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Lao Che:

Nowa płyta

Po cząt ko wo pły ta mia ła no sić ty tuł „Zi ma
stu le cia”, ale przy szła zi ma ta ostra i prze -
stał nam się ty tuł po do bać. Po tem padł po -
mysł na „Prąd sta ły / prąd zmien ny”.

Czy taj str. 14

Tragedia z humorem

Mi mo, że na co dzień nie ma ją kon tak tu ze
sce ną, to z „Bal la dy ną” da li so bie ra dę. Zna -
ni płoc cza nie pod wo dzą dy rek to ra płoc kie go
te a tru Mar ka Mo kro wiec kie go, wy stą pi li
w czy ta nej in sce ni za cji dra ma tu Ju liu sza Sło -
wac kie go.

Czy taj str. 15

Premiera w Piekiełku
Oba wia łem się, że „Lo vers...” bę dzie opo -

wie ścią try wial ną i płyt ką. A pow stał spek-
takl, któ ry try wial ność – choć by w ję zy ku ja -
kim się po słu gu je my na co dzień – ob na ża,
a płyt kość w na szych re la cjach de ma sku je.
Po go now ski mó wi tro chę o nas sa mych,
o po ko le niu lu dzi, któ rzy nie po tra fią two -
rzyć głę bo kich i trwa łych re la cji.

Czy taj str. 15

Ra zem z wi ce mi ni strem Ba nia kiem PPPT od -
wie dził Sła wo mir Maj man, pre zes Pol skiej
Agen cji In for ma cji i In we sty cji Za gra nicz nych
(PA Ii IZ). Go ście spot ka li się 1 lu te go z przed sta -
wi cie la mi płoc kie go sa mo rzą du – pre zy den tem
Mi ro sła wem Mi lew skim i je go za stęp cą Da riu -
szem Za widz kim, re pre zen tan ta mi Or le nu, urzę-
du mar szał kow skie go, in we sto ra mi oraz za rzą -
dem spół ki.

– Park ma bar dzo bo ga tą ofer tę biz ne so wą i
atrak cyj ną lo ka li za cję – pod kre ślał wi ce mi ni ster
Ba niak. – Jed nak pod mio tów, któ re chciał by sko-
rzy stać z tych moż li wo ści jest niew spół mier nie
ma ło w sto sun ku do tak atrak cyj nej ofer ty. Na szą
wspól ną ro lą jest to, że by in we sto rów by ło wię cej.
Chce my, aby PA Ii IZ i PPPT roz po czę ły wspól ne
dzia ła nie na rzecz opra co wa nia stra te gii do tar cia
do in we sto rów – tłu ma czył Ra fał Ba niak. 

– Wy mier nym efek tem spot ka nia bę dzie po ro -
zu mie nie po mię dzy Par kiem a PA Ii IZ na wspól -
ne dzia ła nia mar ke tin go we i pro mo cyj ne, któ re
wzmoc nią pro ce sy po zy ski wa nia in we sto rów

przez Spół kę – wy jaś nił pre zy dent Mi lew ski.
Kon kre ty po ro zu mie nia bę dą zna ne po dal szych,
szcze gó ło wych roz mo wach.

Pre zes Maj man pod kre ślał, że waż nym ele men -
tem ro ku ją cym suk ces PPPT jest har mo nij na
współ pra ca posz cze gól nych pod mio tów. – Jest tu
zgra ny kwar tet: sa mo rzą du, urzęd ni ków pań stwo -
wych, ad mi ni stra cji i in we sto rów. Za u wa żył też,
że PPPT ma szan sę stać się nie tyl ko do brym
miej scem do fun kcjo no wa nia dla za kła dów dzia -
ła ją cych w prze my śle che micz nym i ko o pe ru ją -
cych z ni mi firm, ale tak że cen trum świad czą cym
no wo czes ne usłu gi biz ne so we. Przed się bior cy
mo gą zmniej szać kosz ty pro wa dze nia dzia łal no -
ści gos po dar czej, ko rzy sta jąc z usług w za kre sie
np. księ go wo ści, za ku pów czy ob słu gi klien ta. 

Pre zes PA Ii IZ zaz na czył, że Park jest miej -
scem atrak cyj nym dla in we sto rów o wy so kim
stop niu za a wan so wa nia tech no lo gicz ne go.

Ali na Bo czkow ska

Czytaj str. 7

Wspól nie po in we sto rów
Płoc ki Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny mo że stać się miej scem zna czą cym dla
roz wo ju gos po dar ki mia sta, re gio nu, a tak że kra ju. Po ten cjał PPPT bar dzo do brze
oce nił tak że wi ce mi ni ster gos po dar ki Ra fał Ba niak.

Od lewej: Mirosław Milewski – prezydent Płocka, Sławomir Majman – prezes PAIiIZ,
Rafał Baniak – wiceminister gospodarki
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KRÓTKO 

Zmarł sa le zja nin
W wie ku 74 lat, 1 lu te -

go 2010 ro ku zmarł ks.
Ka zi mierz Jar dzioch, sa -
le zja nin. Ostat nie 12 lat
swo je go ży cia po świę cił
pra cy dusz pa ster skiej w
płoc kiej pa ra fii Sta ni sła -
wów ka. W tym ro ku wy -
pa da ła 53. rocz ni ca je go
ślu bów za kon nych i 45.
świę ceń kap łań skich. 

– Był ce nio nym spo -
wied ni kiem kap ła nów,
sióstr za kon nych i bar dzo
licz nej gru py lu dzi świec-
kich. Dzię ki je go mi ło ści
do kwia tów Sta ni sła wów -
ka kil ka krot nie by ła ho no -
ro wa na la u ra mi za kom-
po zy cje ota cza ją ce dom
za kon ny, m.in. z pe lar go -
nii – in for mu je sa le zja nin,
ks. Ka zi mierz Ku rek.

Uro czy sto ści po grze bo -
we mia ły miej sce 4 lu te go.
Po mszy św. w ko ście le
pw. św. Sta ni sła wa Kost ki
cia ło zmar łe go kap ła na zo -
sta ło zło żo ne w kwa te rze
sa le zjań skiej na Cmen ta -
rzu Ko mu nal nym. (ab)

Da ry 
dla po trze bu ją cych

Od dział Za rzą dza nia
Kry zy so we go, Och ro ny
Lud -no ści i Spraw Obron-
nych Urzę du Mia sta prze -
ka zał po 40 sztuk odzie ży
dam skiej i mę skiej, 126
szalików, 24 pary spodni
damskich oraz sło dy cze
dla po do piecz nych Miej -
skie go Oś rod ka Po mo cy
Spo łecz nej. (ab)

Jeż dżą ina czej
Ko lej ne zmia ny w roz -

kła dach kur so wa nia au to -
bu sów Ko mu ni ka cji Miej -
skiej. Po zmia nie go dzin i
tra sy 22, przy szedł czas na
ulep sze nie kur so wa nia 9,
31, 32, 33 i 34. Od 1 lu te -
go wszyst kie po ja zdy li nii
nr 31 do jeż dża ją z Or le nu
do szpi ta la na Wi nia rach
(do tej po ry koń co wy przy -
sta nek był przy ul. Gał -
czyń skie go). Z roz kła du
ja zdy znik nę ło kil ka kur -
sów na li niach nr 32, 33 i
34. By ły one nie ren tow ne. 

Od 1 mar ca pa sa że ro -
wie mo gą spo dzie wać się
ko lej nych zmian. Tym ra -
zem do ty czyć bę dą one
po ja zdów li nii nr 3 i 26.

Wszyst kie ak tu al ne roz -
kła dy ja zdy do stęp ne są na
stro nie www.km.ump.pl.

(m.d.)

Te nis na sta dio nie
Sto wa rzy sze nie In te gra cyj ny Klub Te ni sa przez

ko lej ne 20 lat bę dzie dzier ża wi ło część te re nu, 
znaj du ją ce go się na sta dio nie im. Ka zi mie rza Gór -
skie go przy ul. Łu ka sie wi cza. Op ła ta za metr kwa -
dra to wy po wierz chni wy no si mie sięcz nie 0,22 zł
plus VAT. Dzier ża wą ob ję te są dwie dział ki o po -
wierz chni: 7830 i 607 mkw. 

Do Bah raj nu
Płoc cy spor tow cy pojadą na 44. Mię dzy na ro do -

we Igrzy ska Szkol ne, któ re w tym ro ku od by wać
się bę dą od 28 czer wca do 3 lip ca w Ma na mie (Bah -
rajn). Igrzy ska są co rocz nym przed sięw zię ciem or -
ga ni zo wa nym od 1968 ro ku w róż nych kra jach i uz -
na nym przez Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Olim pij -
ski. Ce lem jest na wią zy wa nie przy jaź ni i kon tak tów
po mię dzy mło dzie żą z ca łe go świa ta dzię ki upra w-
ia niu spor tu. Od 16 lat rów nież zawodnicy z Płoc ka
uczest ni czą w tym spor to wym przed sięw zię ciu.
Mia sto Ma na ma po kry wa kosz ty zak wa te ro wa nia i
wy ży wie nia de le ga cji. 

Nad Wi słą
Gmi na Płock ku pi nie za bu do wa ną dział kę o pow.

0,1230 ha, po ło żo ną przy ul. Ry ba ki. Ce na wy no si
208 551 zł. Te ren sta no wi przy po rę ko ro ny Skar py
Wi śla nej, na któ rej ko niecz ne jest wy ko na nie do -
dat ko we go za bez pie cze nia w po sta ci od pro wa dze -
nia wód opa do wych. 

Środ ki na tu ry sty kę
Do 19 lu te go moż na skła dać ofer ty w kon kur sie

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

Do spół ki
O 27,5 tys. zł pod niósł się ka pi tał za kła do wy

Płoc kie go Za kła du Opie ki Zdro wot nej. Ze środ ków
tych zo sta ną do po sa żo ne Po dod dział Le cze nia Al -
ko ho lo wych Zes po łów Ab sty nen cyj nych oraz Po -
rad nia Pro fi lak ty ki i Le cze nia Uza leż nień. Za da nia
re a li zo wa ne są w ra mach Miej skie go Pro gra mu
Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Prob le mów Al ko ho -
lo wych na 2010 rok. 

Spor tow cy do ce nie ni
Pre zy dent przyz nał sty pen dia spor to we za wy so -

kie wy ni ki we współ za wod nic twie spor to wym. 32
oso by przez rok otrzy my wać bę dą od 350 do 2500
zł mie sięcz nie. Sty pen dia ma ją na ce lu wspie ra nie
roz wo ju mło dzie ży szcze gól nie uzdol nio nej spor to -
wo, zrze szo nej i re pre zen tu ją cej bar wy klu bów i
sto wa rzy szeń kul tu ry fi zycz nej, dzia ła ją cych na te -
re nie Płoc ka.  

Pod dro gę
Za 195 tys. zł mia sto ku pi dział kę o pow. 0,5138

ha przy ul. Żyz nej. Przez na czo na ona zo sta nie pod
bu do wę ob wod ni cy pół noc nej Płoc ka.

(m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

W te go rocz nej edy cji kon kur su wzię ło udział 27 or ga ni za cji po za rzą do -
wych, zgło szo no 16 li de rów oraz 8 wo lon ta riu szy. 

W ka te go rii „Naj lep szy wo lon ta riusz” zwy cię żył Wal de mar Ro gow ski z
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go, II miej sce przy pa dło Woj cie cho wi
Ry gal skie mu z Sa le zjań skiej Or ga ni za cji Spor to wej, a III miej sce – Ja no wi
Ga wry szew skie mu ze Sto wa rzy sze nia Dzie ci Woj ny.

Naj lep szym li de rem or ga ni za cji w 2009 r. og ło szo na zo sta ła Da nu ta Cy bul -
ska ze sto wa rzy sze nia „Ama zon ki”, tuż za nią by ła Bo że na De ni siuk (płoc kie
ko ło Pol skie go Związ ku Głu chych) i Ma ria Ja siń ska (Pol skie Sto wa rzy sze nie
Dia be ty ków o/ Płock).

„Naj lep szy mi or ga ni za cja mi” zo sta ły: Fun da cja „Pa na ce um” (po moc spo -
łecz na), Sto wa rzy sze nie Po mo cy Dzie ciom i Mło dzie ży KAI KA I ROS
(zdro wie, cho rzy, nie peł no spraw ni, pro fi lak ty ka, bez pie czeń stwo), UKS
GRU PO MA GIA (sport, tu ry sty ka, re kre a cja), Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
HZPiT „Dzie ci Płoc ka” (kul tu ra, oświa ta, re li gia, och ro na dzie dzic twa na -
ro do we go), płoc kie ko ło To wa rzy stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi (tech ni ka,
na u ka, gos po dar ka, och ro na śro do wi ska) oraz Re gio nal ny Zwią zek Pszcze -
la rzy (or ga ni za cje III wie ku). (rł)

God ni i na gro dze ni
W so bo tę, 6 lu te go w sa li ban kie to wej „Pan Ta de usz” pod czas
uro czy stej ga li zo sta ła roz strzy gnię ta III edy cja kon kur su „God ni
na śla do wa nia”, or ga ni zo wa na przez Urząd Mia sta i Cen trum ds.
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi. 

Tomasz Kolczyński, zastępca prezydenta i Bożenna Strzelecka, 
Stowarzyszenie Przyjaciół HZPiT „Dzieci Płocka”
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Najlepsi wolontariusze: Waldemar Rogowski, Wojciech Rygalski 
i Jan Gawryszewski wraz z przedstawicielami samorządu 

– Tomaszem Kolczyńskim i Tomaszem Korgą
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Re wi ta li za cja Sta rów ki roz -
po czę ła się w po ło wie lat 90.
W 2005 ro ku uch wa lo no Lo -
kal ny Pro gram Re wi ta li za cji.
We dług prze pro wa dzo nych
ba dań aż 96 proc. płoc czan
uwa ża, że dzia ła nia re wi ta li za -
cyj ne po win ny być kon ty nu o -
wa ne. Wśród in we sty cji już
zre a li zo wa nych miesz kań cy
naj czę ściej wy mie nia ją bu do -
wę am fi te a tru i re mon ty ulic:
Tum skiej, Sy na go gal nej,
Kwiat ka (95 proc.) oraz re no -
wa cję ka mie nic na Sta rów ce
(90 proc.). 70 proc. płoc czan,
oce nia że dzia ła nia re wi ta li za -
cyj ne by ły pro wa dzo ne do -
brze, a 16 pro cent, że bar dzo
do brze. 

Pie nią dze z Unii
Ak tu a li za cje Lo kal ne go

Pro gra mu Re wi ta li za cyj ne go
umoż li wia ją sta ra nia o do fi -
nan so wa nie ze środ ków unij -
nych. W 2009 ro ku zo sta ły
zło żo ne trzy wnio ski. Pier-
wszy do ty czy po zy ska nia
przez mia sto środ ków na
stwo rze nie par kin gu wie lo po -
zio mo we go przy ul. Ko ściusz -
ki. Dzię ki te mu by ło by znacz -
nie ła twiej za par ko wać au to na
Sta rym Mie ście. Bu do wa ma
za koń czyć się w czwar tym
kwar ta le 2011 ro ku. 

Dru gi pro jekt, zło żo ny przez
To wa rzy stwo Na u ko we Płoc -
kie, za kła da re no wa cję ka mie -
nic przy Sta rym Ryn ku 21 i
23. W 2012 ro ku ma pow stać
tam pub licz ne cen trum wy sta -
wien ni czo -e du ka cyj ne z par -
kin giem na dzie dziń cu. 

W 2015 ro ku ma za koń czyć
się re wi ta li za cja ko ścio ła św.
Bar tło mie ja (fa ra) wraz z oto -
cze niem (ple ba nia i dzwon ni -
ca). W ubieg łym ro ku re mon -
to wa no zew nętrz ną ele wa cję
świą ty ni. 

Czę ścio wo ze środ ków unij -
nych w la tach 2010-2012 ma
zo stać wy ko na ny re mont bu -
dyn ku pa ra fii pra wo sław nej
przy ul. Ko ściusz ki 18 wraz z
mi kro pa lo wa niem skar py. 

– Nie ste ty wa run ki na bo ru
umoż li wia ły zgło sze nie tyl ko
jed ne go pro jek tu przez jed ne -
go wnio sko daw cę – mó wi ła
na stycz nio wej se sji Ra dy
Mia sta Agniesz ka Ma li now -
ska z ra tu szo we go Zes po łu
Re wi ta li za cji Sta rów ki. – Po -

nad to wnio ski nie mog ły do ty -
czyć in we sty cji zwią za nych z
miesz kal nic twem lub po li ty ką
spo łecz ną. 

Z po mo cą mia sta
Od kil ku lat wła ści cie le bu -

dyn ków wpi sa nych do re je -
stru za byt ków mo gą sta rać się
o przyz na nie do ta cji z bu dże -
tu mia sta na pra ce kon ser wa -

tor skie. – W 2009 ro ku zo sta -
ło zło żo nych 27 wnio sków –
re la cjo no wa ła Agniesz ka Ma -
li now ska. – Dwa dzie ścia dwa
z nich roz pa trzo ne zo sta ły po -
zy tyw nie, trzy – ne ga tyw nie,
je den wnio sek – wy co fa no, a
je den – zło żo no po ter mi nie. 

Kwo ta przyz na nych do ta cji
wy nio sła 998.700 zł, ale
dwóch be ne fi cjen tów nie wy -
ko rzy sta ło przyz na nych środ-
ków. Po roz li cze niu oka za ło
się, że wła ści cie le ka mie nic w
ubieg łym ro ku z bu dże tu mia -
sta wy ko rzy sta li po nad 885
tys. zł (czytaj też na str. 4).
Oprócz do ta cji z bu dże tu mia -
sta, spół ka ARS otrzy ma ła
pre mię z Fun du szu Ter mo -
mo der ni za cji na re mont ka -
mie nic przy ul. Grodz kiej 9 i
Kwiat ka 51.

W 2009 r. kon ty nu o wa no
tak że pra ce przy bu do wie dru -
gie go obiek tu Mu ze um Ma zo -
wiec kie go. No wy obiekt bę -
dzie miał trzy kon dy gna cje i
po nad 2 tys. mkw. po wierz -
chni. Ma być go to wy w 2010
r. Koszt in we sty cji to oko ło 19
mln zł. In we sty cja re a li zo wa na
jest wspól nie z Wo je wódz -
twem Ma zo wiec kim. Udział
mia sta wy nie sie ok. 50 pro cent
cał ko wi tej war to ści pro jek tu.

Nie tyl ko bu dyn ki
Wy dział Gos po dar ki Ko -

mu nal nej i Och ro ny Śro do wi -
ska za jął się wy mia ną na w-
ierz chni ale jek spa ce ro wych i
re gu la cją spły wu wód opa do -
wych na Tu mach (od ka te dry
do bu dyn ku są dów). Po nad to
wy ko na no pra ce pie lę gna cyj -
ne w drze wo sta nie oraz no we
na sa dze nia drzew i krze wów.

W ro ku 2010 re a li zo wa ny bę -
dzie od ci nek od pl. Na ru to wi -
cza do ho te lu Sta rzyń ski. 

W 2009 r. roz strzy gnię to
prze targ na wy ko na nie pro jek -
tów bu do wla nych i wy ko naw -
czych za gos po da ro wa nia Pla -

cu Obroń ców War sza wy. Wy -
ko na ne zo sta ną one w 2010 ro -
ku, a re a li za cja za pla no wa na
jest na la ta 2011-2012. 

W mar cu 2010 ro ku przygo-
towana bę dzie tak że do ku -
men ta cja pro jek to wo -kosz to -
ry so wa za gos po da ro wa nia te -
re nu przy ul. Pie kar skiej. –
Pow sta nie tam nie wiel ki zie le -

niec z ła we czka mi oraz miej -
sce star to we dla pa ra lot nia rzy
– mó wił na se sji za stęp ca pre -
zy den ta Da riusz Za widz ki. 

W 2009 ro ku na zle ce nie
Miej skie go Za rzą du
Dróg za 1 mln 266 tys. zł
wy re mon to wa no uli cę
Zduń ską (re mont na w-
ierz chni jezd ni, zja zdów
i chod ni ków, prze bu do -
wa ka na li za cji desz czo -
wej oraz oświet le nia). 

Re mon tu ją i bu du ją
Wy dział Gos po dar ki

Miesz ka nio wej Urzę du
Mia sta prze pro wa dził re wi ta li -
za cję Miej skie go Przed szko la
Nr 1 przy ul. Ko ściusz ki. W
2010 r. opra co wa na zo sta nie
do ku men ta cja tech nicz na prze-
bu do wy przy le ga ją ce go do nie -
go bu dyn ku miesz kal no -u słu -
go we go wraz ze zmia ną fun -
kcji użyt ko wa nia. Bu dy nek ten
bę dzie w ca ło ści przez na czo ny
na po trze by przed szko la. 

W ra mach re wi ta li za cji Sta -
rów ki w ubieg łym ro ku wy ko -
na no tak że re mont prze ja zdu
bra mo we go wraz z mon ta żem
bra my bu dyn ku przy ul. Tum-
skiej 9, wy mie nio no sto lar kę
oraz drzwi zew nętrz ne w bu -
dyn ku przy ul. Pie kar skiej 16,
zle co no opra co wa nie do ku -

men ta cji pro jek to wo -kosz to ry -
so wej re mon tu da chu i ele wa -
cji bu dyn ku oraz zmia ny spo -
so bu użyt ko wa nia pod da sza i
utwo rze nia dwóch lo ka li
miesz kal nych przy ul. Zduń -
skiej 13, a w ra mach po rząd ko -
wa nia prze strze ni miej skiej ro -
ze bra no trzy ga ra że przy ul.
Ko ściusz ki 8.

Spół ka ARS w ubieg łym
ro ku – po za in we sty cja mi zre-
a li zo wa ny mi w ra mach do ta -
cji z bu dże tu mia sta – za koń -
czy ła kom plek so wy re mont
za byt ko wej ka mie ni cy Sta ry
Ry nek 9 wraz ze zmia ną spo -
so bu użyt ko wa nia par te ru bu -
dyn ku z fun kcji miesz kal nej
na usłu go wą. Wy ko na no tak -
że re no wa cję frag men tu śred-
nio wiecz ne go mu ru przy ul.
Biel skiej, po przez je go
wzmoc nie nie, uzu peł nie nie

szcze lin, sca le nie ko lo ry -
stycz ne oraz za bez pie cze nie
przed prze ni ka niem w głąb
mu ru wód opa do wych.

