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Że by po ka zać za pu sty – za ba wę ty po -
wo wiej ską – w miej skim pej za żu or ga ni -
za to rzy płoc kie go kar na wa ło we go ko ro -
wo du po łą czy li je z ulicz ną pa ra dą. W so -
bo tę, 21 lu te go uli ca mi: Ka zi mie rza Wiel -
kie go, Sta ry Ry nek, Tum ska i Grodz ka
prze szła spo ra gru pa ko lo ro wych, roz tań -
czo nych i roz śpie wa nych za pust ni ków.
Tra dy cyj ne po sta cie za pust ne, tj. Dziad,
Ba ba, Cy gan, Ko za, Bo cian Śmierć,
Anioł i Dia beł mie sza ły się z miej ską gru -
pą prze bie rań ców, idą cą za au tem z ge ne -
ra to rem i dwie ma ko lum na mi, z któ rych
le cia ła ta necz na mu zy ka. Do za ba wy
chęt nie przy łą cza li się płoc cza nie. W ko -
ro wo dzie, któ ry zor ga ni zo wa ło Mu ze um
Ma zo wiec kie, uczest ni czy ła mło dzież ze Sto wa rzy sze nia Te atr Per Se (na zdjęciu) i dwie gru py fol klo ry stycz ne:
z Kar nie wa i Sta roź reb, któ re na za koń cze nie wy stą pi ły na pa tio w ka mie ni cy przy ul. Tum skiej 8.  (rł)

Za pu sto wa lo ve pa ra de
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Qu a dy na zi mę

Zi ma w tym ro ku jest niez byt sro ga, ale od cza su do
cza su tro chę śnie gu jed nak po pa da. A to po tra fi utrud nić
po ru sza nie się po chod ni kach. Za kład Usług Miej skich
wpadł na no wy po mysł od śnie ża nia. Od 1 lu te go na płoc -
kich chod ni kach moż na spot kać spe cjal nie do te go przy -
sto so wa ne qu a dy. – Ma ją na pęd na czte ry ko ła – mó wi
An drzej Grysz pa no wicz, za stęp ca dy rek to ra w Mu ni ser -
wi sie. – Z przo du za in sta lo wa ny jest pług, a z ty łu po sy -
py war ka pia sku.

Po ja zdy moż na spot kać na tra sie od al. Ko by liń skie go
w kie run ku Or le nu. Po opa dach śnie gu do prze je cha nia
ma ją co dzien nie 47 ki lo me trów. (m.d.)

Naj lep si w spor cie
W szó stym ran kin gu naj lep szych płoc kich spor -

tow ców wy bie ra no we dług dwóch kry te riów: naj lep -
sze go i naj po pu lar niej sze go – za rów no spor tow ca
jak i tre ne ra ro ku 2008. Naj po pu lar niej szych wy bie -
ra li ki bi ce, gło su jąc na ku po nach ple bi scy to wych Ga -
ze ty Płock i Ty god ni ka Płoc kie go. Naj lep szych ty po -
wa ła ple bi scy to wa ka pi tu ła, bio rąc pod uwa gę osią -
gnię te w ro ku ubieg łym suk ce sy. Trud ne go za da nia
nie mia ła, bo pod wój ne zwy cię stwo szczy pior ni stów
Wi sły (mi strzo stwo i Pu char Pol ski) trud no by ło
prze bić. W związ ku z tym ty tuł „Naj lep sze go Spor -
tow ca” otrzy ma ła zbio ro wo dru ży na pił ka rzy ręcz -
nych, a ty tuł naj lep sze go tre ne ra, pro wa dzą cy ich do
zwy cię stwa, Bo gdan Za ją czkow ski.

Ki bi ce mie li do wy bo ru 10 spor tow ców i 5 tre ne -
rów. Mia no „naj po pu lar niej sze go spor tow ca” zdo był
Je rzy Ku lik (te nis na wóz kach), a ulu bio nym tre ne -
rem został Zbi gniew Mie rzyń ski (szko le nio wiec ju -
nio rów młod szych Wi sły).

Za wy da rze nie ro ku uz na no „Spot ka nie po la tach”
by łych szczy pior ni stek Ju trzen ki pod wo dzą Mar ka
Bę be ni sty, któ re w mar cu ubieg łe go ro ku zje cha ły do
Płoc ka, by za grać swój ostat ni wspól ny mecz. Na
dru gim miej scu upla so wał się To ur de Po lo gne.

No mi no wa ni spor tow cy i ich fa ni ba wi li się wspól-
nie na Ba lu Mi strzów Spor tu (21 lu te go) w ho te lu
Sta rzyń ski. (j)
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Pier wszy do ty czył utwo rze nia jed no o so bo wej spół -
ki miej skiej „Cen trum In we sty cji Płock”, dru gi – za -
mia ru lik wi da cji Miej skie go Przed szko la nr 8.

O zdję cie z po rząd ku obrad Cen trum In we sty cji
wnio sko wa ła Ko mi sja Skar bu, mo ty wu jąc to bra kiem
do kład niej szych in for ma cji o sen sie i ewen tu al nych
ko rzy ściach, pły ną cych z prze ka za nia re a li za cji czę ści
in we sty cji miej skich ob ce mu pod mio to wi. Wy ra ża li
rów nież oba wy, że mia sto stra ci kon tro lę nad swo i mi
in we sty cja mi, fi nan so wa ny mi prze cież z pie nię dzy
pub licz nych. Po stu lo wa no, by ten te mat prze su nąć na
na stęp ną se sję, kie dy rad ni uzy ska ją na ten te mat wię -
kszą wie dzę. 

Oba wy usi ło wał roz wiać z-ca pre zy den ta Da riusz
Za widz ki, tłu ma cząc, że spół ki ta kie fun kcjo nu ją już
z po wo dze niem w in nych mia stach np. we Wro cła wiu,
a ko rzy ści bę dą przy naj mniej dwie: in we sty cje re a li -
zo wa ne przez spół kę bę dą w su mie tań sze, bo spół ka
bę dzie mog ła odzy skać 22% po dat ku VAT oraz –
w ob li czu spo dzie wa ne go za strzy ku fun du szy eu ro pej -
skich – z mno go ścią za dań ra tu szo we służ by in we sty -
cyj ne mo gą so bie nie po ra dzić. Poś piech w pod ję ciu
tej uch wa ły wska za ny jest na to miast z te go wzglę du,
że od kwiet nia wno sze nie apor tów do spó łek bę dzie
ob cią ża ne ko lej nym po dat kiem VAT.

dokończenie na str. 3

Przez kil ka go dzin rad ni nie mo gli usta lić po rząd ku obrad XXXIII se sji Ra dy Mia sta.
Za mie sza nie spowodowały dwa pro jek ty uch wał.

Zda nia roz bież ne
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Ar tu r Zie liń skiDa riusz Za widz ki
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Pro mo cja w Ber li nie

Od 11 do 15 mar ca w Ber li nie od -
bę dą się ko lej ne mię dzy na ro do we
tar gi tu ry stycz ne „ITB Ber lin”, na
któ rych pro mu je się wie le kra jów.
W ro ku ubieg łym swo je sto i ska mia -
ło 11 ty się cy wy staw ców ze 186 kra-
jów. W tym ro ku Płock swo ją tu ry -
stycz ną ofer tę, przy go to wa ną wspól-
nie z Ma zo wiec ką Re gio nal ną Or ga -
ni za cją Tu ry stycz ną, przed sta wi
zwie dza ją cym na wspól nym sto i sku
pre zen tu ją cym wo je wódz two ma zo -
wiec kie.

Do wy na ję cia

Pre zy dent za twier dził li stę ga ra ży,
sta no wią cych włas ność Gmi ny
Płock, przez na czo nych do wy na ję cia
przez MZGM-TBS. Wol nych jest 6
lo ka li użyt ko wych: przy ul. Do brzyń -
skiej/Nor wi da trzy po 16 mkw. oraz
trzy przy ul. Pa dlew skie go, rów nież
po 16 mkw. Pub licz ny prze targ nie o -
gra ni czo ny na te ga ra że og ło si
MZGM-TBS. 

Alej ki prze ka za ne

W ro ku ubieg łym na te re nie zoo
wy bu do wa no ka na li za cję desz czo wą
dla od wod nie nia ale jek spa ce ro wych
i wy ko na no 680 mkw. chod ni ków
z pol bru ku oraz 1928 mkw. z be to nu
zbro jo ne go. In we sty cja kosz to wa ła
po nad 590 tys. zło tych i te raz zo sta ła
prze ka za na Miej skie mu Ogro do wi
Zo o lo gicz ne mu.

Na przy szłe dro gi

Mia sto od ku pi ło od Kra jo wej Spół -
ki Cu kro wej dwie dział ki o łącz nej
po wierz chni 0,98 ha w Bo ro wi czkach
za pra wie 260 tys. zło tych. Zgod nie
z miej sco wym pla nem za gos po da ro -
wa nia prze strzen ne go tam tę dy pro -
wa dzi dro ga po wia to wa nr 245 Płock
– Wy ko wo.

Na to miast od pry wat nych wła ści -
cie li od ku pio no czę ści dzia łek po -
trzeb nych na po sze rze nie ul. Wy szo -
grodz kiej.

Ko mi sja prob le mo wa

Skład, po wo ła nej w 2001 ro ku,
Miej skiej Ko mi sji Roz wią zy wa nia
Prob le mów Al ko ho lo wych przez mi -
nio ne la ta zo stał znacz nie usz czu plo -
ny, zro dzi ła się więc ko niecz ność po -
wo ła nia no we go 10-oso bo we go gre -
mium. W je go skład wesz li: Wan da
Sos now ska (PZOZ), Han na Kranc
(PZOZ), Zo fia No wa liń ska (KM Po -
li cji), Mał go rza ta Sy ska (MOPS),
Gra ży na Cie ślik (PKPS), El żbie ta
Bruk man (Klub Ab sty nen tów), An na
Ma tu szew ska (Na dzie ja w nas), Ma -
ria Par dy ka (Sąd Re jo no wy), Mał go -
rza ta Pać kow ska (Po rad nia Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz na), Ewa Ja błoń -
ska (Urząd Mia sta). (j)
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* Duń czyk Pe ter Niel sen do łą czył do
zes po łu szczy pior ni stów Wi sły.

* Płoc ka fi lia Wo je wódz kie go Urzę du
Pra cy or ga ni zu je war szta ty z aser -
tyw no ści dla ko biet. Za pi sy pod tel.
024/264 03 75.

* Aresz to wa ny zo stał Ja cek K. przy ja -
ciel ro dzi ny Olew ni ków, po dej rza -
ny o udział w upro wa dze niu
Krzysz to fa.

* Nie trzeź wy ope ra tor ko par ki (0,8 pro -
mi la) przer wał pod czas wy ko pów
(13 lu te go) prze wód ga zo wy w ul.
Szo pe na. Ewa ku o wa no oko licz nych
miesz kań ców.

* Do płoc kiej WKU zgła sza się o 50%
wię cej chęt nych do służ by woj sko -
wej niż w la tach ubieg łych.

* PWSZ pod pi sa ła po ro zu mie nie
o współ pra cy z Płoc ką Or kie strą
Sym fo nicz ną w spra wie re a li za cji
wspól nych pro jek tów mu zycz nych.

* Szpi tal na Wi nia rach, ja ko je den z 9 na
Ma zo wszu, re a li zo wać bę dzie pro gram
„Szpi ta le przy jaz ne kom ba tan tom”.

* Jan Pta szyn Wrób lew ski był go ściem
ina u gu ra cyj ne go kon cer tu w pa tio
Mu ze um Ma zo wiec kie go (14 lu te go)
w no wym cy klu pn. Jazz w mu ze um.

* Cen trum Obrób ki Pre cy zyj nej Pre ci zo
za po wie dzia ło zwol nie nia w mar cu
oko ło 100 pra cow ni ków.

* W bu dyn ku by łe go dwor ca PKS przy
al. Ja cho wi cza otwo rzył swo je biu ro
eu ro po seł Da riusz Gra bow ski (ugru -
po wa nie Na przód Pol sko). 

* W Ma ła cho wian ce i Ja giel lon ce pra w-
ie po ło wa ma tu rzy stów wy bra ła, ja ko
do dat ko wy przed miot na eg za mi nie
doj rza ło ści, ma te ma ty kę.

* Na www.ra dio plock.pl ru szył lo kal ny
ser wis in for ma cyj ny ”Ob ser wa tor”.
Wia do mo ści są na da wa ne co go dzi nę
od 9.30 do 14.30.

* Na kurs sa mo o bro ny dla pań, or ga ni -
zo wa ny przez płoc kich po li cjan tów,
zgło si ło się dwa ra zy wię cej chęt-
nych niż by ło miejsc.

* O 50% zma la ła sprze daż sa mo cho dów
w płoc kich ko mi sach. W sa lo nach
nie jest le piej. (j)

Pier wszy kon kurs na pro jekt pom ni ka
księ cia Bo le sła wa Krzy wo u ste go, og ło szo ny
w ro ku ubieg łym, nie przy niósł po żą da ne go
re zul ta tu. Co praw da, do dru gie go eta pu sąd
kon kur so wy zak wa li fi ko wał trzy pro jek ty,
ale ża den z nich nie uzy skał naj wyż szej oce -
ny i nie zo stał wy bra ny do re a li za cji. Stąd de -
cy zja o og ło sze niu dru gie go kon kur su.

