro wa -
dzo nych w Ga le rii Wi sła (30 stycz nia
– 1 lu te go).

* Or len za sta na wia się nad wy co fa -
niem się z Płoc kie go Par ku Prze my sło -
wo -Tech no lo gicz ne go. Tłu ma czy to
ko niecz no ścią osz częd no ści w do bie
kry zy su. Dla te go też w kon cer nie
wstrzy ma no wyp ła ty pre mii za sty czeń.

* Og ło szo ny zo stał prze targ na do -
sta wę wy po sa że nia do no we go bu dyn -
ku dy dak tycz ne go Ja giel lon ki. (j)

Sta cja ben zy no wa przy ul. Biel skiej
15 (na prze ciw Zło te go Ro gu) wpi sa ła
się w płoc ki kra jo braz. Na wet star si
miesz kań cy pa mię ta ją, że ta sta cja by -
ła tam od za wsze. Ma my złą wia do -
mość: nie ste ty już ża den z kie row ców
nie za tan ku je tam swo je go au ta. 

Od 1 stycz nia jest ona zam knię ta
i praw do po dob nie już ni gdy nie bę dzie
otwar ta. – Od po cząt ku ro ku Urząd Re -
gu la cji Ener ge ty ki cof nął 60 kon ce sji
na pro wa dze nie na szych sta cji w ca łej

Pol sce – mó wi Jo an na Pie trak z biu ra
pra so we go Or le nu. – Ta w cen trum
Płoc ka nie od po wia da ła wy mo gom
śro do wi sko wym, a do kład nie cho dzi
o zbior ni ki. Nie mia ła ona od po wied -
niej in sta la cji od sy sa nia opa rów.

Pie trak do da je, że de cy zja URE tyl -
ko przys pie szy ła de cy zję o zam knię ciu
sta cji. – Przy sto so wa nie do wy mo gów
by ło by zbyt kosz tow ne w sto sun ku do
wy ni ków, ja kie uzy ski wa ła sta cja – wy -
jaś nia Pie trak. (m.d.)

Nie za tan ku jesz

Mi nęło pół miesiąca

Roz po czę ła się bu do wa par kin gu
u zbie gu ulic Mi sjo nar skiej i Ko le gial nej. 

Zgod nie z pro jek tem pow sta nie tam
50 miejsc po sto jo wych w dwóch en kla -
wach: jed nej ogól no do stęp nej na 38
miejsc i dru giej zam knię tej na 12
miejsc, przez na czo nej wy łącz nie dla
miesz kań ców są sied nie go blo ku. Na -
wierz chnia zo sta nie wy ko na na z płyt
ażu ro wych. Prze wi dzia no rów nież bu -
do wę frag men tów chod ni ka oraz oświ-
et le nia. W miej sce wy cię tych drzew
i krze wów po ja wią się no we ro śli ny.

Pra ce pro wa dzi Za kład In sta la cji Sa ni tar -
nych Tech -In stal. Na wy wią za nie się z za -
da nia ma czas do koń ca kwiet nia. Koszt in -
we sty cji to bli sko 219 tys. zł. mk

Par king z en kla wa mi
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Wsku tek kon tro li za le co nych przez
wo je wo dę ma zo wiec kie go Jac ka Koz -
łow skie go Po wia to wy In spek tor Sa ni -
tar ny 6 lu te go wy dał de cy zję za ka zu ją cą
pro wa dze nie obro tu oś mio ma pro duk ta -
mi przez sklep Do pa la cze.com w Płoc -
ku. De cy zja ma ry gor na tych mia sto wej
wy ko nal no ści. 

Za kaz bę dzie obo wią zy wał do cza su
wy jaś nie nia, czy wy mie nio ne pro duk ty
speł nia ją wy ma ga nia w za kre sie bez pie -
czeń stwa żyw no ści i ży wie nia, a tak że
prze pi sów pra wa Unii Eu ro pej skiej. Ce -
lem kon tro li jest za pew nie nie wy so kie -

go po zio mu och ro ny ży cia i zdro wia
ludz kie go oraz obro na in te re sów kon su -
men tów w za kre sie bez pie czeń stwa
żyw no ści.

Skut kiem kon tro li za le co nych przez
wo je wo dę ma zo wiec kie go Jac ka Koz -
łow skie go 14 stycz nia Po wia to wy In -
spek tor Na dzo ru Bu do wla ne go wy dał
po sta no wie nie o wstrzy ma niu użyt ko -
wa nia skle pu Do pa la cze.com w War sza -
wie. Dzia łal ność pro wa dzo na w lo ka lu
oraz spo sób je go użyt ko wa nia by ły
sprzecz ne z ich pier wot nym, biu ro wym
przez na cze niem. IB

Szko dli we do pa la cze

Ty dzień ofiar 
prze stępstw
ob cho dzo ny jest w tym ro ku od 23 do 27
lu te go. Włą czył się do nie go okręg płoc ki,
w któ rym w tych dniach w Pro ku ra tu rze
Okrę go wej i wszyst kich pro ku ra tu rach re -
jo no wych ofia ry prze stępstw bę dą mog ły
uzy skać bez płat ne po ra dy praw ne, poz wa -
la ją ce oso bom po krzyw dzo nym zna leźć
roz wią za nie prob le mów praw nych. (j)

Gość Nie dziel ny 
za miast Nie dzie li

Po 14 la tach uka zy wa nia się w Die -
ce zji Płoc kiej edy cji płoc kiej Ty god ni -
ka Ka to lic kie go „Nie dzie la” bi skup
płoc ki Piotr Li be ra pod jął de cy zję, że
płoc ka wkład ka die ce zjal na uka zy wać
się bę dzie w Ty god ni ku Ka to lic kim
„Gość Nie dziel ny”. 

Re dak to rem od po wie dzial nym edy cji
płoc kiej „Go ścia Nie dziel ne go” jest ks.
dr Wło dzi mierz Pięt ka. Dy stry bu cja
pis ma bę dzie od by wać się w pa ra fiach.
„Gość Nie dziel ny” bę dzie tak że do stęp -
ny w Księ gar ni Die ce zjal nej. Sie dzi ba
re dak cji bez zmian. eg
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Urząd Mia sta po szu ku je wy ko naw cy,
któ ry wy bu du je sieć ka na li za cji sa ni tar nej
i desz czo wej w ul. Skraj nej i Brzosk wi -
nio wej oraz na wierz chnię ul. Skraj nej: od
ul. Siel skiej do tzw. żwi row ni.

In we sty cja ma na ce lu upo rząd ko wa -
nie ukła du ko mu ni ka cyj ne go na osie dlu
Imiel ni ca. Te raz za rów no ul. Skraj na,
jak i ul. Brzosk wi nio wa ma ją na wierz -
chnię grun to wą. W ra mach za da nia
w ul. Skraj nej zo sta ną wy bu do wa ne tak -
że się ga cze do ka na li za cji desz czo wej

i sa ni tar nej oraz chod ni ki i zja zdy
z kost ki bru ko wej. 

Re a li za cja in we sty cji w ul. Skraj nej
bę dzie od by wać się we dług pro jek tu
tech nicz ne go opra co wa ne go przez fir mę
Usłu gi Pro jek to we s.c. – Fran ci szek Ry -
twiń ski, a w ul. Brzosk wi nio wej na pod-
sta wie pro jek tu fir my „He kam” H. Ka -
miń ska.

Za koń cze nie wszyst kich prac prze wi -
dy wa ne jest w po ło wie li sto pa da 2009
ro ku. 

O wy bo rze wy ko naw cy zde cy du je
prze targ i za o fe ro wa na przez fir mę naj -
niż sza ce na. (m.d.)

W Imiel ni cy

dokończenie ze str. 1
Mia sto zło ży ło już wnio sek o przyz -

na nie z re zer wy sub wen cji ogól nej bu -
dże tu pań stwa pie nię dzy na re mont ul.
Mo sto wej. – Pra ce na od cin ku od ogro-
du zo o lo gicz ne go do mo stu ma ją kosz to -
wać po nad 1 mi lion 200 ty się cy zło tych
– mó wi Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre -
zy den ta. – Po nie waż jest to dro ga kra jo -
wa, po ja wi ła się szan sa na otrzy ma nie
po ło wy kosz tów in we sty cji, czy li 620 ty -
się cy zło tych. Te raz na le ży tyl ko cze kać
na po zy tyw ne roz pa trze nie na sze go
wnio sku.

Dy rek tor MZD wy jaś nia, że re mont
te go od cin ka ul. Mo sto wej jest ko niecz -
ny, gdyż na wierz chnia przy ta kim na tę -
że niu ru chu nie wy trzy ma już dłu go. 

Z re mon tu w tym ro ku po win ni ucie -
szyć się miesz kań cy ul. Pia ska. Tam
dro gow cy bę dą wy mie niać na wierz -
chnię oraz kra węż ni ki. Bez zmian po zo -
sta ną chod ni ki, któ re nie daw no zo sta ły
wy re mon to wa ne przez spół dziel nię.
Utrud nie nia cze ka ją rów nież płoc czan,
któ rzy ko rzy sta ją z ul. Lot ni ków. Tam
oprócz na wierz chni ma ją zo stać wy mie -
nio ne chod ni ki.

Miej ski Za rząd Dróg przy go to wu je
się tak że do re mon tów ul. Żwir ki i Wi -
gu ry oraz Wschod niej. – Chce my też
roz po cząć prze bu do wę uli cy Gie rzyń -
skie go – mó wi Wit czew ska. – To trud na
in we sty cja i pew nie nie uda się jej za -

koń czyć w tym ro ku. Mu si my prak tycz -
nie od no wa wy bu do wać tę dro gę. 

W 2009 ro ku MZD zaj mie się tak że
prze bu do wą par kin gu przy ul. War sza-
w skiej, w pob li żu ogro du zo o lo gicz ne -
go. – Mu si my wy ciąć kil ka drzew, ale
dzię ki te mu zwię kszy się licz ba miejsc
po sto jo wych – wy jaś nia. 

Trud no bę dzie się tak że po ru szać po
Sta rów ce, gdyż za pla no wa no re mont ul.
Zduń skiej. Za da nie bę dzie po le ga ło nie
tyl ko na wy mia nie na wierz chni z as fal -
to wej na kost kę bru ko wą, ale tak że na
bu do wie ka na li za cji, re mon cie chod ni -
ków i po sta wie nia no we go oświet le nia. 

– Mam na dzie ję, że roz pocz nie my też
pra ce na uli cy Pop ła ciń skiej, od uli cy
Por to wej do Ko le jo wej – mó wi dy rek -
tor. – To ostat ni etap re mon tu tej uli cy.
Na tym od cin ku ruch jest nie wiel ki, bo
te raz od by wa się tam prak tycz nie tyl ko
ruch lo kal ny. Ale trze ba wy mie nić na w-
ierz chnię oraz chod ni ki.

Oprócz re mon tów Miej ski Za rząd
Dróg zaj mu je się bie żą cym utrzy ma -
niem dróg. Jak co ro ku, po zi mie na
płoc kich uli cach po ja wi ło się wie le
dziur, któ re trze ba na bie żą co ła tać. Po -
nad to pie nią dze po trzeb ne są m.in. na
ek splo a ta cję mo stów czy po rząd ko wa -
nie po bo czy. Na ten cel oraz uzu peł nia -
nie ubyt ków w jezd niach MZD przez na -
czy 7 mln 924 tys. zł. 

Mał go rza ta Da nie luk

Jezd nie, chod ni ki 
i kra węż ni ki

*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

– Je steś my w trak cie od bio ru prac,
któ re mia ły na ce lu po łą cze nie uli cy Ar -
mii Kra jo wej ze Zbo żo wą – opo wia da
Ma ciej Ba zyl czuk, kie row nik Od dzia łu
Pla no wa nia, Pro jek to wa nia i Re a li za cji
In we sty cji w Urzę dzie Mia sta. – Pow -
sta ły tam obu stron ne chod ni ki i as fal to -
wa jezd nia. Wykonana zo sta ła rów nież
ka na li za cja sa ni tar na i desz czo wa.

Ro bo ty za 862 tys. 969 tys. zł wy ko -
na ła fir ma Mel bet. 

Płoc ka Vec tra zgło si ła już ko niec prac
przy bu do wie pa wi lo nu dy dak tycz ne go
przy Ja giel lon ce. W miej scu daw nej sto -
łów ki, pow stał tam trzy kon dy gna cyj ny
bu dy nek o po wierz chni użytkowej 3 tys.
me trów kwa dra to wych. Swo ją ar chi tek -
tu rą na wią zu je do za byt ko we go gma chu
szko ły. Na par te rze znaj dą się m.in. szat-
nie, bib lio te ka, czy tel nia ze sta no wi ska -
mi kom pu te ro wy mi oraz szkol ny kiosk.
Na pię trach zlo ka li zo wa ne bę dą pra cow -
nie: che micz ne, bio lo gicz ne oraz fi zycz -
ne wraz z za ple cza mi. Nie za brak nie też
dwóch po koi na u czy ciel skich z anek sa mi
ku chen ny mi. Na każ dej kon dy gna cji za -
pla no wa no to a le ty przy sto so wa ne do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych. Wo kół
pa wi lo nu uło żo ne zo sta ły pol bru ko we
chod ni ki oraz wy ko na no par king. – Pra -
ce kosz to wa ły po nad 13 mi lio nów 671 ty -
się cy zło tych – mó wi Ma ciej Ba zyl czuk. 

W pier wszych dniach mar ca po win ny
za koń czyć się ro bo ty przy bu do wie ul.
Bocz nej. Wy ko nu je je fir ma Bu do mont,
któ ra za ich wy ko na nie otrzy ma 65 tys.
zł. Oprócz no wej na wierz chni, na uli cy
po ja wi się no we oświet le nie oraz ka na -
li za cja desz czo wa.

– Po dob ny za kres obejmują prace na uli -
cy Stu dzien nej – wy jaś nia kie row nik od d-
zia łu. – Wykonawcą robót jest firma Tech -
In sta l. In we sty cja za koń czy się w kwiet niu
i kosz to wać bę dzie 957 ty się cy zło tych. 

Do koń ca mar ca go to wy ma być też
łącz nik od ul. Cho pi na do ul. Pół noc nej.
Pra ce trwa ją na od cin ku o dłu go ści 118
me trów i wy ko nu je je również płoc ki
Tech -In stal. – Za mó wie nie obej mu je bu -
do wę cią gu pie szo -jezd ne go o sze ro ko -
ści 5-6 me trów – opo wia da Ba zyl czuk. –
Wy ko na ny on bę dzie z kost ki be to no wej. 
Po nad to pod czas prac na tym od cin ku
zo sta nie prze bu do wa na sieć wo do cią go -
wa i ciepl na wraz z przy łą cza mi. 

Obec nie łącz nik oświet lo ny jest je dy -
nie przez dwie la tar nie, sto ją ce przy
skrzy żo wa niu z ul. Pół noc ną i w na roż -
ni ku po tra sie do ul. Cho pi na. Po wy ko -
na niu wszyst kich prac miesz kań cy bę dą
mo gli cie szyć się do dat ko wo z no wej la -
tar ni, co znacz nie po pra wi bez pie czeń -
stwo i kom fort po ru sza nia się po dro dze.
Po sta no wio no, że zo sta nie usta wio ny
wy się gnik oświet le nio wy z opra wą so -
do wą. Wszyst kie pra ce kosz to wać bę dą
pra wie 399 tys. zł. 

Od ma ja kie row cy bę dą mo gli się cie -
szyć no wym par kin giem, któ ry pow sta -

je u zbie gu ul. Mi sjo nar skiej i Ko le gial -
nej. Pra ce wy ko nu je Tech -In stal. Kosz-
to wać bę dą pra wie 219 tys. zł. 

Na no wym par kin gu bę dzie mog ło sta -
nąć 50 sa mo cho dów w dwóch en kla -
wach: jed nej ogól no do stęp nej na 38
miejsc i dru giej zam knię tej szla ba nem na
12 miejsc. Z tych ostat nich miejsc ko rzy -
stać bę dą miesz kań cy pob li skie go blo ku.

Na wierz chnia zbu do wa na bę dzie z sza -
rych płyt ażu ro wych wy peł nio nych żwi -
rem płu ka nym. Prze wi dzia no rów nież
bu do wę frag men tów chod ni ka oraz oświ-
et le nia. Chod nik wy ko na ny zo sta nie
z sza ro -czar nej kost ki be to no wej. Aby
z par kin gu mog ły ła two ko rzy stać oso by
nie peł no spraw ne, zde cy do wa no, że kra -
węż ni ki w miej scach przejść dla pie szych
zo sta ną ob ni żo ne do 2 cen ty me trów. 

Nie co wcześ niej, bo w po ło wie kwiet-
nia po win ny za koń czyć się pra ce przy
prze bu do wie się ga cza w ul. Je sien nej,
któ ry łą czy ją z al. Pił sud skie go. – Tech -
In stal wykonuje tam no wą ka na li za cję
desz czo wą i na wierz chnię – mó wi kie -
row nik od dzia łu. – Za tę in we sty cję mia -
sto zap ła ci po nad 218 ty się cy zło tych.

W lip cu za koń czą się tak że ro bo ty
w ul. Dol nej na osie dlu Wy szo grodz ka.
Za 231 tys. 255 zł wy ko na na bę dzie ka -
na li za cja desz czo wa, na wierz chnia oraz
no we oświet le nie. Zaj mu je się tym płoc -
ki Tech -In stal.

Do 28 lip ca po wi nien być go to wy no wy
pa wi lon dy dak tycz ny w płoc kim zoo. Zaj-
mu je się nim Przed się bior stwo Han dlo -
wo -U słu go we Re mar, któ re swo je pra ce
wy ce ni ło na 3 mln 949 tys. zł. Do wy ko -
na nia są m.in.: wzmoc nie nie fun da men -
tów, ro bo ty roz biór ko we i mon ta żo we
stro pu i po kry cia da cho we go, roz biór ka
po sa dzek i po dło ży oraz wy ko na nie no -
wych, a tak że pra ce do cie ple nio we. 

Dłu żej, bo do koń ca wrześ nia, po tr-
wa ją ro bo ty na ul. Zu brzyc kie go. Na od -
cin ku 395 me trów uło żo na zo sta nie ka -
na li za cja desz czo wa, bę dzie też no we
oświet le nie i na wierz chnia. Ro bo ty wy -
ko nu je fir ma Bu do mont, któ rej Urząd
Mia sta zap ła ci 1 mln 535 tys. zł. 

W po ło wie grud nia br. za koń czą się
pra ce przy I eta pie bu do wy ulic na osie d-
lu Bo ro wi czki. W skład za da nia wcho dzi
bu do wa ulic od ul. Har cer skiej w pra wo,
w za chod niej czę ści osie dla: Ma ło pol -
skiej, Łom żyń skiej, Bia ło wie skiej, Ło -
wiec kiej, Kur piow skiej, Ma zur skiej, Ma -
zo wiec kiej i Zgod nej. – W 2008 ro ku fir -
ma Li pow ski za koń czy ła pra ce w ul.
Zgod nej, Bia ło wie skiej, Ło wic kiej i po
wschod niej stro nie uli cy Łom ży skiej –
opo wia da Ma ciej Ba zyl czuk. – Te raz

po zo sta ło uło że nie ka na li za cji desz czo -
wej i sa ni tar nej, na wierz chnia i oświet le -
nia w po zo sta łych uli cach. 

Ca łość in we sty cji osza co wa no na pra -
wie 13 mln 200 tys. zł., z cze go w tym
ro ku mia sto zap ła ci pra wie 6 mln zł.

Mał go rza ta Da nie luk 

Zbli ża się wios na, czy li do bry czas dla bu do wlań ców. Niek tó re
in we sty cje roz po czę ły się jesz cze w ubieg łym ro ku, ale ich za koń -
cze nie prze wi dzia no w 2009 ro ku. 

Płock się zmie nia
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Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Po now nie pro szę o pod ję cie dzia -
łań pre wen cyj nych, skut ku ją cych
ogra ni cze niem czę stot li wo ści wy pad -
ków na ul. Kut now skiej. 2/ Pro szę
o usta wie nie wia ty dla pa sa że rów
oraz ko sza na śmie ci na pęt li au to bu -
sów li nii nr 7 (na prze ciw ko ścio ła
w Cie cho mi cach). 3/ Pro szę o zamon -
to wa nie 3 – 4 lamp oświet la ją cych
głów ną alej kę na cmen ta rzu w Cie -
cho mi cach. 4/ Po now nie pro szę
o stwo rze nie pa sa że rom au to bu sów li -
nii nr 7, kur su ją cych o godz. 7.20
i 7.26 (z przy stan ku Kut now ska) wła -
ści wych wa run ków po dró żo wa nia,
po przez ob słu gę tych kur sów du ży mi
au to bu sa mi.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy nie ak tu al nych in for ma cji
przed sta wia nych cy klicz nie rad nym,
do ty czą cych sta nu re a li za cji in we sty -
cji pro wa dzo nych przez zes pół ds.
stra te gicz nych in we sty cji dro go wych.
2/ Pro szę o udo stęp nie nie rad nym
kon cep cji bu do wy dwu po zio mo we go
węz ła nad ron dem w oko li cy Au chan.
3/ Pro szę o umoż li wie nie rad nym za -
poz na nia się z wa rian ta mi kon cep cji
pro gra mo wej bu do wy ob wod ni cy pół -
noc no -za chod niej. 4/ Do ty czy mo der -
ni za cji sta dio nu „Wi sły Płock”; pro-

po nu ję spot ka nie z oso ba mi za in te re -
so wa ny mi przed przy stą pie niem do
in we sty cji.

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Znisz czo ne lam py (oko ło 11) przy
ul. Ku trze by. 

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy gór ki sa ne czko wej na
osie dlu Po dol szy ce Pół noc. 2/ Do ty -
czy na pra wy na wierz chni jezd ni na
Ar mii Kra jo wej na wy so ko ści ron da.
3/ Czy przy go to wa ne zo sta ły ja kieś
pro po zy cje dla te re nów, gdzie nie zo -
sta ły wy bra ne Ra dy Miesz kań ców
Osie dli? 4/ Czy nie moż na wpły nąć
na wła ści cie li bu dyn ku po by łej SP nr
8, aby do pro wa dzi li obiekt do przyz-
wo i te go wy glą du lub zbu rzy li? 
5/ Kie dy roz pocz nie się re mont SP 
nr 23?