Miej skie To wa rzy stwo Bu -
dow nic twa Spo łecz ne go w
2009 ro ku roz po czę ło in we sty -
cję pn. Bu do wa zes po łu bu -
dyn ków za bu do wy usłu go wej,
miesz kal nej, wie lo ro dzin nej
„Zło ty Róg” u zbie gu ulic
Kwiat ka, Biel skiej i Sien kie wi -
cza. Po nad to prze pro wa dzo no
re mont ka mie nic za byt ko wych
przy ul. Kwiat ka 42 i 44. 

Po zo sta łe pod mio ty
W kwiet niu ubieg łe go ro ku

roz po czę ła się roz bu do wa
San ktu a rium Bo że go Mi ło -
sier dzia. Pro jekt za kła da bu do -
wę ko ścio ła, do mu piel grzy -
ma, a tak że mu ze um św. Fa u -
sty ny. Wy mia nę sto lar ki 
okien nej przy wspar ciu Sej mi -
ku Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go kon ty nu o wa ło tak że
Wyż sze Se mi na rium Du chow -
ne. Rok 2009 to tak że kon ty -
nu a cja prze bu do wy bu dyn ku
„Hor te xu”. Pow sta ją ca Ga le ria
Tum ska czę ścio wo na wią zu je
do nie go swą bry łą po przez
przesz klo ny, wi szą cy ta ras.

Pro ces re wi ta li za cji Sta rów -
ki opie ra się nie tyl ko na dzia -
ła niach in fra struk tu ral nych, ale
tak że na dzia ła niach spo łecz -
no -gos po dar czych. W czer wcu
2009 r. Mu ze um Ma zo wiec -
kie, To wa rzy stwo  Przy ja ciół
Mu ze um Ma zo wiec kie go, Sto-
wa rzy sze nie Tum ska i Urząd
Mia sta zor ga ni zo wa li I Jar-
mark Tum ski. Ży cie na Sta -
rów ce tęt ni ło tak że za spra wą
licz nie or ga ni zo wa nych wy da -
rzeń kul tu ral nych.

Małgorzata Danieluk

Od kil ku lat wła ści cie le 
bu dyn ków wpi sa nych 
do re je stru za byt ków 

mo gą sta rać się o przyz na nie
do ta cji z bu dże tu mia sta 

na pra ce kon ser wa tor skie

Sta rów ka co raz pięk niej sza
Stare Mia sto od lat zmie nia swe ob li cze. Pięk nie ją ka mie ni ce, po pra wia się fun kcjo nal ność i es-
te ty ka ale jek spa ce ro wych, zie leń ców. Ta część mia sta oży wa też za spra wą or ga ni zo wa nych tu
im prez kul tu ral nych.

...i po re mon cie

Ka mie ni ca przy ul. Ko le gial nej 5 przed...
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Człon ko wie ko mi sji opi -
nio wa li ma te ria ły i pro jek ty
uch wał na se sje Ra dy Mia sta
Płoc ka oraz wy stę po wa li o

opi nie praw ne. Na bie żą co
roz pa try wa li rów nież ko res -
pon den cję i uczest ni czy li w
róż ne go ro dza ju spot ka niach,
uro czy sto ściach i wy sta wach. 

Ko mi sja Re wi zyj na 
Od stycz nia do grud nia

2009 ro ku ko mi sja od by ła 18
po sie dzeń, w tym trzy wspól-
nie z in ny mi ko mi sja mi Ra dy
oraz jed ną wy ja zdo wą na sta-
dion Wi sły Płock. 

Dzie się ciu jej człon ków
pod prze wod nic twem Mar ka
Krysz to fia ka zaj mo wa ło się
m.in. ana li zą bu do wy i re -
mon tów dróg w 2008 ro ku w
roz bi ciu na posz cze gól ne
osie dla i ana li zą kosz tów re -
mon tów Szko ły Pod sta wo -
wej nr 23 oraz Pły wal ni
Miej skiej „Po do lan ka”.

Radni oma wia li tak że in for -
ma cje na te mat m.in.: fun -
kcjo no wa nia Wi sły Płock,
dzia łal no ści spó łek gmin-
nych, re mon tu pla có wek
oświa to wych i służ by zdro -
wia w 2008 ro ku, dróg do ja -
zdo wych do no wej prze pra wy
mo sto wej, wy ko na nia bu dże -
tu i uch wał Ra dy Mia sta za I
pół ro cze 2009 ro ku, in we sty -
cji zre a li zo wa nych w 2008 ro -
ku. Rad ni za poz na li się tak że
z po zio mem za a wan so wa nia
bu do wy ha li wi do wi sko wo -
spor to wej i za ję li się kon tro lą
prze tar gu na wy ko na nie tej
in we sty cji. Człon ko wie ko -

mi sji za poz na li się tak że z
in for ma cja mi do ty czą cy mi
przy go to wań do bu do wy ob -
wod ni cy pół noc nej i pół noc -
no -za chod niej Płoc ka. 

Ko mi sja opi nio wa ła rów -
nież pro jekt bu dże tu mia sta
na 2010 rok. W 2009 ro ku
człon ko wie roz pa trzy li tak że
13 skarg miesz kań ców. 

Ko mi sja Skar bu, Bu dże tu  
i Gos po dar ki Fi nan so wej
Oś miu człon ków ko mi sji,

pod prze wod nic twem Wio-
let ty Kul py, od by ło w 2009
ro ku 23 po sie dze nia, na któ -
rych m.in. opi nio wa no pro-
jekt bu dże tu, za ję to się spra-
wo zda niem z re a li za cji wy -
ko na nia bu dże tu rocz ne go i
pół rocz ne go. Na spot ka -
niach za poz na no się m.in. z:
pla nem re mon tów Miej skie -
go Za rzą du Dróg oraz wy -
dat ka mi z bu dże tu na 2009
rok i la ta na stęp ne, fi nan so -
wa niem dzia łal no ści or ga ni -
za cji po za rzą do wych w
2008 ro ku oraz pla na mi Za -
kła du Uty li za cji Od pa dów
Ko mu nal nych w kon tek ście
roz bu do wy skła do wi ska od -
pa dów oraz no wy mi in we -
sty cja mi. Rad ni oma wia li
tak że in we sty cje Wo do cią -
gów Płoc kich, zre a li zo wa ne
w 2008 ro ku, omó wi li sy tu a -
cję lo ka lo wą, stan tech nicz -

ny i wy po sa że nie płoc kich
żłob ków i przed szko li oraz
wy ni ki dzia łal no ści za kła -
dów bu dże to wych i spó łek z
udzia łem gmi ny. Te ma tem
po sie dzeń by ły rów nież in -
we sty cje i re mon ty w pla -
ców kach kul tu ral nych, spor -
to wych, oświa to wych i
zdro wot nych oraz bu dow -
nic two miesz ka nio we, re a li -
zo wa ne z bu dże tu mia sta.
Rad ni mie li oka zję do wie -
dzieć się o środ kach fi nan so -
wych po zy ski wa nych z Unii
Eu ro pej skiej i za poz nać się z
po stę pem prac przy mo der -
ni za cji oczysz czal ni ście ków
w Ma sze wie. (m.d.)

Pod su mo wa ni rad ni
Dwie, spoś ród pię ciu sta łych, ko mi sje dzia ła ją ce przy Ra dzie Mia sta, 
pod su mo wa ły swo ją dzia łal ność w 2009 ro ku.

Marek Krysztofiak

Wioletta Kulpa

Naj czę ściej spra wy do ty czą
prob le mów przy za ku pie
sprzę tu AGD/RTV, te le fo nów
ko mór ko wych, obu wia i
odzie ży, czy umów za wie ra -
nych przy za ku pie po ja zdów. 

– Do biu ra mo że zgło sić się
każ da oso ba, któ ra po pa dła w
spór z przed się bior cą i je że li
do ko na ła za ku pu lub zle ci ła
usłu gę w spra wach niez wią za -
nych ze swo ją dzia łal no ścią
gos po dar czą czy ce la mi za -
rob ko wy mi – mó wi miej ski
rzecz nik kon su men tów Iza be -
la Prą dzyń ska. 

Rzecz nik kon su men tów
udzie la też bez płat nych in for -
ma cji i po rad w za kre sie praw
oraz in te re sów kon su men tów i
po ma ga w kie ro wa niu spraw
na dro gę są do wą. 

– Na 143 spra wy, któ re wpły -
nę ły do biu ra w ubieg łym ro ku
88 zo sta ło za ła twio nych po zy -
tyw nie – mó wi Prą dzyń ska. –
20 spraw zo sta ło umo rzo nych
ze wzglę du na brak wo li ze
stro ny kon su men tów na dal sze
kon ty nu o wa nie lub zna laz ło
swój fi nał w są dzie. Na to miast
31 spraw jest jesz cze pro wa -
dzo nych i ca ły czas li czy my, że
za koń czą się po zy tyw nie – pod-
su mo wu je rzecz nik. 

Biu ro Miej skie go Rzecz ni ka
Kon su men tów dzia ła od 11 lat i
znaj du je się w ra tu szu, wej ście
od ul. Zduń skiej, po ko je nu mer
13 C i 5 E. Czyn ne jest od po -
nie dział ku do śro dy w godz.
7.30-15.30, w czwar tki w godz.
8.30-17.30, a w piąt ki w godz.
8.30-15.30. (m.d.)

Przyjdź po po ra dę
Co raz wię cej płoc czan szu ka po mo cy u Miej skie go
Rzecz ni ka Kon su men tów.

• re mont ele wa cji fron to wej
Zgro ma dze nie Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia przy
Sta rym Ryn ku 14, Pro win cja War szaw ska Zgro ma -
dze nia Sióstr Słu żek NMP Nie po ka la nej przy ul. Ko -
ściusz ki 14, bu dyn ki pry wat ne przy ul. Ko le gial nej 5,
Grodz kiej 5, Pla cu Obroń ców War sza wy 2, 

• re mont ele wa cji fron to wej, wy mia nę sto lar ki okien nej i
drzwio wej 
Zgro ma dze nie Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia przy
Sta rym Ryn ku 16, ka mie ni ca Agen cji Re wi ta li za cji
Sta rów ki przy ul. Grodz kiej 9, Lo kal ne Zrze sze nie
Wła ści cie li Nie ru cho mo ści w Płoc ku przy ul. Kwiat ka
26, Lo kal ne Zrze sze nie Wła ści cie li Nie ru cho mo ści w
Płoc ku przy ul. Kwiat ka 26, bu dyn ki pry wat ne przy ul.
Tum skiej 7 / Kwiat ka 2, Sien kie wi cza 43, Ko le gial nej
3, Sta ry Ry nek 4, Ko ściusz ki 9, 

• re mont da chu 
Ku ria Die ce zjal na przy ul. Mo sto wej 1, Ar chi wum
Pań stwo we przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 9b, pry-
wat na ka mie ni ca przy ul. Tum skiej 12, 

• re mont da chu i ele wa cji fron to wej
Rzym sko ka to lic ka Pa ra fia Ka te dral na św. Zyg mun ta
przy ul. Mo sto wej 2, 

• re mont da chu, wy mia nę sto lar ki okien nej oraz drzwio wej
i re mont ele wa cji fron to wych: ka mie ni ca przy ul. Kwiat -
ka 51 na le żą ca do Agen cji Re wi ta li za cji Sta rów ki, 

• czę ścio wy re mont da chu i ele wa cji fron to wej 
bu dy nek Miej skie go To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo -
łecz ne go przy ul. Kwiat ka 42, 

• czę ścio wą wy mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej 
pry wat ne bu dyn ki przy ul. Kwiat ka 2, Ko le gial nej 8,
Zduń skiej 10 wraz z re mon tem da chu. 

Pra ce przy sied miu za byt kach (przy ul. Grodz ka 5, Kwiat-
ka 26, Sta ry Ry nek 4, Ko le gial na 5, Ko le gial na 8, Ko ściusz-
ki 9 oraz Pla cu Obroń ców War sza wy 2) by ły kon ty nu a cją
re mon tów do to wa nych w la tach po przed nich. (m.d.)

Odzy ska ły daw ny blask
Z bu dże tu mia sta w 2009 ro ku do fi nan so wa no:

– Wła ści cie le i za rząd cy
obiek tów bu do wla nych – w
szcze gól no ści kom plek sów
wiel ko po wierz chnio wych – są
zo bo wią za ni usta wo wo przez
pra wo bu do wla ne do za pew -
nie nia bez pie czeń stwa wszyst -
kim oso bom prze by wa ją cym
na ich te re nie – ape lu je wo je -
wo da ma zo wiec ki. 

Nie do peł nie nie tego obo -
wiąz ku  jest za gro żo ne ka ra -

mi prze wi dzia ny mi przez art.
91a Pra wa bu do wla ne go, w
tym ka rą poz ba wie nia wol-
no ści.

– Ewen tu al ne przy pad ki za -
nied bań na le ży zgła szać do
po wia to wych in spek to rów na -
dzo ru bu do wla ne go – in for -
mu je Ja ro mir Gra bow ski, ma -
zo wiec ki wo je wódz ki in spek -
tor na dzo ru bu do wla ne go. 

(i.b.)

Trze ba od śnie żać da chy
Wzrost tem pe ra tu ry spra wia, że po kry wa śnież na, spo -
wo do wa na ob fi ty mi opa da mi śnie gu, ro bi się co raz cięż -
sza, stwa rza jąc za gro że nie awa rii a na wet ka ta stro fy.
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W 2010 ro ku op ła ta za po si-
a da nie psa nie zmie nia się i
wy no si 30 zł. Do ty czy to sy tu -
a cji, gdy wła ści ciel po sia da
jed ne go czwo ro no ga. 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 2010
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

– od osób za li czo nych do
znacz ne go stop nia nie peł no -
spraw no ści w ro zu mie niu

prze pi sów o re ha bi li ta cji za -
wo do wej i spo łecz nej oraz
za trud nia niu osób nie peł no -
spraw nych – od jed ne go psa

– osób nie peł no spraw nych z
ty tu łu po sia da nia psa asy stu ją -
ce go

– po dat ni ków po dat ku rol-
ne go od gos po darstw rol nych
– od nie wię cej niż dwóch
psów

– 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. (m.d.)

Zap łać za czwo ro no ga

Klub Te le in for ma tycz ny to
pier wszy pro jekt re a li zo wa ny
przez pow sta łe w stycz niu
ubieg łe go ro ku Sto wa rzy sze -
nie bez ro bot nych i osób dzia -
ła ją cych na rzecz bez ro bot -
nych „Con cor dia”. Dzia łal -
ność klu bu wspar ła Fun da cja
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc -

ka” przyz na jąc grant w wy so -
ko ści 12.720 zł. Z tej kwo ty
wy ko rzy sta no 12.200 zł. 

– Klub Te le in for ma tycz ny
dla osób bez ro bot nych Sto wa -
rzy sze nie zor ga ni zo wa ło w
bu dyn ku Miej skie go Oś rod ka
Po mo cy Spo łecz nej przy uli cy
Wol skie go. Z gran tu przyz na -

ne go przez Fun da cję, „Con-
cor dia” za ku pi ła dwa kom pu -
te ry z opro gra mo wa niem i za -
trud ni ła dwóch in for ma ty ków.
Łą cze in ter ne to we, meb le i
do dat ko we dwa kom pu te ry
dla Klu bu za pew nił MOPS –
wy jaś nia Iwo na Tan dec ka,
pre zes „Fun du szu Gran to we -
go dla Płoc ka”.

Klub roz po czął dzia łal -
ność w kwiet niu ubieg łe go
ro ku. Do po ło wy grud nia
udzie lo no w nim 740 po rad.
Klub, mi mo roz li cze nia
gran tu, dzia ła da lej. – Po -
rad udzie la ją wo lon ta riu -
sze, człon ko wie „Con cor -
dii”. My śli my jed nak o ko -
lej nych kon kur sach, chce my
wy star to wać z no wy mi
wnio ska mi – mó wi Mał go -
rza ta Bed nar ska, pre zes
Sto wa rzy sze nia. 

Wo lon ta riu sze cze ka ją w
klu bie na oso by bez ro bot ne
od po nie dział ku do piąt ku w
godz. 14 – 18. (ab)

Klub Te le in for ma tycz ny dla bez ro bot nych

Po ma ga ją w sie ci

– Pra ce bu do wla ne zmie rza -
ją do koń ca – in for mu je Iwo na
Lasz kie wicz, dy rek tor de par ta -
men tu za rzą dza nia z fir my
King Stur ge. – Na zew nątrz
ukoń czo ne są ele wa cje, wy ko -
na na jest tak że ko pu ła ze świet -
li kiem nad wej ściem głów nym
oraz ele men ty ar chi tek to nicz ne
wo kół wej ścia. Wew nątrz bu -
dyn ku ukła da ne są mar mu ro -
we po sadz ki, a w ho lu głów -
nym mon to wa na jest fon tan na. 

Ma zo via pow sta je na Po -
dol szy cach u zbie gu ul. Wy -

szo grodz kiej i Ar mii Kra jo -
wej. Obiekt bę dzie miał 54,5
tys. mkw., z cze go po wierz -
chnia han dlo wa zaj mie ok.
28 tys. mkw. Oprócz skle -
pów i re sta u ra cji, do dys po -
zy cji ma być tak że naj wię -
kszy w Płoc ku klub fit ness
oraz sa la za baw dla dzie ci.
Przysz li klien ci nie po win ni
mieć prob le mów z par ko wa -
niem, gdyż (głów nie na po -
dziem nym par kin gu) bę dzie
do stęp nych 720 miejsc. 

(m.d.)

Ma zo via póź niej
Z po wo du sro giej zi my opóź ni się otwar cie dru giej
w Płoc ku ga le rii han dlo wej Ma zo via. Po cząt ko wo
obiekt miał zo stać od da ny do użyt ku pod ko niec
mar ca, przed świę ta mi wiel ka noc ny mi. Te raz otwar-
cie za pla no wa no na so bo tę, 24 kwiet nia. 

Sto sow ną uch wa łę rad ni
pod ję li na stycz nio wej se sji.
Po ja wił się też wnio sek Ko -
mi sji Gos po dar ki Ko mu nal -
nej, aby licz bę tę zwię kszyć
do 200. Ale za ta kim roz wią -
za niem by ło je dy nie sze ściu
rad nych, 15 sprze ci wi ło się
tej de cy zji, a czte rech
wstrzy ma ło się od gło su. 

O tym, że w Płoc ku nie
mo że być wię cej niż 150
skle pów sprze da ją cych al ko -
hol rad ni zde cy do wa li w
2001 ro ku. Od tam tej po ry
pow sta ły no we pla ców ki.
Aby nie ogra ni czać wa run -
ków pro wa dze nia dzia łal no -

ści gos po dar czej, po sta no -
wio no że licz ba ta wzroś nie
do 170. Obec nie w ko lej ce
na uzy ska nie zez wo le nia na
sprze daż al ko ho lu cze ka 23
przed się bior ców. Czas ocze -
ki wa nia wy no si śred nio 1,5
ro ku. 

W na szym mie ście je den
punkt przy pa da na 735 płoc -
czan. W Opo lu i Wał brzy chu
(po 129 tys. miesz kań ców)
od po wied nio – na 516 i 330
osób, w Ty chach (132 tys.
miesz kań ców) – na 660 osób,
a w Cho rzo wie, gdzie miesz-
ka 116 tys. osób – na 386
miesz kań ców. (m.d.)

Wię cej skle pów 
z al ko ho lem

Masz psa? Nie za pom nij, że co ro ku mu sisz ui ścić
op ła tę. Je śli za pom nia łeś te go zro bić w ubieg łym
ro ku, to te raz – przy oka zji jak bę dziesz w urzę dzie
– mo żesz ure gu lo wać obie na leż no ści.

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. 

Ka sy czyn ne są: po nie dzia łek, wto rek, śro da 
w godz. 7.30-15, czwar tek w godz. 8.30-17 

oraz pią tek w godz. 8.30-15. 
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W klubie można bezpłatnie skorzystać z Internetu

W Płoc ku przy bę dzie skle pów, któ re bę dą mog ły
sprze da wać al ko hol. Do tej po ry na te re nie mia sta
by ło 150 pun któw sprze da ży na po jów za wie ra ją cych
po wy żej 4,5 proc. al ko ho lu (z wy jąt kiem pi wa). Te raz
bę dzie ich 170. 

Oso by bez ro bot ne na dal mo gą bez płat nie ko rzy stać z Klu bu Te le in for -
ma tycz ne go pro wa dzo ne go przez Sto wa rzy sze nie Con cor dia. Otrzy ma -
ją tu po moc przy prze glą da niu ofert pra cy na stro nach in ter ne to wych,
a tak że na pi sa niu CV, li stu mo ty wa cyj ne go czy wy sła niu swo ich apli -
ka cji dro gą ema i lo wą. 
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Ra port z ba dań „De zak ty -
wa cja osób w wie ku oko ło
eme ry tal nym” Mi ni ster stwa
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z
2008 r. do wo dzi, że prze-
cho dze nie na eme ry tu rę
przed osią gnię ciem wie ku
eme ry tal ne go jest po -
wszech ne, a na 
1-5 lat przed osią gnię ciem
ta kie go wie ku świad cze nia
po bie ra pra wie 70 proc.
osób. Głów ny mi przy czy na -
mi te go sta nu rze czy są du że
wy ma ga nia i za gro że nia pły -
ną ce ze śro do wi ska za wo do -
we go, któ re mu pra cow ni cy
nie po tra fią spro stać.

Spół ka In ga for Po land
roz po czę ła 1 lu te go 2010 r.
re a li za cję pro jek tu szko le -
nio we go „Za wo dow cy”, w
ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Ka pi tał Ludz ki fi nan -
so wa ne go przez Unię Eu ro -
pej ską. 

Oso by speł nia ją ce kry te ria
mo gą sko rzy stać z na stę pu ją -
cych szko leń:

– szko le nie kom pu te ro we,
obej mu ją ce pod sta wo we
umie jęt no ści ob słu gi kom pu -
te ra i ko rzy sta nia z In ter ne tu
(dla chęt nych) 12 go dzin oraz
ob słu ga edu ka cyj nych plat-
form in ter ne to wych – dla
wszyst kich 4 go dzi ny – od po -
cząt ku mar ca 2010

– se me stral ny kurs ję zy ka
an giel skie go na wszyst kich
po zio mach za a wan so wa nia, w
tech ni ce ele ar nin go wej (z
udzia łem lek to ra) – uczest ni cy
bę dą mie li moż li wość przej -
ścia przez trzy blo ki szko le nio -
we (każ dy po 50 go dzin) – od
po ło wy mar ca 2010

– szko le nie „Oso bi sta Mar -
ka” (48 go dzin szko le nia sta -
cjo nar ne go plus kurs na plat-
for mie ele ar nin go wej). Szko -
le nie ma na ce lu pog łę bia nie

umie jęt no ści in ter per so nal -
nych uczest ni ków, wzmac nia -
nie kom pe ten cji pra cy zes po -
ło wej i ko mu ni ka cji, po moc w
okre śle niu włas ne go po ten cja -
łu, na u ka tech nik au to pre zen -
ta cji oraz za rzą dza nia cza sem i
pa mię cią. W trak cie szko le nia
uczest ni cy bę dą opra co wy wa li
oso bi ste Pla ny Roz wo ju –
start: po czą tek kwiet nia 2010

– 2 go dzi ny in dy wi du al ne go
co a chin gu (zbli żo ne go do do -
radz twa za wo do we go), dla
każ de go uczest ni ka szko le nia
„Oso bi sta Mar ka”.