Za mó wie nie (po dob nie ja ki po przed nio)
obej mu je nie tyl ko sam pro jekt 
mo nu men tu, ale tak że kon cep cję wkom-
po no wa nia go w Plac Ga brie la Na ru to wi -
cza. Uczest ni cy na zgło sze nie swo je go
udzia łu w kon kur sie i uzy ska nie szcze gó -

ło we go re gu la mi nu ma ją czas do 20 mar -
ca. Pra cę kon kur so wą mu szą wy ko nać
i zło żyć w Wy dzia le Ur ba ni sty ki i Ar chi -
tek tu ry Urzę du Mia sta Płoc ka w ter mi nie
do 15 czer wca br. Spoś ród nich sąd kon -
kur so wy wy bie rze kil ka naj lep szych, któ re
zak wa li fi ku ją się do dru gie go eta pu. Zwy -
cięz cy bę dą zna ni w po ło wie li sto pa da br.

Na au to rów naj cie ka wszych prac cze -
ka ją na gro dy pie nięż ne. Zwy cię ski pro-
jekt to 45 tys. zło tych i za pro sze nie do
opra co wa nia pro jek tu bu do wla ne go pom-
ni ka. II miej sce pre mio wa ne bę dzie 23 ty -
sią ca mi, a trze cie 12 ty sią ca mi zło tych.(j)

Dru ga szan sa Krzy wo u ste go

Wy glą dem przy po mi na nie co pa pu gę,
wa ży i mie rzy ty le co do rod ny ko gut,
a jest... go łę biem, naj wię kszym na świe -
cie. Od kil ku ty god ni miesz ka w płoc -
kim ogro dzie zo o lo gicz nym.

Ko ro niec pla mo czu by to ga tu nek en -
de micz ny, za miesz ku ją cy na wol no ści
la sy No wej Gwi nei. Płock jest trze cim
ogro dem w Pol sce, po War sza wie
i Wro cła wiu (skąd go łąb przy je chał),
któ ry mo że się nim poch wa lić. Ma pięk -
ne, nie bie sko sza re upie rze nie z pur pu ro -
wym „kra wa tem” na pier siach i cha rak -
te ry stycz nym czu bem na gło wie, któ ry
roz kła da i skła da jak wach larz, nie co
przy po mi na ją cy pa wi ogon. Te zdob ne

pió ra my śli wi z No wej Gwi nei trak tu ją
ja ko tro fe um. Dłu gość cia ła ko roń ca do -
cho dzi do po nad 70 cm, na to miast wa ga
wa ha się w gran i cach 2 – 3 kg. (rł)

Niez wy kły go łąb
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Mi nęło pół miesiąca

Fun da cja „Pol sko-Nie miec kie Po jed na -
nie” re a li zu je 2 no we pro gra my dla osób
posz ko do wa nych w cza sie II woj ny świa to -
wej. Pro gram sa na to ryj ny, adre so wa ny jest
do be ne fi cjen tów Fun da cji i obej mu je dwu-
ty god nio we ku ra cje sa na to ryj ne w pol skich
miej sco wo ściach uzdro wi sko wych. Wnio s-
ki skła dać moż na do 30 czer wca 2009 r.

Pro gram wyp łat za po móg spe cjal nych
skie ro wa ny jest do ofiar na ziz mu, któ re jesz -
cze ni gdy nie ko rzy sta ły z po mo cy Fun da cji
i ak tu al nie znaj du ją się w trud nej sy tu a cji ży -
cio wej i ma te rial nej. Z pro jek tu mo gą sko-
rzy stać oso by skie ro wa ne na pra ce przy mu -
so we, ci któ rzy w wy ni ku bez poś red nich
prze śla do wań doz na ły trwa łe go usz czer bku

na zdro wiu, ja ko dzie ci stra ci ły jed ne go z ro -
dzi ców, by ły ofia ra mi ek spe ry men tów pse u -
do me dycz nych, na sku tek ek splo zji w cza sie
woj ny stra ci ły wzrok, lub by ły upraw nio ne
do uzy ska nia świad czeń ze środ ków nie -
miec kich i au striac kich, ale do ku men ty po -
twier dza ją ce re pre sje prze sła ły po ter mi nie.

Oso by posz ko do wa ne mo gą tak że skła -
dać wnio ski o przyz na nie po mo cy rze czo -
wej (uży wa ny sprzęt re ha bi li ta cyj ny i me -
dycz ny).

Wszyst kie in for ma cje na te mat pro gra -
mów, a tak że niez będ ne dru ki uzy skać moż -
na w Sto wa rzy sze niu Dzie ci Woj ny w Pol -
sce przy uli cy Mi sjo nar skiej 22, we wtor ki,
śro dy i czwar tki w go dzi nach 11-13. (j)

Po moc dla posz ko do wa nych 
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Noc ne wcześ niej
Uwa ga pa sa że ro wie, któ rzy ko rzy sta -

ją z li nii noc nej nr 101. Te raz au to bu sy
Ko mu ni ka cji Miej skiej od jeż dża ją
wcześ niej. Z pęt li Prze my sło wa -Ko -
stro gaj w kie run ku Bo ro wi czek kurs
zo stał prze su nię ty z godz. 2.47 na godz.
2.38. Au to bus z Bo ro wi czek w kie run -
ku Prze my sło wej od jeż dża te raz
o godz. 3.17, za miast o godz. 3.27.

Przy po mi na my rów nież, że już w lu -
tym zo sta ła zam knię ta do od wo ła nia
pęt la Bo ro wic ka -Li ścia sta. Przy sta nek
po cząt ko wy i koń co wy zo stał prze nie -
sio ny na sta rą pęt lę au to bu so wą Bo ro -
wic ka -Bo ta nicz na. (m.d.)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Już nie dłu go po płoc kich uli cach bę dą
jeź dzić czte ry do dat ko we au to bu sy. Ko -
mu ni ka cja Miej ska og ło si ła właś nie
prze targ na ich do star cze nie. O wy bo rze
za de cy du je naj niż sza za o fe ro wa na ce na.
Roz strzy gnię cie prze tar gu po win no od -
być się 20 mar ca. Wy gra na fir ma bę dzie
mu sia ła do star czyć po ja zdy w cią gu 150
dni od udzie le nia za mó wie nia.

Każ dy z au to bu sów ma umoż li wiać
jed no ra zo wy prze wóz mi ni mum 95
osób, w tym 30 na miej scach sie dzą -
cych. Po ja zdy ma ją mieć 11,5-12 me -
trów dłu go ści. Bę dą to au to bu sy ni sko -
po dło go we, trzydrz wio we, wy po sa żo -
ne w sil ni ki wy so ko pręż ne, któ re speł -

nia ją nor mę emi sji za nie czysz czeń mi -
ni mum EU RO 4 4. 

Pod ko niec ubieg łe go ro ku roz strzy -
gnął się prze targ og ło szo ny przez Ko -
mu ni ka cję Miej ską na za kup au to bu su
uży wa ne go. Wy gra ła go fir ma Da fa Da -
nisch Jan z Byd gosz czy. Do Płoc ka tra -
fił po jazd MAN A 21, speł nia ją cy nor -
mę emi sji za nie czysz czeń Eu ro2. Mo że
prze wieźć 91 osób. Wy po sa żo ny jest
w tab li ce świet lne, ma nie za leż ne ogrze-
wa nie wod ne, pne u ma tycz ny fo tel kie -
row cy, ogrze wa ne lu ster ka ste ro wa ne
elek trycz nie i układ ha mul co wy ABS
i ASR. Ko mu ni ka cja zap ła ci ła za au to -
bus 268 tys. 400 zł. (m.d.)

No wy ta bor

Zwy kle ku pu ją ma łe – oko ło 20-me -
tro we miesz ka nia z ni skim czyn szem,
któ re są ła twe w utrzy ma niu. Tu za wsze
mo gli li czyć na Płoc ką Spół dziel nię
Miesz ka nio wą. Jesz cze w 2006 ro ku
uda ło się im ku pić siód me miesz ka nie za
oko ło 35 tys. zł. Co praw da, wy ma ga ło
spo rych na kła dów w re mont, ale po mo gli
ucz nio wie za przy jaź nio nej szko ły bu do -
wla nej oraz fir my i hur tow nie z ma te ria -
ła mi do wy po sa ża nia wnętrz. – Nie ste ty,
ce na miesz kań w ostat nim cza sie bar dzo
uro sła i z pla no wa nych dwóch mo gliś my
ku pić tyl ko jed no, ale za to w peł ni wy po -
sa żo ne i go to we do za miesz ka nia – mó wi
El żbie ta Krzew ska. 

Przez na czy li na nie w ca ło ści dat ki
z 1 proc. na leż ne go po dat ku (fun da cja
ma sta tut Or ga ni za cji Po żyt ku Pub licz -
ne go od 2004 r.), któ rych w 2008 ro ku
uda ło się ze brać 100 tys. zł. Krzew ska
li czy, że po dob nie bę dzie w tym ro ku,
bo – jak mó wi – za kup jed ne go miesz -
ka nia na rok to do bry wy nik. 

Fun da cję, za ło ży ła 17 lat te mu
wspól nie z mę żem Ja nem. Z po cząt ku
or ga ni zo wa li im pre zy do bro czyn ne –
kon cer ty, ba le, auk cje dzieł sztu ki. Po -

ma ga ły oso by pry wat ne, a tak że fir my

i płoc ki sa mo rząd. W ten spo sób po mo -
gli już kil ku na stu mło dym oso bom,
opusz cza ją cym do my dziec ka. Pier wsza
z wy cho wa nek opu ści ła nie daw no
miesz ka nie, usa mo dziel ni ła się. 

– Za sa da jest ta ka, że mo gą miesz kać
jak dłu go chcą. Mu szą je dy nie utrzy mać
miesz ka nie, dbać o nie do mo men tu kie -
dy stać ich bę dzie na za kup lub wy na ję -
cie włas ne go – tłu ma czy Krzew ska.
– Sta ra my się wy bie rać te oso by, któ re
do brze wy ko rzy sta ją ten dar. Jak do tąd
nie po my li li się; z wszyst kim „swo i mi
dzieć mi” ma ją do bry kon takt. Spo ty ka ją
się przy naj mniej raz w mie sią cu, or ga ni -
zu ją wspól nie świę ta. Dla tej mło dzie ży
za wsze zo sta ną „wuj kiem” i „cio cią”.
A cze ka ją ko lej ni. – Ma my trzy no we
po da nia – do da je. 

Każ dy, kto chciał by we sprzeć Fun da -
cję przy roz li cza niu się z fi sku sem, po
wy peł nie niu zez na nia PIT i ob li cze niu 1
proc. po dat ku, po wi nien wpi sać tę kwo -
tę w od po wied nią ru bry kę, po da jąc naz -
wę Fun da cji i nu mer KRS
(0000223790). Szcze gó ły do ty czą ce
wpłat z 1 proc. po da liś my w po przed -
nim nu me rze SP (4/205).

Ra do sław Ła ba rzew ski
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To już ós me miesz ka nie ku pio ne przez Fun da cję „Ich Dom” dla
wy cho wan ków do mów dziec ka, tym ra zem w ca ło ści z wpłat z
1 pro cen ta. Za miesz ka ła w nim pa ra z dziec kiem.

Ko lej ny dom 

Zmia ny na Po dol szy cach
Do koń ca wrześ nia po trwa ją ro bo ty na ul. Zu brzyc kie go. Na od cin ku 395 me -

trów uło żo na zo sta nie ka na li za cja desz czo wa, bę dzie też no we oświet le nie i na -
wierz chnia. Z pa sa dro go we go zo sta nie wy pro wa dzo na ka na li za cja sa ni tar na
i wo do ciąg. Uli ca bę dzie mia ła as fal to wą na wierz chnię, a chod ni ki, zja zdy i się -
ga cze wy ko na ne bę dą z pol bru ku. Ro bo ty na Po dol szy cach Po łud nie wy ko nu je
fir ma Bu do mont, któ rej Urząd Mia sta zap ła ci 1 mln 535 tys. zł. (m.d.)
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Miej ski Za rząd Dróg przy go to wu je
się do prze bu do wy par kin gu przy ul.
War szaw skiej, nie da le ko zoo. Fir ma
po szu ku je wy ko naw cy, któ ry zaj mie
się re mon tem. Do wy ko na nia jest prze-
bu do wa miejsc po sto jo wych, chod ni ka
i wy ja zdu wraz z od wod nie niem. Fir -
my, któ re za in te re so wa ne są przed-
sięw zię ciem ma ją czas do 10 mar ca na
zło że nie ofer ty. O wy bo rze wy ko naw -
cy za de cy du je ce na. Wy bra na fir ma bę -
dzie mia ła trzy mie sią ce na wy ko na nie
wszyst kich ro bót. 

Na par kin gu przy ul. War szaw skiej
zo sta wia ją swo je au ta naj czę ściej kie -
row cy, któ rzy wraz z ro dzi na mi od wie -
dza ją płoc kie zoo. W tej chwi li mo że
tam za par ko wać ok. 20 po ja zdów. Po
roz bu do wie licz ba miejsc zwię kszy się
do 37, czte ry z nich bę dą przez na czo ne
dla osób nie peł no spraw nych. 