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Za gos po da ro wa nie te re nów w pob -
li żu dwor ca ko le jo we go.

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o bu do wę ul. Par ce le do ul.
Św. Hu ber ta, nie prze jezd nej w okre -
sie od wil ży. 2/ Pro szę, że by pod wyż -
ka płac dla pra cow ni ków ad mi ni stra -
cji i ob słu gi w oświa cie, zag wa ran to -
wa na w bu dże cie 2009, zo sta ła wyp -
ła co na jak naj szyb ciej – z wy rów na -
niem od stycz nia br. 3/ W na pi sie na
pom ni ku „13 Stra co nych” wy ra zy
„Po la ków i „Pol ska” pi sa ne są ma łą
li te rą.

Masz psa? Nie za pom nij, że co ro ku
mu sisz ui ścić op ła tę. W 2009 ro ku jej
wy so kość nie zmie nia się i wy no si 30
zł. Op ła ta ta do ty czy sy tu a cji, gdy
wła ści ciel po sia da jed ne go psa. Je śli
ma ich wię cej, to od każ de go na stęp -
ne go mu si zap ła cić 15 zł. 

Su mę trze ba wpła cić – bez wez wa -
nia – do 31 ma ja 2009 ro ku. Je śli ku -
pi my czwo ro no ga póź niej, np. w po -
ło wie ro ku, to w cią gu 14 dni mu si my
ure gu lo wać op ła tę, któ ra zo sta nie
pro por cjo nal nie pom niej szo na.

Op ła ty od po sia da nia psów nie po -
bie ra się:

– od osób w wie ku po wy żej 65 lat
pro wa dzą cych sa mo dziel nie gos po -
dar stwo do mo we – od jed ne go psa

– z ty tu łu po sia da nia psów bę dą -
cych po mo cą dla osób nie peł no spraw -
nych (nie wi do mych, głu cho nie mych,
nie do łęż nych)

– z ty tu łu po sia da nia psów utrzy -
my wa nych w ce lu pil no wa nia gos po -
darstw rol nych – po dwa na każ de
gos po dar stwo

– pod wa run kiem wza jem no ści – od
człon ków per so ne lu przed sta wi -
cielstw dy plo ma tycz nych i urzę dów
kon su lar nych oraz in nych osób zrów-
na nych z ni mi na pod sta wie ustaw,

umów lub zwy cza jów mię dzy na ro do -
wych, je że li nie są oby wa te la mi pol-
ski mi i nie ma ją miej sca po by tu sta łe -
go na te ry to rium Rze czy pos po li tej
Pol skiej. 

Wpła ty moż na do ko ny wać bez poś -
red nio w ka sie Urzę du Mia sta Płoc ka
(I pię tro, wej ście od ul. Zduń skiej 3)
lub na kon to UM: Bank PKO BP S.A.
II Od dział w Płoc ku, nr kon -
ta 13 1020 3974 0000 5502 0177
7929. (m.d.)

Zap łać za czwo ro no ga

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
pod czas XXXII se sji
Ra dy Mia sta Płocka
w dniu 27 stycznia 2009 ro ku:

dokończenie ze str. 1

– Kie dy po ja wia ły się oso by, któ re
wy ma ga ły na tych mia sto wej po mo cy
re ha bi li ta cyj nej czę sto sły sza ły
w okien ku „nie ma miejsc”. Po za tym
je śli pa cjent już do stał się do le ka rza,
któ ry uło żył mu pro gram re ha bi li ta -
cji to po tem sam mu siał wszyst kie go
do pil no wać; miej sca w ko lej ce, ter-
mi nów, etc. W prak ty ce by ło tak, że
ra no miał za bieg, ko ło po łud nia ma -
sa że a po po łud niu la ser. Trze ba by -
ło zer wać z tym non sen sem – do da je.
Wi zja ko or dy na to ra by ła jas na i kla -
ro wa na, choć oz na cza ła praw dzi wą
re wo lu cję; pa cjent ma jak naj szyb -
ciej tra fić do spe cja li stów, któ rzy
wy ko na ją moż li wie jak naj wię kszą,
niez będ ną licz bę usług w do god nym
dla pa cjen ta cza sie. 

Pow sta nie zes po łów

Naj waż niej szym kro kiem by ła zmi-
a na or ga ni za cji pra cy. Ze wszyst kich
pra cow ni ków wy o dręb nio ne zo sta ły
zes po ły prob le mo we, m.in. or to pe -
dycz ny – re ha bi li ta cja przed i po ope -
ra cji, krę go słu po wy – le cze nie za bu -
rzeń fun kcjo no wa nia krę go słu pa, ne u -
ro lo gicz ny – re ha bi li ta cja usz ko dzeń
w obrę bie cen tral ne go i ob wo do we go
ukła du ner wo we go, zes pół ds. re ha bi -
li ta cji dzie cię cej. W skład każ de go
z zes po łów wcho dzi kil ku fi zjo te ra pe -
u tów i re ha bi li tan tów oraz niez będ ni
do le cze nia da nej jed nost ki cho ro bo -
wej spe cja li ści. Każ dy zes pół ma
swo je go li de ra – oso bę z naj wię -
kszym do świad cze niem i naj le piej
wyksz tał co ną.

– Cho dzi o to, że by obok spraw nej
pra cy by ła moż li wość sa moucze nia
się, wy mia ny wie dzy mię dzy li de ra mi
a mniej do świad czo ny mi pra cow ni -
ka mi – tłu ma czy ko or dy na tor Płoc -
kie go ZOZ-u. Ko lej ny krok to opie -
kun pa cjen ta – każ dy zes pół ma jed -
ną oso bę, któ ra pro wa dzi pa cjen ta
przez ca ły cykl re ha bi li ta cyj ny. – Po
pro stu od po wia da za lo gi sty kę, czy li
usta la za bie gi, ich czas i miej sce,
oczy wi ście w po ro zu mie niu z pa cjen -
tem. A na stęp nie śle dzi ca ły pro ces.
Dzię ki te mu wi dzi, czy za le co ne za -
bie gi są to le ro wa ne przez pa cjen ta
czy nie. Jest po pro stu łącz ni kiem
mie dzy nim, fi zjo te ra pe u tą, a le ka -
rzem – do da je i za pew nia, że w ten
spo sób nie tyl ko uspraw nia się pra cę
spe cja li stów, ale rów nież osz czę dza
czas pa cjen tów. 

No we zmia ny już uspraw ni ły przep -
ływ pa cjen tów. – Te raz re je stra cja
jest pro wa dzo na co mie siąc, a w za sa -
dzie jest ciąg ła, bo jak tyl ko zwal nia ją
się miej sca in for ma cja tra fia na tych -
miast do re je stra cji. Dzię ki te mu mo -
że my przy jąć dwa ra zy ty le pa cjen tów,
co przed wpro wa dze niem zmian.
Oczy wi ście ba zu je my na dal na środ-

kach z NFZ, któ re oscy lu ją na tym sa -
mym po zio mie co przed ro kiem, ale
po ka zu je my, że mo że my wię cej, że sy s-
tem zro bił się bar dziej ela stycz ny –
wy jaś nia dr Wię cek.

Prio ry te ty

Waż na jest też do bra współ pra ca
od dzia łu or to pe dii z po dod dzia łem re -
ha bi li ta cji z Cen tral nym Oś rod kiem
Re ha bi li ta cji co poz wo li ło na kom-
plek so wą opie kę nad pa cjen tem; opie -
kę prze do pe ra cyj ną, a po tem szyb kie
prze ka za nie go do zes po łu OR TO na
Ty siąc le cia, czy li opie ka od po cząt ku
do koń ca. Ko or dy na tor ds. re ha bi li ta -
cji PZOZ z du mą pod kre śla, że kie ro -
wa ny przez nie go po dod dział re ha bi li -
ta cji Szpi ta la Św. Trój cy i oś ro dek
przy ul. Ty siąc le cia 13 na sy co ny jest
naj wię kszą licz bą spe cja li stów. – W
su mie za trud nia my 40 osób, sta le roz -
wi ja ją cych się, zdo by wa ją cych cer ty fi -
ka ty z róż nych me tod le cze nia m.in.
PNF, Wo y ty, Bo bath czy ki ne zjo ta pin -
gu – do da je Wię cek. – To zes pół,
z któ rym łą czy mnie stu pro cen to we
zro zu mie nie. 

Przyz na je też, że du mą na pa wa go,
za ku pio ny w cią gu ostat nich lat
sprzęt, ni czym nie ustę pu ją cy tym
uży wa nym obec nie w świe cie. Są tu
m.in. szy ny do ćwi czeń bier nych sta -
wów ko la no wych i bar ko wych, czy
ge ne ra tor fa li ude rze nio wej – wy jąt -
ko wo sku tecz ny w le cze niu ostro gi
pię to wej, zes po łu łok cia te ni si sty czy
zes po łu bó lo we go ko la na. 

Sku tecz na wal ka z bó lem to je den
z prio ry te tów zre for mo wa nej pla ców -
ki. COR li czy też na przyj mo wa nie
jak naj wię kszej licz by osób i roz wój
dzia łal no ści w za kre sie po mo cy dzie -
ciom, np. przez re a li za cję ta kich pro-
gra mów jak „syn ko pa”, czy li pro wa -
dze nie pro fi lak ty ki skrzy wie nia krę-
go słu pa, któ re go pi lo ta żo wą wer sję
zes pół dr Wiąc ka po ka zał w ubieg łym
ro ku. (rł)

Ela stycz nie 
i przy jaź nie
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*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*OŚWIATA*

Łącz nie w cią gu trzech lat mia sto
prze ka że or ga ni za cjom pro wa dzą cym
świet li ce śro do wi sko we 1 mln 890 tys.
zł. Pie nią dze po słu żą mię dzy in ny mi do
uisz cze nia op łat, za ku pu po mo cy dy -
dak tycz nych i za ba wek, przy go to wa nia
po sił ków. 

W Płoc ku fun kcjo nu je 14 świet lic
śro do wi sko wych, z któ rych ko rzy sta
po nad 300 dzie ci. Osiem z nich po dle ga
Miej skie mu Oś rod ko wi Po mo cy Spo -
łecz nej. Sześć po zo sta łych, na za sa dzie
po wie rze nia re a li za cji za da nia przez
mia sto, pro wa dzą or ga ni za cje po za rzą -
do we. – Oczy wi ście każ da or ga ni za cja
we włas nym za kre sie po zy sku je do dat -
ko we środ ki, bo z utrzy ma niem świet li cy
wią żą się du że kosz ty – pod kre śla Ka ta -
rzy na Mi chal ska, dy rek tor Wy dzia łu
Zdro wia i Spraw Spo łecz nych Urzę du
Mia sta – W tym ro ku na utrzy ma nie sze -
ściu świet lic mia sto prze ka że 600 tys. zł.
Umo wy bę dą za war te na trzy la ta.
W każ dym ko lej nym ro ku środ ki bę dą
zwię ksza ne o 30 tys. zł. 

Świet li ce ma ją cha rak ter otwar ty
i cze ka ją na wszyst kie dzie ci chęt ne do
ich od wie dze nia. – Sta ra my się stwo rzyć
dzie ciom wa run ki za rów no do na u ki jak
i za ba wy – tłu ma czy Jo an na Woj cie -
chow ska, pe da gog -wy cho waw ca w
Świet li cy Miej skiej nr 3, pro wa dzo nej
przez Od dział Miej sko -Po wia to wy To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci. – W cią gu
ro ku szkol ne go na sza pla ców ka głów nie
świad czy po moc pe da go gicz ną i wy cho -
waw czą. A w cza sie wol nym od na u ki
pro po nu je my dzie ciom za ję cia pla sty-
cz ne, spor to we, in for ma tycz ne. Do świ-
et li cy przy ul. Sien kie wi cza 17a co dzi-
en nie uczęsz cza oko ło 30 dzie ci. 

Wy kaz świet lic śro do wi sko wych 

1. pro wa dzo nych przez or ga ni za cje
po za rzą do we i in ne pod mio ty pro wa -
dzą ce dzia łal ność po żyt ku pub licz ne go: 

– Świet li ca Miej ska nr 2, ul. Kra ków ka
2 (pa ra fia św. Be ne dyk ta)

– Świet li ca Miej ska nr 3, ul. Sien kie wi -
cza 17a (TPD Od dział Miej sko -Po wia to wy)

– Świet li ca Miej ska nr 10 „Przy tu li sko”
– pla ców ka opie kuń czo -wy cho waw cza
wspar cia dzien ne go w Gim na zjum nr 2,
ul. Ja ku bow skie go 4 (Cho rą giew Ma zo -
wiec ka ZHP)

– Świet li ca Miej ska nr 11 – pla ców ka
opie kuń czo -wy cho waw cza wspar cia dzien -
ne go, ul. Ko ściusz ki 5 (Ka to lic kie Sto wa -
rzy sze nie Po mo cy im. św. Bra ta Al ber ta)

– Świet li ca dla dzie ci „Pszczół ki”, ul.
Bar tni cza 1a (PCK Za rząd Re jo no wy)

– Oś ro dek Wspar cia dla dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych „Pro my czek”, ul. Bo -
ro wic ka 3 (PCK Za rząd Re jo no wy)

2. pro wa dzo nych przez MOPS:
– Świet li ca Śro do wi sko wa nr 1 „Dom

Ma rzeń”, ul. Gó ry 7
– Świet li ca Śro do wi sko wa nr 4„Chat ka

Pu chat ka”, ul. Sien kie wi cza 44
– Świet li ca Śro do wi sko wa nr 5 „Iskier-

ka”, ul. Oto liń ska 23
– Świet li ca Śro do wi sko wa nr 8, Pro -

myk”, ul. Wa lecz nych 20
– Świet li ca Śro do wi sko wa nr 9 „Dia bły

Tas mań skie”, ul. Nor wi da 7a
– Świet li ca Śro do wi sko wa nr 12 „Za -

cza ro wa ny Ogród”, ul. Bro war na 6
– Świet li ca Śro do wi sko wa nr 13 „Sło -

necz ny Krąg”, ul. Gie rzyń skie go 17
Ogni sko Opie kuń cze nr 14 „Smyk”, ul.

Oto liń ska 23. mk

W au li ra tu sza, 6 lu te go, zgro ma dzi li się
de le ga ci na do rocz ne Wal ne Ze bra nie
Mię dzy za kła do wej Or ga ni za cji Związ ko -
wej Pra cow ni ków Oświa ty i Wy cho wa nia
NSZZ „So li dar ność” – dru giej co do wiel -
ko ści w re gio nie. Obra dy roz po czę to od
hym nu pań stwo we go, Ga u de Ma ter Po lo -
niae i hym nu Płoc ka w wy ko na niu chó ru
„So li dar ni” oraz mo dli twy ka pe la na
oświa ty ks. Mar ka Wit czew skie go.

Po wy stą pie niach go ści (prze wod ni -
czą ce go Re gio nu Płoc kie go NSZZ So li -
dar ność Woj cie cha Kęp czyń skie go,
prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Płoc ka
To ma sza Kor gi i z-cy pre zy den ta Pio tra
Ku be ry) prze wod ni czą cy oświa to wej
„S” Ma rek Krysz to fiak zło żył de le ga -
tom spra wo zda nie z dzia łal no ści or ga ni -
za cji w okre sie od mar ca 2008 do lu te go
2009 ro ku. 

Mó wił m.in. o tym, że pra cu je 61
kół związ ku w oświa cie, że od by ło się
w oma wia nym okre sie 12 po sie dzeń
Ko mi sji i 5 po sie dzeń Pre zy dium or -
ga ni za cji, na któ rych jed nym z głów -
nych te ma tów by ły ak cje pro te sta cyj -
ne, zwią za ne z no we li za cją usta wy
o sy ste mie oświa ty; zbie ra no pod pi sy
w spra wie re fe ren dum, de le ga cja bra -
ła udział w pi kie cie w War sza wie,
prze pro wa dzo no an kie tę w spra wie
zróż ni co wa nia wy na gro dzeń na u czy -
cie li.

W dy sku sji da ły się od czuć oba wy
zwią za ne z na ra sta ją cym kry zy sem,
obiecanymi pod wyż ka mi płac. Wy -
bra no de le ga ta na zjazd Re gio nu
Płoc kie go oraz prze pro wa dzo no wy -
bo ry uzu peł nia ją ce 3 osób do Ko mi sji
Mię dzy za kła do wej. (j)

Obra do wa ła oświa to wa 
„So li dar ność”

W Szko le Pod sta wo wej z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi nr 22 w ra mach za jęć świe-
t li co wych zor ga ni zo wa no II edy cję War -
szta tów Zi mo wych. Wy cho waw cy świet -
li cy (ko or dy na tor – Mo ni ka Prze mył ska,
wy cho waw cy – Alek san dra Ba nach -Kaź -
mier czak, Ju sty na Ka mel ska, Agniesz ka
Du dek) za pew ni li trzy dzie ścior gu dzie -
ciom opie kę w go dzi nach 8-16.

Każ de go dnia dzie ci do świad cza ły no -
wych przy gód. Pod czas wy cie czek do -

sko na li li pły wa nie i łyż wiar stwo, sta wia -
li pier wsze kro ki na krę giel ni, spot ka li się
ze sztu ką te a tral ną i ma so wą. Po po wro -
cie cze ka ła na nich ciep ła her ba ta i słod -
ka prze ką ska. 

Uzu peł nie niem świet li co wych spot -
kań by ły gry i za ba wy ru cho we na te re -
nie szko ły, za ję cia pla stycz ne i mu -
zycz ne. Do sko na li li tak że umie jęt no ści
ku li nar ne, przy rzą dza jąc zdro we ka -
nap ki. (j)

Fe rie w świet li cy

Po prze bu do wie ru szył por tal „Uczyć
się z hi sto rii” pre zen tu ją cy pub li ka cje
pro jek tów re a li zo wa nych z mło dzie żą,
po świę co nych hi sto rii Pol ski i jej są sia -
dów w XX wie ku. Do dat ko wy adres:
www.edu ka cja hi sto rycz na.pl uprasz -
cza kon takt. 

Ba ner „Hi sto ria Bli ska” pro wa dzi do
or ga ni zo wa ne go od 1996 ro ku przez
Oś ro dek KAR TA kon kur su dla mło -
dzie ży szkół śred nich; do „Ar chi wum”
z pre zen ta cją wy bra nych prac w pli kach
PDF oraz do Klu bu „Hi sto rii Bli -
skiej”, zrze sza ją ce go daw nych la u re a -
tów oraz na u czy cie li -o pie ku nów prac
kon kur so wych. Przez no wy dział Ze
świa ta do wie dzieć się moż na, jak wy -
glą da edu ka cja hi sto rycz na po za Pol ską. 

No wo ścią jest moż li wość wy bo ru
pro fi lu por ta lu i otrzy my wa ne go new -
slet te ra spoś ród trzech: ogól ny, uczeń,
na u czy ciel. 

Ko rzy sta ją cych z por ta lu za chę ca my
do przy sy ła nia swo ich tek stów, za rów -
no hi sto rycz nych, jak i ta kich, któ re po -
ka zu ją włas ne edu ka cyj ne do świad cze -
nie szkol ne i po zasz kol ne.Na por ta lu 

www.uczyc -sie-z -hi sto rii.pl za -
miesz cza ne są pub li ka cje pro jek tów re a -
li zo wa nych z mło dzie żą, po świę co nych
hi sto rii Pol ski i jej są sia dów w XX wie -
ku,in te rak tyw na ma pa hi sto rycz nych
pro gra mów edu ka cyj nych, in for ma cje
o no wych pro jek tach, zdję cia do ty czą ce
cie ka wych i waż nych wy da rzeń hi sto -
rycz nych z XX wie ku.

Pro jekt fi nan su je Fun da cja „Pa mięć,
Od po wie dzial ność i Przy szłość” z Ber li na.

IN FOR MA CJE I KON TAKT: Ali -
cja Wan cerz -Glu za, Oś ro dek KAR TA,
ul. Nar but ta 29, 02-536 War sza wa, tel.
(48-22) 848-07-12, faks (48-22) 646-
65-11, e-ma il: uczyc.sie.z.hi sto rii@kar -
ta.org.pl (j)

UCZYĆ SIĘ Z HI STO RII z „Kar tą”

Świet li ce dla chęt nych

31 stycz nia roz po czę ła się V edy cja
on kur su „Zbiór ka ma ku la tu ry”. Mo gą
w nim brać udział przed szko la ki oraz
ucz nio wie szkół pod sta wo wych, gim na -
zjal nych i po nad gim na zjal nych z Ma zo -
wsza. W ra mach po przed nich edy cji
kon kur su dzie ci ze bra ły po nad 4,5 tys.
ki lo gra mów ma ku la tu ry.

Ce lem kon kur su jest pro pa go wa nie
wśród dzie ci i mło dzie ży wła ści wych
po staw proe ko lo gicz nych po przez an ga -
żo wa nie ich we wspól ne przed sięw zię -
cia, zwią za ne z se lek tyw ną zbiór ką od -
pa dów. Waż ne jest, by na u czyć naj -
młod szych miesz kań ców Ma zo wsza
wła ści we go po stę po wa nia z od pa da mi. 

V edy cja kon kur su „Zbiór ka ma ku la -
tu ry” bę dzie trwać do 31 mar ca. W tym

cza sie dzie ci z ma zo wiec kich szkół
i przed szko li bę dą mog ły zbie rać ma ku -
la tu rę, a na stęp nie prze ka zy wać ją do
pun któw zbiór ki. Ilość ze bra nej ma ku la -
tu ry na le ży po twier dzić w ra por cie
z prze bie gu zbiór ki, a na stęp nie ode słać
go na adres: Urząd Mar szał kow ski Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go, De par ta -
ment Śro do wi ska, ul. Sko czy la sa 4, 03-
469 War sza wa. Na la u re atów cze ka ją
dy plo my, pu cha ry, książ ki i ze sta wy
edu ka cyj ne.

W la tach 2005 – 2008 w kon kur sie
„Zbiór ka ma ku la tu ry” wzię ło udział po -
nad 200 tys. ucz niów z 1697 pla có wek
oświa to wych z ca łe go Ma zo wsza. Ze -
bra no wów czas po nad 4,5 tys. ki lo gra -
mów ma ku la tu ry. mm

ZBIÓR KA MA KU LA TU RY 
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W ra mach te go dzia ła nia dla Ma zo -
wsza za re zer wo wa no kwo tę oko ło 53
mln zł. Wnio ski moż na skła dać do 31
mar ca br. 