– kon fe ren cja do ty czą ca
te le pra cy (wy kła dy plus war -
szta ty).

Za ję cia bę dą re a li zo wa ne w
cen trum War sza wy, w go dzi -
nach wie czor nych oraz w we -
e ken dy. Uczest ni kom spo za
War sza wy or ga ni za tor za pew -
nia nie od płat ny noc leg.

Do dat ko we in for ma cje do -
ty czą ce pro jek tu „Za wo dow -
cy” na stro nie in ter ne to wej
www.za wo dow cy.org.pl oraz
pod nu me ra mi te le fo nu 22
830-08-32, 725 496 907.

Jo an na Ga lant

Szko le nia dla za wo dow ców 

Ta kie po dej ście pro wa dzi
tyl ko w jed nym kie run ku. 

– Do tzw. wtór nej mar gi na -
li za cji, czy li sy tu a cji, w któ rej
„bied ni sta ją się bar dziej bied-
ni” – uwa ża Bar ba ra Bąb ska,
któ ra sa ma przez dwa dzie ścia
lat by ła pra cow ni kiem oś rod ka
po mo cy spo łecz nej, a te raz jest
człon kiem pre zy dium Sto wa -
rzy sze nia „Cen trum Wspie ra -
nia Ak tyw no ści Lo kal nej
(CAL), któ re zor ga ni zo wa ło w
Płoc ku kon fe ren cję roz po czy -
na ją cą pro jekt „Ak tyw na i
twór cza po li ty ka spo łecz na ja -
ko na rzę dzie in te gra cji spo -
łecz nej”. 9 lu te go, w sa li kon-
fe ren cyj nej Cen trum Edu ka cji
spot ka li się pra cow ni cy oś rod -
ków po mo cy spo łecz nej, cen-
trów i klu bów in te gra cji spo -
łecz nej oraz or ga ni za cji po za -
rzą do wych, z któ ry mi CAL
chce stwo rzyć Ma zo wiec kie
La bo ra to rium In te gra cji Spo -
łecz nej (MLIS). 

Pra cow ni cy so cjal ni, któ rzy
zgod nie z usta wą po win ni wal-
czyć z mar gi na li za cją i wy klu -

cze niem, czę sto swo ją bez rad -
ność tłu ma czą biu ro kra cją i
nad mia rem pra cy. Zda niem
Bąb skiej ta ki stan rze czy wy -
ni ka rów nież z przyz wy cza jeń
do sta rych me tod pra cy, a tak -

że z bra ku wie dzy, umie jęt no -
ści i do świad cze nia. Bra ku je
też współ pra cy z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi, któ re
mog ły by wnieść świe że po -
my sły. Wi ną obar cza tak że sa -

mo rzą dy, któ rym czę sto bra -
ku je wraż li wo ści na ludz kie
prob le my, a sa mą po moc spo -
łecz ną trak tu ją ja ko mniej
istot ny i uciąż li wy ele ment po -
li ty ki gmi ny.

Choć wię kszość z po nad
300 oś rod ków po mo cy spo -
łecz nej dzia ła w spo sób
„sztam po wy” to zda rza ją się
przy kła dy do brych prak tyk,
np. w Ra do miu, gdzie dzia ła
Klub Wo lon ta riu sza „Przy ja -
cie le” two rzo ny w 90 proc.
przez klien tów oś rod ka czy też
CIS w Słup nie i płoc ki Klub
In te gra cji Spo łecz nej dzia ła ją -
cy przy MOPS. 

Pro mo wa na przez CAL ak -
tyw na i twór cza po li ty ka spo -
łecz na to nie na rzu ca nie go to -
wych roz wią zań, ale ich
wspól ne wy pra co wa nie z oso -
ba mi z róż nych in sty tu cji,
któ re w przy pad ku Ma zo wsza
bę dą dzia łać w ra mach MLIS.
Pro jekt za kła da m.in. 7 se mi -
na riów te ma tycz nych (3-
dnio we po 20 godz.), 2 wi zy -
ty stu dyj ne, a tak że ba da nia i
kam pa nie pro mo cyj ne. Pro-
jekt bę dzie re a li zo wa ny do
wrześ nia 2011 ro ku. Za in te re -
so wa ne oś rod ki (OPS, CIS,
KIS, PCPR) lub or ga ni za cje
po za rzą do we in for ma cje
znaj dą na stro nie pro jek tu
www.mlis.cal.org.pl. Zgło -
sze nia przyj mo wa ne bę dą do
28 lu te go.

Pro jekt zo stał do fi nan so wa -
ny przez Unię Eu ro pej ską w
ra mach pro gra mów EFS i PO
Ka pi tał Ludz ki. (rł)

Ak tyw nie i bez sztam py

Spot ka nie z wo lon ta riu sza mi w Klu bie In te gra cji Spo łecz nej 
dzia ła ją cym przy płoc kim MOPS 
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– My trak tu je my po moc spo łecz ną w ka te go riach fi lan tro pii, a więc ro zdaw nia, kon cen tru jąc się głów -
nie na wyp ła ca niu świad czeń ma te rial nych – mó wi ła w Płoc ku Bar ba ra Bąb ska ze sto wa rzy sze nia CAL.

Już mi nął rok wy da wa -
nia kwar tal ni ka „ZNAJ”,
ogól no pol skie go pis ma Sto-
wa rzy sze nia Au to rów Pol s-
kich, kwar tal nik ar ty stycz -
no -na u ko we go. Re dak cja
„ZNAJ” mie ści się w Płoc ku
i li czy obec nie dzie sięć osób.
Pis mo ma swo ją stro nę
www.znaj -sap.pl, a na niej
m.in. in for ma cje do ty czą ce

pis ma, te ma tów pla no wa -
nych nu me rów, do tych czas
wy da ne nu me ry w for ma cie
pdf (wy bra ny ma te riał) itp., 
a tak że adre sy EM Pi Ków, 
w któ rych moż na ku pić
kwar tal nik. 

Pro mo cja naj no wsze go,
pią te go wy da nia „Znaj” w
Do mu Dar mstadt 24 lu te go o
godz. 18. (m.w.)

Pro mo cja „Znaj”
Ak tyw ni za wo do wo miesz kań cy Ma zo wsza, któ rzy
ukoń czy li 45 rok ży cia i pra gną pod nieść oso bi ste
kwa li fi ka cje oraz po pra wić swo ją  po zy cję na ryn -
ku pra cy mo gą wziąć udział w bez płat nych szko le -
niach.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i
Sztu ki jest or ga ni za to rem Ogól -
no pol skie go Kon kur su Pla sty-
cz ne go „Nu tą ma lo wa ne”, któ ry
w for mu le dzia ła nia pla stycz ne -
go ma na ce lu za in spi ro wa nie
mło dych twór ców dzie ła mi
wiel kie go Po la ka. In spi ra cją
prac pla stycz nych by ły utwo ry
Fry de ry ka Cho pi na. Je go twór c-
zość jest tak uroz ma i co na, że z
pew no ścią każ dy uczest nik
kon kur su od krył dla sie bie
utwór mu zycz ny, roz wi nął wy -

o braź nię i uwiecz nił go w bar -
wach i kształ tach. Pra ce na kon -
kurs nad cho dzą z ca łe go kra ju, z
ma łych miej sco wo ści i du żych
miast. Jest ich już kil ka set. Roz -
strzy gnię cie kon kur su od bę dzie
się w dniu 22 lu te go w Do mu
Dar mstadt o godz. 12. Or ga ni -
za to rzy za pra sza jąc do wzię cia
udzia łu w kon kur sie li czą, iż jest
to wspa nia ła przy go da ze sztu -
ką. Pra ce bę dzie moż na oglą dać
na po kon kur so wej wy sta wie do
15 mar ca. (m.w.)

Cho pin in spi ru je mło de po ko le nie
Rok Cho pi now ski to wiel ka szan sa na pro mo cję 
i upo wszech nie nie twór czo ści te go kom po zy to ra
wśród dzie ci i mło dzie ży. 
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Ob szar PPPT zaj mu je po -
wierz chnię ok. 200 ha, dla
któ rych obo wią zu je ak tu al ny
miej sco wy plan za gos po da ro -
wa nia prze strzen ne go. Te re ny
in we sty cyj ne PPPT po dzie lo -
ne są na osiem stref o pro fi lu
biu ro wo -u słu go wym, usłu go -
wo -pro duk cyj nym oraz pro-
duk cyj no -prze my sło wym. 

Bli sko 130 ha grun tów ofe r-
o wa nych in we sto rom uz bro -
jo nych jest m.in. w sieć cen-
tral ne go ogrze wa nia oraz sie ci
wod no ka na li za cyj ne i te le ko -
mu ni ka cyj ne. Uz bro je nie po -
zo sta łych te re nów za pla no wa -
ne jest do koń ca 2010 ro ku.

Wszyst kie stre fy po sia da ją
do god ny do jazd od stro ny
Płoc ka, Wło cław ka, Płoń ska i
Cie cha no wa. Uzu peł nie niem

dróg pub licz nych łą czą cych
stre fy jest wy bu do wa na w la t-
ach 2005-2006 sieć as fal to -
wych dróg wew nętrz nych.

Dzię ki wspar ciu fun du sza -
mi eu ro pej ski mi o war to ści
po nad 38 mln zł w la tach
2004-2006 prze pro wa dzo no
in we sty cje o cał ko wi tej war -
to ści po nad 55 mln zł, two rząc
na ob sza rze 130 ha peł ną in -
fra struk tu rę tech nicz ną oraz
Cen trum Ad mi ni stra cyj no -
Kon fe ren cyj ne.

Na la ta 2007-2013 opra co -
wa no kom plek so wy pro gram
roz wo ju PPPT S.A. pn. „Bu -
do wa i roz wój kom po nen tu
tech no lo gicz ne go oraz na u ko -
wo ba daw cze go PPPT w
Płoc ku dla po na dre gio nal nej
dzia łal no ści in no wa cyj nej”.

Zo stał on po dzie lo ny na dwa
pro jek ty, któ rych re a li za cja
łącz nie ma kosz to wać po nad
290 mln, z cze go 40 proc. bę -
dzie sfi nan so wa ne ze środ ków
UE. 2 lip ca 2009 r. pod pi sa no
preumo wy dla obu pro jek tów,
a pod pi sa nie umów ma na stą -
pić w trze cim lub na po cząt ku
czwar te go kwar ta łu 2010 r. W
za ło że niach pro jek tów jest
m.in. wdro że nie in no wa cyj -
nych roz wią zań or ga ni za cyj -
nych i tech no lo gicz nych po le -
ga ją cych na zor ga ni zo wa niu
zin te gro wa nych usług księ go -
wo -ra chun ko wych, ar chi wi -
stycz no -ma ga zy no wych, lo gi -
sty ki i do radz twa gos po dar -
czo -tech no lo gicz ne go oraz
uru cho mie nie za ple cza ba -
daw czo -roz wo jo we go.  (ab)

Rozmieszczenie stref Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Atuty i zamierzenia

Zmia na for mu ły fun kcjo -
no wa nia płoc kie go CI FAL
jest zwią za na z no wy mi wy -
mo ga mi sta wia ny mi wszyst -
kim cen trom przez UNI TAR
In sty tut Or ga ni za cji Na ro -
dów Zjed no czo nych ds. Ba -
dań i Szko leń (CI FAL zgod-
nie z re for mą UNI TAR nie
mo że fun kcjo no wać w struk-
tu rze Urzę du Mia sta Płoc ka). 

De cy zją ra dy na dzor czej
Płoc kie go Fun du szu Po rę -
czeń Kre dy to wych pre ze sem
spół ki zo stał Ire ne usz Ka -
miń ski, któ ry za stą pi na sta -
no wi sku Be a tę Bed narz. 

Przy pom nij my, że CI FAL
Płock zo stał otwar ty 29 czer-
wca 2004 ro ku. Jest dzie sią tą
te go ty pu pla ców ką na świe -
cie, trze cią w Eu ro pie i pier-
wszą w Eu ro pie Środ ko wej.
CI FAL Płock stwo rzo ny zo -
stał dla ob sza ru Eu ro py Środ-
ko wow schod niej. Je go ce lem
jest udzie la nie wszech stron ne -
go wspar cia w za kre sie wy mi-
a ny do świad czeń i wie dzy we
współ pra cy sek to ra pub licz ne -
go i pry wat ne go. Do ty czy to
prze de wszyst kim usług pub-
licz nych (wo da, tran sport,
gos po dar ka od pa da mi, ener-
gia elek trycz na i lo kal ne fi -
nan so wa nie), ale tak że spo łe -
czeń stwa in for ma cyj ne go i
tech no lo gii in for ma tycz nych
dla roz wo ju gos po dar cze go i
spo łecz ne go. Do tej po ry od -
by ło się 13 szko leń, w któ rych
uczest ni czy ło ok. 500 przed-

sta wi cie li za an ga żo wa nych w
roz wój swo ich re gio nów
(wła dza sa mo rzą do wa, mi ni -
ster stwa, sek tor pry wat ny, or -
ga ni za cje po za rzą do we, in sty -
tu cje non -pro fit). (a.g., m.d.)

CI FAL w spół ce

Po pro wa dzi ją Woj ciech
Sa wic ki. – Nie je stem zwią za -
ny z ja kim kol wiek ban kiem,
je stem kry ty kiem sy tu a cji kre -
dy to wej i pub li cy stą – wy jaś -
nia pre le gent. Ostrze ga też
oso by ak tu al nie spła ca ją ce
po ży czki, że mo gą źle prze -
żyć to spot ka nie. – Słu chacz
poz na me to do lo gię po rów ny -
wa nia kre dy tów dla do ko na -
nia wła ści we go wy bo ru i zo -
ba czy, jak moż na spraw dzić
czy wiel kość po da nych rat od -

po wia da ofe ro wa nym pa ra -
me trom kre dy tu. Zo sta nie też
przed sta wio ny prob lem ukry-
tych dop łat oraz pro ce dur
zwię ksza ją cych do chód ban ku
– wy jaś nia Sa wic ki. 

Pre le gent za pew nia też, że
uczest ni cy spot ka nia wyj dą z
nie go bo gat si o wie dzę, ja kich
błę dów na le ży się wy strze gać,
by nie dać się oszu kać przy
za cią ga niu kre dy tów. Pre lek -
cja 23 lu te go o godz. 17,
wstęp wol ny. (ab)

Kre dyt bez ta jem nic

Ofe ru jąc nie ca łe 50 tys. zł,
po ko na ła ona czte ry in ne fir -
my: spół kę Li ne tel z Lub li na,
MBZ An dler, Tom czak z
Wło cław ka, płoc ki Be tek -
Nie ru cho mo ści oraz BRD
Ma riusz Ja błoń ski z Wło -
cław ka. Do ku men ta cja pow-

sta nie do koń ca ma ja. – W
czer wcu chce my og ło sić
prze targ na wy ko naw stwo –
mó wi Mał go rza ta Wit czew -
ska, dy rek tor Miej skie go Za -
rzą du Dróg. – Wte dy w wa ka -
cje bę dzie moż na roz po cząć
pra ce.

Re mont obej mie od ci nek
dro gi wy ja zdo wej z Płoc ka na
War sza wę, na od cin ku od sa -
lo nu volkswa ge na do skrzy -
żo wa nia z ul. Har cer ską (wraz
ze skrzy żo wa niem). Wit -
czew ska pod kre śla, że bę dzie
to re mont a nie prze bu do wa
dro gi, czy li nie zmie nią się
żad ne jej pa ra me try. Wy ko na -
nie prac jest ko niecz ne ze
wzglę dów bez pie czeń stwa; w
tej chwi li na jezd ni są głę bo -
kie ko le i ny i obo wią zu je tam
ogra ni cze nie pręd ko ści do 40
km/godz. (m.d.)

Do re mon tu
Jak oce niać ofer tę ban ko wą, nie ulec fał szy wym
re kla mom i wy brać naj ko rzyst niej szy kre dyt, 
bę dzie moż na do wie dzieć się pod czas pre lek cji w
To wa rzy stwie Na u ko wym Płoc kim.

Od mar ca CI FAL Płock bę dzie fun kcjo no wał w struk-
tu rze Płoc kie go Fun du szu Po rę czeń Kre dy to wych.
Spół ka zmie ni naz wę na CI FAL Cen trum Szko leń i
Po rę czeń Kre dy to wych. 

Płoc ki Park Prze my sło wo – Tech no lo gicz ny to ob sza r in we sty cyj ny 
za rzą dza ny przez spół kę ak cyj ną po wo ła ną w 2004 r. Jest to wspól ne
przed sięw zię cie (po 50 pro cent udzia łów) Mia sta Płock i PKN Or len S.A. 

Miej ski Za rząd Dróg roz strzy gnął prze targ na opra co -
wa nie do ku men ta cji pro jek to wej na re mont ul. Wy szo -
grodz kiej. Naj ko rzyst niej szą ofer tę zło ży ła fir ma Usłu gi
Pro jek to we Piotr Grysz pa no wi cz z Płoc ka. 

Ire ne usz Ka miń ski jest ab -
sol wen tem Wy dzia łu Ge o gra fii
i Stu diów Re gio nal nych Uni w-
er sy te tu War szaw skie go.
Ukoń czył tak że m.in. Po dy plo -
mo we Stu dium In te gra cji Eu -
ro pej skiej Kra jo wej Szko ły Ad -
mi ni stra cji Pub licz nej i fran cu -
skiej Eco le Na tio na le d’Ad mi ni -
stra tion, szko le nie wło skie go
In sty tu tu Han dlu Za gra nicz ne -
go w za kre sie za rzą dza nia i
han dlu mię dzy na ro do we go
oraz szko le nie ame ry kań skie go
Mis sis si pi Con sor tium for In -
ter na tio nal De ve lop ment w za -
kre sie roz wo ju re gio nal ne go.
Ma po nad 20 lat do świad cze -
nia w ob sza rach: współ pra cy
mię dzy na ro do wej, roz wo ju re -
gio nal ne go, wspie ra nia przed-
się bior czo ści, in te gra cji eu ro -
pej skiej i och ro ny śro do wi ska.
Uczest ni czył, ja ko ek spert, w
oce nie me ry to rycz nej mię dzy -
na ro do wych pro jek tów w na -
stę pu ją cych pro gra mach Ko -
mi sji Eu ro pej skiej: PHA RE Par -
tner ship, Le o nar do da Vin ci,
IN TER REG II IC i TEM PUS. Jest
człon kiem m.in. Sek cji Pol skiej
Re gio nal Stu dies As so cia tion. 
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Właś nie uka zał się 16. nu -
mer za wie ra ją cy in for ma cje
do ty czą ce na sze go mia sta (za
2008 rok), a tak że po rów na -
nie da nych z Płoc ka z in ny mi
pol ski mi mia sta mi. 

Pub li ka cja za wie ra 264 ta -
be le z da ny mi (o 32 wię cej
niż rok wcześ niej), po gru po -
wa ne w 13 ro zdzia łów. Dzię-
ki te mu wy daw nic two jest
przej rzy ste i moż na ła two do -
trzeć do po trzeb nej in for ma -
cji. Ze szyt umoż li wia tak że
ob ser wa cję, jak w cią gu lat
zmie nia się na sze mia sto.

Młod si od war sza wia ków
Płock zaj mu je ob szar po -

nad 88 ki lo me trów kwa dra to -
wych. Po dzie lo ny jest na 21
osie dli miesz ka nio wych i
dwa ob sza ry prze my sło we:
Pe tro che mia i Ko stro gaj.
Naj mniej szą po wierz chnię
(18 ha) zaj mu je osie dle Ty -
siąc le cia, na to miast Gó ry ma -
ją 871 ha. W 2008 ro ku Płock
li czył 126.709 miesz kań -
ców, z cze go naj wię cej
(po nad 12 tys.) miesz ka ło
na osie dlu Łu ka sie wi cza, a
naj mniej w Trze po wie
(793 oso by). Po rów nu jąc
licz bę lud no ści w Płoc ku,
moż na za u wa żyć, że od
1998 ro ku (131.011 płoc -
czan) sy ste ma tycz nie ona
spa da. W cią gu 10 lat
zmniej szy ła się o po nad 4
ty sią ce. Sta ty stycz ny
miesz ka niec Płoc ka jest
sto sun ko wo mło dy. W
2008 ro ku miał nie ca łe 38
lat (37,9 lat), przy czym śred-
ni wiek pań wy niósł 40,4 lat i
był bli sko o pięć lat wyż szy
od śred nie go wie ku pa nów
(35,6 lat). Sta ty stycz ny płoc -
cza nin jest za tem niez nacz nie
młod szy za rów no od miesz -
kań ca War sza wy (40,8 lat),
jak i wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go (38 lat). 

W 2008 ro ku uro dzi ło się
w na szym mie ście 1.375
dzie ci, to o 126 wię cej niż
rok wcześ niej. Od stycz nia
do grud nia zmar ło 1.180
płoc czan (w 2007 ro ku – o
osiem osób mniej). W tym
sa mym cza sie za war to 875
mał żeństw (10 mniej niż rok
wcześ niej), z cze go 560 by ły
to mał żeń stwa wyz na nio we.
Na to miast 301 par w 2008

roz wio dło się (109 mniej niż
rok wcześ niej). 

Mniej bez ro bot nych
W 2008 ro ku sy tu a cja na

ryn ku pra cy by ła lep sza niż
rok wcześ niej. Pra cę mia ło
50.372 płoc czan, czy li o
2.245 osób wię cej niż w
2007 ro ku. Prze cięt ne mie -
sięcz ne wy na gro dze nie brut-
to wy nio sło 3. 816 zł. W
grud niu bez ro bo cie wy nio -
sło 9,7 proc. (śred nia kra jo -
wa 9,5 proc.). Z miast na
pra wach po wia tu wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go niż szą
sto pę bez ro bo cia od no to wa -
ły War sza wa (1,9 proc.) i
Siedl ce (8,7 proc.). W po -
rów na niu z 2004 ro kiem, od
któ re go no to wa ny jest stop-
nio wy spa dek bez ro bo cia,
licz ba za re je stro wa nych
osób bez pra cy zmniej szy ła
się o 49 proc. W prze ci wień -
stwie do kra ju, gdzie wię k-
szość no wo re je stro wa nych

osób bez ro bot nych sta no wi -
ły ko bie ty (51,4 proc.), w
Płoc ku prze wa ża li męż czyź -
ni (52,3 proc.). Wśród bez -
ro bot nych po wię ksza się
gru pa osób z wyż szym wy-
ksz tał ce niem, a ob ni ża z za -
sad ni czym za wo do wym.