Te raz na wierz chnia par kin gu jest bi -
tu micz na, a chod ni ki wy ko na ne są z płyt
be to no wych. Wy ko naw ca prac bę dzie
mu siał ro ze brać ca łą na wierz chnię,
chod ni ki oraz wja zdy. Trze ba też bę dzie

wy ciąć sie dem lip drob no list nych
o śred ni cy 36-55 cm, a czte ry li py zo sta -
ną prze sa dzo ne. No wy par king oraz zja -
zdy bę dą wy ko na ne z kost ki be to no wej
ko lo ru gra fi to we go. Na chod ni kach uło -
żo na zo sta nie pro sto kąt na, be to no wa
kost ka w ko lo rze sza rym. Kra węż ni ki
w miej scu przej ścia dla pie szych zo sta -
ną ob ni żo ne do mak sy mal nie 2 cm po -
wy żej jezd ni. Dzię ki te mu oso by na
wóz kach bę dą mog ły się swo bod nie po -
ru szać. (m.d.)

Wię cej miej sca

dokończenie ze str. 1
W dru gim te ma cie rzecz spro wa dza

się do bra ku zgo dy na lik wi da cję
przed szko la. W imie niu dość licz nie
przy by łych na se sję ro dzi ców, Ar tur
Zie liń ski do wo dził, że o tym, że
przed szko le jest w złym sta nie tech-
nicz nym wie dzia no od 2006 ro ku i nic
przez ten czas nie zro bio no. Czę ści
rad nych i ro dzi ców nie prze ko ny wa ły
ar gu men ty z-cy pre zy den ta Pio tra Ku -
be ry, że wszyst kie dzie ci z „ósem ki”,
jak rów nież pra cu ją cy tam per so nel,
znaj dą miej sca w in nych pla ców kach,

a nikt nie weź mie od po wie dzial no ści
za dzie ci, prze by wa ją ce w po miesz -
cze niach w złym sta nie tech nicz nym.
Prze rzu ca jąc się licz ba mi i ar gu men ta -
mi, każ da ze stron pró bo wa ła udo wod -
nić swo je ra cje. Klub PiS zło żył wnio -
sek o wy ko na nie po now nej, bar dziej
szcze gó ło wej ek sper ty zy, któ ra od po -
wie dzia ła by na py ta nie, czy bu dy nek
mu si być od paź dzier ni ka wy łą czo ny
z użyt ko wa nia.

Po be zo woc nej dy sku sji oba pun kty
zo sta ły zdję te z po rząd ku obrad lu to wej
se sji Ra dy Mia sta. E. J.

Zda nia roz bież ne
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W przy szło ści w na szym mie ście
pow sta nie no we cen trum mo ni to rin gu.
Bę dzie mie ści ło się przy ul. Ar mii Kra-
jo wej 62, czy li w bu dyn ku ko mi sa ria tu
po li cji na Po dol szy cach. Na płoc kich
uli cach przy bę dzie też ka mer. 

Te raz mia sto mo ni to ro wa ne jest przez
72 ka me ry, któ re usta wio ne są prze de
wszyst kim w cen trum Płoc ka, przy dro-
gach wy lo to wych i na głów nych skrzy żo -
wa niach. Nie ma na to miast pod glą du co
dzie je się np. w pob li żu cen trów han dlo -
wych, na te re nach re kre a cyj nych, ob sza -
rach, gdzie ma ją prze bie gać ob wod ni ce
i w miej scach in ten syw nej za bu do wy
miesz ka nio wej. Ka me ry swo im za się -
giem nie obej mu ją też wie lu przy stan ków

au to bu so wych, któ re są de wa sto wa ne,
naj czę ściej przez gru py mło dzie ży.
W tych miej scach wła dze mia sta pla nu ją
po sta wić ka me ry. A wszyst ko po to, aby
na płoc kich uli cach by ło bez piecz niej. Jak
czy ta my w uza sad nie niu do uch wa ły,
pod ję tej na ostat niej se sji Ra dy Mia sta:
pro ces przy go to wa nia i re a li za cji przed-
sięw zięć zwią za nych z sy ste mem mo ni to -
rin gu to mi ni mum 18-24 mie się cy. 

No we cen trum mu si pow stać w in -
nym miej scu, po nie waż w ra tu szu nie
ma już miej sca, za rów no na usta wie nie
no we go sprzę tu, jak i sta no wisk dla pra-
cow ni ków, któ rzy 24 go dzi ny na do bę
ob słu gu ją ka me ry i spraw dza ją, co dzie -
je się na uli cach. (m.d.) 

Pod czuj nym okiem

Szko ła Pod sta wo wa nr 13 bę dzie no -
sić imię Ja na Brzech wy. Pla ców ka mie -
ści się przy ul. Sier pec kiej 15. Z wnio -
skiem o na da nie imie nia wy stą pi ła dy -
rek tor szko ły. W uza sad nie niu, któ re
przed sta wi ła Ra dzie Mia sta na pi sa ła:
wy bie ra jąc na pa tro na na szej szko ły Ja -
na Brzech wę od da my hołd je go twór -
czo ści oraz ucz ci my pa mięć czło wie ka
bli skie go ser com dzie ci i do ro słych.

Jan Brzech wa uro dził się w 1900 ro ku
w Żme ryn ce na Po do lu. Je go praw dzi we
naz wi sko to Les man. Był stry jecz nym
bra tem Bo le sła wa Leś mia na. Z wyk-
sz tał ce nia był ad wo ka tem, ale z za mi ło -
wa nia poe tą, sa ty ry kiem, tłu ma czem.
Za de biu to wał w wie ku 15 lat pi sząc –
pod pse u do ni mem Sze r-Szeń – tek sty

sa ty rycz ne do ka ba re tu. Jed nak naj wię -
kszą sła wę przy nio sły mu wier sze dla

dzie ci, m.in. Ka czka Dzi wa czka, Przy-
go dy Pchły Szach raj ki, Tań co wa ła ig ła
z nit ką. W 1953 ro ku uka za ło się pier-
wsze wy da nie wy bo ru wier szy „Brzech-
wa dzie ciom”, a pięć lat póź niej „Sto
ba jek”. Brzech wa jest też au to rem cy klu
po wie ści o przy go dach pa na Klek sa. 

Wier sze Brzech wy od dzia ły wu ją na
po sta wy mło de go po ko le nia za poś red -
nic twem dow ci pu, ka ry ka tu ry, gro te ski
– czy ta my w uza sad nie niu dy rek tor
szko ły Wan dy Cup ty. – Uczą ob ser wa -
cji i kry tycz ne go my śle nia, co współ gra
z mot tem, za ło że nia mi i za da nia mi pro-
gra mu wy cho waw cze go szko ły. Dzię ki
roz po wszech nia niu twór czo ści Brzech-
wy ła twiej bę dzie nam pro wa dzić pra cę
wy cho waw czą, roz wi jać wy o braź nię
ucz niów, or ga ni zo wać pro gra my, kon -
kur sy i sce na riu sze uro czy sto ści. (m.d.)

Poe ta pa tro nem

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o za in te re so wa nie od po -
wied nich służb sa mo cho da mi do staw -
czy mi, któ re do star cza ją to war do
skle pu PSS Zgo da przy al. Ja na Pa wła
II 39. 2/ Po now nie wno szę o bu do wę
przed szko la, bądź fi lii Przed szko la nr
4 na Po dol szy cach Po łud nie. 3/ Wno -
szę o zor ga ni zo wa nie cy klicz nych im -
prez spor to wych przez MZOS na bo i -
sku przy Szko le Pod sta wo wej nr 22.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Po now nie wno szę o uak tu al nia nie
pi sem nych, co mie sięcz nych in for ma -
cji do ty czą cych re a li za cji in we sty cji,
pro wa dzo nych przez zes pół ds. stra te -
gicz nych in we sty cji dro go wych. 2/
Do ty czy bu do wy dróg wraz z in fra -
struk tu rą na osie dlu Par ce le.

Bar ba ra Smar dzew ska-Cz miel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Ja kie dzia ła nia zo sta ły pod ję te
przez śro do wi ska i służ by od po wie -
dzial ne za bez pie czeń stwo w mie ście,
aby wy e li mi no wać ry zy ko ogra ni cze -
nia pa tro li po li cyj nych? 2/ Pro szę
o roz wa że nie moż li wo ści wpro wa dze -
nia 50% ul gi na prze ja zdy au to bu sa mi
KMP dla osób z orze czo nym stop-
niem nie peł no spraw no ści, bez pra wa
do świad czeń. 3/ Pro szę o za re zer wo -
wa nie środ ków w WPI na re mont
Szko ły Pod sta wo wej nr 15 (wy mia na

płyt chod ni ko wych, sto lar ki okien nej,
po dłóg i po sa dzek, ocie ple nie, mo der -
ni za cja in sta la cji elek trycz nej).

Lech La tar ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się o uzu peł nie nie ubyt -
ków w jezd ni na prze jeź dzie ko le jo -
wym przy ul. Oto liń skiej.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o wy ko na nie na pra wy na-
wierz chni ul. Pszen nej.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o wy ko na nie, w trak cie re -
mon tu pły wal ni Po do lan ka, sa u ny pa -
ro wej. 2/ Wno szę o zmo bi li zo wa nie
służb miej skich do in ter wen cji w spra -
wie prze strze ga nia zna ku dro go we go –
za kaz za trzy my wa nia się i po sto ju po -
ja zdów na dro dze po ża ro wej przy ul.
Hu bal czy ków 4 i 2. 3/ Wno szę o stwo -
rze nie miej skiej, be zob słu go wej wy po -
ży czal ni ro we rów i za kup kil ku dzie -
się ciu ro we rów (po dob na wy po ży czal -
nia dzia ła w Kra ko wie). 4/ Wno szę
o wy eg zek wo wa nie od wła ści cie la
dział ki przy al. Ki liń skie go (po mię dzy
Urzę dem Do zo ru Tech nicz ne go a par -
kin giem strze żo nym) upo rząd ko wa nia
te re nu. 5/ Na ja kim eta pie jest wy bór
biu ra in for ma cji gos po dar czej, któ re
bę dzie pro wa dzi ło ewi den cje dłuż ni -
ków ali men ta cyj nych? 6/ Wno szę
o umiesz cze nie wy raź nej in for ma cji
przy wej ściu do sa li po sie dzeń Ra dy
Mia sta o wyz na czo nych miej scach do
pa le nia pa pie ro sów. 7/ Wno szę
o wpro wa dze nie moż li wo ści zap ła ty
kar tą płat ni czą lo kal nych po dat ków
i nie ob cią ża nie pro wi zją za te tran sak -
cje po dat ni ków. Opr. (j)

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

1. UCH WA ŁA NR 467/XXXIII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umów na okres prze kra cza ją cy rok bu dże -
to wy,

2. UCH WA ŁA NR 468/XXXIII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Pło-
c ka na 2009 rok,

3. UCH WA ŁA NR 469/XXXIII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Pło-
c ka na 2009 rok,

4. UCH WA ŁA NR 470/XXXIII/09
w spra wie roz bu do wy sy ste mu mo ni to rin gu
wi zyj ne go mia sta Płoc ka,

5. UCH WA ŁA NR 471/XXXIII/09
w spra wie zmia ny uch wa ły Nr 149/X/07
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 26 czer wca 2007
ro ku w spra wie dop łat do czyn szu za lo ka le
zre a li zo wa ne w ra mach pro gra mu bu do wy
300 miesz kań czyn szo wych we współ pra cy
z Miej skim To wa rzy stwem Bu dow nic twa
Spo łecz ne go Sp. z o.o.,

6. UCH WA ŁA NR 472/XXXIII/09
w spra wie upo waż nie nia Spół ki „Wo do cią gi
Płoc kie” Sp. z o.o. do zło że nia wnio sku

o do fi nan so wa nie ze środ ków Fun du szu
Spój no ści pro jek tu pod naz wą „Upo rząd ko -
wa nie gos po dar ki ście ko wej na te re nie mia -
sta Płoc ka” oraz przy ję cia do re a li za cji
przed sięw zię cia,

7. UCH WA ŁA NR 473/XXXIII/09
w spra wie za twier dze nia pro jek tu i udzie le -
nia peł no moc nic twa do re a li za cji przez
Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Płoc ku pro jek tu sy ste mo we go współ fi -
nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Ka pi tał Ludz ki 2007 – 2013, Prio ry tet
VII Pro mo cja in te gra cji spo łecz nej, Pod-
dzia ła nie 7.1.1 Roz wój i upo wszech nia nie

ak tyw nej in te gra cji przez oś rod ki po mo cy
spo łecz nej oraz Pod dzia ła nie 7.1.2. Roz wój
i upo wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji przez
po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie,

8. UCH WA ŁA NR 474/XXXIII/09
w spra wie na da nia imie nia Szko le Pod sta -
wo wej Nr 13 w Płoc ku,

9. UCH WA ŁA NR 475/XXXIII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na re a li za cję
przez Szko łę Pod sta wo wą Nr 5 w Płoc ku
Ogól no pol skie go Pro gra mu Roz wo ju Chó -
rów Szkol nych Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi-
c twa Na ro do we go – „Śpie wa ją ca Pol ska”,

10. UCH WA ŁA NR 476/XXXIII/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr

662/XXXI/00 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
19 wrześ nia 2000 ro ku w spra wie sprze da -
ży nie ru cho mo ści sta no wią cych włas ność
Gmi ny Płock,

11. UCH WA ŁA NR 477/XXXIII/09
w spra wie wy dzier ża wie nia nie ru cho mo ści
grun to wej sta no wią cej włas ność Gmi ny–
Mia sto Płock przy ul.Ko le gial nej w Płoc ku,

12. UCH WA ŁA NR 478/XXXIII/09
w spra wie wy dzier ża wie nia nie ru cho mo ści
grun to wych sta no wią cych włas ność Gmi -
ny–Mia sto Płock przy uli cy Sier pec kiej
w Płoc ku,

13. UCH WA ŁA NR 479/XXXIII/09
w spra wie wy dzier ża wie nia nie ru cho mo ści
grun to wej sta no wią cej włas ność Gmi ny–
Mia sto Płock przy ul.Mio do wej w Płoc ku,

14. UCH WA ŁA NR 480/XXXIII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na sprze daż
w dro dze prze tar gu ust ne go nie o gra ni czo ne -
go nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo -
nej w Płoc ku, Obręb 10,

15. UCH WA ŁA NR 481/XXXIII/09
w spra wie skar gi Pa na Eu ge niu sza Ko ziń -
skie go zam. w No wym Bo ry sze wie na Pre -
zy den ta Mia sta Płoc ka,

16. UCH WA ŁA NR 482/XXXIII/09
w spra wie skar gi Pa ni Ma rio li Ada miak zam.
w Płoc ku na dzia ła nia Dy rek to ra Miej skie go
Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku.
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z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXXIII 
se sji w dniu 24 lutego 2009 roku:
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Rok szkol ny 2008/2009 to dla Szko ły
Pod sta wo wej nr 22 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi wy jąt ko wy czas. Pla ców ka
ob cho dzi dwu dzie sto le cie ist nie nia. Na -
u czy cie le, przed sta wi cie le ro dzi ców, za -
pro sze ni go ście i przy ja cie le szko ły
spot ka li się 20 lu te go na uro czy stej ga li. 