Po moc bę dzie przyz na wa na w for mie
re fun da cji czę ści kosz tów:

– bu do wy, prze bu do wy, re mon tu lub
wy po sa ża nia bu dyn ków peł nią cych fun -
kcje re kre a cyj ne, spor to we i spo łecz no -
kul tu ral ne, w tym świet lic i do mów kul-
tu ry (z wy łą cze niem szkół, przed szko li
i żłob ków), obiek tów ma łej ar chi tek tu ry,
ście żek ro we ro wych, szla ków pie szych,
pla ców za baw, miejsc re kre a cji oraz
obiek tów spor to wych, (z wy łą cze niem
sal spor to wych przez na czo nych wy łącz -
nie dla szkół lub przed szko li);

– za ku pu to wa rów słu żą cych przed-
sięw zię ciom zwią za nym z kul ty wo wa -
niem tra dy cji spo łecz no ści lo kal nych lub
tra dy cyj nych za wo dów;

-zwią za nych z kształ to wa niem ob -
sza rów o szcze gól nym zna cze niu dla
zas po ko je nia po trzeb miesz kań -
ców,(od na wia nie lub bu do wę pla ców
par kin go wych, chod ni ków lub oświet -
le nia ulicz ne go);

– urzą dza nia i po rząd ko wa nia te re nów
zie lo nych, miejsc wy po czyn ku, bu do wy
lub re mon tu in fra struk tu ry tu ry stycz nej,
za gos po da ro wa nia zbior ni ków i cie ków
wod nych na ce le re kre a cyj ne;

– re wi ta li za cji bu dyn ków wpi sa nych
do re je stru za byt ków, użyt ko wa nych na
ce le pub licz ne, od na wia nia lub kon ser -
wa cji lo kal nych pom ni ków hi sto rycz -
nych i miejsc pa mię ci;

– za ku pu i od na wia nia obiek tów cha -
rak te ry stycz nych dla da ne go re gio nu lub
tra dy cji bu dow nic twa wiej skie go i ich
adap ta cji na ce le pub licz ne;

– bu do wy, prze bu do wy, re mon tu lub
wy po sa ża nia obiek tów bu do wla nych
przez na czo nych na ce le pro mo cji lo kal -
nych pro duk tów i usług;

– od na wia nia ele wa cji zew nętrz nych
i da chów w bu dyn kach ar chi tek tu ry sa -
kral nej,wpi sa nych do re je stru za byt ków

i od na wia nia cmen ta rzy wpi sa nych do
re je stru za byt ków;

– wy bu rze nia i roz biór ki zde wa sto wa -
nych obiek tów bu do wla nych w ce lu upo -
rząd ko wa nia te re nu w miej sco wo ści, je -
że li nie moż li we jest ich od no wie nie i dal -
sze użyt ko wa nie;

– za ku pu ma te ria łu siew ne go lub na sa -
dze nio we go ro ślin wie lo let nich – ko -
niecz ne go do re a li za cji ope ra cji;

– za ku pu sprzę tu, ma te ria łów i usług,
słu żą cych re a li za cji ope ra cji;

Dzia ła nia te po win ny mieć na ce lu
po pra wę ja ko ści ży cia na ob sza rach
wiej skich, jak rów nież pro mo cję oraz
wzrost atrak cyj no ści tu ry stycz nej i in -
we sty cyj nej tych ob sza rów. Waż ne
jest, aby przed sięw zię cia te za cho wy -
wa ły toż sa mość i in te gral ność wsi w jej
wy mia rze spo łecz nym, wraz z ca łym
dzie dzic twem kul tu ry ma te rial nej i kra -
jo bra zu. 

O przyz na nie po mo cy fi nan so wej
mo gą ubie gać się oso by praw ne ta kie
jak: gmi ny, in sty tu cje kul tu ry, dla któ -
rych or ga ni za to ra mi są jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, ko ścio ły lub in ne
związ ki wyz na nio we, or ga ni za cje po -
za rzą do we ma ją ce sta tus or ga ni za cji
po żyt ku pub licz ne go (w ro zu mie niu
usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r.
o dzia łal no ści po żyt ku pub licz ne go
i wo lon ta ria cie).

Mak sy mal na wy so kość po mo cy dla
jed nej miej sco wo ści w okre sie re a li za cji
pro gra mu nie mo że być wyż sza niż 500
tys. zł. Wy ma ga ny kra jo wy wkład środ-
ków pub licz nych – w wy so ko ści co naj -
mniej 25 proc. kosz tów kwa li fi ko wal -
nych pro jek tów po wi nien po cho dzić ze
środ ków włas nych be ne fi cjen ta.

Wnio ski na le ży skła dać w Kan ce la rii
Ogól nej Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go w War -
sza wie przy ul. B. Brech ta 3, 03-472 

For mu la rze wnio sków do stęp ne są na
stro nie www.ma zo via.pl w za kład ce
PROW 2007-2013. mm

Wraz z koń cem stycz nia up ły nął ter-
min skła da nia wnio sków w III edy cji
kon kur su gran to we go. Tra dy cyj nie już,
naj wię cej wnio sków wpły nę ło ostat nie -
go dnia kon kur su. W su mie do biu ra
Fun da cji wpły nę ło 56 wnio sków na
łącz ną kwo tę bli sko mi lio na zło tych.
Po nie waż Fun da cja nie fi nan su je pro-
jek tów w 100% ich kosz to ry su, war tość
wszyst kich zgło szo nych pro jek tów or -
ga ni za cje osza co wa ły na 2 mln 331 tys.
297 zł.

Naj wię ksza licz ba wnio sków tra dy -
cyj nie już do ty czy kul tu ry, oświa ty,
spor tu i opie ki spo łecz nej. No wo ścią
w tej edy cji są wnio ski do ty czą ce wal ki
z bez ro bo ciem i pro mo cji przed się bior -

czo ści. Wszyst kie wpi su ją się w ce le
sta tu to we Fun da cji, a więc Stra te gię
Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Płoc ka.

Wnio ski opi nio wać bę dzie Ra da Pro-
gra mo wa III ka den cji Fun da cji, a na -
stęp nie (18 lu te go) wnio ski roz pa try wać
bę dą przed sta wi cie le za ło ży cie li Fun da -
cji, a więc Ra da Fun da cji w skła dzie:
Do ro ta Chmiel i Krzysz tof Sie czkow ski
re pre zen tu ją cy Ba sell Or len Po ly o le fins
Sp. z o.o., Aga ta Zwo lan i Wal de mar
Tu sze wic ki – PKN OR LEN S.A. oraz
To masz Kol czyń ski i Piotr Ku be ra – za -
stęp cy Pre zy den ta Mia sta Płoc ka. Osta -
tecz ną de cy zję w for mie uch wa ły wy da
Za rząd Fun da cji.

Uro czy ste roz strzy gnię cie kon kur su
pla no wa ne na 2 mar ca 2009 r. Uro czy -
stość po łą czo na z wrę cze niem sym bo -
licz nych cze ków od bę dzie się w au li
Urzę du Mia sta Płoc ka. IT

III kon kur su gran to wy

56 wnio sków

Do rocz ne spot ka nie pre zy den ta Mi ro -
sła wa Mi lew skie go z płoc ki mi przed się -
bior ca mi (28 stycz nia) wspo ma ga ją cy mi
po moc hu ma ni tar ną, świad czo ną or ga ni -
za cjom po za rzą do wym za poś red ni-
c twem Urzę du Mia sta zgro ma dzi ło 
w ra tu szu przed sta wi cie li 11 firm z bran -
ży spo żyw czej, mięs nej, dzie wiar skiej,
wy po sa że nia wnętrz.

W cią gu mi nio ne go ro ku prze ka za li oni
po trze bu ją cym m.in. 1200 sztuk no wej
odzie ży, 60 sie dzisk re ha bi li ta cyj nych,
150 kg żyw no ści. To wy pró bo wa ni spon-
so rzy, któ rzy już od kil ku lat dzie lą się
z in ny mi. Na spot ka niu pod kre śla li, że
wy ni ka to z na tu ral nych ludz kich odru -
chów i bę dą czy nić to tak dłu go, jak dłu go
poz wo li na to fun kcjo no wa nie ich firm.
A z tym mo że być w tym ro ku róż nie. 

Przed się bior cy mó wi li, że już póź nym
la tem dał się od czuć nad cią ga ją cy kry -
zys, że wie le stra ci li na okre so wym spad-
ku war to ści eu ro. Zwyż ka kur su ura to -
wa ła za mó wie nia, ale czy na dłu go?

Niek tó rzy stra ci li też na re zy gna cji wie lu
szkół z za ku pu mun dur ków; ma te riał za -
ku pi li wcześ niej, za trud ni li do dat ko wych
lu dzi, a tu... nic. Naj bar dziej spa dek ko -
niun ktu ry od czu li pro du ku ją cy na ek -
sport np. w bran ży meb lar skiej, gdzie za -
mó wie nia spa dły o 35%. Dla bran ży
odzie żo wej co raz bar dziej kon ku ren cyj -
ny jest im port z Chin, któ ry go ni nas tak -
że pod wzglę dem ja ko ści. Sto sun ko wo
naj le piej trzy ma się sek tor spo żyw czy
(je dze nie ogra ni cza my w ostat niej ko lej -
no ści), ale i w tej dzie dzi nie pod wyż ki
cen ener gii, śmie ci itd. zmu sza ją do szu -
ka nia osz częd no ści.

Pre zy dent Mi lew ski, dzię ku jąc dar-
czyń com za to, że do strze ga ją po trze by
in nych i po moc nio są sy ste ma tycz nie, de -
kla ro wał, że mia sto sta ra się nie zmniej -
szać po py tu na ich usłu gi i szu ka in stru -
men tów roz wo jo wych np. po przez par t-
ner stwo pub licz no-praw ne i ży czył, by
2009 rok prze trwa li przy naj mniej na
ubieg ło rocz nym po zio mie. (j)

W po nie dzia łek 2 lu te go w to wa rzy -
stwie m.in. bpa Pio tra Li be ry i mar szał ka
Ada ma Stru zi ka Ka to lic kie Sto wa rzy sze -
nie Po mo cy im. św. Bra ta Al ber ta w Płoc -
ku ucz ci ło swój ju bi le usz w no wo od da -
nych po miesz cze niach Do mu Dzien ne go
Po by tu. To był dru gi po wód do świę to wa -
nia. Dom ma ją cy pod opie ką 32 se nio rów
mu siał do tej po ry ko rzy stać z go ścin no ści
klu bu i świet li cy. Po pię ciu la tach re mon -
tów, sta rań o środ ki i ma te ria ły, moc no
zde wa sto wa ny obiekt, są sia du ją cy z klu -
bem, zmie nił się nie do poz na nia; no we
po dło gi, ok na, pod wie sza ne su fi ty, wy -
mie nio ne scho dy, no we ła zien ki oraz –
do fi nan so wa ne przez Urząd Mia sta Płoc -
ka – przy łą cze do c.o. – Wresz cie ma my tu
ciep ło – cie szy ła się An na Ko ze ra, pre zes
Sto wa rzy sze nia. Mia sto co ro ku przez na -
cza znacz ne kwo ty na re a li za cje dzia łań
sta tu to wych Sto wa rzy sze nia. W ubieg łym
ro ku świet li ca miej ska otrzy ma ła – 100
tys. zł, klub pro fi lak ty ki śro do wi sko wej –
94 tys. zł, punkt do ży wie nia – 10 tys. zł,

dom dzien ne go po by tu – 15 tys. zł. W tym
ro ku na re a li za cję po wyż szych za dań
w bu dże cie mia sta za re zer wo wa no w su -
mie po nad 240 tys. zł.

No wa sie dzi ba Do mu Dzien ne go Po by tu
to 220 mkw. po wierz chni; par ter zaj mu ją
se nio rzy, I pię tro – urzą dzo no na sa lę re kre -
a cyj no – wi do wi sko wą. Tu ma ją od by wać
spek ta kle przy go to wa ne przez mło dzież,
wy kła dy (np. za ję cia ję zy ko we) i spot ka nia
oko licz no ścio we. Trze cim po wo dem do za -
do wo le nia dla sto wa rzy sze nia by ła ina u gu -
ra cja w dniu ju bi le u szu Cen trum In te gra cji
Spo łecz nej – do fi nan so wa ne go ze środ ków
Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
kwo tą 600 tys. zł.

– Wcho dzi my w no wy rok z no wy mi
wyz wa nia mi, no wy mi pro jek ta mi – mó wi
Da riusz Sła wiń ski ze Sto wa rzy sze nia –
ko or dy nu ją cy dzia ła nia zwią za ne z Cen -

trum. W ra mach CIS sto wa rzy sze nie chce
utwo rzyć czte ry pra cow nie; bu do wla ną,
ga stro no micz ną, opie ku nów nad oso ba mi
star szy mi, gos po dar czo – po rząd ko wą,
np. do sprzą ta nia mia sta, osie dli, te re nów
zie lo nych. Do tych pra cow ni, we współ -
pra cy z MOPS – em i Miej skim Urzę dem
Pra cy, wy ty po wa nych zo sta nie 65 osób
za gro żo nych mar gi na li za cją spo łecz ną.

– Tu bę dą uczy li się kon kret nych umie -
jęt no ści. Bę dą wy kła dy i za ję cia prak tycz -
ne. Oso by z pra cow ni bu do wla nej wy re -
mon tu ją, np. bu dy nek gdzie w przy szło ści
bę dzie na sza sto łów ka. Za ło że niem pro-
gra mu jest po móc tym lu dziom nie przez
da wa nie ko lej nych za sił ków, ale pra cy, za
któ rą otrzy ma ją nie wiel kie, ale za wsze
wy na gro dze nie – tłu ma czy Ko ze ra. –
Pow sta nie CIS przy Sto wa rzy sze niu św.

Bra ta Al ber ta to nie przy pa dek. Od bli sko
trzy na stu lat pro wa dzi my Kra jo we Poś -
red nic two Pra cy, współ pra cu je my
z MUP, ja je stem człon kiem Miej skiej Ra -
dy Za trud nie nia. Umie my współ pra co -
wać. Po mo cą ob ję tych zo sta nie 65 osób,
pro gram za kła da, że 14 z nich do sta nie
sta łe za trud nie nie. (rł)

Za czę ło się 15 lat te mu od „Krom ki chle ba”. Dziś sto wa rzy sze -
nie pro wa dzi m.in. świet li cę śro do wi sko wą, Klub Pro fi lak ty ki
Śro do wi sko wej, Dom Dzien ne go Po by tu i poś red nic two pra cy 

Al bert ma 15 lat

Po tra fią się dzie lić In sty tu cje kul tu ry, ko ścio ły, związ ki wyz na nio we oraz or ga ni za -
cje po za rzą do we mo gą ubie gać się o po moc fi nan so wą w ra mach
dzia ła nia „Od no wa i roz wój wsi” ob ję te go Pro gra mem Roz wo -
ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013

OD NO WA I ROZ WÓJ WSI
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Od kie dy obo wią zu je no wy ta ry fi ka -
tor, któ ry m.in. pod niósł ze 100 do 500
zło tych kwo tę man da tu za par ko wa nie
sa mo cho du przez oso by nie u praw nio ne
na tzw. „ko per cie”, straż ni cy miej scy
zo sta li już dzie się cio krot nie zmu sze ni
do za sto so wa nia wy so kiej ka ry. W jed -
nym przy pad ku fun kcjo na riu sze skie -
ro wa li wnio sek o uka ra nie kie row cy do
są du. 

We wszyst kich przy pad kach uka ra ni
to mło dzi kie ru ją cy, któ rzy swój czyn
tłu ma czy li za wsze tak sa mo: tyl ko na
chwil kę za par ko wa łem, prze cież nic się
nie sta ło. A ta chwil ka prze cią ga ła się
na wet do kil ku go dzin. Kie dy wi no waj -
cy usły sze li, że otrzy ma ją 500 zł man-
da tu, sta wa li się agre syw ni i za wszel -
ką ce nę chcie li wy mu sić od straż ni ka
po u cze nie. 

Jak za tem unik nąć man da tu za
par ko wa nie na „ko per cie”?

Nie zaj muj, na wet na chwi lę, ta kie go
oz na czo ne go miej sca. Nie „za bie raj”
na wet kil ku cen ty me trów po wierz chni
„ko per ty”, gdyż oso ba nie peł no spraw -
na, po wyj ściu z sa mo cho du i prze sia -
da jąc się na wó zek in wa lidz ki mu si
sze ro ko otwo rzyć drzwi sa mo cho du,
a nie je tyl ko uchy lić. 

Uży waj kar ty par kin go wej tyl ko
wte dy, gdy prze wo zisz oso bę nie peł no -
spraw ną. Nie ste ty zda rza się, iż rów -
nież sa me oso by nie peł no spraw ne nie
sto su ją się do obo wią zu ją cych prze pi -
sów. Przy po mi na my, że kar ta par kin -
go wa to je dy ny do ku ment upraw nia ją -
cy do zatrzymywania się na „ko per -
tach”. Kar ta ta obo wią zu je nie tyl ko na
te re nie Pol ski, ale tak że w kra jach Unii
Eu ro pej skiej. Jed nak w posz cze gól -
nych kra jach człon kow skich obo wią zu -

ją odręb ne prze pi sy wy ni ka ją ce z pra -
wa dro go we go dla da ne go kra ju, a co
się z tym wią że, odręb ne ul gi i upraw -
nie nia dla nie peł no spraw nych.

Zda rza się co raz czę ściej, że oso by
nie peł no spraw ne oraz kie ru ją cy prze-
wo żą cy ta kie oso by par ku ją na za ka -
zach za trzy my wa nia, co jest nie zgod ne
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. W ten
spo sób na ra ża ją się na otrzy ma nie wez -
wa nia sta wie nia się do sie dzi by SM,
za ło że nie blo ka dy na ko ła po ja zdu,

a na wet wy wie zie nie sa mo cho du na la -
we cie. 

Wy jaś nia my, że oso ba nie peł no -
spraw na, któ ra kie ru je po ja zdem za o -
pa trzo nym w kar tę par kin go wą, mo że
nie sto so wać się (pod wa run kiem za -
cho wa nia szcze gól nej ostroż no ści), do
na stę pu ją cych zna ków dro go wych: za -
kaz ru chu w obu kie run kach, za kaz
wja zdu po ja zdów sil ni ko wych, z wy -
jąt kiem mo to cy kli jed no śla do wych,
za kaz wja zdu au to bu sów, za kaz wja z-
du mo to cy kli, za kaz wja zdu mo to ro -
we rów, za kaz po sto ju, stre fa ogra ni -
czo ne go po sto ju.

Nie peł no spraw ni kie ru ją cy ma ją swo -
je pra wa, ale rów nież obo wiąz ki. 

Z po sia da nych przez nas da nych wy -
ni ka, że na dzie sięć skon tro lo wa nych
miejsc par kin go wych przez na czo nych
dla osób nie peł no spraw nych, sied miu
kie ru ją cych nie wy ło ży ło za przed nią
szy bą po ja zdu kar ty par kin go wej.

Wie le osób nie zda je so bie spra wy,
że w mo men cie, kie dy pa trol jest wy -
sy ła ny do spraw dze nia czy upraw nio -
ny po jazd par ku je na miej scu dla in wa -
li dy mo że być bar dziej po trzeb ny w in -
nym miej scu. 

Przy po mi na my rów nież, że oso bom
nie peł no spraw nym nie wol no udo stęp -
niać swo jej kar ty in nym. 

Jo lan ta Gło wac ka 
Rzecz nik SM

Nie bę dzie my po błaż li wi
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– Nie każ da in ter wen cja wią że się
z prze mo cą w ro dzi nie – wy jaś nia An na
Le wan dow ska z zes po łu pra so we go po li -
cji. – Tych by ło 535, z cze go aż 495
w mia stach, a tyl ko 76 na te re nach wiej -
skich. Za pew ne wy ni ka to z fak tu, że ko -
bie ty na wsi ma ją mniej szą świa do mość
swo ich praw, a „tra dy cyj ny mo del ro dzi -
ny” ro zu mia ny jest tam wciąż ja ko do mi -
na cja mę ża i oj ca, któ ry ma pra wo pić
i bić. W ma łym śro do wi sku jest też wię k-
sza chęć ukry cia swo jej do li i oba wa
przed po tę pie niem są sia dów, że się
„włas ne go chło pa wy da ło”. 

Ofiar do mo wych ka tów w ubieg ło rocz -
nych sta ty sty kach płoc kiej po li cji po ja wi -
ło się 950. W tym: 516 ko biet (54,31
proc.), 32 męż czyzn, 283 – dzie ci do lat
13, 119 dzie ci w wie ku 13-18 lat. Spraw-
ca mi prze mo cy by li naj czę ściej męż czyź -
ni – 514, 21 to ko bie ty i 1 nie let ni. 

Al ko hol i eko no mia

– Głów ną przy czy ną ta kich za cho wań
jest al ko hol – mó wi asp. sztab. Zo fia
No wa liń ska z zes po łu ds. pa to lo gii i nie -
let nich w płoc kiej ko men dzie. Aż 72
pro cent spraw ców znę ca się nad bli ski -
mi, bę dąc nie trzeź wa. To o 9 pro cent
mniej niż w 2007 ro ku, ale tu sta ty sty ki
mo że tro chę wy krzy wiać fakt, że w tzw.
Nie bie skich Kar tach od czwar te go
kwar ta łu zlik wi do wa no ru bry kę, w któ -
rej wcześ niej wpi sy wa no właś nie stan
trzeź wo ści. 

W ubieg łym ro ku po li cjan ci wprost
z do mów prze wie źli 212 osób do iz by
wy trzeź wień, a 34 do po li cyj ne go aresz-
tu, też do wy trzeź wie nia. 

Zo fia No wa liń ska do da je, że pra wie
wszę dzie tam, gdzie do cho dzi do znę ca -
nia się „na trzeź wo”, ofia ry, głów nie ko -
bie ty, są uza leż nio ne od swo ich drę czy -
cie li fi nan so wo, nie pra cu ją i nie ma ją
włas nych do cho dów.