Wię cej miesz kań
W 2008 ro ku w Płoc ku

od da no do użyt ku 214 no -
wych bu dyn ków, z cze go
153 sta no wi ły obiek ty
miesz kal ne (w tym 72 w bu -
dow nic twie in dy wi du al -
nym). Oz na cza to, że w na -
szym mie ście przy by ło po -
nad 1,1 tys. miesz kań. W su -
mie w Płoc ku na ko niec
2008 ro ku by ło po nad 47
tys. lo ka li miesz kal nych, z

cze go wię kszość (22.411)
sta no wi ły lo ka le spół dziel -
cze. 1.431 lo ka to rów (z pię-
ciu naj wię kszych spół dziel -
ni miesz ka nio wych) w 2008
ro ku za le ga ło z pła ce niem
czyn szu przez wię cej niż
trzy mie sią ce. Ich za dłu że -
nie na ko niec ro ku wy no si ło
bli sko 13,7 mln zł. 

Płoc kie uli ce w 2008 ro ku
oświet la ło po nad 12,3 tys.
pun któw. To pra wie o 1.400
wię cej niż rok wcześ niej. Z
ro ku na rok wzra sta rów nież
za po trze bo wa nie in dy wi du -
al nych od bior ców na ener gię
elek trycz ną. Prze cięt ny płoc -
cza nin zu żył 655 kWh ener -
gii. To o 19 kWh wię cej niż
w 2007 ro ku. Z ro ku na rok
przy by wa bu dyn ków, któ re
są po dłą czo ne do sie ci ga zo -
wej. W 2006 ro ku by ło ich
nie co po nad 4 tys., a dwa la -
ta póź niej po nad 6,7 tys. Oz -
na cza to, że pra wie 66 proc.
płoc czan ko rzy sta z ga zu

ziem ne go. Na to miast 96
proc. miesz kań ców ma
do stęp do wo do cią gu, a
pra wie 90 proc. ko rzy sta z
ka na li za cji. 

Aby ży ło się ła twiej 
Na te re nie Płoc ka ma -

my 277 km dróg, za li cza -
nych do róż nych ka te go -
rii: kra jo wych (23 km),
wo je wódz kich (16), po -
wia to wych (41) i gmin-
nych (197). W 2008 ro ku
jeź dzi ło po nich bli sko
104 tys. po ja zdów. Naj -

wię cej, bo po nad 74 tys. sta -
no wi ły sa mo cho dy oso bo -
we. Oz na cza to, że na 1 ty -
siąc płoc czan przy pa da ją
584 po ja zdy. To o 69 wię cej
niż rok wcześ niej i o 321
wię cej niż 10 lat te mu. 

W 2008 ro ku w Płoc ku
dzia ła ło 17 pla có wek pocz-
to wych (o dwie wię cej niż
rok wcześ niej). Na da no w
nich po nad 2,5 tys. prze sy -
łek po le co nych, bli sko 118
tys. pa czek i li stów war to -
ścio wych i 2,7 tys. prze ka -
zów te le gra ficz nych. Po -
rów nu jąc te licz by z 2007
ro kiem moż na za u wa żyć
ten den cję wzrostową; płoc -
cza nie je dy nie mniej wy sła -
li pa czek i li stów war to ścio -
wych. 

Gdzie się uczyć
Z ro ku na rok roś nie licz ba

kom pu te rów w szko łach.
94,5 proc. szkół pod sta wo -
wych i bli sko 70 proc. gim-
na zjów po sia da pra cow nie
kom pu te ro we. Na je den
kom pu ter przy pa da – od po -
wied nio – 20 i 16 ucz niów. 

Stu den ci mo gli kształ cić
się w czte rech uczel niach
wyż szych i dwóch pun ktach
kon sul ta cyj nych. W ro ku
aka de mic kim 2008/2009
licz ba stu den tów zmniej szy ła
się o ok. 6 proc., szcze gól nie
na stu diach dzien nych. Są
jed nak pla ców ki, gdzie
kształ cą cych się by ło wię cej,
np. na wy dzia le bu dow nic -
twa płoc kiej po li tech ni ki. W
su mie w Płoc ku stu dio wa ło
11.600 osób (o 691 mniej niż
rok wcześ niej). 

Li de rzy czy tel nic twa
W na szym mie ście, po -

dob nie jak w ca łej Pol sce,
ob ser wo wa ne jest nie wiel kie
jed nak sy ste ma tycz ne
zmniej sza nie się licz by czy -
tel ni ków, ko rzy sta ją cych z
bib lio tek. Na dal naj wię kszą
licz bę sta no wią dzie ci i mło -
dzież szkol na, a naj mniej szą
oso by w wie ku eme ry tal -
nym. Mi mo to pod wzglę-
dem licz by czy tel ni ków
przy pa da ją cych na 1 ty siąc
lud no ści płoc cza nie nie zna-
j du ją so bie rów nych wśród
miast na pra wach po wia tu w
wo je wódz twie ma zo wiec -

kim, z licz bą 297 prze wyż -
sza jąc śred nią kra jo wą o bli -
sko 74 proc. Prze cięt ny czy -
tel nik wy po ży czył 13,7
książ ki przez ca ły rok. W
Książ ni cy Płoc kiej zbio ry
bib lio tecz ne po wię kszy ły
się o 9.273 wo lu mi ny, a w
Bib lio te ce im. Zie liń skich o
pra wie 6,6 tys. 

Na każ dą wy sta wę w Płoc -
kiej Ga le rii Sztu ki przy cho -
dzi ły śred nio 774 oso by (w
2007 r. – 495). Na to miast
prze cięt na frek wen cja na
kon cer tach Płoc kiej Or kie -
stry Sym fo nicz nej wy nio sła
171 osób. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i
Sztu ki przy go to wał w 2008
ro ku 151 ofert, z któ rych
sko rzy sta ło po nad 59 tys.
osób. Płoc cza nie uczest ni -
czy li w ogól no do stęp nych
kon cer tach, fe sti wa lach, a
chęt ni mie li za ję cia m.in. pla -
stycz ne, mu zycz ne, fo to gra -
ficz ne itp. 

Dwa la ta te mu w płoc kim
zoo za miesz ki wa ły 323 ga -
tun ki zwie rząt (o czte ry wię -
cej niż w 2007 ro ku). Po dzi -
wia ne by ły przez 193 tys.
zwie dza ją cych. To re kord,
gdyż rok wcześ niej zoo od -
wie dzi ło oko ło 179 tys. osób. 

Mał go rza ta Da nie luk

16. Miej ski Ze szyt Sta ty -
stycz ny do stęp ny jest w ca ło -
ści na stro nie in ter ne to wej
www.plock.eu w za kład ce
„Roz wój mia sta”. 

Płoc cza nie w licz bach
Ilu nas jest, jaki obszar zajmuje nasze miasto, czy korzystamy z oferty
kulturalnej i jak dużo wysyłamy listów można dowiedzieć się z najnow-
szego Miejskiego Zeszytu Statystycznego.

Pod względem 
liczby czytelników 

przypadających 
na 1 tysiąc ludności 

płocczanie nie znajdują sobie
równych wśród miast 
na prawach powiatu 

w województwie 
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Za czy na li skrom nie, od
gru py wspar cia dla ro dzin,
któ ra spo ty ka ła się w po dzie -
miach przy chod ni przy ul.
Mio do wej. Tam dr Le szek
Kwaś niew ski udo stęp nił
człon kom Sto wa rzy sze nia
Po mo cy Oso bom z Cho ro bą
Al zhe i me ra miej sce, aby mo -
gli po roz ma wiać, wy mie nić
uwa gi o spo so bach ra dze nia
so bie z cho ro bą. Po tem szu -
ka li po miesz czeń na Dom
Dzien ne go Po by tu. Znów po -
mógł dr Kwaś niew ski i Han -
na Ma ków ka ze sto wa rzy sze -
nia „Ko lo ry Ży cia”, któ rzy
spot ka li się z sze fem miej -
skie go hos pi cjum To ma szem
Kor gą i zna le źli zro zu mie nie.
W pla ców ce wy gos po da ro -

wa no po kój, w któ rym moż na
by ło po ma gać 10 ro dzi nom.
Jed nak chęt nych przy by wa ło.
W 2002 roku Sto wa rzy sze nie
zde cy do wa ło się prze nieść do
wię kszych po miesz czeń Ca ri -
ta su przy ul. Sien kie wi cza,
któ re zaj mu ją do dziś. Tam
za czy na li od 15 po do piecz -
nych, ale szyb ko ich licz ba
wzro sła do 30.

Naj gor sza jest nu da
Kry sty na Il ler, pre zes sto-

wa rzy sze nia pod kre śla, że bez
po mo cy lu dzi do brej wo li nie -

wie le uda ło by się zro bić. Ewa
Obręb ska, ne u ro log po ma ga -
ją cy sto wa rzy sze niu, uwa ża,
że si łą tej or ga ni za cji jest jej
pre zes. – To jest ten do bry
duch, si ła spraw cza. Po tra fi
zna leźć lu dzi, któ rzy mo gą i
chcą po móc oraz ze so bą
współ pra co wać. Po pro stu ma
szó sty zmysł.

Z po wo du Al zhie me ra cier-
pi nie tyl ko oso ba cho ra, ale
rów nież jej ro dzi na lub opie -
ku no wie. – To spe cy ficz na
cho ro ba. Po cząt ko wo my śla -
łam, że ma ma jest po pro stu
zło śli wa – mó wi Be a ta Tur ba -
czew ska, któ ra ko rzy sta z po -
mo cy do mu dzien ne go po by tu
od dwóch mie się cy. – Za pa lo -
ne przez ca ły dzień świat ła w

po miesz cze niach to był naj m-
niej szy prob lem. Gor szym by ły
trzy spa lo ne czaj ni ki i gaz, któ -
ry się ulat niał, bo ma ma chcąc
wsta wić her ba tę, nie pa mię ta -
ła, że by za pa lić ogień. Od kąd
ko rzy sta my z po mo cy Do mu
jest znacz nie le piej. Usta ły do -
mo we kłót nie. Ma ma jest o
wie le spo koj niej sza. Ma swo je
za ję cia, zna jo mych, z któ ry mi
mo że po roz ma wiać. Zresz tą,
jak wię kszość osób tam prze-
by wa ją cych, ma ma uwa ża, że
to jej „pra ca, do któ rej cho -
dzi”. Ro dzi ny przyz na ją, że

naj gor sze co mo że spot kać
cho rych na Al zha i me ra to bez -
ruch, bez czyn ność i nu da. 

Po trzeb ni do bro czyń cy
Tur ba czew ska jest za u ro -

czo na dzia łal no ścią Sto wa rzy -
sze nia i wspar ciem ja kie tu
uzy ska ła.

– Na praw dę mi po mo gli.
Wresz cie od po czę łam psy-
chicz nie i fi zycz nie, a by ły mo -
men ty, że chcia łam wyjść z do -
mu i po pro stu uciec. Dla te go
po sta no wi ła po móc. Ros ną ce
kosz ty po wo du ją, że Sto wa -
rzy sze nie ma kło po ty z utrzy-
ma niem pla ców ki. Dla te go pa -
ni Be a ta bie ga po fir mach i
pro si. – Nie o pie nią dze, ale o
po moc. Mo gą to być ma te ria ły
na war szta ty lub wę giel do
ogrza nia bu dyn ku – tłu ma czy.
Chce rów nież pro mo wać dom
dzien ne go po by tu, bo uwa ża,
że je go dzia łal ność jest ma ło
nag łoś nio na.

27 stycz nia człon ko wie i
przy ja cie le Sto wa rzy sze nia
Po mo cy Oso bom z Cho ro bą
Al zhe i me ra w Płoc ku spot ka li
się w Cen trum Współ pra cy z
Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy -
mi przy ul. Mi sjo nar skiej 22
na skrom nej uro czy sto ści z
oka zji 10-le cia or ga ni za cji.(rł)

Za wspar cie w cią gu 10 lat
dzia łal no ści sto wa rzy sze nie
dzię ku je prze de wszyst kim: 

Jo an nie Obręb skiej, Mał go -
rza cie Go le niew skiej, Kry sty nie
Miecz ni kow skiej, Alek san drze
Bur da now skiej, Ka ta rzy nie
Kwa si bor skiej, To ma szo wi Kor -
dze, Lesz ko wi Kwaś niew skie -
mu, Mie czy sła wo wi Raj kow -
skie mu, To ma szo wi Ble dzew -
skie mu, Do ro cie Chmiel, Han nie
Ma ków ce, Iwo nie Tan dec kiej z
Fun da cji Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka, Ka ta rzy nie Mi chal skiej –
dyr. Wy dzia łu Zdro wia i Spraw
Spo łecz nych Urzę du Mia sta
Płoc ka, Po wia to we mu Cen trum
Po mo cy w Ro dzi nie.

Na prze kór cho ro bie

Na uro czy stość do Te a tru
Dra ma tycz ne go przy by ło wie -
lu go ści m.in.: se na to rzy, po -
sło wie, przed sta wi cie le wo je -
wódz twa, mia sta, po wia tu, ku -
rii, in nych spół dziel ni miesz -
ka nio wych oraz pra cow ni cy. 

– 30 lat to wie le cza su –
mó wił pre zes MSM Lech
Chod kow ski. – W tym okre sie
zmie nił się ustrój po li tycz ny,
wesz liś my do Unii Eu ro pej -
skiej. Dla nas był to prze de
wszyst kim czas in we sty cji. Nie
za wsze by ło ła two, ale naj -
waż niej sze, że za pew ni liś my
bez pie czeń stwo fi nan so we
przy re a li za cji na szych pla -
nów. Czas nam słu ży, na sze
bu dyn ki są re mon to wa ne, sta -
ją się co raz bar dziej ko lo ro -
we, na osie dlach przy by wa
zie le ni i pla ców za baw dla
dzie ci. Sta ra my się też in te -
gro wać na szych miesz kań ców
– dzia ła ją ko ła za in te re so wań
i klub se nio ra.

Z oka zji ju bi le u szu pra cow -
ni cy spół dziel ni otrzy ma li
odz na cze nia. Za za słu gi na
rzecz spo łecz no ści lo kal nej
Pre zy dent RP przyz nał jed nej
oso bie Srebr ny Krzyż Za słu gi,
a dzie wię ciu pra cow ni ków
otrzy ma ło zło te i srebr ne me -
da le za dłu go let nią służ bę.
Wła dze spół dziel ni otrzy ma ły
gra tu la cje i ży cze nia od sa mo -
rzą dow ców, a pre zes Kra jo -
wej Ra dy Spół dziel czej przyz-
nał Ma zo wiec kiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej me dal za za -
słu gi dla spół dziel czo ści.

30 lat mi nę ło
Ma zo wiec ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa jest dru gą
co do wiel ko ści spół dziel nią w na szym mie ście.
Pow sta ła pod ko niec 1979 ro ku, a ju bi le usz 30-le cia
ob cho dzi ła 29 stycz nia br.

Ju bi le usz był oka zją do uho no ro wa nia za słu żo nych 

Blo ki MSM sto ją na
trzech osie dlach: Mię -
dzy to rze, Po dol szy ce
oraz Skar pa. Spoś ród
nich naj star szym osie -
dlem jest Mię dzy to rze.
Na po nad 24 ha znaj du je
się tu 56 blo ków z po nad
2.300 lo ka la mi za miesz -
ki wa ny mi przez 7,5 tys.
osób. Na osie dlu znaj du -
je się tak że 138 lo ka li
użyt ko wych i 343 ga ra -
że. Od kil ku lat blo ki
pod da wa ne są ter mo mo -
der ni za cji, a no wo czes na
ko lo ry sty ka ko rzyst nie
zmie nia wy gląd osie dla.

Naj wię cej za so bów
spół dziel nia po sia da na
Po dol szy cach, gdzie w
61 blo kach (po nad 3.200
lo ka li) miesz ka oko ło 9
tys. lo ka to rów. Jest tu
tak że 155 lo ka li użyt ko -
wych i 180 ga ra ży.

Osie dle Skar pa po wo -
ła ne zo sta ło przez MSM
w 1993 ro ku. Spół dziel -
nia prze ję ła wte dy
osiem na ście bu dyn ków,
któ re przed tem na le ża ły
do dwóch firm – Fa bry ki
Ma szyn Żniw nych i Pe -
tro bu do wy. Miesz ka w
nich po nad ty siąc lo ka to -
rów. Spół dziel nia ad mi -
ni stru je tak że bu dyn kiem
w Bru dze niu No wym. 

(m.d.)

Kry sty na Il ler, do bry duch Sto wa rzy sze nia

Dom dzien ne go po by tu – mie ści się w bu dyn ku przy ul. Sien kie wi cza 54. Jest czyn ny od
po nie dział ku do piąt ku, w godz. 6.30 – 18. Oso by tam prze by wa ją ce ma ją za pew nio ne trzy po -
sił ki dzien nie, za ję cia ma nu al ne i re ha bi li ta cyj ne, po moc pie lę gniar ską oraz do wóz. Obec nie
są trzy wol ne miej sca. Wię cej in for ma cji moż na uzy skać dzwo niąc do p. Kry sty ny Il ler pod
nu mer 604 719 344.

Pod ten nu mer przyj mo wa ne są zgło sze nia na bez płat ne ba da nia prze sie wo we pa mię ci 
w Bo ro wi czkach (dr D. Du dziak), Biel sku (dr K. Wian kow ska) i Gą bi nie (dr R. La mor ski).

Pro wa dzą prze de wszyst kim dom dzien ne go po by tu – naj lep sze co mo -
że być dla cho rych z Az he i me rem i ich ro dzin. Mie li spo ro chwil zwąt -
pie nia, a na wet za ła ma nia, ale prze trwa li.
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– Każ da dru ży na w grze w
tenisa stołowego wy sta wia ła
dwóch za wod ni ków, któ rzy
po eli mi na cjach zma ga li się
w fi na le – mó wi mł. asp
Krzysz tof Pia sek z wy dzia łu
pre wen cji. – Naj lep szy oka -
zał się Bar tek Sa dow ski z
osie dla Łu ka sie wi cza.

W dru giej dy scy pli nie
uczest ni cy mu sie li wy ka zać
się nie tyl ko zdol no ścia mi
pla stycz ny mi, ale rów nież
po my sło wo ścią. Mło dzież
ma lo wa ła pla kat pod ha słem
„Dla cze go sport, a nie używ -
ki”. Ju ry, skła da ją ce się z
przed sta wi cie li ko men dy
miej skiej i in struk to rów
SDK-u, naj wy żej oce ni ło
pra cę mło dzie ży ze Spół -
dziel cze go Do mu Kul tu ry.

Na za koń cze nie ry wa li za -
cji dzie cia ki wy ka za ły się
wie dzą do ty czą cą ogól ne go
bez pie czeń stwa w do mu,
szko le i na uli cy. – Naj lep sza
oka za ła się mło dzież z klu bu
osie dla Ko cha now skie go,
choć sę dzio wie mie li du żo
prob le mów, aby wy ło nić

zwy cięz cę z uwa gi na wy so ki,
wy rów na ny po ziom kon ku -
ren cji – opo wia da Piotr Je le -
nie wicz, rzecz nik pra so wy
po li cji.

Ca łą ry wa li za cję wy gra ła
mło dzież z osie dla Łu ka sie -
wi cza. W na gro dę uczest ni cy
otrzy ma li pu char ufun do wa -

ny przez ko men dan ta płoc -
kiej po li cji. Im pre zie to wa -
rzy szy ły emo cjo nu ją ce zma-
ga nia pię cio lat ków i młod -
szych. Dzie ci mu sia ły od po -
wie dzieć na py ta nia po li cjan -
tów, zwią za ne z bez pie czeń -
stwem. Każ dy z uczest ni ków
otrzy mał sło dy cze. (m.d.)

Pro fi lak tycz ne zma ga nia
W Spół dziel czym Do mu Kul tu ry płoc ka po li cja zor ga ni zo wa ła trój bój
pro fi lak tycz no -spor to wy pn. „Pin gpon go wy za wrót gło wy 2010”. W
zma ga niach wzię ły udział czte ry dru ży ny, zrze szo ne przy klu bach
osie dlo wych. 

– Spraw cy dzia ła li me to dą
„na śpio cha”, tzn. że kie dy
do mow ni cy spa li oni plą -
dro wa li wnę trze – mó wią
fun kcjo na riu sze.

Łu pem wła my wa czy pa -
dła bi żu te ria, kil ka bu te lek
al ko ho lu, dwa ba gne ty woj -
sko we oraz kil ka set ko lek -
cjo ner skich mo net. – Na
szczę ście część skra dzio -
nych mo net by ła ska ta lo go -
wa na – do da je Piotr Je le nie -
wicz, rzecz nik pra so wy
płoc kiej po li cji. 

Mo ne ty po cho dzą głów -
nie z okre su mię dzy wo jen -
ne go. Wid nie ją na nich
prze de wszyst kim wi ze run ki

pol skich wład ców. Ce ny po -
je dyn czych eg zem pla rzy
war te są kil ka zło tych. – Li -
czy my na sy gna ły od miesz -
kań ców, któ rym ofe ro wa no
za kup ta kich mo net – mó wi
Je le nie wicz. 

Po li cjan ci ape lu ją szcze -
gól nie do osób pro wa dzą -
cych lom bar dy i ko mi sy,
aby w przy pad ku ofer ty
sprze da ży za byt ko wych mo -
net niez włocz nie po in for -
mo wa li wy dział kry mi nal ny
pod nu me rem 24 266 25 60
(w dni ro bo cze w godz.
7.30-15.30) lub ca ło do bo wo
pod bez płat nym nu me rem
alar mo wym 997. (m.d.)

Nie ku puj, daj znać
Po li cja po szu ku je spraw ców wła ma nia do dom ku
jed no ro dzin ne go przy ul. Zie lo nej na Ra dzi wiu. Do
zda rze nia do szło w no cy 28 stycz nia. Zło dzie je wy -
ła ma li za mek i przez piw ni cę do sta li się do wnę trza
do mu. 