Przy bla sku świec był czas na wspom-
nie nia. 1 wrześ nia 1988 ro ku roz po czę -
ło na u kę 69 dzie ci z klas I-III pod kie -
run kiem sze ściu na u czy cie li. Pier-
wszym dy rek to rem zo sta ła Mał go rza ta
Ro gal ska. Szko ła nie po sia da ła wów-
czas włas ne go bu dyn ku. Za ję cia od by -
wa ły się w trzech sa lach klu bu osie dlo -
we go, na le żą ce go do spół dziel ni miesz -
ka nio wej „Che mik”. – Lek cje od by wa ły
się na trzy zmia ny, od go dzi ny 8 do
18.30 – opo wia da ły na ga li lek tor ki. – 1
wrześ nia 1993 ro ku ślu bo wa nie zło ży ła
pier wsza nie peł no spraw na uczen ni ca. 

W 1995 ro ku wła dze mia sta pod ję ły
de cy zję o roz po czę ciu bu do wy no wej
szko ły. W grud niu 1996 ro ku na stą pi ło
otwar cie tzw. ma łe go bu dyn ku szko ły.
Wstę gę uro czy ście prze ciął m.in. ów -
czes ny Pre zy dent RP – Alek san der
Kwaś niew ski. Dwa la ta póź niej szko ła
otrzy ma ła sztan dar i imię Ja nu sza Kor-
cza ka. W 1999 ro ku ru szy ła bu do wa
tzw. du żej szko ły. Dy rek to rem zo sta ła
Mał go rza ta Ka miń ska -Juc kie wicz, któ -
ra tę fun kcję peł ni do dziś. No we skrzy -

dło zo sta ło od da ne do użyt ku w 2001
ro ku. 

Od 2000 ro ku na te re nie pal ców ki za -
czę ły fun kcjo no wać kla sy pły wac kie.
Mło dzi spor tow cy, zdo by wa jąc pu cha ry
i me da le, roz sła wia ją imię szko ły. W ro -
ku szkol nym 2001/2002 roz po czę ły pra -
cę pier wsze od dzia ły in te gra cyj ne.
Szko ła zy sku je mia no Szko ły Pod sta -
wo wej z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi. 

Dziś w szko le uczy się 1005 ucz niów.
Ka dra li czy 177 osób. W 2003 ro ku pla -
ców ka uzy ska ła cer ty fi kat „Szko ły
z kla są”, a trzy la ta póź niej „Szko ły
wspie ra ją cej uzdol nie nia”. – Po nad to
je steś my szko łą bez prze mo cy i z lek ki mi
ple ca ka mi – pod su mo wa ła lek tor ka
w trak cie pre zen ta cji. 

Dzie cia ki co ro ku uczest ni czą w wie lu
kon kur sach, spo ty ka ją się na wie lu im -
pre zach przy go to wy wa nych wspól nie
z na u czy cie la mi i ro dzi ca mi. Z oka zji ju -
bi le u szu za pro sze ni go ście mo gli obej-
rzeć spek takl „Chłop cy z pla cu bro ni”
(na zdję ciu) w adap ta cji i re ży se rii Ja ro -
sła wa Wa nec kie go na pod sta wie po wie -
ści F. Mol na ra. Nie oby ło się też bez po -
dzię ko wań i ży czeń za rów no dla dy rek -
cji szko ły, na u czy cie li, jak i dla przy ja -
ciół i spon so rów pla ców ki. Moż na też
by ło obej rzeć wy sta wę fo to gra ficz ną
po świę co ną hi sto rii i dzia łal no ści szko -
ły za ty tu ło wa ną „22x20”. (m.d.)

Dwa dzie ścia lat mi nę ło

Po czą tek ro ku to do bry czas na
pod su mo wa nie ubieg ło rocz nej dzia -
łal no ści. 

– W 2008 ro ku od no to wa liś my 2808
zda rzeń. To o 154 wię cej niż rok wcześ -
niej. 1056 ra zy stra ża cy wy jeż dża li do
po ża rów. Po zo sta łe zda rze nia za li cza my
do tzw. in nych, miej sco wych za gro żeń.
Są to m.in. wy pad ki sa mo cho do we,
w któ rych po ma ga my np. wy cią gnąć
oso by posz ko do wa ne. W ubieg łym ro ku
w wy pad kach w Płoc ku i na te re nie po -
wia tu płoc kie go zo sta ło ran nych 467
osób, a 34 po nio sły śmierć. 

W 2008 ro ku by ło aż o 25 proc. wię -
cej po ża rów niż w 2007 ro ku. Z cze go
wy ni ka ta ki wzrost?

– Mie liś my wię cej ma łych po ża rów.
Czę ściej wy jeż dża liś my np. do pa lą cych
się traw. Nie ste ty, su cha po go da nam
nie sprzy ja. A tak by ło w ubieg łym ro -
ku. Naj groź niej szy i naj wię kszy był po -
żar la su w oko li cach Du ni no wa. Na
szczę ście, w ubieg łym ro ku nie by ło
ofiar śmier tel nych. 

Stra ty po po ża rach by ły mniej sze
niż rok wcześ niej?

– Sza cu je my, że wy nio sły one po nad
osiem mi lio nów zło tych. To po nad trzy
mi lio ny mniej niż w 2007 ro ku. Uda ło
nam się ura to wać mie nie war te 9,7 mi l-
io na zło tych, a rok wcześ niej – 7,4 mln
zło tych.

Jak co ro ku ko men da miej ska PSP
wzbo ga ci ła się o no wy sprzęt. Co
przy by ło?

– Ku pi liś my wy po sa że nie za ok. 700
ty się cy zło tych. By ły to m.in.: trzy
zbior ni ki do zbie ra nia sub stan cji ro po -
po chod nych, ski mer do ro zdzie la nia
sub stan cji ro po po chod nych od wo dy,
za po ry sor pcyj ne do zbie ra nia sub stan -
cji ro po po chod nych, po dusz ki do pod-
no sze nia i usz czel nia nia np. cy stern i ru -
ro cią gów oraz dwa kom ple ty cięż kich
urzą dzeń hy dra u licz nych do ra tow nic -
twa dro go we go. Uda ło nam się też ku -
pić sześć kom ple tów ubrań nur ko wych,
pon ton ra tow ni czy oraz dzie więć kom-
ple tów ubrań ga zosz czel nych z apa ra ta -
mi po wietrz ny mi i łącz no ścią pod heł -
mo wą.

Ale bez po mo cy z zew nątrz za ku py
by ły by skrom niej sze?

– W ubieg łym ro ku na za ku py po zy -
ska liś my oko ło 350 ty się cy zło tych. Pie -
nią dze te po cho dzi ły z Wo je wódz kie go
Fun du szu Och ro ny Śro do wi ska i Gos -
po dar ki Wod nej, Ko men dy Głów nej
i Wo je wódz kiej PSP, Urzę du Mia sta
Płoc ka, Or le nu oraz PERN-u.

A co za mie rza cie ku pić w tym 
ro ku?

– Po trze by są du że i wszyst ko za le ży
od te go, ja ką po moc otrzy ma my. Nasz
te go rocz ny bu dżet przez na czo ny za za -
kup sprzę tu jest na po dob nym po zio mie
jak w 2008 ro ku. Po trzeb ny jest nam np.
25-me ro wy pod noś nik, wod ny sa mo -
chód kon te ne ro wy i sprzęt hy dra u licz -
ny. Mu si my uzy skać wspar cie, bo sa mi
nie da my ra dy. Wie rzę, że jak co ro ku
otrzy ma my do dat ko we pie nią dze z zew -
nątrz.

W miej skiej ko men dzie w Płoc ku
pra cu je 160 stra ża ków. Czy ta licz ba
w tym ro ku się zmie ni?

– Na szczę ście nie pla nu je my żad -
nych re duk cji, wręcz prze ciw nie. Praw-
do po dob nie już niebawem og ło si my no -
wy na bór. Chcie li byś my przy jąć 6-8
osób. Je steś my fi nan so wa ni z bu dże tu
pań stwa, ale pie nię dzy na wyp ła ty na
pew no nie za brak nie.

Wy glą da na to, że świa to wy kry zys
nie do się gnie stra ży po żar nej?

– Nie ste ty, aż tak do brze to nie wy glą -
da. Co ro ku w bu dże cie ko men dy wo je -
wódz kiej stra ży by ły za re zer wo wa ne
pie nią dze na no we in we sty cje. W 2009
ro ku ich nie ma. 

Czy w ja kiś spo sób Płock to od czu je?
– Tak. Ma my już pro jekt no we go bu -

dyn ku Jed nost ki Ra tow ni czo -Gaś ni czej
nr 2 na Ra dzi wiu. Jest też poz wo le nie na
bu do wę. Li czy liś my, że w tym ro ku bę -
dzie my mo gli og ło sić prze targ na wy ko -
naw stwo. Ale nie mo że my te go zro bić,
gdyż nie ma my zag wa ran to wa nych pie -
nię dzy. Wpraw dzie ma my pod pi sa ne
po ro zu mie nie z Pre zy den tem Płoc ka na
współ fi nan so wa nie te go przed sięw zię -
cia, ale aby roz po cząć bu do wę mu si my
mieć prze de wszyst kim środ ki z bu dże -
tu pań stwa. Nie ma więc szan sy, aby
w cią gu dwóch lat stra ża cy z Ra dzi wia
prze nie śli się do no wej sie dzi by. 

Dzię ku ję za roz mowę

Po trzeb ne nam wspar cie
Z ko men dan tem Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Płoc ku Krzysz to fem Frą czkow -
skim roz ma wia Mał go rza ta Da nie luk.

In sty tut Pe da go gi ki Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej był or ga ni -
za to rem trze ciej ogól no pol skiej kon fe -
ren cji na u ko wej pt. „Kształ ce nie – stra -
te gie, kon cep cje, idee” z udzia łem
przed sta wi cie li kil ku na stu kra jo wych
oś rod ków aka de mic kich i go ści za gra -
nicz nych z Nie miec i Ukra i ny. Uczest-
ni cy, pod czas dwud nio wych obrad (23-
24 lu te go) w So czew ce sku pi li się wo -
kół na stę pu ją cych za gad nień:

– Prze mia ny stra te gii kształ ce nia na u -
czy cie li na tle pol skich i mię dzy na ro do -
wych tra dy cji edu ka cyj nych.

– Tech ne i ethos w kształ ce niu na u -
czy cie li.

– Od mia ny ko mu ni ka cji w pro ce sie
edu ka cji.

– Ję zyk w edu ka cji – ko mu ni ka cja
i kształ ce nie.

– In no wa cyj ność w kształ ce niu stu-
den tów pe da go gi ki a prak ty ka za wo do -
wa.

– Na u czy ciel ja ko ani ma tor kul tu ry
w śro do wi sku lo kal nym.

W kon fe ren cji wzię li też udział na u -
czy cie le ze szkół pod sta wo wych i gim -
na zjów woj. ma zo wiec kie go. mz

Ję zyk – ko mu ni ka cja
Ku ra to rium Oświa ty w War sza wie zor ga -

ni zo wa ło dla ucz niów szkół pod sta wo wych
wo je wódz twa ma zo wiec kie go kon kurs
przy rod ni czy pod ha słem, ,,Wo da w przy -
ro dzie”. Skła dał się on z trzech eta pów:
szkol ne go, re gio nal ne go i wo je wódz kie go.