Ko men dant ko mi sa ria tu na Po dol -
szy cach, nad kom. Ma rek Ma jew ski
mó wi: – Na mo im te re nie mie liś my 26
przy pad ków znę ca nia się w ro dzi nach,
z cze go 70 pro cent za koń czy ło się ak ta -
mi oskar że nia. To bar dzo du żo. Dla
mnie szcze gól nie wstrzą sa ją ce przy-
pad ki, to kie dy męż czyz na po ni ża swo -
ją żo nę lub kon ku bi nę wyz wi ska mi,
groź ba mi al bo po pro stu bi je ją na
oślep, że by wy ła do wać swo ją złość, po -
ka zać, „kto tu rzą dzi”. Spraw ca mi są
tak że sy no wie, któ rzy po tra fią pa stwić
się nad ro dzi ca mi. Mie liś my tyl ko je den
przy pa dek, gdy oso bą znę ca ją cą się
nad mę żem by ła je go żo na.

Nie bie ska Kar ta 

W sa mym po dol szyc kim ko mi sa ria -
cie za ło żo no 92 Nie bie skie Kar ty, w ca -
łym po wie cie łącz nie 535. To o 76 wię -
cej niż rok wcześ niej. Przy czy nę ta kie go
wzro stu płoc cy po li cjan ci wi dzą we
wzra sta ją cej świa do mo ści ofiar. Po ma -
ga ją tu ogól no pol skie i lo kal ne, wspó -

łor ga ni zo wa ne przez ko men dę, ak cje
spo łecz ne nag łaś nia ne przez me dia.

– Za ło że nie Nie bie skiej Kar ty oz na cza,
że ro dzi na jest pod sta łą ku ra te lą dziel ni -
co we go, któ ry przy naj mniej raz w mie sią -
cu ją od wie dza, spraw dza, czy na stę pu je
po pra wa, re a gu je na na si le nie się pa to lo -
gii – wy jaś nia ją zgod nie Zo fia No wa liń -
ska i ko men dant Ma rek Ma jew ski.

Ale nie tyl ko po li cja pra cu je na rzecz
zwal cza nia tej pa to lo gii. W ub. ro ku po -
li cjan ci prze ka za li in for ma cje o kon -
kret nych przy pad kach do in nych in sty -
tu cji 344 – do oś rod ków po mo cy spo -
łecz nej, 92 – do ko mi sji roz wią zy wa nia
prob le mów al ko ho lo wych, 1 – do pla -
ców ki szkol no -wy cho waw czej, 5 – do
są du ro dzin ne go.

Bo bę dzie się mścił…

Nie za wsze – mi mo wy sił ków po li cji
i in sty tu cji po mo co wych – uda je się
wyr wać ro dzi ny z sytuacji stosowania
prze mo cy. W ub. ro ku w 32 do mach
Nie bie ską Kar tę trze ba by ło za ło żyć po
raz dru gi, w 7 – po raz trze ci, a w 5 – już
po raz czwar ty.

– Oso by bi te i lżo ne ma ją za ni żo ną sa -
mo o ce nę i są sil nie uza leż nio ne od swo-
je go prze śla dow cy – mó wi Zo fia No wa -
liń ska, któ ra roz ma wia ła z nie jed ną ofia -
rą i wie do brze, jak one sa me tłu ma czą to
pas mo upo ko rzeń i bó lu. Na pro po zy cję,
by zde cy do wa ły się wy stą pić prze ciw ko
spraw cy na dro gę praw ną, re a gu ją lę -
kiem. Twier dzą, że wy ro ki w ta kich spra -
wach są zaz wy czaj ła god ne dla spraw-
ców (Ko deks kar ny za znę ca nie się prze -
wi du je ka ry od 3 mie się cy do 5 lat poz -
ba wie nia wol no ści), czę sto w za wie sze -
niu. I da lej bę dą mu sia ły miesz kać ze

swo im ka tem, któ ry w do dat ku zacz nie
mścić się za pró bę uka ra nia go.

By wa jed nak i tak, że wi zy ta pa tro lu
czy umun du ro wa ne go dziel ni co we go
dzia ła na spraw cę jak zim ny prysz nic.
– Je śli nie jest to oso ba skraj nie zde mo -
ra li zo wa na, by wa, że przy cho dzi opa -
mię ta nie – mó wi ko mi sarz Ma jew ski. –

Nie bez zna cze nia jest też po czu cie
wsty du przed są sia da mi, ko le ga mi
z pra cy. Oba wa, że bę dzie wy ty ka ny pal-
ca mi ja ko „dam ski bok ser”, u któ re go
w do mu mu si in ter we nio wać po li cja.

Pie kło „do brych do mów”

Co nie po ko ją ce, nie ma ta kie go śro -
do wi ska, któ re by ło by wol ne od prze-
mo cy w ro dzi nie.

– Jesz cze 10 lat te mu mie liś my zgło -
sze nia wy łącz nie z ro dzin pa to lo gicz -
nych, ubo gich – do da je Zo fia No wa liń -
ska. – Te raz na prze moc skar żą się wła -
ści wie oso by z każ de go śro do wi ska. Wy -
stę pu je tak że w do mach za moż nych lu -
dzi. Żo ny dy rek to rów, pre ze sów, le ka rzy
oś mie li ły się mó wić o tym, ja kie pie kło
prze cho dzą we włas nych czte rech ką -
tach. I jesz cze coś: bar dzo nieś mia ło,
ale i męż czyź ni za czy na ją się przyz na -
wać, że są ofia ra mi. I to nie tyl ko awan-
tur, w któ rych pa da ją obel ży we sło wa.
By wa, że do ro sły, po staw ny, ale wraż li -
wy męż czyz na jest re gu lar nie bi ty przez
swo ją krew ką mał żon kę. Nie umie, czy
mo że nie chce od po wia dać cio sem na
cios, więc u nas szu ka po mo cy. 

Skut ka mi prze mo cy są ura zy psy-
chicz ne i fi zycz ne sa mych ofiar, ale
też roz pad ro dzi ny, pa to lo gicz ny roz -
wój emo cjo nal ny dzie ci, pró by sa mo -
bój cze. (m.d.)

Płoc ka po li cja po dli czy ła przy pad ki prze mo cy w ro dzi nie
w 2008 ro ku 

Ka ci i ofia ry
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Płock w okre sie mię dzy wo jen nym był
nie wiel kim, wręcz pro win cjo nal nym mia -
stem, li czą cym ok. 30 tys. miesz kań ców.
Śle dząc pra sę lo kal ną z te go cza su, co
i rusz na po ty ka my na za pro sze nia i in for -
ma cje o or ga ni zo wa nych za ba wach kar na -
wa ło wych, zwa nych wów czas – w za leż -
no ści od ro dza ju – re du ta mi, wie czor ni ca -
mi lub wie czo ra mi ma sko wy mi. W tym
cza sie we włas nym gro nie ba wi li się wła -
ści wie wszy scy: stra ża cy, dru ka rze, po li -
cjan ci, żoł nie rze, urzęd ni cy, na u czy cie le,
ko la rze, pra cow ni cy Czer wo ne go Krzy ża,
człon ko wie tak ak tyw nie dzia ła ją ce go
w Płoc ku Klu bu Wio ślar skie go, klu bu my -
śliw skie go i leś ni cze go, czy choć by człon -
ko wie To wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół”. Or ga ni zo wa no rów nież spot ka -
nia kar na wa ło we dla dzie ci, do chód przez-
na cza jąc na ce le szko ły. Wstęp na bal nie
był zbyt kosz tow ną spra wą. W 1927 ro ku
bi let dla człon ków Stra ży Ognio wej wy no -
sił 1 zł, dla po zo sta łych go ści 2 zło te; po -
rów naj my, w tym okre sie za zło tów kę
moż na by ło ku pić ki lo gram cu kru czy
kost kę ma sła, trzy zło te to dniów ka wyk-
wa li fi ko wa ne go ro bot ni ka.

Za bal sikawkę

Zwy kle or ga ni za to rom ba lów przy -
świe cał szczyt ny cel – za uz bie ra ne pie -
nią dze ze sprze da ży bi le tów ku po wa no
no wy sprzęt, ot, choć by dra bi nę me cha -
nicz ną i prze noś ną si kaw kę mo to ro wą dla
Po go to wia Stra ży Ognio wej. Z ko lei do -
chód z or ga ni zo wa ne go przez 8 pap (pułk
ar ty le rii po lo wej, za mie nio ny w 1931 ro -
ku na 8 pal – pułk ar ty le rii lek kiej) kon cer-
tu -ba lu przez na czo ny był na bu do wę oł ta -
rza w ka pli cy -pom ni ku pod Dyt ja ty nem
dla po leg łych w 1920 r. ofi ce rów i sze re -
go wych 8 pap, któ rzy oto cze ni przez ka -
wa le rię so wiec ką zo sta li wy cię ci szab la -
mi. Obo wiąz ki ho no ro wych gos po da rzy
wie czo ru przy ję li na tym spot ka niu mec.
Ste fań stwo Ba liń scy, dyr. Pio trow stwo
Au gu sty no wie czy dr. Alek san drow stwo
Ma cie szo wie.

Do naj chęt niej od wie dza nych miejsc
w Płoc ku na le żał Ho tel War szaw ski, któ ry

mie ścił się przy ul. Ko le gial nej 20, obec nie
jest to sie dzi ba Po wia to wej Sta cji Sa ni tar -
no -E pi de mio lo gicz nej. Tu w Sa li Kre mo -
wej od by wa ły się jed ne z najwspa nial -
szych ba lów. Wła ści cie la mi ho te lu aż do
woj ny by li Ka rol i Ste fa nia Po pie law scy.
Rów nie uda ne za ba wy or ga ni zo wa no
w Ho te lu Poz nań skim (róg Sta re go Ryn ku
i ul. Biel skiej) czy w Sa li Ba lo wej Ho te lu
An giel skie go przy ul. Tum skiej 9, re kla -
mu ją ce go się na ła mach Ku rie ra Płoc kie -
go. Wła ści ciel te go ostat nie go – Ka rol
Kest ja nis, po le cał m.in. ła ska wym wzglę-
dom sza now nej pub licz no ści co dzien ne
kon cer ty or kie stry jazz -ban do wej. Czę sto
od wie dza nym miej scem przez ama to rów
za ba wy i tań ca był Te atr Płoc ki, miesz czą -
cy się od po cząt ku XIX wie ku na wi śla nej
skar pie w daw nym ko ście le św. Trój cy. 

Suchy śnieg i zapalenie otrzewnej

W gu stow nie de ko ro wa nych sa lach,
o któ rych roz pi sy wa ła się pra sa płoc ka,
urzą dza no wspa nia łe za ba wy, rów nież
syl we stro we. I tak np. na bal syl we stro wy
1926/27 (a więc trosz kę wy cho dzą cy po za
na sze ra my „kar na wa ło we”) przy go to wa -
no spe cjal ną sce ne rię – sa la te a tral na zo -
sta ła przy kry ta su chym i ciep łym śnie -
giem, a lo że za mie nio no w za cisz ne ga bi -
ne ty oświet lo ne róż no ko lo ro wy mi świat -
ła mi. Zwy kle ba le w te a trze okra sza no
wy stę pa mi i scen ka mi hu mo ry stycz ny mi.
Na wcześ niej wspom nia nym ba lu syl we -
stro wym moż na by ło m.in. po dzi wiać po -
pi sy at le tycz ne, dow cip ny i zło śli wy pro-
log w wy ko na niu p. Ja re my czy jed no ak -
to wą sztu kę Ten trze ci. Im pre zy uprzy-
jem nia ne by ły przez róż ne go ro dza ju kon -
kur sy i za ba wy. Do naj waż niej szych na le -
żał kon kurs na naj pięk niej szy strój wie c-
zo ro wy, a po nie waż bar dzo czę sto by ły to
ba le ma sko we, a więc rów nież kon kurs na
naj bar dziej ory gi nal ną ma se czkę. Do za -
pom nia nych już dziś kon kur sów mo że my
za li czyć kon kurs pięk nych nó żek, tyl ko
wy o bra zić zaś mo że my so bie ta kie za ba -
wy, jak wal kę ser pen tyn, ba lo ni ki i pocz tę.

Przed zbyt no wo czes ny mi tań ca mi
prze strze ga li na ła mach pra sy le ka rze. Ar -

ty ku ły o groź nych ty tu łach, np. Char le sto -
ni ści bacz ność – um rze cie na za pa le nie
otrzew nej, mia ły pow strzy mać co bar dziej
za pal czy wych tan ce rzy. Le ka rze hisz pań -
scy i wło scy ostrze ga li przed zbyt nie har -
mo nij ny mi ru cha mi cia ła, wy wo łu ją cy mi
tę, zaz wy czaj koń czą cą się śmier cią, cho -
ro bę. Pod ko niec lat dwu dzie stych tań czo -
no wła ści wie wszyst ko, po czą wszy od
wspom nia ne go char le sto na, po przez po lo -
ne zy, shim my, tan ga, bu du -bu du, wal ce
i one ste py. Nam niek tó re z tych nazw już
wła ści wie nic nie mó wią. W ar ty ku le Dla
bia łych mu rzy nów sal ba lo wych, za miesz -
czo nym w „Ex pre sie Płoc kim” z 28 lu te go
1927 r., czy ta my: „dla licz nych by wal ców
dan cin go wych i ba lo wych nie o bo jęt ną bę -
dzie wia do mość, iż skar bni ca co raz dzi k-
szych i co raz bar dziej ko śla wych tań ców
nie jest wy czer pa na. Przyj dzie jesz cze
okres, kie dy bę dą mu sie li po trzą sać so bą
w naj bar dziej nies po dzia ny, nie do rzecz ny
[...] spo sób” – i tu ma ła ref lek sja: czyż by
na si przod ko wie prze wi dy wa li już wte dy
po go? Otóż nie, cho dzi ło tyl ko o tzw. ta -
niec ka ka o wy naz wa ny tak z te go po wo du,
że tań czą go mu rzy ni przy wy łu ski wa niu
zia ren ka ka o wych. W la tach trzy dzie stych
zaś na par kie tach zde cy do wa nie kró lo wa ły
fok stro ty i zmy sło we rum by.

Strojna publiczność

Wyj ście na bal zo bo wią zy wa ło. Ko bie -
ty mu sia ły za trosz czyć się nie tyl ko o jak
najwspa nial szą kre a cję, ale rów nież o do -
bór od po wied niej fry zu ry. Wia do mo – la ta
dwu dzie ste, la ta trzy dzie ste, ko ja rzą się
z lan so wa nym wsze cho bec nie ty pem
chłop czy cy. Wy da wa ło by się, że dla fry z-
je ra nie po zo sta wa ło tu du żo miej sca na
fan ta zję... a jed nak. Adre so wa ne do pań
og ło sze nia w pra sie za chę ca ły do kup na
al bu mu No wo czes ne fry zu ry z prze szło 100
bar wny mi fry zu ra mi pa ziow ski mi i in ny mi.
Pa nów przy naj mniej prob lem ucze sa nia
nie do ty czył. Na to miast obo wiąz ko wo na
ba lach zja wia li się oni we fra kach – cza -
sem za pew ne po ży czo nych lub „ob sta lo -
wa nych” wcześ niej u kraw ca. W Płoc ku
pod ko niec lat dwu dzie stych na ła mach

pra sy og ła szał się w okre sie kar na wa łu
Wła dy sław Smo leń ski z ul. Grodz kiej nr
11, po le ca jąc fra ki, smo kin gi i gar ni tu ry
oraz kon fek cję.

Z dow cip nych za pi sków moż na i dziś
wie le wy czy tać mię dzy wier sza mi. Sa la
te a tru wy peł nio na by ła po brze gi stroj ną
pub licz no ścią. Wszy scy się ba wi li [...]. Bu -
fet ob słu gi wa ły roz kosz ne Pa nie Ar tyst ki,
a Pa no wie Ar ty ści by li do bry mi kon su -
men ta mi [...]. Stan urzęd ni czy re pre zen to -
wał sil ny i bar czy sty męż czyz na, sła by
w tań cu, ale do bry w za ba wie.

Ko mu nie mi łe by ły za ba wy i tań ce,
mógł w in ny spo sób spę dzić zi mo wy, wol -
ny wie czór. Na chęt nych płoc czan cze ka ła
śli zgaw ka na Pla cu Flo riań skim – dzi siej -
szym Pla cu Obroń ców War sza wy. Za
wstęp mło dzież i woj sko wi pła ci li po 10
gro szy, oso by do ro słe zaś po 25 gro szy.
Czyn na też by ła szat nia, moż na by ło z niej
sko rzy stać już za 20 gr. Ja zdę na łyż wach
umi la ła tam nie kie dy or kie stra 4 psk (puł -
ku strzel ców kon nych).

...aż tu nie po strze że nie zja wiał się...śle -
dzik, czy li ostat nia za ba wa kar na wa łu, or -
ga ni zo wa na we wto rek przed Po piel cem –
tyl ko do pół no cy. No cóż, na na stęp ne ba -
le trze ba by ło po cze kać pra wie rok.

Ka ta rzy na Sto ło ska -Fuz
Mu ze um Ma zo wiec kie w Płoc ku

Josephine Baker tańcząca Charlestona 
w Folies Bergére, Paryż, 1926

Restauracja Hotelu Warszawskiego (1926-1928)
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Sala balowa Hotelu Warszawskiego (1926-1928)
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Kar na wał, czas za baw i ba lów, czas ku li gów i to wa rzy skich spot kań. Z ta ką nie cier pli wo ścią przez wszyst kich ocze ki wa ny i z wiel -
kim ża lem że gna ny w ostat ki. W tra dy cji pol skiej kar na wał, czy li ina czej za pu sty, to okres mię dzy świę tem Trzech Kró li a Śro dą Po -
piel co wą. Dziś rzad ko za sta na wia my się idąc na bal kar na wa ło wy, gdzie i jak ba wi li się na si przod ko wie, ja ka mu zy ka po ry wa ła
ich do tań ca, ja kie obo wią zy wa ły stro je. War to choć przez chwi lę wczuć się w at mos fe rę mi nio nych lat.

Char le sto ni ści bacz ność



9Sygnały Płockie

„Ope ra że bra cza” Joh na Gay’a do tej
po ry uwa ża na jest za dzie ło pre kur sor -
skie, któ re istot nie wpły nę ło na pow sta nie
mu si ca lu. Wy sta wio na zo sta ła po raz
pier wszy z mu zy ką Jo han na Pe pus ha
w 1728 ro ku. Gay za stą pił arie ope ro we
pio sen ka mi ulicz ny mi, a po sta ci wy wo -
dzą ce się ze sfer wyż szych – pro sty tut ka -
mi, że bra ka mi i zło dzie ja mi. Głów ny bo -
ha ter – Ma che ath, ban dy ta i wiel bi ciel ko -
biet bie rze po ta jem ny ślub z Pol ly Pe a -
chum – cór ką sze fa drob nych zło dzie jasz -
ków. Chcąc ura to wać „ho nor” cór ki Pe a -
chum za wszel ką ce nę sta ra się go poz -
być. Mar twy zięć, a ra czej spa dek po nim,
lep szy jest od ży we go. Oj ciec ob my śla
plan wy da nia go w rę ce po li cji przy po -
mo cy za przy jaź nio nych pro sty tu tek, na
któ rych wa lo ry Ma che ath ni gdy nie po zo -
sta je obo jęt ny. Tra fia do wię zie nia, gdzie
ocze ku je na po wie sze nie, ale tu zja wia się
Lu cy Loc kit – cór ka sze fa wię zie nia, je go
kochanka.

Płoc kie przed sta wie nie sta ra się być
wier ne ory gi na ło wi (zwłasz cza urze ka ją -
ce ko stiu my). Ro bi wra że nie ażu ro wa
sce no gra fia au tor stwa Ukra iń ca Olek san -
dra Over czu ka oraz licz ba ak to rów i sta -
ty stów za trud nio nych przy re a li za cji pro-
jek tu. Cie ka wie po pro wa dzo ny jest ruch
sce nicz ny (bra wa prze de wszyst kim za ta -
niec kaj da nia rzy), nad któ rym czu wa ła
Ka ta rzy na A. Ma ło lep sza. Wa lo rem jest
zes pół mu zycz ny na ży wo pod kie row -
nic twem Ed war da Bo gda na i śpiew bez
mic ro por tów.

A da lej... cóż, znów mam dy le mat z od -
po wie dzią na py ta nie: po co re ży ser –
w tej ro li Wie sław Rudz ki – chciał mi
opo wie dzieć tę hi sto rię. Że by do wie dzieć

się, że nie rząd i wy stę pek rzą dzą świa -
tem? O tym wiem z pier wszych stron ga -
zet i nju sów w te le wi zji. Po za tym gra ak -
tor ska jest bar dzo nie rów na, nie mó wiąc
o moż li wo ściach wo kal nych, przy czym
sa ma aran ża cja pio se nek „nie po wa la”.
Po za tym ak cji bra ku je tem pa (zwłasz cza
w pier wszym ak cie). Spek takl bro nią:
Ma gda le na To ma szew ska (ja ko Dia na
Tra pes) i Ka ta rzy na A. Ma ło lep sza (ja ko
Lu cy Loc kit). Na uwa gę za słu gu ję rów -
nież: Piotr Ba ła (Loc kit) i Han na Choj -
nac ka (Pa ni Pe a chum) oraz Jan Ko ło dziej
(Mat), przy któ rych bled ną nie co od twór -
cy głów nych ról: Adam Bier nat (Ma che -
ath) i Aga ta Sa si now ska (Pol ly), choć pod
wzglę dem wo kal nym są bez względ nie
naj lep si. W ro li Pe a chu ma chciał bym zaś
zo ba czyć Mar ka Wal cza ka, któ ry za słu -
gu je na cie ka wszą ro lę niż ko me diant, czy
sta jen ny od koń skich kup. 

Pre mie ra „Ope ry że bra czej” od by ła
się 7 lu te go br. By ła to czwar ta pre mie -
ra se zo nu. (rł)

Wszę dzie nie rząd, roz pu sta, wy stęp ki szka rad ne... XVII I -wiecz na „Ope ra że bra -
cza” to sztu ka po nad cza so wa. Jej płoc ka adap ta cja, choć mo men ta mi in te re su -
ją ca, ta ka już nie jest. 