Kil ka go dzin póź niej na
jed nej z kla tek scho do wych
pob li skie go blo ku do cho dzi
do awan tu ry. Lo ka to rzy wzy-
wa ją po li cję, któ ra do iz by
wy trzeź wień prze wo zi
osiemnastolat ka. Po tym zda -
rze niu fun kcjo na riu sze sko-
ja rzy li, że chło pak kil ka dni
te mu zo stał za trzy ma ny za
kra dzie że to re bek. – Udo -
wod ni liś my je mu i je go trzem
ko le gom dzie więć kra dzie ży
– mó wią po li cjan ci. 

Fun kcjo na riu sze po dej rze -
wa li, że zda rze nie przy Gra d-
ow skie go mo że mieć wie le
wspól ne go z za trzy ma nym.
Za czę li spraw dzać trzech po -
zo sta łych męż czyzn, któ rzy
zo sta li aresz to wa ni w związ -

ku z wcześ niej szy mi kra dzie -
ża mi. – To był do bry trop –
mó wią. – Na stęp ne go dnia
ra no za trzy ma liś my 20-lat ka.
Przyz nał się, że wspól nie z
ko le gą ukra dli to reb kę z biu -
ra przy Gra dow skie go. 

Spraw ca wska zał miej sce,
gdzie za ko pał w śnie gu to -
reb kę. – By ły w niej pra wie
wszyst kie skra dzio ne rze -
czy, oprócz te le fo nu ko mór -
ko we go i drob nej su my pie -
nię dzy – opo wia da Piotr Je -
le nie wicz, rzecz nik płoc kiej
po li cji. 

O dal szym lo sie obu męż -
czyzn za de cy du je pro ku ra tor.
Za kra dzież ko deks kar ny
prze wi du je do pię ciu lat poz -
ba wie nia wol no ści. (m.d.)

Śnież na kry jów ka

Grosz z 1814 ro ku

Młod sze dzie ci od po wia da ły na py ta nia 
po li cjan tów do ty czą ce bez pie czeń stwa 
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Przy po mi na my, że aby
unik nąć śmier tel ne go za cza -
dze nia na le ży prze strze gać
kil ku za sad. Do pod sta wo -
wych na le żą: czysz cze nie i
udraż nia nie prze wo dów wen -
ty la cyj nych, spa li no wych i
dy mo wych, umoż li wia nie
cyr ku la cji po wie trza przez
uchy la nie okien i nie za sła nia -
nie otwo rów w drzwiach
kuch ni i ła zien ki. Na le ży tak -
że uni kać dłu gie go prze by wa -
nia w po miesz cze niach, w
któ rych znaj du je się piec. 

Nie bez pie czeń stwo mo gą
stwa rzać ek splo a to wa ne –
nie spraw ne pie ce grzew cze
(ką pie lo we i cen tral ne go
ogrze wa nia) za si la ne ga zem,
ole jem opa ło wym lub na pa -
li wo sta łe. Ale pa mię taj my,
że każ de te go ty pu urzą dze -
nie np. ko mi nek mo że być
źró dłem tlen ku wę gla. 

Przy czy ny wy pad ków tkwią
tak że w wa dli wej wen ty la cji
miesz kań, w któ rych ek splo a -
to wa ne są urzą dze nia grzew-
cze. Po gor sze nie wa run ków
wen ty la cji po wo do wa ne jest
nie droż no ścią prze wo dów dy -
mo wych i spa li no wych w wy -
ni ku ich za bru dze nia lub za -
sło nię cia przez użyt kow ni -
ków. Sła ba wen ty la cja miesz -
kań jest tak że skut kiem wy mi-
a ny okien na no we, któ re dzię-
ki wyż szej szczel no ści ogra ni -
cza ją wy mia nę po wie trza w
po miesz cze niach. Sto suj my
„roz szczel nie nie” okien w ce -
lu za pew nie nia mi kro wen ty la -
cji miesz kań. 

– Do dat ko wym za bez pie -
cze niem mo że być za kup do -
mo we go de tek to ra, któ ry za -
a lar mu je o wzra sta ją cym stę -
że niu ga zu. Koszt urzą dze nia
wy no si ok. 100 zł i jest to in -

we sty cja na wie le lat – mó wi
Gu staw Mi ko łaj czyk, ko -
men dant wo je wódz ki stra ży
po żar nej.

Za tru cie tlen kiem wę gla
ob ja wia się: bó lem i za wro ta -
mi gło wy, uci skiem w skro-
niach, szu mem w uszach,
wy mio ta mi, ocię ża ło ścią
oraz ogól nym osła bie niem
or ga niz mu. Gdy daw ka CO
jest du ża, na stę pu je po ra że -
nie oś rod ka od de cho we go,
be zdech i utra ta przy tom no -
ści, któ re pro wa dzą do szyb -
kiej śmier ci.

W ra zie za tru cia tlen kiem
wę gla na le ży wy nieść posz -
ko do wa ne go na świe że po -
wie trze, okryć ko cem i nie
poz wo lić mu zas nąć. Na le ży
na dzo ro wać cho re go do cza -
su przy ja zdu le ka rza. Je śli
stra ci przy tom ność, ale bę -
dzie od dy chał, wy star czy
uło żyć go w bez piecz nej po -
zy cji, je że li prze sta nie od dy -
chać – trze ba roz po cząć re a -
ni ma cję. (m.d.)

Nie ma sma ku, ani za pa chu, ale mo że być śmier tel-
ny. Mo wa o cza dzie, czy li tlen ku wę gla, któ ry co ro -
ku za bi ja kil ka dzie siąt osób. 

Nie wi docz ny, ale groź ny

By ła godz. 10. Jed no z biur przy ul. Gra dow skie go.
Za in te re so wa nie dwóch mło dych męż czyzn wzbu dza
sto ją ca to reb ka. A po nie waż nie ma ni ko go w pob li -
żu, spraw cy po sta na wia ją „za o pie ko wać się zgu bą”.
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– U nas wy no si ona 186,
pod czas gdy np. w Ostro łę ce
czy Płoń sku przy pa da po nad
200 prze stępstw – mó wi Piotr
Je le nie wicz, rzecz nik pra so -
wy płoc kiej po li cji. – Na 28
po wia tów po dleg łych ko men -
dzie wo je wódz kiej, Płock
pla su je się na wy so kiej, trze-
ciej po zy cji. Na szczę ście w
na szym mie ście nie do cho dzi
do wie lu po waż nych prze -
stępstw. Bo lą czką są te pos -
po li te, czy li te, któ re naj bar -
dziej do ku cza ją miesz kań -
com: kra dzie że, kra dzie że z
wła ma niem i usz ko dze nie
mie nia. 

Plusy i minusy
Ko men dant płoc kiej po li cji

Ja ro sław Brach oce nia, że
ubieg ły rok był dla je go pra-
cow ni ków trud ny, ale uda ny.
– Ge ne ral nie zre a li zo wa liś -
my wszyst kie za ło że nia – mó -
wi. – Są jed nak ob sza ry na -
szej pra cy, któ re mu si my po -
pra wić. 

W mi nio nym ro ku po li -
cjan ci chcie li prze de wszyst -
kim ogra ni czyć dy na mi kę
prze stęp czo ści, po pra wić
współ czyn nik wy kry wal no -
ści i za trzy mań osób po szu ki -
wa nych. – Wy kry wal ność

wy nio sła pra wie 64 pro cent –
re la cjo nu je za stęp ca ko men -
dan ta po dinsp. Zbi gniew
Włod kow ski. 

Oz na cza to, że po li cjan ci
zła pa li 64 spraw ców na 100

zgło szo nych prze stępstw. To
po dob nie jak w la tach ubieg -
łych, jed nak ten den cja jest
wzro sto wa. Po rów ny wal na z
2008 ro kiem by ła wy kry wal -

ność kra dzie ży (29 proc.),
usz ko dzeń mie nia (25 proc.),
bó jek (76 proc.) i prze -
stępstw gos po dar czych (87
proc.). Nie ste ty, spa dła wy -
kry wal ność w ka te go riach:

roz bo je (z 86 do 59 proc.)
oraz wła ma nia (z 30 do 20
proc.) 

Fun kcjo na riu sze za trzy ma -
li pra wie ty siąc osób po szu -

ki wa nych, prze pro wa dzi li
pra wie pięć ty się cy po stę po -
wań przy go to waw czych oraz
za trzy ma li 177 spraw ców na
go rą cym uczyn ku. 

W 2009 ro ku po li cja od no -
to wał w Płoc ku: 428 kra dzie -
ży, 216 wła mań, 46 roz bo -
jów. Z płoc kich ulic zgi nę ło
48 sa mo cho dów. – Rok
wcześ niej by ło ich 72 – re la -
cjo nu je Je le nie wicz. Nie ste -
ty, co raz czę ściej w na szym
mie ście do cho dzi do prze -
stępstw zwią za nych z nar ko -
ty ka mi. – W 2008 ro ku by ło
ich 117, a rok póź niej aż 240
– do da je rzecz nik. 

Obywatelska postawa
Je le nie wicz przyz na je, że

cie szy fakt, iż płoc cza nie co -
raz czę ściej re a gu ją na to, co
złe go dzie je się na uli cach i
szyb ko za wia da mia ją po li cję. 

– Ja ko szef ma zo wiec kich
po li cjan tów chcę oczy ścić
uli ce z ban dy tów, chu li ga -
nów i wan da li – mó wi ko -
men dant mazowieckiej
policji insp. Ry szard Szkot-
nic ki. – Na uli cach mu si być
wi dać fun kcjo na riu szy, bo
tyl ko ta kie dzia ła nia bę dą
sku tecz ną bro nią w wal ce z
ban dy tyz mem. (m.d.)

Oczy ścić uli ce z ban dy tów,
chu li ga nów i wan da li
Płock jest jed nym z bez piecz niej szych miast w Pol sce, bio rąc pod uwa gę licz bę prze stępstw
przy pa da ją cych na 10 tys. miesz kań ców.

C i e  s z ę
się, że
Płock od 3-

4 lat znaj du je się w czo -
łów ce – po rów ny wal nych
wiel ko ścią – miast pod
wzglę dem bez pie czeń -
stwa. Wpły wa na to do bra
pra ca po li cjan tów, a tak że
do bra współ pra ca sa mo -
rzą du z po li cją. Na uwa gę
za słu gu je rów nież co raz
lep sza pra ca wie lu służb
od po wie dzial nych za na -
sze bez pie czeń stwo np.
Stra ży Po żar nej, Stra ży
Miej skiej, we te ry na rii, sa -

ne pi du, a tak że bar dzo do -
bra ko or dy na cja ich pra cy
pod czas za gro żeń czy ma -
so wych im prez. Chce my
kon ty nu o wać te dzia ła nia,
któ re się spraw dzi ły. Cho -
dzi tu m.in. o mo ni to ring
miej ski, któ ry co raz le piej
się roz wi ja. W tej chwi li
na te re nie Płoc ka ma my
za mon to wa nych po nad 80
ka mer. Do dat ko wo w każ -
dej szko le dzia ła przy naj -
mniej po osiem ka mer. W
tym i przy szłym ro ku za -
mon to wa ne zo sta ną ka me -
ry na Po dol szy cach Pół -

noc, Po łud nie oraz na Zie -
lo nym Ja rze. Do dat ko wo
bę dą one (umiesz czo ne na
spe cjal nych wy się gni kach)
mo ni to ro wać tra sy wja z-
do we do Płoc ka. Aby to
by ło moż li we, dru gie cen-
trum mo ni to rin gu pow sta -
nie w ko mi sa ria cie na Po -
dol szy cach (pier wsze znaj -
du je się w ra tu szu – red.). 

Dla po pra wy bez pie -
czeń stwa dzie ci i mło dzie -
ży chce my rów nież niez-
nacz nie zre or ga ni zo wać
pra cę Stra ży Miej skiej.
Wię cej pa tro li straż ni ków

bę dzie po ja wiać się w re -
jo nie szkół, tak aby za po -
bie gać m.in. na ra sta ją ce -
mu prob le mo wi nar ko ty -
ko we mu. 

Z bu dże tu mia sta fi nan -
so wa na jest pra ca trzech
dziel ni co wych. Z ro ku na
rok przez na cza my też co -
raz wię cej pie nię dzy na
do dat ko we pa tro le po li cji.
W 2009 ro ku z bu dże tu
mia sta na ten cel przez na -
czo no 275 tys. zł, dzię ki
cze mu na uli ce wy szło po -
nad ty siąc do dat ko wych
pa tro li. W 2010 ro ku jest
to kwo ta 340 tys. zł. Aby
za pew nić bez pie czeń stwo
pie szym, od kil ku lat mon-
tu je my do dat ko we oświet -

le nie na przej ściach, a tam
gdzie naj czę ściej do cho -
dzi ło do po trą ceń za mon -
to wa liś my sy gna li za cję
świet lną. 

Po waż nie za sta na wia my
się nad zle ce niem – w dru -
giej po ło wie ro ku – wy ko -
na nia pro jek tu bu do wla ne -
go no wej sie dzi by dla po li -
cji, któ ra mia ła by sta nąć
na te re nach po by łej jed-
nost ce woj sko wej. Oczy-
wi ście, zro bi my to w po ro -
zu mie niu z ko men dan tem
po li cji. Mam na dzie ję, że
zmo bi li zu je to wła dze po -
li cji do szyb kiej de cy zji w
spra wie bu do wy no we go
obiek tu w na szym mie ście.

not. (m.d.) 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski 

O bez pie czeń stwie w mie ście 

* Do iz by wy trzeź wień
tra fił agre syw ny 22-let ni
męż czyz na, któ ry po ul.
Sien kie wi cza cho dził z
sie kie rą. 

* W no cy na ul. Grodz kiej
po li cjan ci za trzy ma li mło -
de go chło pa ka, któ ry wy -
bił szy bę w cin qu e cen to. 

* Przy ul. Sien kie wi cza
spa lił się pu sto stan. Ewa -
ku o wa no trzy ko bie ty,
któ re miesz ka ły w są sied -
niej ka mie ni cy. 

* W rę ce po li cji wpa dli
dwaj bra cia – 22 i 24 lat –
któ rzy w swo im miesz ka -
niu na Po dol szy cach mie -
li 200 gram ma ri hu a ny i 4
gra my am fe ta mi ny. Kil ka
dni wcześ niej fun kcjo na -
riu sze zna le źli u 23-lat ka,
rów nież z Po dol szyc, 50
gram ma ri hu a ny. 

* Na skrzy żo wa niu ul.
Biel skiej i Cho pi na do -
szło do wy pad ku. Płoc -
cza nin kie ru ją cy to y o tą
ca ri ną nie za cho wał
ostroż no ści i ude rzył w
tył hy un da ia. W wy pad ku
ucier pia ła 53-let nia pa sa -
żer ka z ude rzo ne go au ta,
któ ra z po dej rze niem ura -
zu krę go słu pa zo sta ła
prze wie zio na do szpi ta la. 

* Są sie dzi za a lar mo wa li
po li cję, że z 77-ko bie tą,
miesz ka ją cą sa mot nie w
blo ku przy ul. Ko cha -
now skie go, od dwóch dni
nie ma kon tak tu. Z po mo -
cą stra ża ków, po li cjan ci
wy wa ży li drzwi. W środ-
ku oka za ło się, że star sza
ko bie ta jest w sta nie cał -
ko wi te go wy czer pa nia.
Ka ret ka za bra ła ją na ty-
ch miast do szpi ta la. 

(m.d.)

Ak cja jak z sen sa cyj ne go fil mu... 
Na szczę ście to tyl ko po kaz 
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Kro ni ka po li cyj na
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22 lu te go 1866 r. Płoc ki
Urząd Gu ber nial ny wy sto so -
wał do płoc kie go Ma gi stra tu
Miej skie go pis mo okól ne, w
któ rym po le ca spo rzą dzić
szcze gó ło we an kie ty per so nal -
ne kil ku na stu osób peł nią cych
w Ma gi stra cie naj waż niej sze
fun kcje. W od po wie dzi na
okól nik pow sta ła jed nost ka,
któ rej ak ta są pod sta wo wym
ma te ria łem źró dło wym do ba -
dań nad fun kcjo no wa niem ad -
mi ni stra cji mu ni cy pal nej w
Płoc ku w koń cu lat osiem dzie -
sią tych XIX w. 

Z tych wy peł nio nych ka li -
gra ficz ną graż dan ką szcze gó -
ło wych an kiet per so nal nych,
spo rzą dzo nych na spe cjal nych
for mu la rzach moż na do wie -
dzieć się bar dzo du żo o ów -
czes nym pre zy den cie Płoc ka i
je go pod wład nych – rat ma -
nach (raj cach), o ich wie ku,
na ro do wo ści, wyz na niu, wyk-
sz tał ce niu, o po sia da nym ma -
jąt ku, or de rach, odz na cze -
niach, me da lach. An kie ty do -
star cza ją in for ma cji o tym, ja -
kie otrzy my wa li wy na gro dze -
nie za służ bę oraz ja kie do dat -
ki, kie dy by li awan so wa ni, ur -
lo po wa ni, dy mi sjo no wa ni,
kim by ły ich żo ny, ile mie li
dzie ci, wów czas w ja kim wie -
ku, do ja kich szkół uczęsz cza -
ły, a je śli by ły do ro słe, to czym
się zaj mo wa ły etc. W ni niej -
szej pub li ka cji przed mio tem
za in te re so wa nia bę dzie prze de
wszyst kim ka rie ra urzęd ni cza
lub woj sko wa tych osób. 

Pre zy dent Sza trzyc ki
Spis urzęd ni ków Płoc kie go

Ma gi stra tu Miej skie go z ro ku
1886 otwie ra pre zy dent mia sta,
Raj mund Fe liks Sza trzyc ki,
syn Ksa we re go, uro dzo ny w
1832 r., rad ca dwo ru, po to mek
her bo wej szlach ty wo łyń skiej,
ka to lik. Ukoń czył szko łę dla
dzie ci szla chec kich w Łuc ku,
tam rów nież roz po czął służ bę
urzęd ni czą od fun kcji pi sa rza
w ro ku 1852 w Wo łyń skim
Urzę dzie Gu ber nial nym, by w
ro ku 1865 za jąć miej sce wśród
se kre ta rzy ko le gial nych te goż
urzę du. W dwa la ta póź niej zo -

sta je po wo ła ny na urzęd ni ka
do spo rzą dza nia pism w Kan -
ce la rii Stra ży Ziem skiej mia sta
Płoc ka z wy na gro dze niem 500
rub li rocz nie w sre brze. W
1876 r. zo sta je rad cą ty tu lar -
nym i gu ber na tor płoc ki po wo -

łu je go na bur mi strza Wy szo -
gro du, na miej sce Jó ze fa Wi -
du liń skie go, któ ry zo sta je po -
wo ła ny na pre zy den ta mia sta
Płoc ka. W Gu ber ni Płoc kiej
Raj mund Sza trzyc ki szyb ko
awan su je, jest na gra dza ny ty -
tu ła mi – naj pierw star sze go
ase so ra ko le gial ne go, na stęp -
nie rad cy dwo ru. W ro ku 1882
na mo cy de kre tu gu ber na to ra
zo sta je po wo ła ny na pre zy den -
ta Płoc ka z wy na gro dze niem
1200 rub li rocz nie, do sta je też
na tzw. „ro zja zdy” 150 rub li
rocz nie. Zno wu zaj mu je urząd
po Jó ze fie Wi du liń skim –
płoc cza ni nie. Za upo rząd ko -

wa nie spraw w Wy szo gro dzie
Sza trzyc ki zo sta je uho no ro wa -
ny Or de rem Św. An ny (III kla -
sy), a w ro ku 1884 otrzy mu je
Or der Św. Sta ni sła wa (II kla -
sy). W hie rar chii urzęd ni czej w
Ma gi stra cie zaj mo wał miej sce

naj wyż sze – VIII. Urząd pre -
zy den ta Płoc ka spra wo wał do
po ło wy grud nia 1886 r.

Na stra ży miej skiej ka sy 
W cza sie, gdy Raj mund Sza-

trzyc ki kie ro wał płoc kim Ma g-
i stra tem, fun kcje rat ma nów
peł ni li Po la cy wy wo dzą cy się
z Płoc ka lub z Ma zo wsza. Pier-
wszym rat ma nem był Ty mo -
te usz Hi po lit Waś niew ski,
któ ry jed no cześ nie spra wo wał
fun kcję ka sje ra Płoc kiej Ka sy
Miej skiej. Po cho dził z her bo -
wej szlach ty Pół noc ne go Ma -
zo wsza. Ukoń czył szko łę po -
wia to wą w Mła wie i tam roz -

po czął ka rie rę urzęd ni ka pań st-
wo we go: od apli kan ta w
Mław skim Urzę dzie Po wia to -
wym, przez pi sa rza, po moc ni -
ka rach mi strza, za stęp cę człon -
ka sta łej Po wia to wej Ko mi sji
Po bo ro wej, re dak to ra pism
urzę do wych do pier wsze go
rat ma na Ma gi stra tu mia sta
Płoc ka i ka sje ra Ka sy Miej -
skiej z wy na gro dze niem 800
rub li w sre brze rocz nie.

Na sta no wi sko pier wsze go
rat ma na Waś niew ski zo stał
po wo ła ny w ro ku 1873. Od sa -
me go po cząt ku do me ną je go
dzia łal no ści by ły spra wy skar-
bo we oraz kan ce la ryj no -ad mi -
ni stra cyj ne. Za rze tel ną i su-
mien ną służ bę otrzy my wał na -
gro dy i do dat ki do wy na gro -
dze nia. Odz na czo ny był or de -
ra mi: Św. Sta ni sła wa (III kla -
sy) i Św. Wło dzi mie rza (IV
kla sy) oraz brą zo wym me da -
lem wy bi tym na cześć woj ny
krym skiej 1853-1856. Rat man
Waś niew ski dbał o wyksz tał -
ce nie swo ich sze ścior ga dzie -
ci. Naj star szy syn, Adam, po -
szedł w śla dy oj ca – pra co wał
w Wy dzia le Skar bo wym Lip-
now skie go Urzę du Po wia to -
we go, Grze gorz był księ go -
wym w pry wat nym przed się -
bior stwie, Hen ryk – we te ry na -
rzem, a An to ni stu dio wał na
Uni wer sy te cie War szaw skim.
W hie rar chii urzęd ni czej Waś -
niew ski zaj mo wał po dob nie,
jak pre zy dent miej sce ós me.