W Szko le Pod sta wo wej nr 18 ucz nio -
wie przy go to wy wa li się do kon kur su pod
kie run kiem na u czy cie la przy ro dy – Iwo ny
Zie liń skiej. Przy go to wa li się nie źle, sko ro
do trze cie go eta pu zak wa li fi ko wa ło się
czwo ro ucz niów tej szko ły. Fi nał miał
miej sce 7 lu te go w War sza wie. Dwo je
ucz niów ,,18”: Bar tosz Bur ny i Agniesz -
ka Ka czo row ska zo sta li la u re a ta mi kon -
kur su, na to miast fi na li sta mi: Ma gda Lesz -
czyń ska i Ada Sta nusz kie wicz.

Agniesz ka i Bar tek, zgod nie
z upraw nie nia mi la u re a tów, zo sta li

zwol nie ni ze spraw dzia nu kom pe ten -
cji i jest to rów noz nacz ne z uzy ska -
niem naj wyż sze go wy ni ku, czy li 40
pun któw. IJ

O przy ro dzie wie dzą wie le
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O do da tek mo gą sta rać się oso by, któ -
re ma ją trud ną sy tu a cję fi nan so wą 
i ma ją prob le my z op ła ce niem czyn szu,
ra chun ków za wo dę i ogrze wa nie, za ku -
pem wę gla.

– W 2008 ro ku wpły nę ło do nas 5535
wnio sków o przyz na nie do dat ku – mó wi
Mał go rza ta Du dziak, głów ny spe cja li sta
w zes po le ds. do dat ków miesz ka nio -
wych Wy dzia łu Spraw Ad mi ni stra cyj -
nych Urzę du Mia sta. – Wy da liś my 329
de cy zji ne ga tyw nych. 

Licz ba wnio sków w ubieg łym ro ku
by ła mniej sza o pra wie 800 niż w 2007
ro ku. O do da tek naj czę ściej ubie ga ją się
lo ka to rzy miesz kań bę dą cych w za so -
bach spół dziel ni miesz ka nio wych (46
proc.) oraz lo ka li ko mu nal nych (32
proc.). Po zo sta łe – 22 proc. – to oso by,
któ re zaj mu ją lo ka le na le żą ce do wspól-
not miesz ka nio wych, Miej skie go To wa -
rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz ne go
oraz na jem cy miesz kań w pry wat nych
ka mie ni cach. 

– Śred nia wy so kość do dat ku wy no si
nie wie le po nad 160 zło tych mie sięcz nie
na ro dzi nę – mó wi Du dziak. 

Do dat ki miesz ka nio we wyp ła ca ne są
od 14 lat; od lu te go 1995 ro ku. Co ro ku
naj wię cej wnio sków wpły wa w stycz niu
oraz lip cu.

Wa run ki

Oso by, któ re chcą ubie gać się
o przyz na nie do dat ku miesz ka nio we go
mu szą jed no cześ nie speł nić trzy wa -
run ki. 

Po pier wsze, waż ny jest do chód na
oso bę w ro dzi nie. Je śli ktoś pro wa dzi
jed no o so bo we gos po dar stwo wte dy do -
chód brut to nie mo że prze kra czać 1113
zł. Je śli ro dzi na skła da się z dwu- lub
wię cej osób, wte dy do chód mie sięcz ny
brut to na oso bę nie mo że być wyż szy
niż 796 zł.

Dru gą waż ną rze czą jest po wie-
rz chnia miesz ka nia. W przy pad ku jed-
nej oso by nie mo że być ona wię ksza niż
45,5 mkw., w przy pad ku dwóch osób –
nie wię cej niż 52 mkw., trzech osób –
58,5 mkw., czte rech – 71,5 mkw., a pię -
ciu – 84,5 mkw. 

Trze cim wa run kiem, któ ry trze ba
speł nić jest ty tuł praw ny do lo ka lu. 

– Trze ba po sia dać umo wę naj mu,
włas no ści lub spół dziel cze pra wo do lo -
ka lu – wy jaś nia Mał go rza ta Du dziak. 

Je śli wszyst kie wa run ki zo sta ły speł -
nio ne jest du ża szan sa, że do da tek
miesz ka nio wy zo sta nie przyz na ny. 

– Ale nie za wsze – do da je Du dziak. –
Bar dzo waż na jest tak że wy so kość wy -

dat ków, czy li ile kosz tu je utrzy ma nie
miesz ka nia. 

We dług usta wy lo ka tor mu si tak gos -
po da ro wać swo i mi do cho da mi, aby
część z nich przez na czyć na op ła ty. 

– Jest to tak zwa ny udział włas ny i jest
on na li cza ny pro cen to wo od do cho du –
mó wi głów ny spe cja li sta.

W przy pad ku gos po dar stwa jed no -
o so bo we go jest to 15 proc. do cho du da -
nej oso by. Je śli w lo ka lu miesz ka ją 2-4

oso by, to udział włas ny wy no si 12 proc.
do cho du osią ga ne go przez wszyst kich
człon ków ro dzi ny, a w przy pad ku wię -
cej niż pię ciu osób – 10 proc.

Niez będ ne for mal no ści

Je śli zo sta ły speł nio ne już wszyst kie
wa run ki, moż na przy stą pić do dal szych
dzia łań. Po pier wsze, trze ba po brać od -
po wied ni wnio sek. Jest on do stęp ny
w Biu rze Ob słu gi Klien ta Urzę du Mia-
sta, ul. Zduń ska 3, na stro nie in ter ne to -
wej: www.bip.plock.eu/do dat ki lub
moż na go otrzy mać w Zes po le ds. Do -
dat ków Miesz ka nio wych, Plac Dą brow -
skie go 4 (par ter). Tam też moż na do wie -
dzieć się do kład nie, ja kie do ku men ty
na le ży zło żyć i kie dy. 

Część wnio sku o przyz na nie do dat ku
trze ba po twier dzić w ad mi ni stra cji. To
ona mu si okre ślić, ja ki ty tuł praw ny do
lo ka lu po sia da lo ka tor, ja ka jest po -
wierz chnia miesz ka nia, ja kie me dia są
do stęp ne, czy li np. czy w lo ka lu jest po -
dłą czo ny gaz ziem ny, czy jest ciep ła
wo da i cen tral ne ogrze wa nie. 

Lo ka tor mu si wpi sać we wnio sku
licz bę osób w gos po dar stwie do mo wym
oraz czy wśród nich są oso by nie peł no -
spraw ne. – Wnio sko daw ca mu si tak że
po dać do cho dy wszyst kich osób two rzą -
cych wspól ne gos po dar stwo do mo we –
wy jaś nia Du dziak.

Oz na cza to, że oso ba ubie ga ją ca się
o do da tek miesz ka nio wy mu si do łą czyć
do wnio sku za świad cze nia z za kła du
pra cy o wy so ko ści przy cho dów brut to
uzy ska nych w okre sie po przed nich
trzech mie się cy (z zaz na cze niem odli -
cze nia kosz tów uzy ska nia przy cho du,
skła dek na ubez pie cze nie ren to we, eme -
ry tal ne i cho ro bo we). W przy pad ku
osób, któ re są na eme ry tu rze lub na ren-

cie mu szą to być od cin ki ren ty lub eme -
ry tu ry z trzech ostat nich mie się cy. 

Oso ba bez ro bot na mu si przed sta wić
de cy zję urzę du pra cy o po bie ra niu za sił -
ku dla bez ro bot nych wraz z kar tą kon-
trol ną, a je śli oso ba nie po sia da pra wa
do za sił ku – za świad cze nie z urzę du
pra cy o re je stra cji. 

– Je śli ktoś po bie ra świad cze nia ro -
dzin ne z Miej skie go Oś rod ka Po mo cy
Spo łecz nej, mu si je rów nież wy ka zać –
mó wi Mał go rza ta Du dziak. 

Bar dzo waż ne jest tak że, aby do
wnio sku do łą czyć do ku men ta cję zwią -
za ną z wy dat ka mi miesz ka nio wy mi,
czy li wy druk czyn szu, ra chu nek za wo -
dę, op ła ty za ciep ło. Mu szą one przed-
sta wiać wy dat ki za mie siąc, w któ rym
skła da ny jest wnio sek. 

Wy peł nio ny wnio sek wraz z ca łą do -
ku men ta cją na le ży zło żyć w Zes po le ds.
Do dat ków Miesz ka nio wych przy Pla cu
Dą brow skie go 4.

Na ile mo żesz li czyć

De cy zja o przyz na niu lub nie przyz na -
niu do dat ku miesz ka nio we go wy da wa -
na jest w cią gu 30 dni. Kie dy otrzy ma -
my więc pie nią dze? Roz patrz my sy tu a -
cję hi po te tycz ną. Wnio sek i wszyst kie
niez będ ne do ku men ty skła da my np. 20
kwiet nia 2008 ro ku. Urząd ma 30 dni na
pod ję cie de cy zji, czy li do 20 ma ja. Je śli
de cy zja bę dzie po zy tyw na, to już za maj
otrzy ma my po moc. Ale uwa ga! Wca le
nie oz na cza to, że pie nią dze do sta nie my
do rę ki. – Do dat ki wyp ła ca my w dwóch
for mach – in for mu je Du dziak. – Wię -
kszość, bo oko ło 70 pro cent wszyst kich
do dat ków, prze ka zu je my bez poś red nio
do spół dziel ni miesz ka nio wych czy ad -
mi ni stra to rów. To bar dzo do bra for ma,
bo wte dy wia do mo, że pie nią dze pój dą
na pew no na op ła ty czyn szo we. 

Tyl ko 30 proc. wszyst kich do dat ków
wyp ła ca się w ka sie Urzę du. Moż na je
od bie rać od 4 do 10 każ de go mie sią ca
przy Pla cu Dą brow skie go 4. – Są to pie -
nią dze, któ re lo ka to rzy przez na cza ją na
przy kład na za kup opa łu na zi mę – mó wi
głów ny spe cja li sta. – Urząd nie mo że im
ku pić wę gla, ale mo że dać pie nią dze. 

Ile moż na do stać? – Wy so kość do dat -
ku miesz ka nio we go jest róż ni cą mię dzy
wy dat ka mi na miesz ka nie a udzia łem
pro cen to wym do cho du ro dzi ny – mó wi
Mał go rza ta Du dziak.

Co to oz na cza w prak ty ce? Dla przy -
kła du: pa ni Ko wal ska miesz ka sa ma
i jej do chód (za rob ki czy też ren ta lub
eme ry tu ra) wy no szą 1000 zł mie sięcz -
nie. Zgod nie z usta wą, mu si ona część
swo ich do cho dów przez na czyć na op ła -
ty, czy li mu si mieć wspom nia ny już wy -
żej swój udział włas ny ob li cza ny z do -
cho du. W przy pad ku pa ni Ko wal skiej
pro wa dzą cej jed no o so bo we gos po dar -
stwo wy no si on 15 proc. do cho dów, co
oz na cza, że 150 zło tych z 1000 zł do -
cho du mu si przez na czyć na op ła ty. Z ra -
chun ków, któ re pa ni Ko wal ska do sta je
co mie siąc wy ni ka, że mu si pła cić – daj -
my na to – 250 zł. Ma jąc te da ne mo że -

my wy li czyć ile do sta nie do dat ku
miesz ka nio we go. Jak to zro bić? Na le ży
od 250 zł od jąć udział włas ny pa ni Ko -
wal skiej, czy li 150 zł. Oz na cza to, że
otrzy ma ona 100 zło tych na po kry cie
kosz tów zwią za nych z utrzy ma niem
miesz ka nia.

W przy pad ku pa ni Ko wal skiej, któ ra
miesz ka sa ma ob li cze nia te są dość pro -
ste. Prob le my po ja wia ją się, gdy lo kal
zaj mu je wię cej osób. Tu też roz patrz my
sy tu a cję hi po te tycz ną. Ro dzi na No wa -
ków skła da się z trzech osób: ro dzi ców
i 12-let nie go sy na. Oj ciec co mie siąc za -
ra bia 1200, a mat ka 1025 zł. Oz na cza to,
że wspól nie ma ją 2225 zł. Je śli po dzie -
li my tę kwo tę przez licz bę osób w ro dzi -
nie czy li trzy, otrzy mu je my 741,67 zł.
Oz na cza to, że speł nio ny zo stał wa ru nek
do cho du przy pa da ją cy na jed ną oso bę
(przy pom nij my, że w przy pad ku gos po -
dar stwa 3-oso bo we go nie mo że być on
wyż szy niż 796 zł/o so bę). A po nie waż
ro dzi na No wa ków po sia da spół dziel cze
pra wo do miesz ka nia o po wierz chni 45
mkw., to mo że po sta rać się o przyz na nie
do dat ku miesz ka nio we go. Ile do sta ną?
Te raz trze ba ob li czyć udział włas ny
pań stwa No wa ków. W przy pad ku ro dzi -
ny trzy o so bo wej wy no si on 12 proc. ca -
łe go do cho du, czy li z 2225 zł otrzy mu -
je my 267 zł. Te raz mu si my spoj rzeć na
ra chun ki, któ re co mie siąc pła ci ro dzi na
No wa ków za miesz ka nie i wte dy od
nich trze ba od jąć wkład włas ny. 