Ope ra ni ja ka

Świat, w któ rym ży je my, po trze bu je
pięk na, by nie po grą żyć się w roz pa czy –
pow ta rzał za oj ca mi II So bo ru Wa ty -
kań skie go Jan Pa weł II. Wie dząc jak
trud ne jest po wo ła nie do pięk na w świe -
cie, w któ rym po ję cie to uleg ło de zin te -
gra cji, li czył na udział ar ty stów w od no -
wie mo ral nej dzi siej sze go świa ta.
W „Li ście do ar ty stów” (1999) pod kre -
ślał, że przy wró ce nie pięk na ja ko mia ry
mo że przy czy nić się do sca le nia du cho -
we go czło wie ka u pro gu no we go ty siąc -
le cia. Ten do ku ment wie lu ar ty stów po -
trak to wa ło bar dzo po waż nie.

Ar ty ści i za ra zem pe da go dzy wyż -
szych uczel ni ar ty stycz nych w Kra ko -
wie zor ga ni zo wa li w ubr. „Dni Ja na Pa -
wła 2”. Zwią za ne one by ły z 30-le ciem
wy bo ru kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na
pa pie ża i po świę co ne ka te go rii pięk na.
Wy sta wa po nad 50. ar ty stów -pe da go -
gów Aka de mii Sztuk Pięk nych po ka za -
na zo sta ła w Pa ła cu Sztu ki.

– W Kra ko wie by ły to cy kle prac,
w Płoc ku ze wzglę du na mniej szą po -
wierz chnię ga le rii mo że my po ka zać po

jed nej pra cy każ de go au to ra, sta ra my
się, aby by ły to te naj lep sze – mó wił
Zbi gniew Ba jek. 

Au to rem kon cep cji wy sta wy „Od -
kry wa nie pięk na” był prof. Adam
Brin cken, dla któ re go wy sta wa jest
pró bą dy sku sji ar ty stów o pięk nie po -

przez dzie ła. Brin cken po dzie lił pra ce
na trzy za sad ni cze czę ści, od no szą ce
się do róż nych pól in spi ra cji, na któ -
rych pięk no mo że być od naj dy wa ne:
I – pięk no ja ko kon tem pla cja two rze -
nia, II pięk no i nę dza czło wie ka, III –
pięk no na pot ka ne. Jak pod kre śla An na

Ba ra no wa – hi sto ryk i kry tyk sztu ki
z In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki UJ – wy sta -
wa ma cha rak ter prze glą du wie lu, czę -
sto wy klu cza ją cych się po staw i pro -
po zy cji for mal nych. Po szu ki wa cze no -
wo ści i ak tu al no ści mo gą wyjść z tej
wy sta wy za wie dze ni. Aka de mie zwy k-
le roz mi ja ją się z tak zwa ną „ak tu al no -
ścią”, pod kre śla jąc, że od pe da go gów
ocze ku je się doj rza ło ści i mia ry.

Ale... – jak da lej do da je Ba ra no wa – tak
dla przy kła du fo wi ści by li ucz nia mi sym-
bo li sty Gu sta va Mo re au, przysz li twór cy
I i II Gru py Kra kow skiej stu dio wa li u Te -
o do ra Axen to wi cza, a roz chwy ty wa ny
dziś przez ga le rię na ca łym świe cie – Wil-
helm Sas nal – nie daw no opu ścił uczel nie
kra kow ską i pra cow nię Lesz ka Mi sia ka
(rów nież obec ne go na wy sta wie).

Na płoc kiej wy sta wie zo ba czy my
m.in. czę sto gosz czą cych w PGS
Krzysz to fa Ki wer skie go, Ja na Pa mu łę
i mał żeń stwo Bi liń skich. Obok gro na
wy kła dow ców kra kow skiej ASP zna laz -
ło się też dwóch dok to rów ho no ris ca u -
sa – Igor Mi to raj (jego praca na fot.)
i Au gu stus Maz zoc ka z USA. 

Są obra zy, rzeź by, in sta la cje i fil my
wi deo. Wy sta wę moż na oglą dać do 6
mar ca.

To wa rzy szy jej po kaz prac Ne li Lew-
na dow skiej z Płoc ka. (rł)

W set ną rocz ni cę śmier ci ge ne ra ła
Zyg mun ta Pa dlew skie go, 15 ma ja 1963
ro ku po sta wio no gra ni to wy głaz na
miej scu je go stra ce nia z na pi sem: „Zyg-
munt Pa dlew ski 1835-1863 Na czel nik
Pow sta nia Stycz nio we go w Wo je wódz -
twie Płoc kim. W set ną rocz ni cę śmier ci.
Spo łe czeń stwo m. Płoc ka 15 V 1963 r.”.
Te go sa me go dnia Szko ła Pod sta wo wa
nr 10 w Płoc ku otrzy ma ła imię Zyg-
mun ta Pa dlew skie go. Obec nie je go imię
no si Gim na zjum nr 5. Szko ła ob ję ła pa -
tro nat nad miej scem stra ce nia pa tro na.
Or ga ni zu je ape le pa mię ci, aka de mie,
wy sta wy, kon kur sy wie dzy o pa tro nie.
Otrzy ma ła też odz na kę „Opie ku na
Miejsc Pa mię ci Na ro do wej” (na da ną
przez Wo je wódz ki Ko mi tet Och ro ny
Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa). 

W 2000 ro ku w miej scu stra ce nia Pa -
dlew skie go usta wio no re pli kę krzy ża
z 1916 ro ku. W rocz ni cę wy bu chu Pow-
sta nia Stycz nio we go i w rocz ni cę śmier ci
ge ne ra ła od by wa ją się tam uro czy sto ści
po świę co ne bo ha te rom zry wu na ro do wo -
ścio we go i pa mię ci Zyg mun ta Pa dlew -
skie go. Gim na zjum nr 5 wy sta wia po czet
sztan da ro wy. W uro czy stym ape lu mło -
dzież przy po mi na bo ha ter ską śmierć
swo je go pa tro na. Gim na zja li ści z „piąt ki”
opie ku ją się też pa miąt ko wą tab li cą
wmu ro wa ną w 135. rocz ni cę śmier ci
Zyg mun ta Pa dlew skie go w wię zien ny
mur przy ul. Sien kie wi cza. 

Zyg mun ta Pa dlew skie go roz strze la no
na pla cu w pob li żu pro chow ni nie da le ko
Ro ga tek Płoń skich. Je go cia ło zo sta ło
za sy pa ne na miej scu kaź ni. Kil ka mie -
się cy póź niej Pow sta nie Stycz nio we za -
koń czy ło się klę ską. 

W stycz niu 1916 r. w okre sie I woj ny
świa to wej w Płoc ku, bę dą cym pod oku-

pa cją nie miec ką, zo stał wznie sio ny na
miej scu stra ce nia Pa dlew skie go i in nych
pow stań ców krzyż z drew na, z przy bi tą
bla sza ną tab li czką z na pi sem: „Z krwi
na szej pow sta nie mści ciel tej zie mi”.
Krzyż wko pa no w pa mięt ną noc wy bu -
chu pow sta nia z 22 na 23 stycz nia. Po
odzy ska niu nie po dleg ło ści przez Pol skę
w 1918 r. usta wio no w sie dzi bie To wa -
rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go rzeź bę
Zyg mun ta Pa dlew skie go. Wy ko nał ją
zna ny w tym cza sie ar ty sta rzeź biarz
Ta de usz Mi szew ski. Pła sko rzeź bę Pa -
dlew skie go w 1924 ro ku obu do wa no
drew nia ną opra wą, przy po mi na ją cą na -
gro bek – pom nik. Usta wio no go w by łej
cer kwi pra wo sław nej, peł nią cej w tym
cza sie fun kcję ko ścio ła gar ni zo no we go.
Po roz biór ce cer kwi w 1929 ro ku pła -
sko rzeź bę prze nie sio no do sie dzi by To -
wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go,
gdzie znaj du je się do dzi siaj. J.J.

Brać przy kład z pa tro na

W 30. rocz ni cę pon ty fi ka tu Ja na Pa wła II kil ku dzie się ciu ar ty stów, a za ra zem pe da go gów kra kow skiej ASP przy go to wa -
ło wy sta wę, któ rą przez mie siąc mo że my oglą dać w PGS

Od kry wa nie pięk na

Agata Sasinowska jako Poly; na uwagę
zwraca finezyjny kapelusz z... wycieraczki
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*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*

KU STOSZ PA MIĘ CI NA RO DO WEJ
Ru sza ós ma edy cja Na gro dy In sty tu tu Pa mię ci 

Na ro do wej pn. ,,Ku stosz Pa mię ci Na ro do wej”.
Na gro da przyz na wa na jest pol skim oraz za gra -
nicz nym in sty tu cjom, or ga ni za cjom spo łecz nym
i oso bom fi zycz nym za szcze gól nie ak tyw ny udział
w upa mięt nia niu hi sto rii na ro du pol skie go w la tach
1939–1989, a tak że za dzia łal ność pub licz ną zbież -
ną z usta wo wy mi ce la mi IPN.

Kan dy da tów zgła szać mo gą in sty tu cje, or ga ni za cje spo łecz ne
i oso by fi zycz ne. Zgło sze nia wraz z ży cio ry sem (w któ rym szcze -
gól ną uwa gę na le ży zwró cić na dzia łal ność na rzecz nie po dleg łej
Oj czyz ny, jak i na pra ce po le ga ją ce na zbie ra niu, gro ma dze niu,
opra co wy wa niu ar chi wa liów oraz upo wszech nia niu hi sto rii Pol ski),
a tak że zdję ciem kan dy da ta, na le ży prze sy łać do 10 mar ca 2009 ro -
ku (wto rek) na adres: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, Ko mi sja Ści ga -
nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, Se kre ta riat Pre ze sa,
ul. To wa ro wa 28, 00-839 War sza wa, (z do pi skiem NA GRO DA) lub
dro gą elek tro icz ną se kre ta riat.ipn@ipn.gov.pl

W przy pad ku zgło szeń do ko na nych w ubieg łych la tach na le ży je po no wić. (j)

Ma 34 la ta i bo ga tą są do wą kar to te -
kę: trzy wy ro ki w su mie na po nad 10
lat, głów nie za oszu stwa, kra dzie że
i przy własz cze nia, łącz nie na 1 mi lion
zło tych. – Po nad to męż czyz na za miast
wró cić do wię zie nia z prze pust ki, znów
roz po czął swo ją prze stęp czą dzia łal -
ność – opo wia da An na Le wan dow ska
z zes po łu pra so we go płoc kiej po li cji. –
Na kradł za ko lej ny mi lion. Ale już jest

w rę kach po li cji. Wpadł w rę ce płoc -
kich kry mi nal nych, któ rzy szu ka li go
w związ ku z kra dzie żą meb li.

W stycz niu miesz kan ka Go sty ni na
zgło si ła, że lo ka tor wy naj mu ją cy od
niej miesz ka nie w Płoc ku przy ul. Pa -
dlew skie go, nie za po wie dzia nie wy pro -
wa dził się, a przy oka zji za brał co się
da ło, m.in. fo te le, ka na pę, wa zon, a na -
wet sznu rek do bie liz ny. 

– Po li cjan ci z sek cji kry mi nal nej
o przed się bior czym lo ka to rze -zło dzie ju
wie dzie li ty le, że ostat nio miesz kał
w Ło dzi – mó wi Le wan dow ska. – Jed -
nak in ten syw na pra ca ope ra cyj na poz-
wo li ła w al. Ja cho wi cza za trzy mać
Nis sa na Na va rę, któ rym je chał po szu -
ki wa ny, je go brat i jed na ko bie ta.
Wszy scy tra fi li do po li cyj ne go aresz tu. 

Oka za ło się, że męż czyz na nie gar -
dził dro gi mi sa mo cho da mi i ma szy na -
mi bu do wla ny mi, któ re brał w le a sing,

mo to cy kla mi, a na wet w je go „pu li”
zna laz ło się kil ka cy stern pa li wa war -
te go 50 tys. zł, któ re wy łu dził w Wo li
Łąc kiej. – 34-la tek za kła dał fir my
„krza ki” i do ko ny wał tran sak cji przez
pod sta wio ne oso by, tzw. „słu py” – do -
po wia da An na Le wan dow ska.

Za nim wy na jął miesz ka nie w Płoc -
ku, któ re okradł, miesz kał w róż nych
ho te lach, za któ re oczy wi ście też nie
pła cił. Na swo im kon cie ma rów nież
za war cie umo wy na le a sing sze ściu sa -
mo cho dów w jed nym z płoc kich sa lo -
nów. – Trzy z nich zdą żył już ode brać
– mó wi Le wan dow ska. – Wszyst ko
oczy wi ście na pod sta wie fał szy wych
do ku men tów i przez fik cyj nych przed-
się bior ców. 

Przy za trzy ma niu męż czyz na był
bar dzo spo koj ny i przyz nał się do
wszyst kie go. Od wie zio ny zo stał do za -
kła du kar ne go; mu si od sie dzieć po -
przed nie wy ro ki. Po nad to ma już po -
sta wio ny no wy za rzut: kra dzież meb li
z wy naj mo wa ne go miesz ka nia. Gro zi
mu za to do pię ciu lat poz ba wie nia
wol no ści. – Ale cze ka też na ko lej ne
za rzu ty – mó wi An na Le wan dow ska. –
Płoc cy po li cjan ci pro wa dzą dzia ła nia,
któ re ma ją do pro wa dzić do ujawnienia
wszyst kich wy czy nów 34-lat ka na te re -
nie ca łe go kra ju. (m.d.)

Do dy żur ne go po li cji za te le fo no wał 64-
let ni płoc cza nin, któ ry zgło sił kra dzież swo-
jej To y o ty Co rol li. – We dług re la cji posz ko -
do wa ne go, za par ko wał on swo je au to
w pob li żu te a tru, a do kład niej mó wiąc nie -
da le ko skle pu meb lo we go – opo wia da asp.
sztab. Sła wo mir Szczy pec ki, dy żur ny KMP. 

Na miej scu zda rze nia szyb ko po ja wi li
się fun kcjo na riu sze, któ rzy ka za li wła ści -
cie lo wi po ka zać, gdzie je go stał po jazd. –

Cho dzi ło o to, aby pra cow ni cy mo ni to rin -
gu prze a na li zo wa li szyb ko za pis z ka me ry,
któ ra obej mu je ten re jon – mó wi An na Le -
wan dow ska z zes po łu pra so we go KMP. –
Ale jak się oka za ło, ta kie go sa mo cho du

w ogó le w po da nym cza sie tam nie by ło.
Męż czyz na zo stał prze wie zio ny na ko -

men dę przy ul. Sło wac kie go. Tam oka za ło
się, że wła ści ciel po ja zdu skła mał, bo za -
par ko wał swo ją to y o tę pa rę me trów da lej,

tam gdzie był za kaz za trzy my wa nia się
i wo lał się do te go nie przyz na wać. 

Po li cyj na eki pa znów wy ru szy ła na par -
king, usta wi ła się pre cy zyj nie na ko lej nym
wska za nym miej scu i znów ra tu szo wy mo -
ni to ring za mel do wał, że opi sa ne go sa mo -
cho du tam nie by ło.

– Płoc cza nin znów tra fił na ko men dę –
mó wi Le wan dow ska. – Tym ra zem nie

miał żad ne go wyt łu ma cze nia, ale był tak
przy gnę bio ny stra tą au ta, że po li cjan ci za -
czę li go – na wszel ki wy pa dek – py tać, któ -
rę dy w ogó le je chał. 

Pa trol wy ru szył w opi sa ną tra sę. – Gdy
fun kcjo na riu sze prze jeż dża li przez uli cę
Sien kie wi cza, na gle zo ba czy li „po szu ki wa -
ną” to y o tę – opo wia da Szczy pec ki. – Au to
sta ło ko ło kio sku „Ru chu”, by ło zam knię te,
ale mia ło głoś no włą czo ne ra dio. 

Jak to moż li we? Męż czyz na przyz nał
się w koń cu, że zda rza ją mu się za ni ki pa -
mię ci. Już raz kie dyś „zgu bił” sa mo chód
w sto li cy. – Ale w Płoc ku po li cjan ci są du -
żo szyb si niż w War sza wie – po wie dział na
za koń cze nie. – Tam mo je go au ta szu ka li
aż dwie go dzi ny. (m.d.)

Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych
uru cho mił kal ku la tor eme ry tal ny, dzię-
ki któ re mu moż na ob li czyć eme ry tu rę
przyz na wa ną we dług obec nie obo wią zu -
ją cych za sad. Ko rzy sta nie z kal ku la to ra
jest cał ko wi cie bez płat ne i nie wy ma ga
po da wa nia da nych oso bo wych.

Kal ku la tor tzw. „sta rych” eme ry tur słu ży
do ob li cza nia pro gno zo wa nych wy so ko ści
świad czeń wyp ła ca nych z Fun du szu Ubez-
pie czeń Spo łecz nych. Aby z nie go sko rzy -
stać wy star czy wejść na stro nę in ter ne to wą
http://www.mo ja e me ry tu ra.zus.pl/. Tam
do stęp ny jest rów nież kal ku la tor „no wych”
eme ry tur, wyp ła ca nych z I fi la ru we dług
za sad ka pi ta ło wych. 

Wy so kość eme ry tu ry wy li czo nej przy
po mo cy kal ku la to ra jest to kwo ta pro gno -
zo wa na na pod sta wie przy ję tych za ło żeń
i pa ra me trów wpi sa nych przez użyt kow ni -
ka kal ku la to ra.

Przy pom nij my, że eme ry tu rę ob li cza ną
we dług do tych cza so wych za sad uzy ska ją –
po speł nie niu wy ma ga nych wa run ków –
ubez pie cze ni uro dze ni przed dniem 1 stycz -
nia 1949 r. oraz ubez pie cze ni z tzw. śred niej
gru py wie ko wej, a więc uro dze ni po dniu 31
grud nia 1948 r., a przed dniem 1 stycz nia
1969 r., któ rzy speł ni li wa run ki do tzw.
wcześ niej szej eme ry tu ry. 

Wy so kość eme ry tu ry usta la nej we dług
do tych cza so wych za sad uza leż nio na jest
od na stę pu ją cych skład ni ków: wy so ko ści

pod sta wy wy mia ru, uw zględ nio ne go okre-
su skład ko we go i niesk ład ko we go, kwo ty
ba zo wej, obo wią zu ją cej w da cie pow sta nia
pra wa do świad cze nia.

Pod sta wę wy mia ru eme ry tu ry sta no wi
pod sta wa wy mia ru skła dek na ubez pie cze -
nie spo łecz ne lub na ubez pie cze nie eme ry -
tal ne, we dług prze pi sów pra wa pol skie go,
z okre su ko lej nych 10 lat ka len da rzo wych,
wy bra nych z ostat nich 20 lat ka len da rzo -
wych po prze dza ją cych bez poś red nio rok,
w któ rym zgło szo no wnio sek o świad cze nie.

Ubez pie czo ny mo że rów nież wska zać
do usta le nia pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry
prze cięt ną pod sta wę wy mia ru skła dek na
ubez pie cze nie spo łecz ne z okre su 20 lat ka -
len da rzo wych do wol nie wy bra nych z ca łe -
go okre su po dle ga nia ubez pie cze niu.

Oprócz wy na gro dze nia sta no wią ce go
pod sta wę wy mia ru skła dek do pod sta wy
wy mia ru eme ry tu ry do li cza się rów nież in ne
skład ni ki przy słu gu ją ce ubez pie czo ne mu
(m.in. kwo ty za sił ków cho ro bo wych, wy na -
gro dzeń za czas nie zdol no ści do pra cy itp.).

W no wym sy ste mie eme ry tal nym, któ re -
mu po dle ga wię kszość obec nie pra cu ją cych
Po la ków, wy so kość eme ry tu ry ob li cza się na
pod sta wie kwo ty zwa lo ry zo wa nych skła dek
ze wi den cjo no wa nych na in dy wi du al nym
kon cie eme ry tal nym, zwa lo ry zo wa ne go ka -
pi ta łu po cząt ko we go (czy li skła dek od pro -
wa dzo nych przed 1999 r.) i śred nie go dal sze -
go trwa nia ży cia dla ko biet i męż czyzn.

Dla osób, któ re pla nu ją przejść na eme -
ry tu rę, bądź są już eme ry ta mi, a chcą uzy -
skać in for ma cję np. kie dy mo gą wnio sko -
wać o pow tór ne prze li cze nie świad cze nia,
Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych uru cho -
mił spe cjal ną in fo li nię. 

Dzwo niąc do kon sul tan ta in fo li nii eme ry -
tal no -ren to wej w dni ro bo cze w godz. 8 – 15
na nu mer (0 801 044 044 (dla użyt kow ni -
ków te le fo nów sta cjo nar nych) 22 43 33 000
(dla użyt kow ni ków te le fo nów ko mór ko -
wych i/lub sta cjo nar nych) moż na otrzy mać
in for ma cję na te mat wa run ków wy ma ga -
nych do uzy ska nia pra wa do świad czeń
eme ry tal no -ren to wych i do dat ków pie nięż -
nych, spo so bów usta la nia i prze li cza nia pod-
sta wy wy mia ru świad czeń i okre sów ubez-
pie cze nia, czy choć by za sad ob słu gi kal ku la -
to ra eme ry tal ne go – apli ka cji do stęp nej na
stro nach in ter ne to wych ZUS, poz wa la ją cej

na wy li cze nie hi po te tycz nej eme ry tu ry. 
In fo li nia eme ry tal no -ren to wa fun kcjo nu je

ja ko ele ment Te le fo nicz ne go Sy ste mu In for -
ma cyj ne go ZUS, w ra mach któ re go uru cho -
mio ny zo stał tak że tzw. IVR (ang. In te rac ti -
ve Vo i ce Res pon se). To kom plek so wa ba za
wie dzy dla wszyst kich klien tów ZUS – tak
płat ni ków skła dek, jak i świad cze nio bior -
ców. IVR za pew nia ciąg ły i szyb ki do stęp do
ak tu al nych, pod sta wo wych in for ma cji z za -
kre su ubez pie czeń spo łecz nych. Poz wa la
rów nież (po po da niu przez oso bę dzwo nią cą
włas ne go ko du pocz to we go) na usta le nie
adre su te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej
ZUS. Op ła ta za po łą cze nie jest zgod na z pla -
nem ta ry fi ka cyj nym da ne go ope ra to ra.

Wię cej in for ma cji w te re no wych jed-
nost kach or ga ni za cyj nych ZUS.