Na stęp ni w hie rar chii
Dru gim rat ma nem był Hen-

ryk Fran ci szek Len czew ski
(rocz nik 1830), po to mek szla -
chec ki, ale bez her bu i po sia -
dło ści, w hie rar chii urzęd ni -
czej zaj mu ją cy dzie wią te miej -
sce, uho no ro wa ny je dy nie brą -
zo wym me da lem. Len czew ski
od sa me go po cząt ku zwią za ny
był z Płoc kiem, tu taj ukoń czył
Mę skie Gim na zjum Gu ber -
nial ne i tu taj ro bił ka rie rę
urzęd ni ka od kan ce li sty, przez
rach mi strza, se kre ta rza Ma gi -
stra tu do dru gie go rat ma na z
wy na gro dze niem 800 rub li
sre brem rocz nie. Len czew ski
był oj cem oś mior ga dzie ci i

każ de go ro ku pro sił o po moc
fi nan so wą lub po ży czkę.

Trze cim rat ma nem był Mi -
chał Na dra tow ski (rocz nik
1839). Po cho dził z oby wa te li
miej skich, za li czo ny był do IX
kla sy urzęd ni ków. Uczył się w
Ry pi nie. Bar dzo wcześ nie roz -
po czął ka rie rę urzęd ni czą od
apli kan ta przez kan ce li stę w
urzę dach miej skich i po wia to -
wych Ry pi na, Przas ny sza,
wresz cie Płoc ka. Za czął od
wy na gro dze nia 75 rub li rocz -
nie, by w ro ku 1881 dojść do
800 rub li. Odz na czeń nie po-
sia dał. Miał sze ścio ro dzie ci,
naj star szy syn był pod po rucz -
ni kiem w 24. sym bir skim puł -
ku pie cho ty.

Waż ni se kre ta rze
Se kre ta rzem Ma gi stra tu był

Ka zi mierz Ma kow ski (rocz -
nik 1836), po to mek szlach ty
her bo wej, odz na czo ny me da -
lem brą zo wym na pa miąt kę
woj ny krym skiej. Służ bę roz -
po czął w ro ku 1852 od apli -
kan tu ry w Żu ro mi nie, w któ -
rym szyb ko awan so wał na se -
kre ta rza. Na stęp nie był se kre -
ta rzem Ma gi stra tu w Sier pcu,
gdzie rów no cześ nie peł nił
fun kcję ek spe dy to ra Sta cji
Pocz to wej. Fun kcję se kre ta -
rza płoc kie go Ma gi stra tu peł -
nił od czer wca 1873 r. Ja ko
se kre tarz Ka zi mierz Ma kow -
ski otrzy my wał 500 rub li
rocz nie. Za li czo ny był do
urzęd ni ków kla sy X.

Se kre ta rzem Wy dzia łu
Miesz ka nio we go był Woj-
ciech Tań ski, po to mek
szlach ty her bo wej, przy by ły
do Płoc ka z War sza wy. Po -
dob nie jak in ni urzęd ni cy,
służ bę roz po czął od apli kan ta
w Płoc kim Urzę dzie Po wia to -
wym w ro ku 1852. W la tach
1866-1867 był po moc ni kiem
przy ko mi sa rzu do spraw wło -
ściań skich. Na stęp nie zo stał
prze nie sio ny do Płoc kie go
Urzę du Gu ber nial ne go, gdzie
był re dak to rem pism, po moc -
ni kiem ar chi wa riu sza, awan-
so wa nym w la tach 1876-1877
na star sze go po moc ni ka Wy -
dzia łu Woj sko wo -Po li cyj ne go
w tym urzę dzie, a w koń cu
1878 r. zo stał po wo ła ny na se -
kre ta rza do spraw miesz ka nio -
wych w Ma gi stra cie z wy na -
gro dze niem 500 rub li rocz nie.
Zaj mo wał X miej sce w kla sie
urzęd ni czej, or de rów i odz na -
czeń nie po sia dał.

c.d.n.
Kry sty na Gro chow ska

W ni niej szej pub li ka cji wy -
ko rzy sta no ma te ria ły Ar chi -
wum Pań stwo we go w Płoc ku.

Fragment ankiety personalnej w j. rosyjskim
prezydenta Rajmunda Szatrzyckiego

Z za so bów płoc kie go ar chi wum

Wła dze gu ber nial ne go mia sta
Płoc ka w la tach 1866-1888 (1)
Ak ta Mia sta Płoc ka poz wa la ją przyj rzeć się bli żej oso bom zasiadającym we władzach miasta, poz nać
ich ka rie rę urzęd ni czą, na ro do wość, wyz na nie, po cho dze nie spo łecz ne, wyksz tał ce nie, miej sce w hi-
e rar chii urzęd ni czej Ce sar stwa Ro syj skie go, a na wet ro dzi nę.
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Hi sto ria pol skich ze słań ców na
Sy bi rze jest bar dzo dłu ga, się ga
aż XVI wie ku. Jej ostat nie kar ty
za pi sa ne są przez ofia ry agre sji
Związ ku So cja li stycz nych Re -
pub lik Ra dziec kich na Pol skę 17
wrześ nia 1939 ro ku. 

W wy ni ku tej na pa ści ucier pie li
nie tyl ko woj sko wi, ale też cy wi -
le. Po za ję ciu ziem pol skich agre-
sor pre cy zyj nie za pla no wał wy -
sie dle nie lud no ści z Kre sów
Wschod nich. Pier wsza ma so wa
wy wóz ka roz po czę ła się 10 lu te -
go 1940 ro ku. Póź niej by ły jesz -
cze trzy: w kwiet niu, czer wcu
1940 r. oraz na prze ło mie ma ja i
czer wca 1941 ro ku, tuż przed wy -
bu chem woj ny nie miec ko -so -
wiec kiej. 

Tam ten okrut ny czas pa mię ta
do sko na le pre zes płoc kie go od -
dzia łu Związ ku Sy bi ra ków, Mie -
czy sław Si ko ra. – Mia łem wte dy
sie dem lat. Ucie kliś my przed
Niem ca mi do Lwo wa i stam tąd w
czer wcu 1940 ro ku zo sta liś my de -
por to wa ni – ma ma, bab cia, ja i
trój ka mo je go ro dzeń stwa – do
Kras no u ral ska, mia sta po ło żo ne -
go 200 km od Świer dłow ska. By ły
tam za kła dy zbro je nio we, ko pal -
nie ru dy, koł cho zy. By łem jesz cze
za ma ły, ale mój stra szy brat,
dwu na sto let ni Ta de usz już mu siał
pra co wać – wspo mi na pan Mie -
czy sław. – Pew ne go ra zu kie dy
Ta de usz ja ko fur man wiózł chleb
w za kry tej fu rze, ktoś nie po strze -
że nie zer wał mu kłód kę i ukradł
dwa bo chen ki. Za to bra tu gro zi ła
strasz na ka ra. Na szczę ście zna -
lazł się świa dek, któ ry po twier -
dził, że fur man nie ukradł, że zo -
stał na pad nię ty. Ma ma na to miast
przez ja kiś czas pra co wa ła w ko -
pal ni. Wy buchł tam po żar, na
szczę ście prze ży ła ten wy pa dek.

Prze żyć w nie ludz kich wa run -
kach by ło bar dzo trud no. Do ku -
czał głód, przej mu ją ce zim no,
pra ca po nad si ły. – To są te re ny
azja tyc kie, za Ura lem, od wrześ-
nia do ma ja le ża ły śnie gi – mó wi
Mie czy sław Si ko ra. Cu dem uda ło
mu się wraz z ca łą ro dzi ną po wró-
cić do oj czyz ny. 

W płoc kim od dzia le Związ ku
Sy bi ra ków jest oko ło 70 osób,

któ re ma ją rów nie dra ma tycz ne
wspom nie nia z cza sów swo je go
dzie ciń stwa czy mło do ści. – Jest
nas co raz mniej, lu dzie się wy kru -
sza ją – przyz na je je go pre zes. W
ko lej ne, waż ne dla sie bie rocz ni -
ce, na za byt ko wym cmen ta rzu w
Płoc ku przy pom ni ku Sy bi ra ków
za pa la ją zni cze i kła dą kwia ty, by
ucz cić pa mięć tych, któ rzy do -
świad czy li cier pień na nie ludz kiej

zie mi. Pom nik jest nie ty po wy,
dwu stron ny. Z jednej strony
poświęcony jest Armii Krajowej,
z drugiej Sybirakom. – Pier wszą
pły tę gra ni to wą nam ukra dli. Te -
raz jest dru ga, już z na pi sem –
wy jaś nia Mie czy sław Si ko ra. Na
pom ni ku wid nie ją m.in. na stę pu -
ją ce sło wa: Pa mię ci Sy bi ra ków,
zmar łych, po leg łych i za drę czo -
nych na ob czyź nie. (ab)

Nie wol no nam 
o nich za pom nieć!
Ska za ni by li na głód, ka tor żni czą pra cę, upo ko rze nie i śmierć tyl ko za to, że by li
Po la ka mi. Przed sie dem dzie się ciu la ty mia ła miej sce pier wsza wiel ka de por ta cja
polskich oby wa te li po za ję ciu wschod nich te re nów Pol ski przez Ar mię Czer wo ną.

(...) Po utar tym szla ku -
Znów, czte ry – na jo krut niej sze -
Wy wóz ki Po la ków:
Rok czter dzie sty
Lu ty, kwie cień, czer wiec -
Po cią ga mi...
I w ostat nim dniu przed woj ną 
So wie tów z Niem ca mi.

Do po cią gów ła do wa no 
Ro dzi ny, jak le ci: 
Mło dzież, star ców, 
Cho rych, mat ki, 
Nie mo wlę ta, dzie ci. 
Aby bar dziej upo ko rzyć, 
Zła mać i udrę czyć

Upy cha no ich na si łę
W wa go nach by dlę cych...
To wa ro wych... bez to a let
I w zi mie bez grza nia...
Na pię tro we wy ra z de sek
Su ro wych do spa nia.
I w wa go nie, przez na czo nym
Na osób trzy dzie ści
I sześ ćdzie siąt po tra fio no
Bar dzo czę sto zmie ścić.

(...) Dzie ci, cho rzy, poz ba wie ni
Opie ki me dycz nej,
Po dróż swą koń czy li czę sto
Wcześ niej
Co raz licz niej.
Więc straż ni cy,
Skru pu lat nie stwier dzi wszy
Akt zgo nu,
Wy rzu ca li nie bosz czy ków
Po dro dze z wa go nu.

Ta ka po dróż, na Sy be rię,
W ma je sta cie zbrod ni,
Trwa ła zwy kle
Od mie sią ca – do sze ściu ty god ni.
I set ki ty się cy ro dzin
Pol skich „jaś nie pa nów” 
Do wle czo no tym spo so bem 
W ste py Ka zach sta nu. 
Do wle czo no hen, za Ural 
Do sy bir skich lo dów...

Tam już mo gli wol no zdy chać: 
Z mro zu, wszy i gło du...

Ma rian Jon kaj tys

ur. 20 ma ja 1931 r. w Au gu sto wie, zm. 4
kwiet nia 2004 r. w War sza wie – pol ski ak tor,
re ży ser te a tral ny, poe ta, rzeź biarz, pe da gog. Za -
ło ży ciel Te a tru na Tar gów ku (obec nie Ram pa).
Ja ko 9-let ni chło piec wraz z bli ski mi zo stał wy -
wie zio ny do pół noc ne go Ka zach sta nu, gdzie na
ka tor dze spę dził 6 lat. Swo je prze ży cia opi sał w
książ ce „Was na to zdzieś pri wiez li, sztob wy
pa doch li – Ka zach stan 1940-1946”. W swo jej
twór czo ści poe tyc kiej po dej mo wał te mat mę -
czeń stwa Po la ków ze sła nych na Sy bir i do Ka -
zach sta nu. 

Ma rian Jon kaj tys

Za Ural, hen precz...
(frag men ty)

Bar dzo trud no jest dzi siaj okre ślić do kład nie, ilu Po la ków, a ści -
ślej oby wa te li pol skich by ło de por to wa nych do Związ ku Ra dziec -
kie go w cza sie woj ny. De por ta cje od by wa ły się w kil ku eta pach w
la tach 1939-1941 oraz od 1944 roku do lat pięć dzie sią tych. Da ne
do ku men tal ne są wciąż nie peł ne i sza cun ko we. (...) We dług źró deł
ra dziec kich w la tach 1940-1941 de por to wa no 1,2 mln lu dzi, zaś
we dług źró deł pol skich (m.in. wg Ca ta Mac kie wi cza) 2 mi lio ny. 

Re pre sje obej mu ją ce lud ność cy wil ną:
– 250-350 ty się cy (wg róż nych źró deł) osób cy wil nych aresz to -

wa nych in dy wi du al nie w la tach 1939-1941 i wy wie zio nych do
wię zień i ła grów w ZSRR. Wię kszość z nich zgi nę ła bez śla du.

– 336 ty się cy uchodź ców z Pol ski cen tral nej i za chod niej przed
prze śla do wa nia mi hit le row ski mi. De por to wa ni do ZSRR w czer -
wcu 1940 r.

– 1,2 mln do 1,5 mln sta łych miesz kań ców wschod niej Pol ski,
wy wie zio nych w głąb ZSRR w to ku czte rech ak cji de por ta cyj nych
w la tach 1940-1941.

prof. Zo fia Cie siel ska
wi ce pre zes od dzia łu 

Związ ku Sy bi ra ków w Kra ko wie

W 70. rocz ni cę pier wszej de por ta cji 
płoc cy Sy bi ra cy i przed sta wi cie le Urzę du Mia sta

od da li hołd ofia rom czer wo ne go ter ro ru
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O no wym krąż ku Lao Che
mó wi czło nek zes po łu Ma r-
iusz „De nat” Denst

Sko ja rze nia z kul to wym
dzie łem Do u gla sa Adam sa
też nie są tu bez pod staw -
ne. „Prąd...” wy da je się
naj bar dziej „kos micz -
nym”, wie lo war stwo wym
i „po krę co nym” ma te ria -
łem stwo rzo nym przez
płoc ki zes pół. 

– „Gos pel” re pre zen to -
wał in ne po dej ście do mu zy -
ki. Pły ta by ła we so ła. Te raz
szu ka liś my cze goś no we go,
i je śli na wet mrocz ne go, to
po trak to wa ne go prze kor nie
i gro te sko wo. Dla te go pa -
dło na elek tro ni kę. Chcie -
liś my uzy skać mu zycz ną
„gę stość”, ale nie ostrym
gi ta ro wym gra niem, tyl ko
elek tro ni ką. Prze ma wia ło

do nas to, że moż na jej użyć
nie w głup ko wa ty, ty po wo
dy sko te ko wy, ale prze my -
śla ny spo sób. Zresz tą Troc-
ki ku pił so bie ja kieś per ku -
syj ne sam ple, a Wie ża sta re
ana lo go we syn te za to ry, któ -
re na le ża ło wy ko rzy stać.

Na osta tecz ny kształt
brzmie nia du ży wpływ miał
Mar cin Bors – od po wie -
dzial ny za bar wę al bu mów
ta kich wy ko naw ców jak
Ga ba Kul ka, Ka sia No sow -
ska, Hey czy Po god no.

– Od po cząt ku chcie liś my
mieć pro du cen ta, oso bę któ -
ra nie tyl ko bę dzie re a li za -
to rem dźwię ku, ale po pra -
cu je nad aran ża cja mi i bar -
wą. Po cząt ko wo chcie liś my,
że by to był Ema de, ale
w tym cza sie nie mógł. Dla t-
e go padł po mysł, że mo że to

być Bors. To był wła ści wy
wy bór. Mar cin du żo wniósł
do tej pły ty. Na „de mów ce”
uży wa liś my tej elek tro ni ki
spo ro, ale z bar wa mi nie
kom bi no wa liś my. Nie by ło
ta k gę sto, jak te raz.

Skąd po mysł na ty tuł
pły ty?

– Po cząt ko wo pły ta mia ła
no sić ty tuł „Zi ma stu le cia”,
ale przy szła zi ma ta ostra
i prze stał nam się ty tuł po -
do bać. Po tem padł po mysł
na „Prąd sta ły / prąd zmi-
en ny” – ty tuł jed ne go
z utwo rów na pły cie wy cho -
dzą cy na prze ciw jej „fu tu -
ry stycz no – gro te sko we mu”
kli ma to wi. O zro bie nie
okład ki po pro si liś my
Ostrow skie go (twór ca ko -
mik sów i li de ra łódz kie go
zes po łu Co ol Kids of De ad
– przyp. red.). Krzysz tof
Ostrow ski daw no za pro po -
no wał nam, że mo że za pro -
jek to wać okład kę. Po mysł
z dwie ma cza cha mi – jed ną
smut ną i jed ną we so łą – od
ra zu nam się spo do bał. 

Co to zna czy, że pły ta
jest gro te sko wa i fu tu ry -
stycz na?

– W war stwie tek sto wej
każ da pio sen ka jest odręb -
ną hi sto rią, ale ma ją one
wspól ny en to u ra ge: jest to
świat nie co nie re al ny, któ ry
wy peł nia ją dziw ne po sta cie,
np. pa sa żer tram wa ju z od -
cię tą gło wą, bo ha ter, któ re -
go uro dzi ła ciot ka i ma z te -
go po wo du du żo prob le mów
ze so bą czy prąd. Prąd wy s-

tę pu je tu tro chę ja ko oso ba,
któ ra ko cha lu dzi, ale nie
mo że się do nich zbli żyć, bo
móg łby im zro bić krzyw dę.
Tu wy cho dzi ca ła prze wrot -
ność Spię te go – je go gro te -
sko wość i fu tu ryzm.

Ra do sław Ła ba rzew ski

LAO CHE 

Mu zycz na sta cja kos micz na
Co ma ją wspól ne go ze so bą sta re ra dziec kie i ame ry kań skie fil my s-f, mu zycz na zim na fa la i gra
nin ten do? Wszyst ko to by ło in spi ra cją do naj no wszej pły ty płoc kie go sep te tu. 

LAO CHE to: 

(od lewej, siedzą) Rafał Borycki (Rysiek) – bas, Mariusz
Denst (Denat) – sampler, Maciek Dzierżanowski (Trocki) –
perkusjonalia,

(od lewej, stoją) Michał Jastrzębski (Dimon) – perkusja,
Jakub Pokorski (Krojc) – gitara, Hubert Dobaczewski (Spięty)
– wokal, gitara, Filip Różański (Wieża) – klawisze.

Rze czy wi ście słu cha nie „Prą du sta łe go / Prą du zmien ne go” to jak po dróż „Au to sto pem przez ga lak ty kę”
dźwię ków osob li wych, two rzą cych cza sem mrocz ne, cza sem za baw ne mu zycz ne pa no ra my, w któ rych od -
kryć moż na brzmie nia lat osiem dzie sią tych. Ma my tu tro chę in du stria lu, tro chę zim nej fa li, a mo men ta mi
„cham skie go” di sco (oczy wi ście po trak to wa ne go z przym ru że niem oka). Z dru giej stro ny to po wrót do mu -
zycz nych ko rze ni. Fa ni bez prob le mu znaj dą tu na wią za nia do „Gu seł” – pier wszej pły ty zes po łu, a na wet
do Ha za e la (sic!). 

Pły ta z 13 utwo ra mi po ja wi się w skle pach za dwa ty god nie, 1 mar ca. W pro duk cji jest ko mik so wy te le dysk
zes po łu, utrzy ma ny w sty li sty ce czar no – bia ło – czer wo nej. W mar cu rów nież zes pół ru sza w tra sę. Wia do mo
już, że za gra ją w Płoc ku. Nie wia do mo tyl ko kie dy i w ja kich oko licz no ściach. Do tej po ry po ja wia li się w na -
szym mie ście, np. pod czas fe sti wa lu za wo dów fil mo wych Ci ne ma gic, na Pik ni ku Eu ro pej skim czy roc ko wym
po że gna niu la ta. Z naj no wszą pły tą „Prąd sta ły / prąd zmien ny” do sko na le wpi sa li by się w no wą for mu łę fe s-
ti wa lu Au dio ri ver. 

Mariusz „Denat” Denst
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To kul tu ral no -to wa rzy skie
wy da rze nie za koń czy ło Rok
Sło wac kie go w Książ ni cy
Płoc kiej. Licz nie ze bra na w
sa li ko lum no wej pub licz ność
po dzi wia ła nie tyl ko za an ga -
żo wa nie, sce nicz ny wdzięk i
tem pe ra ment wy ko naw ców,
ale tak że ich sty lo we ko stiu -
my. Do dat ko wą atrak cją by ło
roz poz na wa nie VIP -ów w no -
wym wcie le niu.

Choć „Bal la dy na” jest tra ge -
dią, re ży ser zna lazł w niej wie -
le wąt ków hu mo ry stycz nych.
Sal wy śmie chu to wa rzy szy ły
tra gicz no -ko micz nej po sta ci
Grab ca, w któ rą wcie lił się Da -
riusz Za widz ki, za stęp ca pre zy -
den ta Płoc ka. Trze ba przyz nać,
że był jed ną z wy ra zist szych
po sta ci przed sta wie nia. Lek ko i
dow cip nie wy padł tak że ar ty sta
ma larz Sta ni sław Płu cien nik w
ro li Fi lo na. Ty tu ło wą Bal la dy -
nę za pre zen to wa ła Iwo na Tan -
dec ka, pre zes Fun da cji „Fun-
dusz Gran to wy dla Płoc ka”, a
jej sio strę, zwiew na i ete rycz na
Bar ba ra Chrza now ska z de le -
ga tu ry Urzę du Mar szał kow -
skie go w Płoc ku. Im po no wał

stro jem i po wa gą se na tor Zbi g-
niew Kru szew ski ja ko pu stel -
nik, a wzru sza ją cą wdo wą by ła
Ma ria Mi kul ska -Za lew ska, dy -
rek tor Książ ni cy Płoc kiej. 

Pro fe sjo na liz mem zach wy -
ci ła Ewa Li lian na Ma tu siak z
Książ ni cy Płoc kiej (tak że asy s-
ten tka re ży se ra) w ro li Skier ki.
W spek ta klu wy stą pi li dy rek -
to rzy płoc kich in sty tu cji, m.in.:
Re na ta Mo sio łek z Płoc kie go
Oś rod ka Kul tur i Sztu ki, Alek-
sander Ni we liń ski z zoo,
Adam Mie czy kow ski z Płoc -
kiej Or kie stry Sym fo nicz nej,
Le o nard So bie raj z Mu ze um
Ma zo wiec kie go. By li też dzi-
ennikarze: Le na Szat kow ska i
Ja cek Da nie luk z Ty god ni ka
Płoc kie go oraz Agniesz ka
Mać ko wiak z Biu ra Pra so we -
go UMP. Nie spo sób wy mie -
nić wszyst kich wy ko naw ców,
ale trze ba pod kre ślić, że z wiel -
kim prze ję ciem po desz li do
swo ich ak tor skich za dań.