Za łóż my, że utrzy ma nie miesz ka nia
kosz tu je 250 zł. Gdy od 250 zł odej mie -
my udział włas ny pań stwa No wa ków,
czy li 267 zł wy cho dzi kwo ta ujem na: –
17 zł. – I to jest ta sy tu a cja, że na wet

gdy ro dzi na speł nia te o re tycz nie trzy
wa run ki, czy li do chód na oso bę, po -
wierz chnia miesz ka nia nie jest zbyt du ża
i ro dzi na ma ty tuł praw ny do lo ka lu, to
na wet wte dy nie na le ży jej się do da tek
miesz ka nio wy – wy jaś nia Mał go rza ta
Du dziak. 

Ale je śli za ło ży my, że co mie siąc do -
cho dy pań stwa No wa ków są ta kie sa me,
czy li 2225 zł, ale utrzy ma nie miesz ka -
nia kosz tu je 380 zł, to wte dy ro dzi na
mo że otrzy mać do da tek miesz ka nio wy
w wy so ko ści 113 zł (od 380 zł odej mu -
je my 267 zł). 

Jak dłu go

Do da tek miesz ka nio wy przyz na wa ny
jest na sześć mie się cy. Nie zo sta nie on
wstrzy ma ny na wet wte dy, gdy w tym
cza sie, np. mie siąc lub dwa po wy da niu
de cy zji o przyz na niu po mo cy otrzy ma -
my do brze płat ną pra cę lub wy gra my
po kaź ną kwo tę w To to -lot ka. Je śli tak
się jed nak nie sta nie, to mo że my po -
now nie zło żyć wnio sek o do da tek na
ko lej ne sześć mie się cy. – Dla za cho wa -
nia ciąg ło ści wyp łat na le ży go zło żyć
w ostat nim mie sią cu, kie dy jesz cze
otrzy mu je my do da tek – mó wi Du dziak. 

Ale uwa ga! Do da tek miesz ka nio wy
mo że my utra cić, je śli pod czas otrzy my -
wa nia z Urzę du Mia sta po mo cy, na na -
szym kon cie w spół dziel ni miesz ka nio -
wej pow sta nie za dłu że nie. – W ta kich
sy tu a cjach po dwóch mie sią cach ad mi -
ni stra tor po wia da mia nas o tym, a my
wstrzy mu je my do da tek – wy jaś nia. –
Je śli w cią gu trzech mie się cy lo ka tor

ure -gu lu je nie dop ła tę, to wzna wia my
wyp ła ty. Mał go rza ta Da nie luk

33 ty sią ce wyp łat na łącz ną kwo tę 5 mln 460 tys. zł – ty le w 2008 ro ku mia sto przez na czy ło 
na do dat ki miesz ka nio we

Do ło żą do czyn szu
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Pa mię tam, z cza sów mło do ści, tak
zwa ne czy ny spo łecz ne. Sam bra łem
w nich udział, za pę dzo ny ra zem ze
szko łą. Pań stwo to ta li tar ne, nie mo -
gąc po do łać obo wiąz kom, or ga ni zo -
wa ło ak cje po wszech ne go wy ko ny wa -
nia bez płat nych prac, a niek tó re by ły
na wet przy dat ne.

Dziś, w wol nej Pol sce, do bro wol nie
po wró ci liś my do czy nu spo łecz ne go –
uprząt nę liś my ka wa łek zie mi w na -
szej ma łej oj czyź nie – Ra dzi wiu.
Dział ka przy ul. Zie lo nej 15 od dłuż -
sze go cza su przy po mi na ła wy sy pi sko

śmie ci. Na nic zda ły się zgło sze nia
z proś bą o jej uprząt nię cie.

Z ini cja ty wy prze wod ni czą ce go Ra -
dy Miesz kań ców Osie dla „Ra dzi wie”
– Zbi gnie wa No wa ka, wspól nie z An -
drze jem Ko py ciń skim, w so bot ni po -
ra nek 7 lu te go, wzię liś my się za sprzą -
ta nie. Wy star czy ło 45 mi nut, aby za -
peł nić 20 wor ków. Efekt był wi docz -
ny, więc już my śli my o ko lej nym, po -
dob nym przed sięw zię ciu.

Woj ciech Pasz kie wicz
(se kre tarz RMO „Ra dzi wie”)

Kro ni ka osie dli

Po sprzą ta li Ra dzi wie
Nie co dzien ne uro dzi ny ob cho dzi ła

13 lu te go Wła dy sła wa Szy mań ska –
te go dnia skoń czy ła 100 lat. Prze ży ła
dwie woj ny świa to we i kolej ne zmia ny
ustro jów. Do cho wa ła się 6 có rek, sy na,
14 wnu ków, 20 praw nu ków i jed ne go
pra praw nu ka.

Swo je świę to ob cho dzi ła u jed nej z có -
rek, a od go ści drzwi się nie za my ka ły.
Z kwia ta mi i ży cze nia mi dla sza now nej
Ju bi lat ki poś pie szył m.in. pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski, kie row nik USC El żbie -
ta Wa si lew ska, przed sta wi cie ZUS. By ły
to a sty, wspom nie nia i chó ral nie od śpie -
wa ne „200 lat”. Re ceptą p. Wła dy sła wy
na dłu gie ży cie jest pra ca fi zycz na, no

i przod ko wie; oj ciec ju bi lat ki do żył 105
lat, a je go mat ka 115.

War to do dać, że nie daw no set ne uro -
dzi ny ob cho dzi ło czwo ro płoc czan. (j)

200 lat!

Bo ga ce nie się państw na le żą cych do
UE i pod wyż sza nie stan dar du ży cia ich
oby wa te li wciąż po wo du je, iż co raz
wię cej państw jest za in te re so wa nych
przy stą pie niem do Wspól no ty. Za chę ca
rów nież fakt, że UE jest naj wię kszą na
świe cie stre fą gos po dar czą z ogrom -
nym ryn kiem wew nętrz nym, cha rak te -
ry zu ją cym się du żą kon ku ren cyj no ścią.
Jest to wspól no ta państw, dla któ rych
pod sta wo wy mi war to ścia mi są po kój,
wol ność, pra wo rząd ność, de mo kra cja
i so li dar ność.

Wstą pie nie do gro na państw wy so ko
roz wi nię tych mu si się wią zać jed nak
z pew ny mi wa run ka mi, ja kim pań stwa
wy ra ża ją ce chęć wstą pie nia mu szą
spro stać, a dro ga do osta tecz ne go przy -
ję cia no wych człon ków jest dłu ga i bar -
dzo skom pli ko wa na. Pod sta wo we wa -
run ki człon ko stwa moż na od na leźć
w ar ty ku łach 6 i 49 Trak ta tu o Unii Eu -
ro pej skiej. Prze wi du ją one, że każ de
pań stwo eu ro pej skie, kie ru ją ce się za -
sa da mi de mo kra cji, wol no ści, po sza no -
wa nia praw czło wie ka i pod sta wo wych
wol no ści oraz pra wo rząd no ści, mo gą
ubie gać się o ak ce sję do Unii Eu ro pej -
skiej. Pań stwa as pi ru ją ce do człon ko -
stwa mu szą speł nić jesz cze sze reg ści -
śle okre ślo nych kry te riów. Są to tzw.
„kry te ria ko pen ha skie”, któ re Ra da Eu -
ro pej ska okre śli ła w Ko pen ha dze
w grud niu 1993 r. W li te ra tu rze przed-
mio tu kry te ria ko pen ha skie przed sta -
wio ne są naj czę ściej ja ko trzy gru py.
Pier wszą sta no wią kry te ria po li tycz ne,
wśród któ rych mo że my wy róż nić sta-
bil ność in sty tu cji gwa ran tu ją cych de -
mo kra cję, pań stwo pra wa, prze strze ga -
nie praw czło wie ka i po sza no wa nie
praw mniej szo ści na ro do wych. Dru gą
gru pą są kry te ria eko no micz ne, czy li
ist nie nie gos po dar ki wol no ryn ko wej
i ist nie nie po ten cja łu mo gą ce go spro -
stać kon ku ren cji i si łom ryn ku. Na to -
miast ja ko trze cią gru pę po da je się
zdol ność spro sta nia wy mo gom człon -

ko stwa, co wią że się ze zdol no ścią uw -
zględ nie nia ce lów unii po li tycz nej,
gos po dar czej i wa lu to wej oraz do sto so -
wa niem pra wa kra jo we go do do rob ku
wspól no to we go (ac qu is com mu na u ta -
re). Jed no cześ nie kra je as pi ru ją ce do
człon ko stwa, oprócz spro sta nia tym
wa run kom, mu szą wy ka zać rów nież
du żą ak tyw ność w in we sto wa niu
w róż nych ob sza rach, ta kich jak och ro -
na śro do wi ska, tran sport, ener ge ty ka,
re struk tu ry za cja rol nic twa i prze my słu
oraz w po mo cy spo łecz no ści wiej skiej.

Ra da Eu ro pej ska, na po sie dze niu
w Ma dry cie w 1995 ro ku usta li ła rów -
nież, że kra je kan dy du ją ce po win ny
być w sta nie im ple men to wać unij ne
pro ce du ry i za sa dy oraz mu szą do sto -
so wać włas ne struk tu ry ad mi ni stra cyj -
ne, aby im ple men to wa ne prze pi sy by ły
sku tecz ne i eg zek wo wa ne. Na to miast
UE ze swo jej stro ny mu si za pew nić
sta bil ność in sty tu cji i pro ce su po dej -
mo wa nia de cy zji przez jej or ga ny, aby
pro ces ak ce sji mógł być sku tecz nie re -
a li zo wa ny. Do ukoń cze nia po sze rze nia
wy ma ga ne jest więc peł ne i wza jem ne
za u fa nie obu stron.

Pań stwa kan dy du ją ce mo gą ocze ki -
wać ze stro ny UE po mo cy fi nan so wej
po trzeb nej do ich roz wo ju i prze pro wa -
dze nia fun da men tal nych prze mian gos -
po dar czych czy po li tycz nych. Wspól no -
ta uru cha mia spe cjal nie utwo rzo ne
w tym ce lu fun du sze prze dak ce syj ne.
O tym, jak istot na jest to po moc dla kra-
jów as pi ru ją cych do ak ce sji prze ko na -
liś my się sa mi w la tach dzie więć dzie sią -
tych, kie dy to czer pa liś my ogrom ną po -
moc z fun du szy prze dak ce syj nych
PHA RE, SA PARD i IS PA.

Pro ces ak ce sji ofi cjal nie roz po czy na
się z chwi lą zło że nia przez pań stwo
kan dy du ją ce wnio sku o człon ko stwo
i po le ga na dwu stron nej i ści słej współ -
pra cy da ne go pań stwa z UE. Przy ję cie
wnio sku wią że się z sze re giem pro ce dur
oce ny ze stro ny UE, w wy ni ku któ rych

da ny kraj mo że, ale nie mu si, zo stać
człon kiem UE. Tem po te go pro ce su jest
uza leż nio ne je dy nie od po stę pów te go
pań stwa w osią ga niu wspól nych ce lów.
Wnio sek o człon ko stwo da ny kraj skła -
da Ra dzie. Po za się gnię ciu for mal nej
opi nii Ko mi sji Eu ro pej skiej na te mat te -
go kra ju, Ra da po dej mu je de cy zję
w spra wie przy ję cia lub odrzu ce nia
wnio sku. Po jed no myśl nym wy ra że niu
zgo dy przez Ra dę, ne go cja cje uz na je się
za otwar te. 

Za nim roz pocz ną się jed nak wła ści we
ne go cja cje, Ko mi sja prze pro wa dza tzw.
„scre e ning”. Jest to prze gląd pra wa, re -
a li zo wa ny przez urzęd ni ków unij nych
oraz przed sta wi cie li kra ju kan dy du ją ce -
go, ma ją cy na ce lu okre śle nie po zio mu
przy go to wa nia da ne go kra ju do człon -
ko stwa w UE. Ko mi sja ca ły czas in for -
mu je Ra dę o wy ni kach „scre e nin gu” dla
posz cze gól nych ob sza rów. Wśród kry-
te riów, od któ rych za le ży otwar cie wła -
ści wych ne go cja cji moż na wy róż nić
m.in. opra co wa nie stra te gii do sto so -
waw czej lub pla nu dzia łań oraz przy ję -
cie naj waż niej szych tek stów praw nych.
Na stęp nie kraj kan dy du ją cy przed kła da
swo je sta no wi sko ne go cja cyj ne, a Ra da
przyj mu je wspól ne sta no wi sko zez wa la -
ją ce na otwar cie ne go cja cji. Ko lej nym
eta pem jest pro ces mo ni to ro wa nia,
w któ rym to Ko mi sja na bie żą co in for -
mu je Ra dę i Par la ment Eu ro pej ski o po -
stę pach po czy nio nych przez kra je kan -
dy du ją ce. Przed sta wia im re gu lar ne
spra wo zda nia i do ku men ty stra te gicz ne
do ty czą ce wa run ków, ja kie da ny kraj
mu si speł nić, aby przejść do ko lej ne go
eta pu. Mo ni to ro wa nie trwa aż do mo -
men tu przy stą pie nia. Ne go cja cje pro wa -
dzo ne są in dy wi du al nie z każ dym kan -
dy da tem, a ich tem po za le ży od prze pro -
wa dza nych re form w da nym kra ju oraz
stop nia do sto so wa nia do prze pi sów uni-
j nych. Oz na cza to, że czas trwa nia pro-
ce su ne go cja cyj ne go mo że być róż ny
dla posz cze gól nych kra jów. Pań stwa

roz po czy na jąc ne go cja cje w tym sa mym
cza sie, nie ko niecz nie mu szą je za koń -
czyć rów no cześ nie.