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

Eme ry tu ra przez te le fon

Szyb si niż w sto li cy

Krzak, słup i wię zie nie ZUS in for mu je

Po licz so bie eme ry tu rę
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Cho rą giew Ma zo wiec ka Związ ku Har cer stwa Pol-
skie go/ KRS: 0000291419/ OPP 2007

Dzia łal ność: wy cho wa nie mło de go czło wie ka, zgod nie
z har cer ski mi war to ścia mi, wspie ra nie go we wszech stron nym
roz wo ju i kształ to wa niu cha rak te ru przez sta wia nie wyz wań.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Krót ka 3 a, tel. 024
262 92 13, 024 262 41 72, www.ma zo wiec ka.zhp.org.pl, 
e-ma il: ma zo wiec ka@ma zo wiec ka.zhp.pl 

1 %: za 2006 r. – 3 tys. zł – Ko men da Cho rąg wi Ma zo -
wiec kiej ZHP, 6 tys. zł – Hu fiec ZHP Płock, 2 tys. zł – Hu -
fiec ZHP „Ma zo wsze” w Płoc ku, 4,9 tys. zł – HZPiT „Dzie -
ci Płoc ka”, 907 zł – Krąg In struk tor ski „Pod Ja rzę bin ką”, za
2007 r. – 34 486,77 zł – Cho rą giew Ma zo wiec ka, 6 063,90
zł – Hu fiec ZHP Płock, 4 410,00 zł – Hu fiec ZHP „Ma zo -
wsze” Płock, 4 500,00 zł – HZPiT „Dzie ci Płoc ka”, 222,40 zł
– Krąg In struk tor ski „Pod Ja rzę bin ką”.

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: dzia łal ność sta tu to wą or -
ga ni za cji.

Fun da cja Dzie ciom z Upo śle dze niem Umy sło wym –
Agniesz ka/ KRS: 0000151511/ OPP 2007

Dzia łal ność: pro wa dze nie oś rod ka in te gra cyj no – re ha -
bi li ta cyj ne go, w ra mach któ re go dzia ła: cen trum edu ka cji
eko lo gicz nej; cen trum hi po te ra pii i re kre a cji kon nej.

Da ne kon tak to we: 09-400 Płock, ul. 3 Ma ja 18 po kój
209, tel. 024/ 262 44 80, tel. kom. 0 502 622 549, e-ma il:
fun da cja a gniesz ka@wp.pl, fun da cja a gniesz ka.pl,

1 %: za 2007 r. – bli sko 73 tys. zł
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: bie żą cą dzia łal ność sta -

tu to wą oraz bu do wę oś rod ka in te gra cyj no – re ha bi li ta cyj ne -
go pro wa dzo ne go przez fun da cję

Fun da cja „Ich Dom”/ KRS: 0000223790/ OPP 2004
Dzia łal ność: gro ma dze nie środ ków fi nan so wych z przez -

na cze niem na za kup miesz kań dla dzie ci, któ re opusz cza ją
pla ców ki opie kuń czo -wy cho waw cze i usa mo dziel nia ją się.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Pół noc na 34, tel.
024/ 262 01 31, e-ma il: fun da cja_ich_dom@in te ria.pl,
www.fun da cja -ich -dom.com, 

1 %: za 2005 r. – ok. 19 tys. zł, za 2006 r. – po nad 17,2
tys. zł, za 2007 r. bli sko 100 tys. zł

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: za kup miesz ka nia dla
usa mo dziel nia ją cych się wy cho wan ków do mów dziec ka.

Fun da cja Or len Dar Ser ca/ KRS: 0000037031/
OPP 2007

Dzia łal ność: (1) po moc ro dzi nom i oso bom w trud nej sy -
tu a cji ży cio wej oraz wy rów ny wa nie szans tych ro dzin
i osób, w tym po moc ro dzin nym do mom dziec ka, (2) och ro -
na i pro mo cja zdro wia, (3) dzia ła nia na rzecz osób nie peł -
no spraw nych.

Da ne kon tak to we: 09-411 Płock, ul. Che mi ków 7, Biu -
ro w War sza wie: 02-159 War sza wa, ul. Gor do na Ben net ta
2, tel. 022/ 584 69 35, 022/ 584 69 36, 695 34 64, 434 23 40,
e-ma il: fun da cja@dar ser ca.pl, www.dar ser ca.pl 

1 %: za 2005 r. – nie do ty czy, za 2006 r. – ok. 18 tys. zł,
za 2007 r. – po nad 131 735 zł

Środ ki zo sta ły prze ka za ne w ca ło ści dla: wy cho wan -
ków ro dzin nych do mów dziec ka.

Fun da cja Pa na ce um/ KRS: 0000227423/ OPP 2007
Dzia łal ność: wspie ra nie fi nan so we i rze czo we in sty tu cji

dzia ła ją cych na rzecz osób nie peł no spraw nych, a w szcze -
gól no ści Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz nych Serc”

w Płoc ku i Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy Nr 1 w
Płoc ku, or ga ni zo wa nie dzia łal no ści cha ry ta tyw nej, zbió rek,
auk cji spo łecz nych na rzecz re a li za cji ce lów Fun da cji.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Wa lecz nych 10/22,
tel. 0 606 661 007, e-ma il: fun da cja.pa na ce um@ngo.org.pl,
www.fun da cja pa na ce um.ngo.org.pl 

1 proc.: za 2007 – 7 tys. zł
Środ ki zo sta ły prze ka za ne: or ga ni za cja im prez kul tu -

ral no – oświa to wych w DPS, część środ ków przez na czo na
zo sta nie na za gra nicz ny tur nus re ha bi li ta cyj ny dla miesz -
kań ców do mu

Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Po mo cy im. Św. Bra ta Al -
ber ta/ KRS: 0000069061/ OPP 2004

Dzia łal ność: cha ry ta tyw na i opie kuń czo – wy cho waw cza
na rzecz dzie ci, mło dzie ży i ro dzin dys fun kcyj nych i osób do -
ro słych, znaj du ją cych się w wy jąt ko wo trud nej sy tu a cji ży -
cio wej. Sto wa rzy sze nie pro wa dzi m.in.: punkt do ży wia nia,
świet li cę miej ską i dom dzien ne go po by tu.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Ko ściusz ki 5, tel.
024/ 364 98 84

1 %: za 2005 r. – po nad 3 600 zł, za 2006 r. – ok. 6 700
zł, za 2007 r. – ok. 6,5 tys. zł

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: za kup żyw no ści dla po -
do piecz nych i re mont do mu dzien ne go po by tu

Kra jo we Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie ci Nie peł no -
spraw nych „Po moc Dzie ciom”/ KRS: 0000008838/ OPP
2004

Dzia łal ność: udzie la nie za po móg fi nan so wych dzie ciom
nie peł no spraw nym, za kup sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go i me -
dycz ne go dzie ciom i mło dzie ży nie peł no spraw nej ru cho wo
i psy chicz nie, do fi nan so wy wa nie re mon tów i in we sty cji ta -
kich pla có wek jak wtz-y, dps-y.

Da ne kon tak to we: 09 – 402 Płock, ul. 3 Ma ja 18 p. 306,
tel. 024/ 266 98 90

1 %: za 2005 r. – 16,4 tys. zł, za 2006 r. – bli sko 14,5 tys.
zł, za 2007 r. – ok. 40 tys. zł

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: za kup sprzę tu re ha bi li ta -
cyj ne go

Ma zo wiec kie Sto wa rzy sze nie Pra cy dla Nie peł no -
spraw nych „De Fac to”/ KRS: 0000247597/ OPP 2006

Dzia łal ność: do radz two za wo do we, praw ne, psy cho lo -
gicz ne, oraz po rad nic two oby wa tel skie dla osób nie peł no -
spraw nych, szko le nia oraz war szta ty dla osóbnie peł no -
spraw nych. Uła twia nie do stę pu do no wo czes nych tech no lo -
gii, re a li zo wa ne mię dzy in ny mi po przez pro wa dze nie je dy -
ne go w Pol sce ogól no pol skie go in ter ne to we go ser wi su
z pra są do stęp ną dla osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych.

Da ne kon tak to we: 09-400 Płock, ul.Ma ła chow skie go
4B/3, tel. 024/ 366 86 76, www.de fac to.org.pl, e-ma il: de -
fac to.org@wp.pl 

1 %: za 2006 r. – 2500,40 zł, za 2007 r. – oko ło 9,5 tys. zł
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: do fi nan so wa nie re a li -

za cji kil ku pro jek tów, m.in. zwią za ne go z pro wa dze niem
”ogól no pol skie go ser wi su z pra są dla osób nie wi do mych
i sła bo wi dzą cych” oraz opra co wa nia ”Tyf lo ma py – Map
bar wno – wy pu kłe dla osób nie wi do mych i sła bo wi dzą -
cych” w cy klu ” Z Lud wi kiem Braj lem po Płoc ku” oraz
re a li za cji pro jek tu ”Da i sy to w ogó le nie zna czy sto krot -
ka” usu wa ją ce go ba rie ry w edu ka cji dzie ci i mło dzie ży
z dys fun kcją wzro ku uczą cych się w Płoc kich szko łach
ma so wych. c.d. na str. 12

Po ży tecz ny gest
Jak co ro ku sta ra my się na mó wić Pań stwa do prze ka za nia 1 pro cen ta na leż ne go po dat ku za 2008 r. na rzecz płoc kich
or ga ni za cji po żyt ku pub licz ne go czy OPP w ogó le. To nie wiel ki, ale zna czą cy gest so li dar no ści z ty mi, któ rzy chcą dzia -
łać spo łecz nie dla na sze go wspól ne go do bra. W ubieg łym ro ku uprosz czo no znacz nie pro ce du ry prze ka zy wa nia środ-
ków. Wy star czy tyl ko wy peł nić trzy okien ka w zez na niu po dat ko wym i... już. Że by uła twić Pań stwu za da nie po da je my
li stę płoc kich OPP wraz z niez będ ny mi w PIT -cie: naz wą i nr KRS. Do dat ko wo opi sa liś my po krót ce dzia łal ność każ dej
z 25 płoc kich OPP oraz wy so kość środ ków z 1 pro cen ta zdo by tych w ubieg łych la tach i cel na ja ki zo sta ły prze ka za -
ne. For mu ła „nie do ty czy” oz na cza ty le, że sta tus OPP or ga ni za cja uzy ska ła w 2008 r. i do pie ro za ten rok bę dzie mog -
ła zdo by wać środ ki z 1 pro cen ta. Obok za mie ści liś my rów nież do kład ny opis jak wy peł niać PIT-y. (rł)

PŁOC KIE OR GA NI ZA CJE PO ŻYT KU PUB LICZ NE GO

Sa mo u czek na te mat: jak prze ka zać 1% po dat ku or ga ni za -
cji po żyt ku pub licz ne go w dwóch kro kach?

I krok. Wy bie ra my or ga ni za cję po żyt ku pub licz ne go.
Ak tu al ne in for ma cje o opp zna leźć moż na na stro nie De par ta -
men tu Po żyt ku Pub licz ne go (http://bopp.po zy tek.gov.pl),
gdzie mie ści się też ba za spra wo zdań fi nan so wych OPP oraz
na por ta lu or ga ni za cji po za rzą do wych ba zy.ngo.pl.

Or ga ni za cje te są też na li ście pub li ko wa nej przez Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w Dzien ni ku Urzę do wym Mo ni -
tor Pol ski (Mo ni tor Pol ski nr 96, poz. 827 z dnia 29 grud nia
2008 r.). Z ob wiesz cze niem i li stą moż na się za poz nać pod
adre sem: http://do ku men ty.rcl.gov.pl/ M2008096082701.pdf.
Li sta jest pub li ko wa na co ro ku, do 31 grud nia (na li ście znaj -
du ją się or ga ni za cje, któ re mia ły sta tus or ga ni za cji po żyt ku
pub licz ne go na dzień 30 li sto pa da ro ku po dat ko we go, i któ re
ma ją pra wo otrzy my wać 1 proc.). Ale uwa ga, że by nie by ło
tak ła two (oczy wi ście dla nas i or ga ni za cji po żyt ku pub licz -
ne go), Mi ni ster stwo Fi nan sów zo bo wią za ło or ga ni za cje po -
żyt ku pub licz ne go do prze ka za nia na czel ni ko wi urzę du skar-
bo we go wła ści we we dług sie dzi by or ga ni za cji, nu me ru ra -
chun ku ban ko we go, na któ ry ma być prze ka za ny 1% naj póź -
niej do dnia 2 lu te go 2009 r. Obo wią zek ten spo czy wa rów -
nież na tych opp, któ re prze ka za ły nu me ry kont w ze szłym
okre sie roz li cze nio wym. Je śli te go nie zro bią na czel nik urzę-
du skar bo we go od stą pi od prze ka za nia 1% po dat ku na rzecz
tej or ga ni za cji. 

II krok. Wy peł nić od po wied nią ru bry kę w rocz nym
zez na niu po dat ko wym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28,
PIT-38). Kie dy już wy li czy my, ile po dat ku bę dzie my mie li
do zap ła ce nia w tym ro ku, w od po wied nich ru bry kach zez na -
nia po dat ko we go pt. „Wnio sek o prze ka za nie 1% po dat ku na -
leż ne go na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pub licz ne go OPP” wpi -
su je my naz wę i nu mer pod ja kim wid nie je w Kra jo wym Re -
je strze Są do wym or ga ni za cja (tzw. nu mer KRS), któ rej chce-
my prze ka zać 1 proc. na leż ne go po dat ku. Wpi su je my tu tak -
że kwo tę, któ rą chce my prze ka zać dla OPP. Nie mo że ona
jed nak prze kro czyć 1 proc. po dat ku na leż ne go, wy ni ka ją ce go
z zez na nia po dat ko we go, po za o krą gle niu do peł nych dzie sią -
tek gro szy w dół. 

Uwa ga! Na jed nym for mu la rzu PIT po dat nik mo że prze ka -
zać od pis 1 proc. tyl ko dla jed nej or ga ni za cji (je śli po dat nik
roz li cza się na wię cej niż jed nym for mu la rzu – w każ dym
z nich mo że wska zać in ną or ga ni za cję po żyt ku pub licz ne go).
Mo że my za to po dać do dat ko we in for ma cję, np. wska zać
kon kret ny cel. Przez na czo na jest na to spe cjal na ru bry ka „In -
for ma cje uzu peł nia ją ce” (poz. 132-134 w PIT-28, poz. 308 –
310 w PIT-36, poz. 108 – 110 w PIT-36L, poz. 127 – 129

w PIT-37, poz. 61 – 63 w PIT-38). In for ma cje te zo sta ną prze -
sła ne or ga ni za cji po żyt ku pub licz ne go ja ko usz cze gó ło wie nie
prze ka za nych kwot. Mo że my też wy ra zić zgo dę na po da nie
swych da nych oso bo wych (imie nia, naz wi ska oraz adre su) or -
ga ni za cji po żyt ku pub licz ne go. In for ma cje te prze ka zu je
urząd skar bo wy. Zgo dę po dat nik wy ra ża w for mu la rzu PIT,
za kre śla jąc od po wied nią ru bry kę (poz. 134 wPIT-28, poz. 310
w PIT-36, poz. 110 w PIT-36L, poz. 129 w PIT-37, poz. 63
w PIT-38). Je den pro cent po dat ku na leż ne go – na kon to wy -
bra nej or ga ni za cji prze ka że urząd skar bo wy w lip cu lub
w sier pniu ro ku po dat ko we go, w któ rym jest skła da ne zez na -
nie po dat ko we. Z wy li czo nej kwo ty po trą co ne zo sta ną kosz ty
prze le wu.

Kto mo że prze ka zać 1% po dat ku or ga ni za cjom?
– po dat ni cy po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych (w

tym m.in. po dat ni cy uzy sku ją cy do cho dy z od płat ne go zby cia
pa pie rów war to ścio wych); 

– po dat ni cy opo dat ko wa ni ry czał tem od przy cho dów ewi -
den cjo no wa nych; 

– po dat ni cy pro wa dzą cy jed no o so bo wą dzia łal ność gos po -
dar czą i ko rzy sta ją cy z li nio wej, 19-pro cen to wej staw ki po -
dat ku.

– 1% mo gą prze ka zać rów nież eme ry ci, pod wa run kiem
jed nak, że sa mo dziel nie wy peł nią PIT-37 i zre zy gnu ją z po -
mo cy ZUS w tym za kre sie. Po dob na za sa da do ty czy osób,
któ re są roz li cza ne przez pra co daw cę.

(op. rł na podst. www.ngo.pl)

1 pro cent? To pro ste!
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Na ro do wy Fun dusz Och ro ny Zdro wia – Ko mi tet Od -
dzia łu w Płoc ku/ KRS: 0000161803/ OPP 2005

Dzia łal ność: wspie ra nie roz wo ju ba zy ma te rial nej i ra -
tow nic twa me dycz ne go przez gro ma dze nie środ ków fi nan -
so wych i rze czo wych, za kup apa ra tu ry dia gno stycz no -lecz -
ni czej i sprzę tu me dycz ne go dla pla có wek służ by zdro wia.
Fi nan so wa nie mo der ni za cji i re mon tów obiek tów lecz ni-
c twa.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Ko le gial na 47, tel.
024 262 29 15, e-ma il: nfoz_plock@op.pl

1 %: za 2005 r. – po nad 1,3 tys. zł, za 2006 r. – po nad 7,5
tys. zł, za 2007 r. – po nad 18 tys. zł

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: do fi nan so wa nie do za -
ku pu sprzę tu me dycz ne go dla szpi ta li 

Pol skie Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków Ko ło Po mo cy
Dzie ciom i Mło dzie ży z Cu krzy cą/ KRS: 0000231127/
OPP 2007

Dzia łal ność: na rzecz dzie ci cho rych na cu krzy cę.
Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. 3-go Ma ja 16 lok.

7, tel. 024 367 35
77, bar ba ra.zol nie rzak@or len.pl,
1 %: ok. 10 tys. zł
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: cele statutowe

Pol skie Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków Od dział Po wia -
to wy w Płoc ku

KRS: 0000229006 / OPP 2008
Dzia łal ność: na rzecz osób cho rych na cu krzy cę
Da ne kon tak to we: 09-400 Płock, ul. Bar tni cza 4, tel. 0

665 979 243
1 %: nie do ty czy
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: nie do ty czy

Płoc kie Sto wa rzy sze nie „Klub Ab sty nen tów”/ KRS:
0000114953/ OPP 2005

Dzia łal ność: na rzecz ano ni mo wych al ko ho li ków, któ rzy
pod ję li ab sty nen cję, spot ka nia grup ano ni mo wych al ko ho li -
ków i ich ro dzin, pro wa dze nie pun ktu po rad praw nych oraz
psy cho lo gicz nych.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Mi sjo nar ska 22,
tel. 024 364 90 91,

e-ma il:klu bab sty nen ta@or len.pl 
1 %: za 2006 r. – 100 zł, za 2007 r. – 600 zł
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: ce le sta tu to we

Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Wschód – Za chód / KRS:
0000211879/ OPP 2006

Dzia łal ność: po moc ro dzi nom i oso bom, któ re zna laz ły
się w trud nej sy tu a cji ży cio wej oraz wy rów ny wa nie ich
szans, wspie ra nie dzia łal no ści sty mu lu ją cej roz wój gos po -
dar czy spo łecz no ści lo kal nych, poś red nic two gos po dar cze
mię dzy Wscho dem a Za cho dem m.in. w sprze da ży zło mu
sta lo we go, drew na, mocz ni ka (UREA 46) oraz ole ju sło -
necz ni ko we go i rze pa ko we go.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. 3 Ma ja 16 pok. 328
– 329, tel. 024 364 08 99, e-ma il: srwz@pocz ta.fm.pl, rswz-
plock.hg.pl 

1 %: za 2006 r. – 346,24 zł, za 2007 r. – 823, 20 zł
Środ ki zo sta ły prze ka za ne w ca ło ści na: sty pen dium

dla stu den tów i do fi nan so wa nie ko lo nii dla dzie ci

Re jo no we Płoc kie Wod ne Ochot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we w Płoc ku/ KRS: 0000212656/ OPP 2005

Dzia łal ność: po moc ofia rom klęsk ży wio ło wych i wy pad -
ków lo so wych, w tym ra tow nic two po żar ni cze, gór skie,
wod ne, za bez pie cza nie im prez ma so wych.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Wy szo grodz ka 1a,
tel. 024 262 92 28, e-ma il: biu ro@wopr.ploc man.pl,
www.wopr.ploc man.pl 

1%: za 2006 r. – 1 600 zł, za 2007 r. – ok. 9 tys. zł
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: dzia łal ność sta tu to wą,

m.in. za kup ło dzi

Sto wa rzy sze nie Hos pi cyj no -Pa lia tyw ne HOS PI -
CJUM PŁOC KIE pw. św. U. Le dó chow skiej/ KRS:
0000025247/ OPP 2004

Dzia łal ność: sto wa rzy sze nie zaj mu je się spe cja li stycz ną
opie ką me dycz ną osób cho rych prze wle kle i w sta nie no wo -
two ro wym oraz w sta nie apa licz nym, pro wa dzi: Hos pi cjum

Sta cjo nar ne, Hos pi cjum Do mo we, Hos pi cjum Do mo we dla
Dzie ci, Za kład Opie kuń czo – Lecz ni czy.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Biel ska 19, tel. 024
268 69 26, 024 266 44 44, e-ma il: biu ro@hos pi cjum.org.pl,
www.hos pi cjum.org.pl 

1 %: za 2005 r. i 2006 r. (łącz nie) – ok. 160 tys. zł, za
2007 r. – 250 tys. zł

Środ ki zo sta ły prze ka za ne w ca ło ści: na bie żą cą dzia -
łal ność sto wa rzy sze nia oraz bę dą prze ka za ne na roz bu do wę
hos pi cjum.