Do dat ko wym atu tem spek-
ta klu by ła mu zy ka gra na na
ży wo przez Krzysz to fa Mi sia -
ka i Ry szar da Wol ba cha.

Ali na Bo czkow ska

Tra ge dia z hu mo rem

Skier ka – Ewa Li lian na Ma tu siak, Gra biec – 
Da riusz Za widz ki, Choch lik – Ja cek Da nie luk
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Dla upa mięt nie nia rocz nic – 200. uro dzin i 160. śmier ci Ju liu -
sza Sło wac kie go w ubieg łym ro ku Płoc kie Sto wa rzy sze nie Przy-
ja ciół Książ ki i Bib lio tek oraz Książ ni ca Płoc ka zre a li zo wa ły wie -
le przed sięw zięć po pu la ry zu ją cych ży cie i twór czość wiesz cza.
Im pre zy otrzy ma ły do fi nan so wa ne z Fun da cji „Fun dusz Gran to -
wy dla Płoc ka”. Przy go to wa no m.in. dwie wy sta wy au tor skie –
pre zen tu ją cą spro wa dze nie pro chów poe ty do kra ju oraz ro lę ko -
biet w je go ży ciu i twór czo ści. Trze cią wy sta wę spro wa dzo no z
Biu ra Wy staw Ar ty stycz nych Ga le rii Za moj skiej. Przed sta wio no
na niej pra ce pla stycz ne ilu stra to rów do twór czo ści Sło wac kie go.
Wer ni sa żom to wa rzy szy ły spot ka nia ze zna ny mi ak tor ka mi: Edy -
tą Jun gow ską i An ną Ro man tow ską. Zor ga ni zo wa no rów nież pre -
lek cje po świę co ne poe cie, któ re przy go to wa li i wyg ło si li dr Wal -
de mar Smaszcz oraz dr Bar ba ra Ko nar ska – Pa bi niak.

Mi mo, że na co dzień nie ma ją kon tak tu ze sce ną,
to z „Bal la dy ną” da li so bie ra dę. Zna ni płoc cza nie
pod wo dzą dy rek to ra płoc kie go te a tru Mar ka Mo -
kro wiec kie go, wy stą pi li w czy ta nej in sce ni za cji
dra ma tu Ju liu sza Sło wac kie go.

Sztu ka Ma riu sza Po go now -
skie go (au tor, re ży ser, sce no -
graf) ope ru je współ czes nym,
bru tal nym ję zy kiem, ale zo -
sta ła za gra na kla sycz nie, na
do da tek bar dzo do brze. Naj -
trud niej mie li Łu kasz Mą ką
(To mek) i Ma gda To ma szew -
ska (Aś ka), któ rzy mu sie li za -
grać trud ne sce ny w łóż ku, po -
ka zu jąc pro ces roz pa du
związ ku. Widz jest tu na wy -
cią gnię cie rę ki, ja ki kol wiek
fał szy wy ruch jest od ra zu wi -
docz ny, z dru giej stro ny ta bli -
skość wy twa rza nie sa mo wi ty
kli mat. W grze Mą ki i To ma -
szew skiej nie zabrz mia ła żad -
na fał szy wa nu ta. Moc na w
swej ro li – fem me fa ta le – jest
Ka ta rzy na An zor ge. Jej Syl-
wia bu dzi skraj ne uczu cia –
przy cią ga, urze ka, ale i odrzu-
ca, a na wet prze ra ża. By wa
wy u zda, wul gar na, głów ną
za sa dą, ja ką się kie ru je, to za -
ba wa po nad wszyst ko. 

Naj wię kszym od kry ciem
jest – gra ją cy Krzyś ka – Jan
Ko ło dziej. Do tąd rzad ko re -
ży se rzy ko rzy sta li z je go po -
ten cja łu, a po tym co po ka zał
w „Lo vers So u te” wi dać, że
po tra fi stwo rzyć cie ka wą po -
stać. Ko ło dziej gra na lu zie,
ze swa dą, świet ny w sce nach
ko micz nych, jak i tra gicz -
nych. Czwór ka przy ja ciół
spo ty ka się cy klicz nie w sa li
prób, gdzie przy go to wu ją się
do pier wsze go pub licz ne go
wy stę pu swo je go mu zycz ne -
go zes po łu. Gdzieś po mię dzy
roz ma wia ją o swo ich prze ży -
cia, unie sie niach, wpad kach i
wię kszych lub mniej szych
świń stwach. Kło po ty po ja -
wia ją się wte dy, kie dy te
świń stwa za czy na ją czy nić

so bie naw za jem. 
Na naj no wszą pre mie rę

płoc ki te atr za pra sza do „Pie -
kieł ka” – ma łej sal ki w pi-
w ni cach bu dyn ku, któ rą uda -
ło się cie ka wie za a ran żo wać
(pow sta ły dwie nie za leż ne
sce ny). Spek takl ma świet ną
opra wę mu zycz ną, za któ rą
stoi Krzysz tof Mi siak. 

Oba wia łem się, że „Lo -
vers...” bę dzie opo wie ścią try-
wial ną i płyt ką. A pow stał
spek takl, któ ry try wial ność –
choć by w ję zy ku ja kim się po -
słu gu je my na co dzień – ob na -
ża, a płyt kość w na szych re la -

cjach de ma sku je. Po go now ski
mó wi tro chę o nas sa mych, o
po ko le niu lu dzi, któ rzy nie po -
tra fią two rzyć głę bo kich i
trwa łych re la cji, a w swym po -
szu ki wa niu szczę ścia za
wszel ką ce nę nisz czą cych
wszyst ko do bre, co ich ota cza.
Jest to rów nież, ten ro dzaj
opo wie ści, w któ rej naj waż -
niej sze dzie je się mię dzy sło -
wa mi, bo nie waż ne jest co
usły szysz, ale ja ką hi sto rię do
te go so bie do po wiesz. 

Pre mie ra spek ta klu od by ła
się 6 lu te go.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Pie kiel ne świństwa
„Lo vers Sa u te” ma kil ka ostrych, ero tycz nych scen, ale nie one szo ku ją
naj bar dziej, lecz prze ra źli wa pust ka i sa mot ność po że ra ją ce każ de go z
głów nych bo ha te rów. 

Miłosny trójkąt – Tomek (Łukasz Mąka), Sylwia 
(Katarzyna Anzorge), Aśka (Magda Tomaszewska)
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Stwo rzył je pier wszy dy re-
k tor te a tru Jan Skot nic ki na
proś bę ak to rów, któ rzy chcie li
roz bić włas ny ka ba ret. Przez
wie le lat ka ba re ty i „Pie kieł -
ko” dzia ła ły cał kiem nie źle.
Dla te go do po my słu „trze ciej”
sce ny po wró cił w 1991 ro ku –
wów czas no wy – dy rek tor 
te a tru Ma rek Mo kro wiec ki 
prze ra bia jąc na jej po trze by
jed ną z sal prób. Pier wszym

spek ta klem by ło do brze przy -
ję te „Przez ro czy ste ze ro” Jac -
ka An druc kie go. W pa mię ci
zo sta ną za pew ne świet ni „Ry -
ce rze” Ary sto fa ne sa wg M.
Mo kro wiec kie go czy ek spe ry -
men tal ne i kon tro wer syj ne
„Ży cie do na tych mia sto we go
użyt ku” w reż. Ro ber ta Wal -
kow skie go.

Po grun tow nym re mon cie
w la tach 2006 – 2007 „Pie -

kieł ko” ze szło do po dzie mia
– do słow nie i w prze noś ni.
Ma ła, nie mal „ka ba re to wa”
sce na, na 54 krze sła w pi-
w ni cach no we go te a tru
rzad ko by ła wy ko rzy sta na.
Zwy kle od by wa ły się tu
spot ka nia przy ka wie i wi -
nie, kil ka wie czo rów, gdzie
czy ta no współ czes ne dra-
ma ty (do te go po my słu dyr.
Mo kro wiec ki chce wró cić),
ale ni gdy „peł no krwi sty”
spek takl. Te raz ma się to
zmie nić. (rł)

Co to jest „Pie kieł ko”?
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Du et two rzą Marco Horvat
(śpiew, gi ta ra, te or ba) i Bru no
Hel strof fer (te or ba). Mu zy cy
za pre zen tu ją ma łe for my wo -
kal ne, któ re po prze dza ły
pow sta nie ope ry wło skiej.

En sem ble Fa en za pow stał
z ini cja ty wy Mar co Hor va ta,
lut ni sty, śpie wa ka i ak to ra,
któ ry swo je za in te re so wa nia
ro zdzie la po rów no po mię -

dzy mu zy kę śred nio wiecz ną i
ba ro ko wą. 

Fe sti wal Ma zo via Goes Ba -
ro que za i ni cjo wa ny w 2009
ro ku przez Ma zo wiec kie Cen-
trum Kul tu ry i Sztu ki we
współ pra cy z Pro gra mem 2
Pol skie go Ra dia, to no wa, pod
wie lo ma wzglę da mi uni kal na,
for ma pre zen ta cji mu zy ki
daw nej w War sza wie i na te re -

nie wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go, do cie ra ją ca za poś red -
nic twem tran smi sji i re tran -
smi sji re a li zo wa nych przez
Pro gram 2 Pol skie go Ra dia do
słu cha czy nie tyl ko w Pol sce,
ale i w ca łej Eu ro pie. 

W 2010 ro ku or ga ni za tor
za pla no wał sześć kil kud nio -
wych pro jek tów fe sti wa lu,
któ re bę dą się od by wać w
Stu dio Kon cer to wym Pol-
skie go Ra dia oraz w wy bra -
nych oś rod kach kul tu ral nych
na te re nie Ma zo wsza – naj -
waż niej szym mia stem na tra -
sie „wę dru ją ce go” fe sti wa lu
bę dzie Płock. (pos)

„Non vo glio ama re” (Ita lia
1600), En sem ble Fa en za, sa -
la kon cer to wa Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej ul. Ko le -
gial na 23, nie dzie la, 21 lu te -
go, godz. 18. Bi le ty w ce nie
15 zł (nor mal ny), 10 zł (wej -
ściów ka).

Ba ro ko we pe reł ki

Hu bert Sal wa row ski na le ży
do gro na naj wy bit niej szych
pia ni stów pol skich mło de go
po ko le nia. Ja ko so li sta z or -
kie strą de biu to wał w wie ku 17
lat i od te go cza su współ pra -
cu je z or kie stra mi w Pol sce i
za gra ni cą. Na gry wa dla Ra dia
i Te le wi zji. W lip cu 2008 wy -
grał kon kurs na sta no wi sko
asy sten ta w Ka te drze For te -
pia nu w Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach.

Je rzy Sal wa row ski dy ry gu -
je or kie stra mi w Eu ro pie,

Azji, Af ry ce i Ame ry ce, wys-
tępuje z czo ło wy mi or kie -
stra mi i ope ra mi w Pol sce.
Współ pra cu jąc z pol ski mi or -
kie stra mi ra dio wy mi do ko nał
wie lu na grań ar chi wal nych.
Od 2000 ro ku wy kła da w
Aka de mii Mu zycz nej w
Poz na niu, gdzie kie ru je Ka t-
e drą Dy ry gen tu ry. W 2005
ro ku, z rąk Pre zy den ta RP,
otrzy mał no mi na cję pro fe -
sor ską. W 2008 zo stał mia -
no wa ny pro fe so rem zwy cza-
j nym. Od wrześ nia 2005 ro -

ku jest Dy rek to rem Ar ty -
stycz nym Fil har mo nii Czę s-
to chow skiej. 

W pro gra mie kon cer tu:
Ch.W. Gluck – Uwer tu ra do
ope ry „Ifi genia w Au li -
dzie”, W.A. Mo zart – Kon-
cert for te pia no wy B-dur, J.
Bramhs – IV Sym fo nia e-
moll. (m.b.)

Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na (sa la kon cer to wa 
ul. Ko le gial na 23), 19 lu te go,
godz. 19. Bi le ty w ce nie 25 zł

Mi strzo wie w kun sztow nym wy da niu
W kon cer cie „Dzie ła wiel kich mi strzów” wy stą pią z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz -
ną dwaj wspa nia li ar ty ści, któ rych łą czą wię zy ro dzin ne. Hu bert Sal wa row ski 
za gra na for te pia nie, a dy ry go wać bę dzie je go oj ciec, Je rzy Sal wa row ski. 

Susz ka to „swo jak”. W
Płoc ku czu ją cy się do brze i
by wa ją cy u nas czę sto. Przez
la ta z po wo dze niem tu taj grał i
re ży se ro wał. Pa mię ta my go
prze de wszyst kim z ro li An to -
ni na Bla hy z „Pro szę... Zrób
mi dziec ko” Mir co Sti bry –
spek ta klu, któ ry płoc ka pub-
licz ność uwiel bia ła, ale tak że z
re ży se rii ta kich przed sta wień
jak „Kto ko cha Opa lę” Joh na
Pa tric ka czy „Tan go” Mroż ka.

Tym ra zem – z oka zji ju bi le -
u szu 50-le cia je go pra cy twór-
czej – zo ba czy my go w „Vi va
Ver di” Pa ul Ba rza, zna ne go
bar dziej z „Ko la cji na czte ry
rę ce” – wspa nia łe go po je dyn -
ku dwóch kom po zy to rów –
Ha en dla i Ba cha. Barz, któ ry
jest dra ma tur giem i mu zy ko lo -
giem, uwiel bia kon fron to wać
w swo ich dra ma tach świa to -
wej sła wy mu zy ków. Tak też
bę dzie w „Vi va...”, któ re go
głów nym wąt kiem jest spór o

isto tę mu zy ki po mię dzy słyn -
nym wło skim kom po zy to rem
Giu sep pe Ver dim i je go li bre -
ci stą, nies peł nio nym kom po -
zy to rem o pol skich ko rze -
niach, Ar ri go Bo i to.

Sche mat sztu ki mo że nie co
przy po mi nać „Ama de u sza”
Pe te ra Scha ef fe ra – sztu kę
zna ną bar dziej z fil mo wej
adap ta cji Mi loša For ma na.
Prze de wszyst kim jest to
przed sta wie nie dla wszyst kich
mi łoś ni ków XVII I -wiecz nej
mu zy ki. Na uz na nie za słu gu ją
po dob no tak że: ope ro wa kon-
wen cja i stro na wi zu al na dra-
ma tu (ruch sce nicz ny, sce no -
gra fia i ko stiu my), no i sam
Ka rol Susz ka, któ re mu wspo -
mi na ne ju ry przyz na ło na gro -
dę dla naj lep sze go ak to ra w
uz na niu za „doj rza łe ak tor -
stwo, od da ją ce roz wój po sta ci
Giu sep pe Ver die go”. Spek ta -
kle zo ba czy my 25 (godz. 19) i
26 lu te go (godz. 10). (rł)

To, wzno szą ce się na dość
wy so ki po ziom ab strak cji, wi -
do wi sko jest opo wie ścią o na -
szej współ czes nej hi sto rii (od
1939 r. do dziś). Ale nie bój cie
się: ze ro pa to su, sto pro cent
do brej za ba wy. Już sam po -
mysł, że by bo ha te ra mi sztu ki
uczy nić Ku rę (M. Po go now -
ski), Sro mot ni ka (Ł. Mą ka),
Bu ra ka (D. Cem pu ra), Or ła
(M. To ma szew ska) i Ja błon kę

(H. Zien ta ra) za po wia da „nie-
z łą ja zdę”. Ab surd? Tak, ale
czyż na sza ca ła hi sto ria nie jest
ich peł na. 

„Za ba wy...” to przed sta wie -
nie bar wne, za baw ne i so czy ste
z bar dzo do brą grą płoc kich ak -
to rów, któ re zmu sza do ref lek -
sji. Go rą co po le cam. Spek ta kle
za pla no wa no na 25 lu te go
(godz. 9 i 11) oraz na godz. 19
– 26 i 27 lu te go. (rł)

Za baw my się pod ko cy kiem
Na ma łą sce nę Te a tru Dra ma tycz ne go po wra ca ją
świet ne „Za ba wy pod ko cy kiem” – du e tu Pa wlic ki i
Po go now ski – jed na z cie ka wszych pro po zy cji
miej sco wej sce ny ostat nich lat. 

Vi va Ka rol

Zna ko mi ty En sem ble Fa en za za pre zen tu je się płoc kiej pub licz no ści w
ra mach II Fe sti wa lu Ma zo via Goes Ba ro que 2010.

Ka rol Susz ka po wra ca na de ski Dra ma tycz ne go.
Tym ra zem go ścin nie, ze Sce ną Pol ską w Cze skim
Cie szy nie, po ka że „Vi va Ver di” – spek takl, któ ry
przy niósł mu uz na nie Ju ry 8. Fe sti wa lu Te a trów
Mo raw i Ślą ska.

Bo ha ter fil mu – Pa ul jest
dziec kiem cier pią cym na nie -
u le czal ną aler gię na świat ło
sło necz ne. Przez cho ro bę
zdo mi no wa ne jest nie tyl ko
ży cie sze ścio lat ka, ale tak że

je go ro dzi ny, a zwłasz cza
dwa ra zy star szej od nie go
sio stry Li sy. Każ dy dzień
spę dza ją wspól nie i prze ży -
wa ją przy go dy ko rzy sta jąc z
włas nej fan ta zji. 

Do dat ko wo ży cie Li sy kom-
pli ku je się przez Si mo na, w
któ rym Li sa się za ko chu je. Pa -
ul za u wa ża, że je go sio stra już
nie tyl ko je mu po świę ca swo ją
uwa gę. Jed no cześ nie stan ma -
łe go tak się po gar sza, że Li sa
czu je, że nie da ra dy po go dzić
swej pier wszej mi ło ści i tro ski
o bra ta. (m.w.)

Dom Dar mstadt, 16 lu te -
go, godz. 10 i 17. Wstęp
wol ny.

Mi łość i si ła wy o braź ni
W cy klu „Ki no nie miec kie w Do mu Dar mstadt”
zo sta nie za pre zen to wa ny film Ma nu e la Stac ke
„Mondsche in kin der” („Dzie ci no cy”) w ory gi nal -
nej wer sji ję zy ko wej. 
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LI PIEC
• 3 lip ca – Wi de o te ka Do ro słe -

go Czło wie ka, am fi te atr
• 4, 9, 11, 16, 18 lip ca – XII

Let ni Fe sti wal Mu zycz ny,
Sta ry Ry nek

• 7 lip ca – Wy sta wa rzeź by
pe da go gów Wy dzia łu Sztuk
Pięk nych UMK w To ru niu,
Płoc ka Ga le ria Sztu ki

• 9 – 11 lip ca – Reg ga e land,
pla ża nad Wi słą

• 15 lip ca – Cho pin.mp3 – ot-
war cie wy sta wy mul ti me -
dial nej w Mu ze um Ma zo -
wiec kim

• 17 lip ca – Cy gań ska noc –
pik nik cy gań ski, pla ża nad
Wi słą

• 24 lip ca – Per fect sym fo nicz -
nie – kon cert w am fi te a trze

• 31 lip ca – 52. Wy ścig do o -
ko ła Ma zo wsza na Sta rym
Ryn ku

SIER PIEŃ
• 6-8 sier pnia – Au di ri ver – 7.

fe sti wal mu zy ki elek tro -
nicz nej, pla ża nad Wi słą

• 12 sier pnia – Obro na Płoc -
ka – wy sta wa ze zbio rów J.
Wa lu sia w Mu ze um Ma zo -
wiec kim

• 14 sier pnia – Obro na Płoc -
ka w 90. rocz ni cę wy da rzeń
w 1920 r. – wy sta wa w
Książ ni cy Płoc kiej

• 14 – 18 sier pnia – ob cho dy
90. rocz ni cy obro ny Płoc ka

przed bol sze wi ka mi, Sta ry
Ry nek, am fi te atr

• 20 – 22 sier pnia – Ry nek sz-
tu ki – fe sti wal na Sta rów ce
i w am fi te a trze 

• 27 – 29 sier pnia – Wy bo -
ry Miss Pol ski w am fi te a -
trze (im pre za mo że być
prze su nię ta na 3-5 wrześ-
nia)

• 28 – 29 sier pnia – Pik nik
Ar che o lo gicz ny, skar pa w
oko li cy Spich le rza

WRZE SIEŃ
• 2-5 wrześ nia – SkAr Pa –

trans gra nicz ny fe sti wal sz-
tuk im. S. The mer so na,
płoc kie in sty tu cje kul tu ry

• 3-5 wrześ nia – Rajd Or le n,
Sta rów ka

• 10 wrześ nia – Fry de ryk Cho -
pin 200 lat – kon cert Płoc kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej

• 10 – 11 wrześ nia – XVIII
Ogól no pol skie Igrzy ska
Mło dzie ży Sa le zjań skiej,
am fi te atr

• 11 wrześ nia – Roc ko we po -
że gna nie la ta

• 15 wrześ nia – wy sta wa po -
kon kur so wa ko mik su jed -
no plan szo we go w Płoc kiej
Ga le rii Sztu ki

• 17 wrześ nia – kon cert
Płoc kiej Or kie stry Sym fo -
nicz nej

• 17-19 wrześ nia – Cho pin,
Ma zo wiec kie Wi bra cje

2010. Sztu ka, tech no lo gia,
czło wiek

• 18 wrześ nia – ka me ral ny
re ci tal cho pi now ski w Do -
mu Dar mstadt

• 23 wrześ nia – Fry de ryk Cho -
pin. Poś ród nut ry su nek kre ślo -
ny i sło wo... – wy sta wa z oka -
zji ob cho dów Ro ku Fry de ry ka
Cho pi na, Książnica Płocka

• 24 wrześ nia – kon cert Płoc kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej

• 25 – 26 wrześ nia – Me mo riał
J. Ka wiec kie go oraz mi strzo -
stwa Pol ski w sprin cie wio -
ślar skim na So bót ce

• 30 wrześ nia lub 7 paź -
dzier ni ka – Bieg Tum ski,
Starówka

PAŹ DZIER NIK
• 1, 17, 22, 29 paź dzier ni ka –

kon cer ty Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej

• 6 paź dzier ni ka – wy sta wa
ma lar stwa Pio tra Na li waj ki,
Płocka Galeria Sztuki

• 14 paź dzier ni ka – Du da –
Gracz Cho pi no wi – wy sta -
wa ma lar stwa w PGS

• 15 – 17 paź dzier ni ka – ka -
me ral ny re ci tal cho pi now -
ski w Do mu Dar mstadt

• 21 paź dzier ni ka – Ma ria
Dą brow ska – otwar cie wy s-
ta wy w Książ ni cy Płoc kiej

• 29 paź dzier ni ka – 8. Me -
mo riał Piór kow skie go w
pły wa niu, Pły wal na Miej -
ska Po do lan ka

• 30 paź dzier ni ka – Ju bi le usz
60-le cia Mło dzie żo we go
Do mu Kul tu ry

LI STO PAD
• 5, 11, 19, 21 li sto pa da –

kon cer ty Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej

• 11 li sto pa da – miej skie uro -
czy sto ści świę ta na ro do we go 

• 16 – 30 li sto pa da – wy sta -
wa cho pi now ska w Do mu
Dar mstadt

• 18 – 20 li sto pa da – 24. Ogól -
no pol skie In ter dy scy pli nar -
ne War szta ty Ar ty stycz ne
„Mistrz -u czeń”, MDK

• 19 li sto pa da – 22. Ogól no -
pol ski Kon kurs Poe tyc ki
im. Wł. Bro niew skie go „O

liść Dę bu”, Książ ni ca
Płoc ka

• 24 li sto pa da – Klą twa Fa -
ra o nów. Ta jem ni ce sta ro -
żyt ne go Egip tu – wy sta wa
w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki

• 27 li sto pa da – ka me ral ny
re ci tal cho pi now ski w Do -
mu Dar mstadt

GRU DZIEŃ
• 3 grud nia – Cho pin ina czej

– kon cert Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej

• 4 grud nia – ka me ral ny re ci -
tal cho pi now ski w Domu
Darmstadt

• 6 grud nia – Mi ko łaj ki przed
ra tu szem

• 10, 12, 31 grud nia – kon-
cert Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej

• 19 grud nia – Wi gi lia przed
ra tu szem

• 31 grud nia – Syl we ster z Or -
kie strą, szko ła mu zycz na

UWA GA! Niek tó re ter mi ny lub
atrak cje mo gą ulec zmia nie, dla te -
go bar dzo pro si my o po twier dze -
nie u or ga ni za to ra. (oprac. rł)

Im pre zo wy 
Płock 2010 (2)

Ka rol Ra dzi wo no wicz jest
wszech stron nym pia ni stą,
wyksz tał co nym w Pol sce i
USA. Od wie lu lat pro wa dzi
oży wio ną dzia łal ność ar ty -
stycz ną kon cer tu jąc z wie lo -
ma zna ny mi or kie stra mi
sym fo nicz ny mi w Pol sce i
za gra ni cą. Czę sto współ pra -
cu je z tak zna ny mi dy ry gen -

ta mi jak Je rzy Mak sy miuk,
An to ni Wit, Ka zi mierz
Kord, Jan Krenz, Ni ko lai
Alek sie jew. Bie rze udział w
zna czą cych mię dzy na ro do -
wych fe sti wa lach mu zycz -
nych m.in. w Pa ry żu, Mosk -
wie, War sza wie, Dusz ni -
kach Zdro ju, Qu e bek, Pra -
dze, San Fran ci sco, Ber li nie,

Sal zbur gu, To kio, Sap po ro,
New Deh li, Me dio la nie, Pe -
sca rze. Je go po dró że ar ty -
stycz ne pro wa dzą przez
wszyst kie kon ty nen ty. Pia -
ni sta pro wa dzi rów nież
dzia łal ność pe da go gicz ną.
Za pra sza ny jest do pro wa -
dze nia otwar tych klas mi str-
zow skich przez wie le uczel-
ni, np. w To kio, San Fran ci -
sco, Ha wa nie, San Jo se,
Lub lia nie, Kra ko wie. Od
wie lu lat jest ju ro rem na róż -
nych kon kur sach pia ni stycz -
nych.