Przy oka zji te go te ma tu, na le ża ło by
wspom nieć rów nież o moż li wo ści wy -
stą pie nia z UE. Obec nie, tj. do mo men -
tu wej ścia w ży cie Trak ta tu z Liz bo ny,
nie ma odręb nych prze pi sów trak ta to -
wych, któ re pre cy zo wa ły by za sa dy wy -
stą pie nia ze Wspól no ty. Te raz jest to
moż li we je dy nie na pod sta wie za sad
pra wa mię dzy na ro do we go.

War to zwró cić uwa gę tak że na obec-
nych kan dy da tów do UE. Ak tu al nie trzy
pań stwa ma ją sta tus kra jów kan dy du -
ją cych – są to: Chor wa cja, Tur cja i by ła
ju go sło wiań ska Re pub li ka Ma ce do nii.
Ne go cja cje Chor wa cji i Tur cji zo sta ły
otwar te 3 paź dzier ni ka 2005 r. a Re pub -
li ka Ma ce do nii otrzy ma ła sta tus kra ju
kan dy du ją ce go w grud niu 2005 r., lecz
ne go cja cje z tym kra jem nie są jesz cze
roz po czę te. Al ba nia, Boś nia i Her ce go -
wi na, Czar no gó ra, Ser bia oraz Ko so wo
mu szą speł nić okre ślo ne wa run ki, aby
stać się kra ja mi kan dy du ją cy mi. Obec-
nie uz na wa ne są tyl ko za po ten cjal ne
kra je kan dy du ją ce.

To masz Szczęs ny

Od po nad pięć dzie się ciu lat Unia Eu ro pej ska pog łę bia pro ces in te gra cji wspól no to wej po przez zbli ża nie kul tur i sy -
ste mów pra wa państw człon kow skich oraz przyj mo wa nie no wych człon ków. Roz wi ja jąc do ro bek cy wi li za cyj ny na sze -
go kon ty nen tu, spra wia my, że je go ro la w świe cie sta le roś nie. Mo że my więc stwier dzić, iż dzi siej sza Eu ro pa jest
zde cy do wa nie bez piecz niej sza, za moż niej sza i sil niej sza niż 50 lat te mu.

Unij ne dy le ma ty (8)

Jak przy stą pić do Unii Eu ro pej skiej?

EU RO -słow nik

ac qu is com mu na u ta re – po rzą -
dek praw ny UE, zbiór za sad praw -
nych Wspól not Eu ro pej skich, oraz
orzecz nic two Try bu na łu Spra wie dli -
wo ści i Są du Pier wszej In stan cji.

scre e ning – prze gląd pra wa kra ju
kan dy du ją ce go do UE pod ką tem je -
go zgod no ści z pra wem unij nym,
od by wa się we dług po dzia łu na ob -
sza ry ne go cja cyj ne. Pro ces po le ga
na stwo rze niu li sty nie zgod no ści
mię dzy obie ma stro na mi, wy ni ka
z nie go rów nież oce na stop nia do s-
to so wa nia pra wa kra ju kan dy du ją ce -
go do pra wa wspól no to we go

kra je kan dy du ją ce – to kra je, któ -
re wy stą pi ły z wnio skiem o człon ko -
stwo w Unii Eu ro pej skiej i któ rych
wnio sek zo stał ofi cjal nie przy ję ty
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So cjo log i po li to log z Uni wer sy te tu
War szaw skie go, au tor ka m.in. „Post -
ko mu niz mu” – książ ki od sła nia ją cej
ku li sy pol skiej, po ko jo wej tran sfor ma -
cji, by ła go ściem płoc kiej „So li dar no -
ści” i war szaw skie go IPN. W czwar tek,
19 lu te go zor ga ni zo wa li w au li ra tu sza
spot ka nie dla mło dzie ży szkół po nad -
gim na zjal nych za ty tu ło wa ne „Okrąg ły
Stół 20 lat póź niej – ocze ki wa nia a rze -
czy wi stość”.

Na sze re zul ta ty są kon tro wer syj ne

W spot ka niu udział wzię li rów nież
Jan Ża ryn i Ja cek Pa wło wicz z IPN
oraz wi ce mar sza łek se na tu Zbi gniew
Ro ma szew ski, któ ry co praw da nie był
uczest ni kiem głów nych obrad Okrąg łe -
go Sto łu (je go kan dy da tu ra zo sta ła
odrzu co na przez stro nę rzą do wą), ale
za sia dał w po dzes po le (tzw. pod sto li -
ku) ds. re for my pań stwa i są dów. – Na -
sze re zul ta ty są dziś dość kon tro wer syj -
ne – stwier dził se na tor. Bo co nam się
uda ło? Po dłu gich dy sku sjach

osią gnę liś my je dy nie po ro zu mie nie
w kwe stii nie za wi sło ści sę dziow skiej,
któ ra obo wią zu je

do dzi siaj, choć chy ba tro chę na wy -
rost. Co praw da, wresz cie uda ło się
od wró cić hie rar chię ubek – pro ku ra tor
– sę dzia, ale nie za wi słość uzy ska li rów -
nież skom pro mi to wa ni w cza sie PRL
sę dzio wie i z tym ma my do dziś prob-
lem. W po zo sta łych kwe stiach spi sa liś -
my pro to kół roz bież no ści – pod su mo -
wu je se na tor, któ re go zda niem wię ksze
zna cze nie ma ją wy da rze nia po Okrąg -
łym Sto le, niż sam fakt obrad. – Za rów -
no chwal cy jak i za cie kli prze ciw ni cy
do te go wy da rze nia przy kła da ją zbyt
wiel ka wa gę. Okrąg ły stół to by ło tyl ko
wło że nie no gi w drzwi, za któ ry mi nikt

z nas nie wie dział za bar dzo co bę dzie.
Nikt też nie mógł prze wi dzieć te go co
na stą pi póź niej; ak sa mit na re wo lu cja
w Cze cho sło wa cji, mur ber liń ski, wy -
da rze nia na Li twie, ani nie mal stu pro -
cen to we go zwy cię stwa w Se na cie. 

Sta nisz kis, któ ra już w 1989 r.
ostrze ga ła w „Ty god ni ku So li dar ność”

przed zbyt da le ko idą cym ukła da niem
się z ko mu ni sta mi uwa ża, że Okrąg ły
Stół był frag men tem wię kszej ca ło ści,
roz po czę te go i za pla no wa ne go du żo
wcześ niej mo de lu uwłasz cze nia sta rej
wła dzy. Do da ła rów nież, że wej ście
w struk tu ry Unii Eu ro pej skiej Pol ski
i kra jów Eu ro py Środ ko wej i Wschod -
niej by ło moż li we już w po ło wie lat
80., ale tran sfor ma cje zab lo ko wa li za -
chod ni przy wód cy, tj. Mar ga ret Tat ch-
er, oba wia ją ca się zbyt wczes nej in te -
gra cji Nie miec.

Ry tu ał przej ścia

– Ek sper ci ra dziec cy już na po cząt ku
lat 80. na zle ce nie KGB, do ko na li ana l-
i zy jak móg łby wy glą dać ka pi ta lizm po
ko mu niz mie. W jej wy ni ku pow stał mo -
del tzw. ”pry wa ty za cji no men kla tu ro -
wej”, któ ry stał się sce na riu szem re a li -
zo wa nym póź niej rów nież przez pol s-
kich ko mu ni stów – tłu ma czy ła Sta nisz -
kis. Cho dzi ło o pry wa ty za cję przez
„swo ich” lu dzi sek to ra pań stwo we go.
Sta nisz kis przy ta cza sło wa gen. Ja ru -
zel skie go, któ ry miał po wie dzieć do -

prze ra żo ne go roz wo jem wy da rzeń
w Pol sce – Ho nec ke ra: od da je my fir -
mę, ale za cho wu je my wię kszość ak cji.

Zresz tą zgo dę na zmia ny dał sam
Wła di mir Kriu czkow – szef KGB (ten
sam, któ ry de cy do wał o ob sa dzie przy
Okrąg łym Sto le), któ ry już w 1988 r.
na ka zał swo im lu dziom na wią zy wać

kon tak ty z opo zy cją, a Wy dział Edu ka -
cji So wiec kiej Aka de mii Na uk w ów -
czes nych ana li zach po da wał ja ko wer sję
op ty mi stycz ną roz wo ju wy da rzeń rząd
ko a li cyj ny. Ja ko za gro że nie wska zy wał
nie opo zy cję, ale be ton PZPR i OPZZ. 

Że by jed nak ca ły za bieg się udał po -
trzeb ny był, jak to okre śla pol ski so cjo -
log – ry tu ał przej ścia, czy li Okrąg ły
Stół. Cho dzi ło o czę ścio we prze rzu ce -
nie od po wie dzial no ści za stan gos po -
dar ki na opo zy cję oraz o zne u tra li zo -
wa nie włas ne go be to nu i to się – zda -
niem Sta nisz kis – uda ło. – Dziś wie my,
że ko mu nizm i tak by upadł – do da je. –
Nie daw no czy ta łam The Eco no mist,
któ ry aż dwie stro ny po świę ca pro gno -
zom gos po dar czym dla Eu ro py Środ ko -
wej na 2009 r. Po sta wio no tam py ta -
nie: „czy by ło war to?” po rów nu jąc do -
chód na gło wę miesz kań ca w kra jach
post ko mu ni stycz nych i Unii Eu ro pej -
skiej. W 1989 r. sta no wił 43 proc. śred-
nie go do cho du miesz kań ców „sta rej”
Eu ro py, a dziś jest to 38,6 proc. Mi mo
te go uwa żam, że by ło war to. Choć prof.
Sta nisz kis przyz na ła, że trud no jest jej
się po go dzić z kosz ta mi tran sfor ma cji,
zwią za ny mi m.in. z ufor mo wa niem się
po ko mu ni stycz nych elit, dzię ki te mu
co za gar nę li. 

Na ko niec, od no sząc się do za war -
tych w ty tu le „ocze ki wań”, zwró ci ła
się do mło dzie ży obec nej w au li ra tu -
sza, prze strze ga jąc ją przed współ czes -
ny mi za gro że nia mi tj. „by le ja kość mo -
ral na” bę dą cej po chod ną po li ty ki „gru -
bej kre ski”. – Dla te go waż ne jest, że by
– pod cię ża rem kry zy su i dzie lą cej się
Eu ro py – mło de po ko le nie zda wa ło so -
bie spra wę, że przed wa mi jest naj waż -
niej sze za da nie, aby to zwy cię stwo utr-
wa lić. Do te go po trze ba jest wam ucz-
ci wo ści – tak sil nej jak ta sprzed 1981
ro ku – któ ra poz wo li oba lić sy stem fa -
sa do wo ści ka pi ta liz mu – pod su mo wa ła
Sta nisz kis. (rł)

Roz mo wy Okrąg łe go Sto łu –
pro wa dzo ne by ły od 6 lu te go do 5
kwiet nia 1989 r. przez przed sta wi cie li
władz PRL, opo zy cji i Ko ścio ła. Bra ło
w nich udział po nad 400 osób, m.in.: ze
stro ny rzą do wej – C. Kisz czak, S. Cio -

sek, M. Ko za kie wicz, L. Mil ler, A.
Mio do wicz, ze stro ny opo zy cyj no -so li -
dar no ścio wej – L. Wa łę sa, Z. Bu jak,
W. Fra sy niuk, B. Ge re mek, J. Ku roń,
T. Ma zo wiec ki, A. Mich nik, A. Stel-
ma chow ski, J. Tu ro wicz. Przed mio tem
ne go cja cji by ło wy pra co wa nie moż li -
wych do przy ję cia przez obie stro ny za -
sad de mo kra ty za cji ustro ju spo łecz ne -
go oraz na pra wy sy ste mu gos po dar cze -
go w Pol sce. Roz mo wy pro wa dzo ne
by ły w trzech me ry to rycz nie wy dzie lo -
nych zes po łach ne go cja cyj nych: plu ra -
liz mu związ ko we go, re form po li tycz -
nych oraz gos po dar ki i po li ty ki spo -
łecz nej. 

Ich efek tem by ło m.in.: utwo rze nie
Se na tu z licz bą 100 se na to rów, do któ -
re go roz pi sa no wy bo ry wię kszo ścio we
(do Sej mu zaś pa ry te to we, czy li usta lo -
ny z gó ry udział man da tów dla każ dej
ze stron), utwo rze nie urzę du Pre zy den -
ta PRL wy bie ra ne go na 6 lat przez
Zgro ma dze nie Na ro do we, zmia na pra -
wa o sto wa rzy sze niach, któ ra umoż li -
wi ła by re je stra cję „So li dar no ści”, do -
stęp (moc no ogra ni czo ny) opo zy cji do
me diów i re ak ty wo wa nie „Ty god ni ka
So li dar ność”. W sfe rze gos po dar czej
za pa dły de cy zje do ty czą ce m.in. za sad
swo bod ne go kształ to wa nia się struk tu -
ry włas no ścio wej, wpro wa dze nia gos -
po dar ki ryn ko wej i kon ku ren cji, lik wi -
da cji sy ste mu na ka zo wo -ro zdziel cze -
go, jed nak bez wię kszych kon kre tów. 

STA NISZ KIS: By łam w Płoc ku... 