Sto wa rzy sze nie In te gra cyj ny Klub Te ni sa w Płoc ku/
KRS: 0000303201/ OPP 2008

Dzia łal ność: dzia ła na rzecz osób nie peł no spraw nych
z usz ko dze nia mi dol nych, gór nych na rzą dów ru chu (te tra -
ple gia, pa ra ple gia, am pu tan ci) na te re nie Płoc ka i po wia tu
płoc kie go, or ga ni zu jąc co dzien ne za ję cia z in struk to ra mi na
kor tach te ni so wych (gru pa spor to wa, gru pa re kre a cyj na),
re a li zu jąc pro gram „BU JAJ SIĘ – ak ty wi za cja spo łecz na
i za wo do wa osób z trwa ły mi usz ko dze nia mi dol nych i gór -
nych na rzą dów ru chu” (za ję cia dnia co dzien ne go, po ko ny -
wa nie ba rier ar chi tek to nicz nych, kwa li fi ka cja do spor tu, za -
ję cia spor to we)

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Spor to wa 3, tel.
024/ 262 35 82, ik tplock@pztnw.org.pl, www.or len po lis -
ho pen.pl

1 %: nie do ty czy
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: nie do ty czy

Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób z Au tyz mem „Odzy -
skać Wię zi”/ KRS: 0000215754/ OPP 2005

Dzia łal ność: dzia łal ność na rzecz osób z au tyz mem po -
przez pro wa dze nie sze ro ko ro zu mia nej re ha bi li ta cji, pro -
wa dze nie pun ktu dia gno stycz no – kon sul ta cyj ne go oraz te -
ra pii pe da go gicz nej dla dzie ci z au tyz mem i In te gra cji Sen-
so rycz nej dla wszyst kich dzie ci.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. 3 Ma ja 18 pok.
204, tel. 0 506 02 92 90, e-ma il: au tyz mpo moc@tlen.pl,
www.au tyz mpo moc.org.pl 

1 %: za 2005 r. – po nad 20,1 tys. zł, za 2006 r. – po nad
17,42 tys. zł, za 2007 r. – po nad 35 536 zł.

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: ce le sta tu to we

Sto wa rzy sze nie Po mo cy Dzie ciom Nie peł no spraw -
nym i Ich Ro dzi com „Sil ni Ra zem”/ KRS: 0000215779/
OPP 2005

Dzia łal ność: po moc rze czo wa, za kup sprzę tu re ha bi li ta -
cyj ne go, le ków, opa łu, żyw no ści i odzie ży dla po trze bu ją -
cych oraz po rad nic two, a tak że or ga ni za cja im prez in te gra -
cyj nych, kon cer tów cha ry ta tyw nych, z któ rych do chód
przez na cza ny jest na po moc in dy wi du al ną dla dzie ci i mło -
dzie ży nie peł no spraw nej.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Owo co wa 19,
www.sil ni ra zem.ploc man.pl, e-ma il: sil ni ra zem@ploc -
man.pl 

1 %: za 2005 r. – nie do ty czy, za 2006 r. – 16 tys. zł, za
2007 r. – po nad 36 tys. zł

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: ce le sta tu to we, m.in. na
do fi nan so wa nie tur nu sów re ha bi li ta cyj nych i kosz tów le -
cze nia, do fi nan so wa nie sprzę tu za o pa trze nia or to pe dycz ne -
go oraz or ga ni za cje im prez in te gra cyj nych.

Sto wa rzy sze nie Po mo cy Oso bom z Nie peł no spraw no -
ścią Umy sło wą „Je stem”/ KRS: 0000184746/ OPP 2006

Dzia łal ność: pra ca z oso ba mi z nie peł no spraw no ścią in te -
lek tu al ną w ra mach war szta tu te ra pii za ję cio wej; re wa li da cja
– te ra pia ma łych dzie ci nie peł no spraw nych w ra mach oś rod -
ka po mo cy re wa li da cyj nej; pro wa dze nie po rad nic twa
i wspar cia dla ro dzin osób nie peł no spraw nych.

Da ne kon tak to we: 09-407 Płock, ul. Pia ska 4 m. 28, tel.
024 264 76 02, 0 605 824 805, e-ma il: mi ros la wa.klin -
ger@o net.pl, www.je stem plock.prv.pl 

1 %: za 2006 r. – bli sko 18,9 tys. zł, za 2007 r. – po nad
50 tys. zł

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: nie peł no spraw ne dzie ci
– po do piecz nych or ga ni za cji, na ich re ha bi li ta cję i za kup
niez będ nych po mo cy i sprzę tu 

Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół HZPiT „Dzie ci Płoc ka”/
KRS: 0000119061/ OPP 2008

Dzia łal ność: na rzecz Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Dzie ci
Płoc ka”.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, ul. Ja cho wi cza 34, tel.
024/ 262 31 45 

1 %: nie do ty czy
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: nie do ty czy

Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich Die ce zji Płoc kiej/
KRS: 0000155124/ OPP 2004

Dzia łal ność: pro wa dzi po rad nie ro dzin ne, świet li ce śro -
do wi sko we i kom pu te ro we dla dzie ci z ro dzin ubo gich, or -
ga ni zu je ko lo nie let nie, cho in ki, fe sty ny itp.

Da ne kon tak to we: 09-400 Płock, ul. Ko by liń skie go 21
a, tel. 024 264 35 44, e-ma il: ro dzi na@srkdp.ksu.pl,
www.ro dzi na.ksu.pl

1 %: za 2005 r. – 3,5 tys. zł, za 2006 r. – po nad 4,2 tys.
zł, za 2007 r. – brak da nych

Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: brak da nych

Sto wa rzy sze nie Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Płoc -
ku/ KRS: 0000226736/ OPP 2008

Dzia łal ność: na rzecz osób star szych, po przez udzie la nie
im po mo cy oraz róż ne for my dzia łal no ści edu ka cyj nej,
zdro wot nej, kul tu ral nej, twór czej i tu ry stycz no- kra joz naw -
czej dla osób star szych, wy kła dy, se mi na ria, dy sku sje, kon-
fe ren cje na u ko we

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, Pl. Dą brow skie go 2/
pok. 118 (PWSZ) tel. 024/ 366 54 00 wew.242, e-ma il:
sutw plock@o2.pl, www.sutw plock.naz wa.pl

1 %: nie do ty czy
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: nie do ty czy

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie/ KRS: 0000136357/
OPP 2004

Dzia łal ność: (1) pro wa dze nie na u ko wej Bib lio te ki im.
Zie liń skich, (2) och ro na i kon ser wa cja zbio rów spe cjal nych
Bib lio te ki im. Zie liń skich oraz utrzy my wa nie i pra ce kon ser-
wa tor skie przy za byt ko wych nie ru cho mo ściach, (3) dzia łal -
ność wy daw ni cza – kwar tal nik „No tat ki Płoc kie” (od
1956 r.) oraz pub li ka cje książ ko we, (4) upo wszech nia nie
wie dzy.

Da ne kon tak to we: 09-402 Płock, pl. Na ru to wi cza 8, tel.
024 262 26 04, 024 366 99 50, e-ma il: aktnp@in te ria.pl,
www.tnp.org.pl 

1 %: za 2005 r. – po nad 10,5 tys. zł, za 2006 r. – po nad
15 tys. zł, za 2007 r. – po nad 22 361 zł

Środ ki zo sta ły spo żyt ko wa ne na: (1) utrzy ma nie, roz -
wój i uno wo cześ nia nie ba zy na u ko wej Bib lio te ki im. Zie -
liń skich, (2) pra ce kon ser wa tor skie przy za byt ko wym bu -
dyn ku TNP, (3) kon ser wa cję zbio rów bib lio tecz nych,
zwłasz cza sta ro dru ków, (4) roz sze rza nie ofer ty wy daw ni -
czej TNP.

To wa rzy stwo Wspie ra nia Szkol nic twa Wyż sze go
i Oświa ty w Płoc ku/ KRS: 0000235734/ OPP 2008

Dzia łal ność: wspie ra nie szkol nic twa wyż sze go w Płoc ku
we wszyst kich je go for mach, po dej mo wa nie dzia łań zmie -
rza ją cych do roz wo ju pub licz nych i nie pub licz nych pla có -
wek 

Da ne kon tak to we: 09-400 Płock, ul. Łu ka sie wi cza 11,
tel. 024 366 53 70 

1 %: nie do ty czy
Środ ki zo sta ły spo żyt ko wa ne na: nie do ty czy

Ucz niow ski Klub Spor to wy „Ma zo wsze” Płock/
KRS: 0000236032/ OPP 2005

Dzia łal ność: szko le nie uta len to wa nych spor to wo dzie ci
i mło dzie ży.

Da ne kon tak to we: 09 – 410 Płock, ul. Łącz ni czek 7 m
6, tel. 024/ 263 53 03, 0 605 34 62 92, muk sma zo -
wsze@pocz ta.fm, www.ma zo wsze plock.net 

1%: za 2006 r. – 570 zł, za 2007 r. – 5 100 zł 
Środ ki zo sta ły prze ka za ne na: dzia łal ność sta tu to wą,

m.in. za kup sprzę tu spor to we go, ba da nia za wod ni ków

OPP – rok na da nia sta tu su or ga ni za cji po żyt ku pub licz ne go
KRS – nu mer w Kra jo wym Re je strze Są do wym

(opr. rł)
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In for ma cje o wy róż nie niach dla dzieł
płoc kiej fir my po li gra ficz nej krą ży ły już
pod czas Płoc kie go Prze glą du Ka len da -
rzy. Te raz mo że my po twier dzić: zdo byw -
cy I i III miej sca w ple bi scy cie płoc kiej
pub licz no ści, czy li ka len darz Pe tro te lu
i To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go
(„Po dró że Hi sto rycz ne. Chi ny”) oraz
„Skar biec” – wspól ne dzie ła Ag pres su
i Mu ze um Die ce zjal ne go otrzy ma ły wy -
róż nie nia pią tej, mię dzy na ro do wej edy cji
war szaw skie go VI DI CAL-u. 

Naj wię kszym suk ce sem jest jed nak
Zło ty Me dal za ka len darz jed no plan szo -
wy, któ ry na płoc kim prze glą dzie w Do -
mu Dar mstadt nie zdo był żad ne go miej s-
ca. Mo wa tu o pro jek cie „Cro co di le
ro(c)k”, zdrob nia le zwa nym „kro ko dyl -
kiem”. Suk ces wy daw cy i dru kar ni
w jed nym, to prze de wszyst kim suk ces
Jo an ny Pia sec kiej, któ ra by ła au tor ką ilu -
stra cji, pro jek tu i opra co wa nia gra ficz ne -
go ka len da rza. Pro jek to wa ła rów nież
obyd wa, wy róż nio ne na te go rocz nym
VI DI CAL-u. War to do dać, że przed ro -
kiem na tym sa mym kon kur sie zdo by ła
dla swo jej fir my dwa wy róż nie nia. 

Już sa mo wy róż nie nie i udział w co -
rocz nej wy sta wie w Mu ze um Pla ka tu
w war szaw skim Wi la no wie to du że

osią gnię cie. Przy pie czę to wa ne w tym
ro ku zło tem, po twier dza ją cym mi str-
zo stwo Jo an ny Pia sec kiej w ar ty stycz -
nym uję ciu ka len da rzo wej ma te rii. 

Suk ces to tym wię kszy, gdy weź mie
się pod uwa gę ilość na de sła nych na te -
go rocz ny kon kurs ka len da rzy. Ju ry –
w oso bach: El żbie ta Dzi kow ska – kry-
tyk sztu ki, fo to graf, po dróż nik, An -
drzej Ba rec ki – gra fik, po li graf, Fe ri -
dun Erol – re ży ser, Ivan Mar ko – gra -
fik ze Sło we nii i prof. Sta ni sław Wie c-
zo rek – gra fik, ASP w War sza wie –
mu sia ło oce nić aż 93 ka len da rze wie -

lo plan szo we, 18 pla ka to wych, 6 zdzie -
ra ków, 31 in nych oraz 23 kar ty świą -
tecz no -no wo rocz ne. 

Hsi to ria VI DI CAL-u się ga 1989 ro -
ku; to już pięć edy cji mię dzy na ro do -
wych, a wcześ niej – pięt na ście ogól no -
pol skich prze glą dów. Od ro ku 1997
Vi di cal zna lazł sie dzi bę w Mu ze um
Pla ka tu. Wszyst kie na gro dy i wy róż -
nie nia ma ją cha rak ter sym bo licz ny.
Mi mo to kon kurs, cie szy się nie słab ną -
cym za in te re so wa niem. Wy sta wa
w Wi la no wie otwar ta jest do 28 lu te -
go, ale zwy cię skie go „ro(c)ko we go
kro ko dyl ka” i wy róż nio ne pra ce moż -
na zo ba czyć rów nież w płoc kim Do mu
Dar mstadt (do 22 lu te go). (rł)

„Cro co di le ro(c)k”

Zło ty Me dal za ka len darz jed no pla szo wy V Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Ka len da rzy i Kart Świą tecz no -No wo rocz nych VI DI -
CAL 2009 w War sza wie zdo był Ag press

Suk ces płoc kiej dru kar ni
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -

pra sza 26 lu te go, do Dom Dar mstadt na
otwar cie wy sta wy An ne -Kath rin Matz
z Dar mstadt pt. „W.O.DA” („West –
Ost – Dar mstadt” – „Za chód – Wschód
– Dar mstadt”). Wer ni saż o godz. 18,
wstęp wol ny.

An ne -Kath rin Matz uro dzi ła się
w 1967 w Bar nbur gu, naj pierw uczy ła się
han dlu, po tem stu dio wa ła wy cho wa nie
i pe da go gi kę re kre a cyj ną. W la tach 1999
– 2001 uczy ła się pro jek to wa nia i mia ła
pier wsze wy sta wy swo ich prac. Dwa la ta
póź niej za ło ży ła w Dar mstadt gru pę ar ty -
stycz ną „Im puls -Art” i zo sta ła do rad cą ar -
ty stycz nym w ga le rii „Kom mu na le Ga le -
rie” w Dar mstadt. W 2006 ro ku znów
pod ję ła stu dia na kie run ku pra ca so cjal na
i pub licz na, a w 2008 ro ku otrzy ma ła na -
gro dę „Brut to so zial pre is” w Ber li nie.

Swo je pra ce wy sta wia głów nie
w Dar mstadt (Ga le ria „Fra un ho fer
IGD”, „Gre en wo od Glass&Art Gal le -
ry”, „Mer ce des Benz”) oraz w ha li
„Säu len hal le” w Pfun gstadt, Ro tun de
GEA w Bo chum, Was ser turm -Kun stve -
re in w Gen thin, Ga le rii „Hof gut -Ga le -
rie” w Re in he im.

– Na szczę ście mam rześ kie oko i sub tel -
ny twór czy hu mor, któ ry za wsze wi docz ny
jest w mo ich pra cach. Na pier wszy rzut

oka pięk ne jak ma rze nie sze ro ko kąt ne uję-
cia wpa da ją w fo kus do mi ra żu. To co
przesz ka dza i gma twa prze py cha się na
pier wszy plan obra zu – mó wi o swo jej
twór czo sci ar tyst ka. – Ce lo wo po bu dzam
ocze ki wa nia, że by je ce lo wo roz cza ro wać
– po przez to pow sta ją ilu zje, jed nak że nie
roz wie wa jąc złu dzeń. Wa run kiem jest że -
by sta wiać pod zna kiem za py ta nia zna ne
obra zy, przyz wy cza je nia i że by zo ba czyć
dru gi obraz; pod da wać pró bie wi zje wol-
no ści i sze ro ko ści i ich uta jo ne ogra ni cze -
nia. Zdję cia pow sta ją naj czę ściej ana lo -
go wo i nie są obra bia ne kom pu te ro wo.(j)

Ilu zje z Dar mstadt

23 lu te go Płoc ki Oś rodek Kul tu ry
i Sztu ki za pra sza do Do mu Dar mstadt na
po kaz fil mu w ra mach cy klu „Ki no nie -
miec kie w Do mu Dar mstadt”. Tym ra zem
zo ba czy my obraz pt. „Śle pa ki” („Die
Blindgänger”) w re ży se rii Ber nda Sah lin -
ga. Film pre zen to wa ny bę dzie w ory gi nal -
nej wer sji ję zy ko wej. 

Jest to opo wieść o dwóch trzy na sto lat -
kach; Ma rie (Ri car da Ramünke) i In ga
(Ma ria Ro ther) są od lat naj lep szy mi przy-
ja ciół ka mi. Jak wszyst kie dziew czyn ki
w ich wie ku opo wia da ją so bie o swo ich
prob le mach, chłop cach, na u czy cie lach,
wy glą dzie. Róż nią się od swo ich ró wieś -
ni ków je dy nie tym, że obie są nie wi do me.
Uczą się w szko le dla dzie ci nie wi dzą cych
i ko cha ją mu zy kę. Kie dy do wia du ją się,
że szkol na or kie stra weź mie udział w te le -
wi zyj nym kon kur sie bar dzo się cie szą.
Nie ste ty, wbrew opi nii in nych gra ją cych
w zes po le, uta len to wa ne dziew czyn ki zo -
sta ją uz na ne za nie wy star cza ją co do bre,
by wy stą pić przed ka me ra mi. Nie wi do me

dzie ci nie są me dial ne. Ży cie Ma rii na bie -
ra no we go bla sku, gdy po ma ga ro syj skie -
mu chłop cu ukryć się przed po li cją. Her-
bert (Oleg Rab cuk), chce wró cić do do mu,
ale nie ma pie nię dzy na bi let. In ga wpa da
na po mysł za ło że nia trzy o so bo we go zes -
po łu, któ ry bę dzie grał na uli cy i zbie rał za
wy stę py pie nią dze.

Po czą tek se an sów o godz. 10 i 17,
wstęp wol ny. (j)

Film nie miec ki w DD

Gu zik z pę tel ka
Do 15 kwiet nia MDK cze ka na zgło sze nia uczest ni ków do te go rocz ne go PRZE -

GLĄ DU TE A TRZY KÓW PRZED SZKOL NYCH „GU ZIK Z PĘ TEL KĄ”. 
Ce lem kon kur su jest po pu la ry za cja form te a tral nych wśród dzie ci przed szkol nych

(od 3 – 6 lat), wy mia na po my słów i do świad czeń w pra cy z dzie cię cy mi zes po ła mi
te a tral ny mi. Do udzia łu w im pre zie mo gą zgło sić się: te a try ku kieł ko we, ży we go pla -
nu, dzia ła ją ce w przed szko lach, bib lio te kach i do mach kul tu ry. Czas pre zen ta cji nie
po wi nien prze kra czać 20 mi nut. Im pre za roz pocz nie się w czwar tek, 23 kwiet nia
o godz. 9 w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry przy ul. Tum skiej 9. Szcze gó ły pod nr.
tel. 024/ 364 77 10 i 024/ 364 77 15. (rł)

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry w Płoc -
ku za pra sza do udzia łu w ju bi le u szo -
wym, XV Kon kur sie Poe tyc kim im. J.
Kor cza ka. W kon kur sie mo gą wziąć
udział tyl ko ucz nio wie szkół pod sta -
wo wych od kl. IV oraz ucz nio wie gim-
na zjów. Uczest ni cy nad sy ła ją je den ze -
staw wier szy w czte rech eg zem pla -
rzach, z któ rych wszyst kie po win ny
być opa trzo ne go dłem (pse u do nim lub
sym bol). Ze staw po wi nien za wie rać od
3 do 5 wier szy. Naz wi sko i imię, wiek,
do kład ny adres i te le fon au to ra na le ży

do łą czyć w osob nej, za kle jo nej ko per -
cie opa trzo nej ta kim sa mym go dłem
jak pra ce. Ter min nad sy ła nia prac kon -
kur so wych up ły wa 2 mar ca 2009 r. Na
ze sta wie wier szy na le ży po dać wiek
uczest ni ka. Szko ła mo że zgło sić do
kon kur su 5 ucz niów wy ło nio nych
w kon kur sie szkol nym. Pra ce na le ży
nad sy łać na adres: Mło dzie żo wy Dom
Kul tu ry, im. Kró la Ma ciu sia Pier-
wsze go, ul. Tum ska 9, 09-400 Płock.
Szcze gó ły pod nr. tel. 024/ 364 77 10,
024/ 364 77 15. (rł)

Dla mło dych poe tów 

Adam Łukawski i Joanna Piasecka
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Je dy ny Po lak star tu ją cy w tym pre sti -
żo wym se ria lu, bę dzie re pre zen to wał zes -
pół Trium pha w ka te go rii Su per sport jeż -
dżąc w wę gier skim te a mie Fac to ry Ra c-
ing. Par tne rem naj lep sze go pol skie go
mo to cy kli sty wy ści go we go bę dzie Czech
Ma tej Smrz. Po lak weź mie udział w 14
wy ści gach.

– Pe łen cykl star tów w Mi strzo stwach
Świa ta 2009 to dla mnie wiel ka szan sa na
po wrót do ści ga nia na naj wyż szym po zio -
mie. Zro bię wszyst ko, że by wy paść w tej
ry wa li za cji jak naj le piej i zaj mo wać na
posz cze gól nych za wo dach pun kto wa ne
miej sca. My ślę, że stać mnie na do bre wy -
niki – mó wi mistrz z Do brzy ko wa. Z nie -
cier pli wo ścią cze kam na pier wszy wy ścig
se zo nu, któ ry od bę dzie się w Au stra lii na
to rze Phil lip Is land, któ ry bar dzo lu bię.

Fac to ry Ra cing to wę gier ski zes pół wy -
ści go wy z sie dzi bą w Bu da pesz cie, któ re -
go wła ści cie lem jest Ro bert Ba logh. Par t-
ne rem zes po łu jest me dio lań ska fir ma
BE1, któ ra do star cza wy czy no we jed nost -
ki na pę do we. Zgod nie z prze pi sa mi, mo -
to cy kle bę dą wy po sa żo ne w wy ści go we
ogu mie nie Pi rel li. Mo to cy klem Pa wła
Szkop ka bę dzie zaj mo wać się na sta łe
dwóch wło skich me cha ni ków. 

Fac to ry Ra cing pod pi sa ło umo wę z Po -
la kiem na pe łen cykl star tów w Wy ści go -
wych Mo to cy klo wych Mi strzo stwach
Świa ta po te stach, któ re od by ły się pod
ko niec ro ku na por tu gal skim to rze w Por -
ti mao. Mi mo pa da ją ce go desz czu Szko -
pek uzy skał tam ós my czas.