Ja ko je dy ny pia ni sta na
świe cie na grał wszyst kie
dzie ła for te pia no we Igna ce -
go Ja na Pa de rew skie go. Za -

re je stro wał rów nież wszyst -
kie utwo ry F. Cho pi na na
for te pian z or kie strą w wer-
sji ka me ral nej, z kwin te tem
smy czko wym „I So li sti di
Var sa via”. 

Jest pre ze sem Mię dzy na -
ro do we go To wa rzy stwa
Mi łoś ni ków Mu zy ki Pol-
skiej im. I. J. Pa de rew skie -
go w War sza wie. 

Kon cert zor ga ni zo wa no
we współ pra cy z To wa rzy -
stwem im. Fry de ry ka Cho -
pi na w War sza wie. 

(m.w.)

Dom Dar mstadt, so bo ta
20 lu te go, godz. 18. Bi le ty
w ce nie 10 zł.

Ucz ta dla me lo ma nów
Wy bit ny pia ni sta Ka rol Ra dzi wo no wicz wy stą pi z
re ci ta lem for te pia no wym w Do mu Dar mstadt.
Kon cert wpi su je się w cykl im prez or ga ni zo wa -
nych z oka zji 200. rocz ni cy uro dzin Fry de ry ka
Cho pi na. 

Ka rol Ra dzi wo no wicz

Po wra ca my do ka len da rza im prez kul tu ral nych w Płoc -
ku. W po przed nim nu me rze Sy gna łów Płoc kich przed-
sta wi liś my pier wsze pół ro cze, w tym – pre zen tu je my
wy da rze nia kul tu ral ne od lip ca do grud nia 2010.
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Niek we stio no wa nym li de -
rem w wy ści gu po zło to jest
z pew no ścią zes pół Vi ve Kiel -
ce. Jed nak sy stem ro zgry wek
jest zło żo ny z run dy za sad ni -
czej i run dy play -off. Właś nie

ta dru ga od sło na przy no si za -
wsze naj wię cej emo cji i da je
szan sę zes po łom, któ re po gu -
bi ły, z róż nych po wo dów, me -
czo we pun kty. 

Do ta kich dru żyn z pew no -
ścią na le ży Wi sła Płock, któ ra
naj pierw zma ga ła się z pla gą
kon tu zji, a na stęp nie mu sia ła
się poz bie rać men tal nie po
zmia nie szko le niow ca. 

Pier wsze owo ce pra cy no -
we go tre ne ra Tho ma sa Si -
vertsso na płoc cy sym pa ty cy
szczy pior nia ka mo gli oce nić 
7 lu te go pod czas li go we go
spot ka nia z Tra ve lan dem -Spo -
łem Ol sztyn. Zes pół go ści
przed tym me czem zaj mo wał
3. miej sce w ta be li ze stra tą
jed ne go pun ktu do zaj mu ją cej
dru gą lo ka tę Wi sły. Do dat ko -
wej pi kan te rii do da wał fakt, iż
na ław ce tre ner skiej zes po łu

go ści w ro li pier wsze go szko -
le niow ca za sia da by ły za wod -
nik i tre ner płoc czan Krzysz tof
Ki siel. Płoc cza nie roz po czę li
za wo dy ostroż nie w obro nie
i nie co cha o tycz nie w ata ku,

co da ło wy rów na ny obraz gry
w pier wszych 10 mi nu tach
me czu. Czuj nie w bram ce spi -
sy wał się Mar cin Wi cha ry,

któ ry sku tecz nie blo ko wał rzu -
ty ol szty nian, co wo bec nief ra -
sob li wo ści for ma cji ofen syw -
nej wy star cza ło na re mis 4:4.
Jak się póź niej oka za ło był to
ostat ni tak ko rzyst ny wy nik
dla zes po łu przy jezd ne go.
W 11. mi nu cie na pro wa dze -
nie 5:4 wy pro wa dził Wi słę Di -
ma Ku ze lev i od te go mo men -
tu płoc cza nie za czę li wcho dzić
na co raz „wyż sze obro ty”.
Jesz cze przed przer wą wi śla -
kom uda ło się wy pra co wać
zna czą cą prze wa gę bram ko wą
(14:8), w któ rej du ży udział
miał za rów no wspom nia ny
wcześ niej Wi cha ry jak rów -
nież po wra ca ją cy do świet nej
for my Adam Wiś niew ski
(strze lec 10 bra mek w ca łym
spot ka niu). Dru ga część gry to
już praw dzi wa do mi na cja Wi -
sły, wo bec dość bier nej po sta -
wy zes po łu Tra ve lan du, któ ry
jak na pre ten den ta do me da lo -
wej po zy cji nie zach wy cił
zgro ma dzo nych w „Bla szak
Are na” ki bi ców. Osta tecz nie
spot ka nie za koń czy ło się wy -
ni kiem 32:20 i co naj waż niej -
sze po ka za ło, że jest szan sa na
odzy ska nie mi strzow skie go
ty tu łu, gdyż za u wa żal ny jest
pro gres for my w grze po do -
piecz nych Tho ma sa Si vertsso -
na. Naj bliż sze me cze wy ja -
zdo we z Zag łę biem Lu bin
(12.02) i Niel bą Wą gro wiec
(20.02) po win ny dać peł ny
obraz dys po zy cji płoc czan
przed naj waż niej szym me -
czem run dy za sad ni czej z Vi -
ve Kiel ce (24.02) we włas nej
ha li. Piotr Ma rek No wicki

Wi sła znów wy gry wa

Or ga ni za to rzy za pra sza ją
do udzia łu aż w szes na stu ka -
te go riach, m.in. mło dzież
szkół gim na zjal nych (któ ra
wcześ niej ry wa li zo wa ła
o pra wo star tu w fi na le we
włas nych szko łach), po nad -
gim na zjal nych, stu den tów,
a tak że we te ra nów do i po -
wy żej 41 lat czy przed sta wi -
cie li róż nych za wo dów – na -
u czy cie li, służb mun du ro -
wych oraz dzien ni ka rzy.

Me mo riał Ka zi mie rza
Mły nar kie wi cza to jed no -
cześ nie mi strzo stwa Płoc ka
i po wia tu płoc kie go. Or ga ni -
za to rzy pod kre śla ją, że ce lem
im pre zy jest za chę ca nie do
spor to wej ry wa li za cji, pro-
mo wa nie wio ślar stwa ha lo -
we go oraz ucz cze nie pa mię ci
pa tro na im pre zy, wie lo let nie -
go dy rek to ra ZSZ nr 7, dzia -
ła cza spor tu szkol ne go, wy -

cho waw cy wie lu po ko leń
płoc kich spor tow ców. 

Za wo dy zo sta ną ro ze gra ne
5 mar ca w sa li gim na stycz nej
Zes po łu Szkół Tech nicz nych
w Płoc ku („Sie dem dzie siąt -
ka”). Po czą tek zma gań o
godz. 10. 

Wszy scy uczest ni cy bę dą
mu sie li po ko nać dy stans 500
me trów, któ ry jest za pro gra -
mo wa ny w mi ni kom pu te rze
er go me tru. 

Na gro da mi w ry wa li za cji
zes po ło wej bę dą pu cha ry,
a in dy wi du al nej – me da le.

Zgło sze nia za wod ni ków
(na spe cjal nych dru kach do -
stęp nych u or ga ni za to ra)
moż na do ko ny wać do 25 lu -
te go na adres: Płoc kie To wa -
rzy stwo Wio ślar skie, ul. Ka -
wiec kie go 1a, fax 24 262 49
24 lub e-ma il: ptw.1882@
wp.pl (a.b)

Adam Wiś niew ski w spot ka niu 
z Tra ve lan dem -Spo łem Ol sztyn zdo był 10 bra mek
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Me mo riał Ka zi mie rza Mły nar kie wi cza

Do wio seł, 
pa no wie i pa nie!
Już wkrót ce XVIII Płoc kie Er go wio sła. Mo gą w nich
wy star to wać za rów no ucz nio wie róż nych ty pów
szkół, jak też do ro śli.

Pod czas zgru po wa nia w
Dzier żo nio wie (18-28.01)
płoc cza nie ro ze gra li dwa spot -
ka nia kon trol ne. Pier wsza po -
ty czka z Pia stem Gli wi ce
(23.01) za koń czy ła się bez -
bram ko wym re mi sem. Spot ka -
nie z Gór ni kiem Wał brzych
(27.01) płoc cza nie wy gra li 7:0
(4:0). Po po wro cie na włas ne

bo i ska i kil ku dniach tre nin gu
Wi sła zmie rzy ła się ze Star tem
Otwock (3.02) po ko nu jąc
przy jezd nych 4:1 (0:0). Ko lej -
ny spraw dzian (9.02) wy padł
rów nie oka za le. Wy ni kiem 5:1
za koń czy ła się po ty czka wi śla -
ków z wi ce li de rem II li gi gru -
py wschod niej – Świ tem No -
wy Dwór Ma zo wiec ki. Jak wi -

dać po wy ni kach spot kań spa -
rin go wych mo zol na pra ca wy -
ko ny wa na przez sztab szko le -
nio wy pod kie row nic twem
pier wsze go tre ne ra Ja na Zło -
mań czu ka mo że mieć po zy -
tyw ne efek ty pod czas me czów
run dy wio sen nej. W wal ce o li -
go we pun kty ma ją po móc
wzmoc nie nia skła du ja kich do -
ko na li wło da rze płoc kie go klu -
bu. Trzech no wych pił ka rzy
pod pi sa ło kon trak ty z Wi słą
Płock. Są to 23-let ni obroń ca
Łu kasz Na dol ski (po przed nio
nor we ski Sogn dal IL), 27-let ni
de fen syw ny po moc nik Łu kasz

Jusz kie wicz (Wi dzew Łódź)
i 29-let ni ofen syw ny po moc nik
Mar cin No wac ki (Ruch Cho -
rzów). Jusz kie wicz i No wac ki
to pił ka rze, któ rzy na bo i skach
Ek stra kla sy ro ze gra li łącz nie
258 me czów (od po wied nio
101 i 157). Do gry w Wi śle
sku si ła ich per spek ty wa gry
o wyż sze ce le w przy szłym se -
zo nie. W przy pad ku Łu ka sza
Jusz kie wi cza, do prze pro -
wadz ki do Płoc ka go rą co go
za chę cał je go by ły ko le ga
z Wi dze wa, a od kil ku mie się -
cy gracz Wi sły Łu kasz Ma -
słow ski. (p.n.)

Spa rin gi i wzmoc nie nia 

Każ dy za wod nik ma do po ko na nia 
dy stans 500 me trów 

Trwa ją przy go to wa nia pił ka rzy noż nych płoc kiej
Wi sły do wio sen nej run dy re wan żo wej I li gi, któ -
ra wzno wi ro zgryw ki 6-7 mar ca. 

Choć efek ty szli fo wa nia for my przed zbli ża ją cym się fi ni szem kra jo wych
zma gań bę dzie moż na oce nić do pie ro po ostat nim me czu se zo nu, 
to w za sa dzie już dziś moż na wska zać pre ten den tów do po zy cji me da -
lo wych. 
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W lu tym ła su chy ma ją
dwie oka zje do po fol go wa -
nia swo im pod nie bie niom –
tłu sty czwar tek i ostat ki.
Przed szko la ki spraw dzi ły,
jak z przy go to wa niem słod -
kich spe cja łów ra dzą so bie
ich bab cie i dziad ko wie. 

W Miej skim Przed szko lu
nr 34 im. Ku bu sia Pu chat ka
i Je go Przy ja ciół od był się
kon kurs na naj smacz niej szy
wy piek ba bu ni. Jest on og -
ła sza ny co ro ku już od kil ku
lat i wciąż cie szy się za in te -
re so wa niem. Roz strzy gnię -
cie kon kur su od by wa się
pod czas co rocz nej uro czy -
sto ści z oka zji Dnia Bab ci i

Dziad ka, a wy ma ga ją ce
dzie cię ce ju ry oce nia przy-
go to wa ne wy pie ki bar dzo
obiek tyw nie. Uczest ni cy
na gra dza ni są dy plo ma mi i
bu zia ka mi od wnu ków.
For mą po dzię ko wa nia za
pysz no ści są też wy stę py
przed szko la ków oraz słod -
kie ser dusz ka i włas no ręcz -
nie przy go to wa ne przez nie
upo min ki. O opra wę mu zy-
cz ną spot ka nia dba współ -
pra cu ją cy z przed szko lem
ryt mik, a w ka ra o ke z du -
żym za an ga żo wa niem biorą
udział wszy scy za pro sze ni
go ście. 

Ma ria Bia ła szek

Za in te re so wa nie pub li ka -
cją jest du że. Lech Fran cisz -
kie wicz, dy rek tor płoc kie go
Ar chi wum, któ re al bum wy -
da ło, za pew nia, że je śli na -
dal bę dzie tak wy so kie mo że
wy dru ko wać trze cią edy cję
„Pa miąt ki z Płoc ka”.

Al bum za wie ra 167
pocz tó wek z wi do ka mi
Płoc ka, da to wa nych za -
rów no na po czą tek XX
wie ku, jak i la ta 70.
Wszyst kie po cho dzą z ko -
lek cji Le cha Bo rzy ma, któ -
ry uży czył już swej 

ko lek cji w 2004 ro ku do
dwu ję zycz ne go CD ze ska -
na mi 455 kart pocz to wych.
Al bum (for ma tu B5, li czą -
cy 98 stron) kosz tu je 40 zł,
choć na auk cjach in ter ne -
to wych je go ce na sko czy ła
do 150 zł. (rł)

Dru ga pa miąt ka z Płoc ka

Pą czki i fa wor ki
Bab ci Ho nor ki

Ma ją swój bal przysz li
ma tu rzy ści, ma ją też i
przed szko la cy. Nie ina czej
by ło w Miej skim Przed-
szko lu nr 27. Na kar na wa -
ło wą za ba wę za pro si li
dzie ci ar ty ści z Te a tru z
Bia łe go sto ku. Zja wi li się

spi der me ni, pi ra ci, księż ni -
czki, el fy oraz in ne po sta ci
z ba jek. Wspól ne plą sy,
kon kur sy, qu i zy, śpiew
pio se nek spra wi ły, że za -
ba wa by ła przed nia, o
czym świad czą uś miech -
nię te bu zie. (b.j.)

Kar na wa ło we har ce 
na leś nej po lan ce

Pod kie run kiem wo dzi re -
ja z Ło dzi Ja nu sza Wiel go -
sza do mu zy ki z fil mu „Pan
Ta de usz” okra szo no ta niec
efek tow ny mi fi gu ra mi. Na
cze le dłu gie go sze re gu
kro czy li pod rę kę z ma tu -
rzy sta mi: Ar ka diusz
Adam kow ski, re dak tor na -
czel ny „Ga ze ty Wy bor czej
– Płock” (or ga ni za tor im -
pre zy) oraz dy rek to rzy wy -
dzia łów Urzę du Mia sta –
Ro land Bu ry (kul tu ry i
spor tu) i Ewa Ada sie wicz
(edu ka cji). W przy go to wa -
niu po lo ne za przed ra tu -
szem po mo gli Urząd Mia s-
ta oraz Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki, a ho no ro -
wy pa tro nat ob jął nad nim
Pre zy dent Płoc ka Mi ro -
sław Mi lew ski.

To był już szó sty po lo -
nez pod ma gi stra tem. O
wspól nym tań cu bę dą
uczest ni kom przy po mi nać
oko licz no ścio we cer ty fi ka -
ty i pa miąt ko we zdję cia. 

(ab)Oby tak lek ko i z wdzię kiem po szło na ma tu rze...
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Po lo nez przed ra tu szem

Wśród tań czą cych Ewa Ada sie wicz,
dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji UMP

Płoc cy ma tu rzy ści za tań czy li przed ra tu szem po lo ne za... na szczę ście.
Po dob no gwa ran tu je on po wo dze nie na eg za mi nach, więc mi mo mro zu
i śnie gu na Sta ry Ry nek przy by ło wie lu tan ce rzy.

Dru gie wy da nie al bu mu ze sta ry mi pocz tów ka mi, o któ rym pi sa liś my przed
mie sią cem, jest już do stęp ne w Ar chi wum Pań stwo wym przy ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 11 B. Jed nak i tym ra zem na kład jest nie wiel ki (200 egz.).



Bez cen zu ry mo gą wy stę po wać w te le wi zji 
tyl ko po li ty cy. Oni są pusz cza ni na ży wo 
i mo gą ga dać je den na dru gie go, 
co im się tyl ko po do ba.

Tadeusz Drozda

satyryk

Cytat numeru

W O K Ó Ł  N A S

Z ukosa blok rysunkowy

Pew ne go dnia Ju lian Tu wim po sta no wił 
prze pro wa dzić wśród zna jo mych an kie tę. 

Oto jej treść:

Cho pin w ane gdo cie

Ma ła fo ka uro dzi ła się
bia ła, ale gdy do roś nie jej

fu tro bę dzie sza re z jaś -
niej szym nie co brzu -
chem i ciem ny mi ła ta -
mi na ca łym cie le.
Na ra zie ma leń stwo
prze by wa ca ły czas
na brze gu, gdyż jej
fu ter ko jest nie od -
por ne na wo dę,
więc ką piel mog ła by

skoń czyć się tra gicz -
nie. Obec nie w ogro -

dzie jest pięć fok: trzy
sa mi ce, je den sa miec i

mło da fo czka. Jej płeć zo sta -
nie okre ślo na póź niej, gdyż aby

to zro bić trze ba wziąć ją na rę ce, a
do te go te raz nie do pu ści mat ka. 

Oryk sy szab lo ro gie kie dyś czę sto wy -
stę po wa ły w Af ry ce Pół noc nej, dziś za li -
cza ne są do ga tun ku kry tycz nie za gro żo ne -
go, cał ko wi cie wy tę pio ne go na wol no ści.
Płoc kie zoo, uczest ni czą ce w pro gra mie ra -
to wa nia te go ga tun ku, mo że poch wa lić się
spo rym sta dem oryk sów. Zwie rzę ta są bar -
dzo wy trzy ma łe na brak wo dy. W ogro dach
zo o lo gicz nych ży ją do 17 lat. 

(a.m., m.d.)

„Pro szę so bie wy o bra zić, że stał się
cud. Cho pin i Mic kie wicz zmar twych -
wsta li! Poz wo lo no im, z ła ski za świa to -
wych czyn ni ków de cy du ją cych, spę dzić

w War sza wie dwie go dzi ny. Mic kie wicz wi nien
zu żyt ko wać ten czas na wie czór au tor ski. Cho pin
zaś na re ci tal for te pia no wy. Wy stę py ich mu szą
się od być w dwóch róż nych sa lach, ści śle o tej
sa mej po rze. Ni ko mu z pub licz no ści nie wol no
pójść na po ło wę kon cer tu Cho pi na, a po tem na
po ło wę wie czo ru Mic kie wi cza ani od wrot nie.
Al bo – al bo. Na co pan(i) pój dzie?”

Wy nik za sko czył na wet sa me go Tu wi ma: 
wszy scy, bez wy jąt ku, oświad czy li, 

że posz li by na... Cho pi na.

Na ro dzi ny w ogro dzie
Pod ko niec stycz nia w płoc kim zoo przy szedł na świat oryks szab lo ro gi, a kil ka dni póź niej fo ka bał tyc ka.