Ka len darz Mo to cy klo wych Mi st-
rzostw Świa ta 2009

1 mar ca Au stra lia Phil lip Is land
14 mar ca Ka tar Do ha/Lo sa il*
5 kwiet nia Hisz pa nia Va len cia
26 kwiet nia Ho lan dia As sen
10 ma ja Wło chy Mon za
17 ma ja Re pub li ka Po łud nio wej Af -

ry ki Ky a la mi
31 ma ja USA Salt La ke Ci ty
21 czer wca San Ma ri no Mi sa no
28 czer wca Wiel ka Bry ta nia Do nin -

gton Park
26 lip ca Cze chy Brno
6 sier pnia Niem cy Nürbur gring
27 sier pnia Wło chy Imo la
4 wrześ nia Fran cja Ma gny -Co urs
25 wrześ nia Por tu ga lia Por timăo
Re la cje te le wi zyj ne z wszyst kich rund

cy klu bę dzie moż na zo ba czyć w TV Eu -
ros port. Wię cej in for ma cji o za wod ni ku
na stro nie www.szko pek.pl KK

Pa weł Szko pek, Mistrz Pol ski w wy ści gach mo to cy klo wych oraz
zdo byw ca ubieg ło rocz ne go Pu cha ru Eu ro py wy star tu je w peł -
nym cy klu Wy ści go wych Mo to cy klo wych Mi strzostw Świa ta 2009

Szko pek w Mi strzo stwach Świa ta 2009

Ga la god nych
W so bo tę, 7 lu te go w sa li ban kie to wej

„Pan Ta de usz” pod czas uro czy stej Ga li
zo stał roz strzy gnię ty kon kurs „God ni na -
śla do wa nia”, or ga ni zo wa ny przez Urząd
Mia sta Płoc ka i Cen trum ds. Współ pra cy
z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi. 

– Nasz kon kurs nie przy pad ko wo na zy -
wa się „God ni na śla do wa nia”. Chce my,
że by pan pre zy dent uho no ro wał tych,
któ rzy spoś ród 300 or ga ni za cji wy róż ni li
się naj lep szy mi osią gnię cia mi – mó wił
otwie ra jąc so bot nią Ga lę Ka zi mierz Cie -
ślik, peł no moc nik Pre zy den ta ds. Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych. W te go rocz nej
edy cji kon kur su wzię ły udział 24 or ga ni -
za cje po za rzą do we, zgło szo no 17 li de -
rów oraz 9 wo lon ta riu szy. 

W no wej ka te go rii „Naj lep szy wo lon -
ta riusz” zwy cię ży ła An na Le wan dow -
ska – zwią za na ze Sto wa rzy sze niem
„Ko lo ry Ży cia”, po ma ga ją ca cho rym
i nie peł no spraw nym od 20 lat. II miej sce
przy pa dło Ta de u szo wi Ko ry tow skie mu
z PCK, za szcze gól ne za słu gi w krze wie -
niu idei hu ma ni tar nych wśród miesz kań -
ców Płoc ka oraz pro pa go wa nie i or ga ni -
zo wa nie ak cji ho no ro we go krwio daw -
stwa w te re nie, ma ją cych na ce lu zgro-
ma dze nie krwi dla ra to wa nia za gro żo ne -
go zdro wia i ży cia ludz kie go. Win cen ty
Kaź mier czak ze Sto wa rzy sze nia „Dzie ci
Woj ny” – zdo byw ca III miej sca – do ce -
nio ny zo stał za dłu go let nią i ofiar ną dzia -
łal ność na rzecz roz wo ju Sto wa rzy sze nia
oraz za an ga żo wa nie w nie sie nie po mo cy
oso bom posz ko do wa nym w cza sie II
woj ny świa to wej.

Naj lep szym li de ra mi, obok An ny Ko -
ze ry, zo sta li: An drzej Ja ku bow ski z Pło-
c kie go Klu bu Mi łoś ni ków Roz ry wek
Umy sło wych „Re laks” (II miej sce)
i Wie sław Chro bot – pre zes In te gra cyj -
ne go Klu bu Te ni sa (III miej sce). Chro bot
do ce nio ny zo stał za osią gnię cia w kie ro -
wa niu IKT, za oso bi ste za an ga żo wa nie
na rzecz nie peł no spraw nych spor tow ców
oraz or ga ni zo wa nie mię dzy na ro do wych
i kra jo wych Mi strzostw Pol ski w Te ni sie
na Wóz kach.

Po dej mo wa nie dzia łań na rzecz pod-
no sze nia po zio mu wie dzy wśród mło -
dzie ży i se nio rów oraz or ga ni zo wa nie
tur nie jów sza ra dziar skich w wy mia rze
lo kal nym i ogól no pol skim przy nio sło
sze fo wi klu bu „Re laks” dru gie miej sce. 

An na Ko ze ra zo sta ła „Li de rem 2008
ro ku” za za an ga żo wa nie i osią gnię cia
w pra cy cha ry ta tyw nej na rzecz na ju boż -
szych miesz kań ców Płoc ka oraz zor ga ni -
zo wa nie i 15-let nie prze wod ni cze nie Ka -
to lic kie mu Sto wa rzy sze niu Po mo cy im.
Św. Bra ta Al ber ta. 

W ostat niej ka te go rii przyz na no rów no -
rzęd ne na gro dy dla 6 or ga ni za cji z tzw.
grup te ma tycz nych. „Naj lep szy mi or ga -
ni za cja mi” zo sta ły: Sto wa rzy sze nie Ro -
dzin Ka to lic kich Die ce zji Płoc kiej (po moc
spo łecz na), Sto wa rzy sze nie „Je stem”
(zdro wie, cho rzy, nie peł no spraw ni, pro fi -
lak ty ka, bez pie czeń stwo), In te gra cyj ny
Klub Te ni sa (sport, tu ry sty ka, re kre a cja),
Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne (kul-
tu ra, oświa ta, re li gia, och ro na dzie dzic -
twa na ro do we go), Fun dusz Lo kal ny Zie -
mi Płoc kiej „Mło dzi Ra zem” (tech ni ka,
na u ka, gos po dar ka, och ro na śro do wi ska),
Sto wa rzy sze nie „Dzie ci Woj ny” (or ga ni -
za cje III wie ku). Pre zy dent Płoc ka zde cy -
do wał się rów nież uho no ro wać, już po za
kon kur sem, Pol skie To wa rzy stwo Tu ry -
stycz no – Kra joz naw cze, dzia ła ją ce w na -
szym mie ście od 75 lat. PTTK do ce nio ne
zo sta ło za: pro pa go wa nie hi sto rii i kul tu ry
re gio nu płoc kie go, po pu la ry za cję tu ry sty -
ki wśród miesz kań ców Płoc ka oraz pra cę
wy cho waw czą wśród dzie ci i mło dzie ży
po przez współ pra cę ze Szkol ny mi Ko ła mi
Kra joz naw czo -Tu ry stycz ny mi. 

Na gro dy (dla każ dej or ga ni za cji, naj lep -
sze go li de ra i wo lon ta riu sza – no te bo o ki,
zdo byw cy II miejsc – ka me ry cyf ro we, a III
– apa ra ty cyf ro we) wrę cza li: Piotr Ku be ra –
za stęp ca Pre zy den ta Płoc ka i To masz Kor -
ga – Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta.

– Chciał bym po dzię ko wać za to, co ro -
bi cie dla płoc czan. Tak na praw dę wy rę -
cza cie sa mo rząd w wie lu za da niach. Wie -
cie, ja kie prob le my i po trze by ma ją na si
miesz kań cy. My, sta ra my się wam w tym
po ma gać. Mam na dzie ję, że wy cho dzi to
nam nie naj go rzej. Oce niam na szą współ -
pra cę do brze i wie rzę, że bę dzie ona kon-
ty nu o wa na – po wie dział Piotr Ku be ra.
Du żo wy trwa ło ści w re a li za cji za dań ży -
czył prze wod ni czą cy To masz Kor ga,
a gra tu la cje zwy cięz com zło żył An drzej
Ry bus – Toł ło czko – peł no moc nik wo je -
wo dy ds. or ga ni za cji po za rzą do wych.
Część ofi cjal ną za koń czy ło od śpie wa nie
„Sto lat”. A po tem roz po czął się „Bal
u Pre ze sa”, któ ry po pro wa dził Mi ro sław
Kań toch, I wo dzi rej Rze czy pos po li tej –
jak okre ślił go Ka zi mierz Cie ślik. (rł)

An na Ko ze ra – naj lep szym li de rem or ga ni za cji po za rzą do wej w 2008
ro ku, a Jo lan ta Le wan dow ska – naj lep szą wo lon ta riusz ką.

Niez wy kle uda nie roz po czął swo ją
przy go dę z płoc ką Wi słą Flem ming Oli v-
er Jen sen. W pier wszych dwóch ofi cjal -
nych spot ka niach Duń czyk od niósł pew -
ne zwy cię stwa i choć ry wa le nie by li
z „naj wyż szej pół ki” to i tak cie szy do bra
po sta wa płoc czan, gdyż jesz cze nie daw -
no wy nik ta kich spot kań po zo sta wał spra -
wą otwar tą. 

Za czę ło się od po je dyn ku z AZS 
AW FiS Gdańsk w

1
/4 Pu cha ru Pol ski.

Gdań szcza nie pod wo dzą Da nie la Wasz -
kie wi cza za pre zen to wa li się niez wy kle ko -
rzyst nie i w pier wszej po ło wie cał ko wi cie
za sko czy li fa wo ry zo wa nych gos po da rzy.
Tyl ko dzię ki fan ta stycz nej po sta wie
w płoc kiej bram ce Mor te na Se ie ra Wi sła
scho dzi ła na przer wę prze gry wa jąc tyl ko
róż ni cą 2 bra mek. Po zmia nie stron i re -
pry men dzie tre ne ra w szat ni płoc cza nie
szyb ciej za czę li ro zgry wać pił kę w ata ku
i za gra li bar dziej agre syw nie w obro nie.
Efekt był pio ru nu ją cy. Sy ste ma tycz nie bu -

do wa na prze wa ga płoc czan uro sła w pew -
nym mo men cie do 7 bra mek. By ło w tym
mo men cie oczy wi ste, że gos po da rze te go
me czu nie prze gra ją. Osta tecz nie Wi sła
zwy cię ży ła 28:23 (11:13) i awan so wa ła do
1
/2 PP, gdzie ry wa lem bę dą po do piecz ni
Bo gda na Wen ty – zes pół Vi ve Kiel ce. 

Ru szy ły tak że ro zgryw ki li go we.
W pier wszym te go rocz nym spot ka niu
run dy re wan żo wej se zo nu za sad ni cze go
Wi sła po dej mo wa ła eki pę Sta li Mie lec.
Tyl ko w pier wszych mi nu tach go ście do -
trzy my wa li kro ku po do piecz nym tre ne ra
Jen se na. Jesz cze w 15. mi nu cie Stal pro -
wa dzi ła 5:4, co w du żej mie rze zaw dzię -
cza swo je mu bram ka rzo wi Bar tło mie jo wi
Pa wla ko wi. Póź niej na par kie cie do mi no -
wa ła już tyl ko Wi sła. Efek tow ne za gra nia
gos po da rzy po wo do wa ły, że rę ce sa me
skła da ły się do okla sków. Osta tecz nie
zwy cię stwo 30:18 (13:7) za do wo li ło chy -
ba największych mal kon ten tów w ha li
Che mi ka i poz wo li ło op ty mi stycz nie spo-
j rzeć w przy szłość, czy li wal kę w me -
czach play -off o ty tuł Mi strza Pol ski. pn

Uda ny de biut

Anna Kozera, Andrzej Jakubowski i Wiesław Chrobot na Gali
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Po dob nie jak przed ro kiem, wy grał
ka len darz Pe tro te lu i To wa rzy stwa Na -
u ko we go Płoc kie go. W 2008 r. pub li-
cz ność do ce ni ła pro jekt z re pro duk cja mi
at la su Hen ry ka Hon diu sa ze zbio rów
To wa rzy stwa, w tym – „Po dró że Hi sto -
rycz ne. Chi ny”. In spi ra cją w tym ro ku
by ły ry ci ny z książ ki an giel skie go ar chi -
tek ta Wil lia ma Cham ber sa Tra ité de
édi fi ces, me ub les, ha bits, ma chi nes et
uten si les de Chi no is (Trak tat o chiń -
skich bu dyn kach, meb lach, stro jach,
ma szy nach i na rzę dziach), wy da nej
w 1776 ro ku w Pa ry żu. Bo ga to ilu stro -
wa ne dzie ło to efekt po dró ży au to ra do
Chin w la tach 1740 – 1749. Ka len darz
to za po wiedź dłuż sze go cy klu „Po dró że
hi sto rycz ne”. Ko lej na od sło na za rok. 

Dru gie miej sce zdo był In te gra cyj ny
Klub Te ni sa (J. Pia sec ka, Ag press). 

– Do wy da nia ka len da rza za in spi ro -
wał mnie je den z au to rów zdjęć – Piotr
Hej ke, któ ry wspól nie z Ada mem Bem-

be ni stą bie gał po kor tach z ekra na mi,
świat ła mi i apa ra ta mi pod czas ostat nie -
go Or len Po lish Open i ro bił za wod ni -
kom zdję cia. Efekt był wspa nia ły
i stwier dzi liś my, że war to go po ka zać –
tłu ma czył Wie sław Chro bot, pre zes
IKT. 13 plansz ka len da rza Klu bu pt.
„Nie ustań cie w bie gu/ do not stop run-
ning” wy peł nia ją czar no -bia łe por tre ty
spor tow ców i ro bią wra że nie. Wi dać tu
pięt no Pio tra Hej ke – fo to gra fa, któ ry
nie raz udo wod nił, że wie co to jest fo -
to gra fia ar ty stycz na. Hej ke jest też au to -
rem zdjęć do pro jek tu... Miej skie go Oś -
rod ka Po mo cy Spo łecz nej. Od kil ku lat
MOPS re a li zu je pro jek ty edu ka cyj ne
i in te gra cyj ne dla spo łecz no ści rom skiej
w Płoc ku, m.in. „Czas ja ko war tość po -
nad kul tu ro wa”. Ta ki ty tuł no si też ka -
len darz z fo to gra fia mi płoc kich Ro -
mów. To bar dzo zgrab ne i cie ka wie za -
pro jek to wa ne dzie ło (proj. Mar cin Li p-
iń ski, Ag press). Cie ka wost ką jest tu fakt

uży cia nazw mie się cy i dni ty god nia
w ję zy ku pol skim i rom skim.

Wra ca jąc do zwy cięz ców, to trze ci
i ostat ni był „Skar biec” Mu ze um Die ce -
zjal ne go i Ag pres su (proj. J. Pia sec ka,
zdję cia: A. i P. Łu kaw scy), o któ rym pi -
sa liś my już w nr 1. 

Na uwa gę na płoc kim prze glą dzie za -
słu gu ją rów nież ka len da rze: Bas sel la
(M. Choj nac ki, Ag press) z za ska ku ją cy -
mi za ba wa mi fo to gra ficz ny mi Ce za re go
Dzię ciel skie go, Pe kli ma ru (Art Li ne)
z ak wa re la mi Sta ni sła wa Płu cien ni ka
na wią zu ją cy mi do „Pa na Ta de u sza”
i tra dy cji sar mac kiej oraz sztan da ro wej
mar ki fir my z Umie ni na („So pli co wo”)
oraz Mu ze um Wsi Ma zo wiec kiej (M.
Choj nac ki, D. Krześ niak, A. Stec, Ag -
press) z fun kcjo nal nym ka len da rium
i ca ło rocz nych im prez w skan se nie. 

W su mie na wy sta wie zna laz ły się
34 ka len da rze (o 5 wię cej niż w ubr.)
wy pro du ko wa ne m.in. przez Or len
Gaz, Ca se IT, S taro stwo Po wia to we,
ale tak że Gmi nę i Sta ro stwo Go sty nin.
Tra dy cyj nie już moż na zo ba czyć rów -
nież ka len da rze z par tner skie go Dar m-
stadt. Or ga ni za to rem prze glą du jest
płoc ka fo to graf – Ha li na Płu cien nik.
Wy sta wę moż na oglą dać w Do mu Dar -
mstadt do 22 lu te go. (rł)

Hi sto ria lu bi się pow ta rzać. Prze gląd Płoc kich Ka len da rzy po now nie zdo mi no wa ła Jo an na Pia -
sec ka z Ag pres su. Jej pro jek ty zdo by ły: I, II i III miej sce w kon kur sie pub licz no ści.

Zwy cię ski Trak tat o Chi nach 

Wi sła Płock
dla WOŚP

Za koń czy ły się auk cje in ter ne -
to we, gdzie moż na by ło ku pić pa -
miąt ki prze ka za ne przez Wi słę
Płock na rzecz Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Z li cy ta cji
uda ło się uzy skać po nad 2500 zł.

Bez kon ku ren cyj ną pa miąt ką
oka zał się zło ty me dal pił ka rzy
ręcz nych za zdo by cie ty tu łu Mi s-
trza Pol ski w 2008 r. Zo stał
sprze da ny za 1000 zł. Za żar ty bój
sto czy li tak że sym pa ty cy Mor te -
na Se ie ra o blu zę bram kar ską,
w któ rej duń ski bram karz Wi sły
wy stę po wał w Li dze Mi strzów
EHF. Osta tecz na ce na za blu zę
z au to gra fem Mor te na wy nio sła
425 zł. Za do kład nie 338, 33 zł
zo sta ły sprze da ne ko szul ki me c-
zo we Ra fa ła Kup te la i Sła wo mi ra
Pesz ki. Re pre zen ta cyj na ko szul ka
Mar ci na Wi cha re go z olim pia dy
w Pe ki nie z au to gra fa mi za wod -
ni ków i tre ne rów re pre zen ta cji
Pol ski w pił ce ręcz nej zo sta ła
sprze da na za 305 zł. Tak że swo je
100 zł dla Or kie stry do ło ży li pił -
ka rze noż ni Wi sły Płock. Za ta ką
kwo tę zo sta ła bo wiem sprze da na
pił ka „Ja ko” z au to gra fa mi fut bo -
li stów. kk



Tak o swo jej naj no wszej książ ce
mó wi Mi ro sław Ła kom ski – au tor „W
80 stron do o ko ła Płoc ka”, „Płoc kie go
De ja Vu” i „Al bu mu Tum skie go” –
cy klu ksią żek –
wspom nień o Płoc -

ku sprzed kil ku dzie -
się ciu lat. We
wszyst kich naj wię -
kszym wa lo rem by ły
do tąd nie pub li ko wa -
ne fo to gra fie z lat
30., 50. i 70. ubieg -
łe go wie ku. To
chwy ci ło. Na kła dy
500, 1000 egz. scho -
dzi ły w cią gu kil ku -
na stu dni (ostat ni
„Al bum” z na kła -
dem 1 tys. egz.
sprze da ny zo stał
w cią gu 4 ty god ni). Wszyst kie książ ki
sta no wią swo i sty al bum ro dzin ny
płoc kiej co dzien no ści; pa miąt ki po lu -
dziach któ rzy prze mi nę li, miej scach,
któ rych nie ma i daw nych, za pom nia -
nych ry tu a łach. Naj traf niej ujął to Ma -
rek Gra la we wstę pie do naj no wszej,

czwar tej już książ ki Mi ro sła wa Ła -
kom skie go: – Oka zu je się, że in te re su -
ją co do bra ne fo to gra fie, mo gą być pa -
sjo nu ją cą lek tu rą – po pro stu świet nie
się je czy ta. Są tek stem bez słów. 

Au tor al bu mów sta rał się w każ dym
po ka zać coś no we go, roz bu do wu ją ce -
go doz na nia, np. do II edy cji „W 80
stron...” do łą czył pły tę CD, w „...De ja

Vu” – oku la ry do oglą da nia zdjęć
w trój wy mia rze. Ła kom ski jest tu tro -
chę jak bo ha ter pio sen ki „Bom bo nier -
ka”, któ ry choć zo sta wił już „pa pier -

ków po cu kier kach/ Ślad i tam i tu” to
wciąż po szu ku je tej o naz wie „Ist ny
cud”, „że by tak na sy cić się/ Ale wciąż
w za pa sie mieć”. Sko ja rze nia z ty tu -
łem pio sen ki Ba si Stęp niak -Wilk
i Grze go rza Tur na ua są tu jak naj bar -
dziej wska za ne, bo naz wa naj no wsze -

go al bu mu to „Tum-
bo nier ka”. – Znaj dą
się w nim w wię kszo -
ści zdję cia już pub li -
ko wa ne w po przed -
nich książ kach, ale
w... ko lo rze. Na po -
cząt ku chcia łem zo -
ba czyć jak wy glą -
dał by przed wo jen ny
Płock na ko lo ro wej
fo to gra fii i wy sła łem
kil ka z tych, któ re
zgro ma dzi łem do fir -
my, któ ra zaj mu je
się ko lo ry zo wa niem.
Efekt był na praw dę
za ska ku ją cy. Tak na -

ro dził się po mysł na ko lej ną książ kę –
tłu ma czy Ła kom ski. – Chcia łem, że by
te ko lo ry by ły ja skra we, cu kier ko we,
że by to by ła ta ka słod ka pa miąt ka,
bom bo nier ka z Tum skie go Wzgó rza. 

W su mie w „Tum bo nier ce” znaj -
dzie się 120 ko lo ry zo wa nych zdjęć.
Obok pre zen tu je my kil ka z nich. Na
ca łość trze ba bę dzie po cze kać jesz cze

kil ka mie się cy. Książ ka ma się uka zać
na prze ło mie kwiet nia i ma ja br. Na
wa ka cje, je śli się uda ze brać środ ki,
Ła kom ski pla nu je wy da nie pod wój ne -
go al bu mu – po łą cze nia „W 80
stron...” z „Al bu mem Tum skim”, a na
ko niec 2009 r. – „Rejs po płoc kim
PRL”. (rł)
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Naj bar dziej lu bię 
roz ma wiać sam ze so bą.
Osz czę dzam w ten spo -
sób czas i uni kam kłót ni. 

Oscar Wil de

Czy tel ni cy, któ rzy do 5 mar ca roz wią żą krzy żów kę i z zaz na czo nych li ter uło -
żą ha sło, któ re na le ży do star czyć do re dak cji w ra tu szu (Sta ry Ry nek 1, pok.
220) wez mą udział w lo so wa niu upo min ków.

Chcia łem, że by ten sta ry Płock ożył, na no wo na brał barw. Więc kie dy te raz pa trzę na te ko lo ro -
we zdję cia jak bym wi dział je po raz pier wszy, my ślę, że mi się to uda ło.

Tum bo nier ka, czy li jak się do stać do pu deł ka

Dzielnica żydowska w czasie II wojny światowej

Jar Abisynia – dzielnica biedoty

Targ żydowski   

Drewniany most na Wiśle