... po nad 40 lat te mu ja ko stu den tka.
Ba da liś my tzw. ar che typ wy mia ny elit,
czy li coś co wią że się w pe wien spo sób
z Okrąg łym Sto łem. Przy oka zji bu do -
wy kom bi na tu mie liś my opi sać wy mia -
nę lu dzi z ko mu ni stycz nej par ty zan tki
na oso by kom pe ten tne i wyksz tał co ne.
Wte dy to m.in. na u czy ciel Choj nac ki
zo stał prze wod ni czą cym Miej skiej Ra -
dy Na ro do wej. 

Zmie nia ła się struk tu ra re żi mu, ale
nie zmie nia ła się wła dza. Roz ma wia -
łam wów czas m.in. z in ży nie rem Sta ni -
sła wem Sta szew skim – ar chi tek tem,
któ ry do słow nie kil ka dni po tej roz mo -
wie, na kil ka mie się cy przed uro dze -
niem sy na, wy je chał do Pa ry ża i już nie
wró cił. Obaj – oj ciec i syn – spot ka li
się, gdy Ka zik (wo ka li sta, tek ściarz,
czło nek ta kich zes po łów jak KULT,
Ka zik na Ży wo, El Du pa) był już do ro -
sły. Sta szew ski uciekł z Pol ski, poz nał
sy stem od środ ka, miał już te go wszys-
t kie go dość. 

– Okrąg ły stół był swe go ro dza ju ry tu a łem przej ścia, któ ry ani ni cze go nie za czy nał, ani nie koń -
czył – mó wi ła w Płoc ku prof. Jad wi ga Sta nisz kis 

No ga wło żo na w drzwi
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Nie daw no usu nię te zo sta ły siat ki bu do -
wla ne za sła nia ją ce ele wa cje przy szłej sie dzi -
by Mu ze um „X wie ku Płoc ka”, czy li dru giej
fi lii Mu ze um Ma zo wiec kie go. Skoń czo ny
jest już sce na riusz ca łej ek spo zy cji, nad któ -
rym przez ostat nie trzy la ta pra co wa li: To -
masz Kor da la, Bar ba ra Ry dzew ska, El żbie ta
Po pio łek, Gra ży na Try ka, El żbie ta Ję dry sek -
-Mi gdal ska oraz Krzysz tof Ma tu siak. Tak
jak już pi sa liś my: na I pię trze znaj dą się ek -
spo na ty od po cząt ków pań stwa pol skie go do
XVII wie ku, na II pię trze – hi sto ria XVIII
i XIX wie ku, a na trze cim – wiek XX. Bę dą
dwie ma kie ty; pier wsza, li czą ca 40 mkw.,
uka że nam jak wy glą dał śred nio wiecz ny
Płock, na dru giej, znacz nie mniej szej – 8
mkw. – zo ba czy my sza chow ni ce ulic
z okre su pru skie go, w któ rym mia sto prze -
kro czy ło śred nio wiecz ne mu ry i za czę ło dy -
na micz nie się roz wi jać. Cie ka wy bę dzie też
par ter no we go mu ze um. – Od two rzy my tu
sa lę obrad TNP z po cząt ku XX wie ku, bę dzie
to hołd dla To wa rzy stwa, któ re roz po czę ło
gro ma dze nie zbio rów re gio nal nych – mó wi
So bie raj. – Usta wi my też kil ka hi sto rycz nych
gab lot z pier wszej sie dzi by mu ze um, że by
po ka zać jak się to za czę ło. Przy pom ni my też
za słu żo ny płoc czan; Ma cie szów, Rut skich. 

Hi sto ria w no wo czes nej opra wie

Nad no wo czes ną, przy sta ją cą do per cep -
cji współ czes ne go wi dza, aran ża cją wy sta -
wy pra cu je Krzysz tof Lang – au tor pro jek tu
„COP dla Przy szło ści” dla Mu ze um Okrę-
go we go w Sta lo wej Wo li, przy go to wa nej
z oka zji 70-le cia pow sta nia Cen tral ne go
Okrę gu Prze my sło we go. Tam w spe cjal nie
za a dap to wa nej ha li war szta tów tech ni kum
za wo do we go, na 1400 mkw (w Płoc ku jest
1600 mkw.) zo sta ła m.in. od two rzo na uli ca
lat 20. i 30. XX w. wraz z wi try na mi skle po -
wy mi (patrz zdjęcie), przed wo jen nym dy s-
try bu to rem pa li wa i oldsmo bi lem, a w jed nej
ze ścian zbu do wa no „fo to pla sti kon” ze sta -
no wi ska mi do pod glą da nia przez wi zjer
przed wo jen nych slaj dów oraz „pod słu chi -
wa nie” na grań o cha rak te rze pro pa gan do -
wym. Część tzw. „wo jen na” jest uksz tał to -
wa na z resz tek gru zu i żwi ru. Za sto so wa no
róż ne ty py oświet le nia; ja rze niów ki, na świ-
et la cze „te a tral ne” z moż li wo ścią sto so wa -
nia fil trów bar wnych oraz ha lo ge ny. Cie ka -
wie wy ko rzy sta no rów nież mul ti me dia, np.
pro jek to ry do wy świet la nia tek stu czy ze sta -
wy do od słu chu w za in sce ni zo wa nych bud-
kach te le fo nicz nych, czy we wspom nia nym

ki ne ma to gra fie. Prze wod ni kiem po wy sta -
wie jest Mel chior Wań ko wicz, naj wię kszy
piew ca COP-u. Głów nym ce lem wy sta wy
jest edu ka cja, prze de wszyst kim mło dych
lu dzi. Ta ki sam cel przy świe ca rów nież
płoc kim twór com.

– To trud niej sze za da nie, niż przy go to wa -
nie wy sta wy se ce sji, po nie waż do ku ment sła -
biej się bro ni, niż rze mio sło ar ty stycz ne.
Dla te go nikt z nas nie bę dzie się spie szył,
wszyst ko mu si być do brze prze my śla ne –
mó wi dy rek tor i za pra sza do no wej sie dzi by
za kil ka na ście mie się cy. – Mo że na Dni Hi -
sto rii Płoc ka w przyszłym roku... 

IV pię tro

Pó ki co, do no wej sie dzi by prze nie sio ne
zo sta ną zbio ry prze cho wy wa ne w po miesz -
cze niach na czwar tym pię trze ka mie ni cy
przy ul. Tum skiej 8. – Ma ga zy ny są już
prak tycz nie go to we. Dzię ki tej prze pro wadz -
ce zwol ni my po miesz cze nia, któ re od po cząt -
ku mia ły słu żyć ja ko po wierz chnie wy sta wo -
we – opo wia da dy rek tor. – Być mo że jesz cze
w tym ro ku po ka że my tu ga lan te rię, bi żu te rię
i mo dę ko bie cą oraz se ce syj ną cy nę.

W dal szej per spek ty wie zmie ni się też nie -
co ek spo zy cja w Spich le rzu. Ma ją tu pow stać
dwie wy sta wy sta łe: ek spo zy cja da le kow -
schod nich skar bów ze zbio rów sta re go TNP
oraz sztu ka lu do wa Ma zo wsza na wią zu ją ca
do wy sta wy cza so wej „Ma gia chłop skiej za -
gro dy.” Ma rze niem dy rek to ra Mu ze um jest
spro wa dze nie do Płoc ka olen der skiej za gro -
dy. Dział Et no gra ficz ny pro wa dził od dłuż -
sze go czas ba da nia nad kul tu rą olen der ską na
Ma zo wszu.

Zła pa liś my od dech

O są sia du ją cej z Tum ska 8 dział ce li czą -
cej 700 mkw. Le o nard So bie raj dy rek tor
płoc kie go mu ze um mó wił po ci chu jesz cze
za nim ru szy ła bu do wa trze ciej sie dzi by.
Prob le my z usta le niem i z do ga da niem się
z dość du żą licz bą wła ści cie li cią gnę ły się
dłu go. – Ale dziś mo gę po wie dzieć, że dział -
ka jest w 100 pro cen tach ku pio na – cie szy
się So bie raj. – W koń cu zła pa liś my od dech...
i za pew ni liś my przy szłość na szej pla ców ce.
Tu pow sta nie w przy szło ści czwar ty bu dy -
nek, w któ rym ek spo no wa na bę dzie ko lek -
cja art de co, ma lar stwo mło do pol skie oraz...
Bo le sław Bie gas. Mu ze um za bie ga o ko lej -
ne ek spo na ty od pa ry skie go To wa rzy stwa
Hi sto rycz ne go-Literackiego – wła ści cie la
prac. Ra do sław Ła barzewski

Jest trze cia, bę dzie i czwar ta... sie dzi ba Mu ze um Ma zo wiec kie go. – Zła pa liś my
od dech – mó wi Le o nard So bie raj – dział ka za ka mie ni cą przy Tum skiej 8 jest już
na szą włas no ścią.

Przy rost na tu ral ny

Cel jest jas ny: przy cią gnąć wi dza na wię -
cej niż „je den raz”. – Wal czy my z ta ką 
sy tu a cją, że płoc cza nie i miesz kań cy oko lic
zbio ry se ce sji obej rzą raz w ży ciu. Chce my,
że by w świa do mo ści lu dzi by ło to miej sce,
gdzie za wsze coś cie ka we go się dzie je, że
war to tu przy cho dzić wie lo krot nie – mó wi
Le o nard So bie raj, dy rek tor płoc kie go mu ze -
um. Stąd po mysł na or ga ni za cję sze re gu,
bez płat nych im prez o ka me ral nych cha rak -
te rze. – Choć z tą ka me ral no ścią mo że być
cięż ko. Na pier wszy w tym ro ku kon cert (14
lu te go) z no we go cy klu „Jazz w Mu ze um”,
na któ rym za grał Jan „Pta szyn” Wrób lew -
ski, przy szło po nad 300 osób – mó wi dy rek -
tor. W su mie Mu ze um pla nu je jesz cze trzy
ta kie kon cer ty w tym ro ku; jaz zo we pieś ni
wiel ko post ne oraz za dusz ki jaz zo we. Chce
za pro sić na nie m.in.: Ur szu lę Du dziak lub
Lesz ka Moż dże ra. 

Wit ka cy i Ha sior

Za rów no przy or ga ni za cji kon cer tów jak
i wy staw cza so wych pla ców ka nie za mie rza
kon ku ro wać z in ny mi płoc ki mi in sty tu cja mi
kul tu ry. – To je dy nie uzu peł nie nie na szej
ofer ty – mó wi dy rek tor, ale trze ba przyz nać,
że rów nież wy sta wy cza so we ku szą du ży mi
naz wi ska mi. 

Z Mu ze um Po mo rza Środ ko we go
w Słup sku przy ja dą do nas tam tej sze zbio ry
prac Wit ka ce go, w wię kszo ści wy ko na ne
w ra mach Fir my Por tre to wej „S.I.Wit kie -
wicz” (pa ste lo we por tre ty), kil ka obra zów
olej nych i ry sun ków. Wy sta wa ma być
otwar ta na po cząt ku wa ka cji. We wrześ niu
mi ja 70. rocz ni ca śmier ci pol skie go ma la rza,
fo to gra fa i pi sa rza (18 wrześ nia na wia do -
mość o wkro cze niu Ar mii Czer wo nej do
Pol ski, po peł nił sa mo bój stwo). – Tę wy sta -
wę ma my dzię ki do brej, wie lo let niej współ -
pra cy mię dzy na szy mi pla ców ka mi. W za -
mian za wy po ży cze nie prac Wit ka ce go, my
wy śle my do Słup ska jed ną z dwóch ob ja zdo -
wych wy staw Mu ze um Ma zo wiec kie go o art
de co – tłu ma czy dy rek tor.

Po tem za go ści w płoc kim mu ze um Wła -
dy sław Ha sior. Pla ców ka chce w ten spo sób
ucz cić 10. rocz ni cę śmier ci ar ty sty, uz na wa -
ne go za jed ne go z naj bar dziej in te re su ją cych

i za ra zem naj bar dziej kon tro wer syj nych
twór ców pol skich XX wie ku (wie lu do dziś
ma mu za złe „ro mans” z wła dzą PRL). Ha -
sior był rzeź bia rzem, któ ry przys wo ił i twór -
czo roz wi nął ga tu nek naz wa ny as sem bla -
gem (kom po zy cja ar ty stycz na z przed mio -

tów go to wych). Two rzył sztan da ry, noś ne
zna cze nio wo dzie ła z po gra ni cza rzeź by
i tka ni ny uni ka to wej. Był au to rem nie kon -
wen cjo nal nych pom ni ków z wy ko rzy sta -
niem ży wio łów – ognia, wo dy, po wie trza,
m.in. „Że laz nych or ga nów” (po świę co nych
po leg łym w wal ce o utrwa la nie wła dzy lu -
do wej) na prze łę czy Snoz ka (k. Czor szty na). 

Por tret: Cheł moń ski
Z okrąg łą rocz ni cą wią że się też czwar ta

edy cja pro jek tu „Por tre ty”. Pod ko niec ro ku
do Płoc ka przy ja dą obra zy Jó ze fa Cheł moń -
skie go – re pre zen tan ta pol skie go re a liz mu,
do sko na łe go ma la rza ko ni. Sła wę przy nio -
sły mu roz pę dzo ne m.in. „Czwór ki” i „Trój -
ki”, a jed ny mi z naj bar dziej roz poz na wal -
nych są: „Ba bie la to” i „Bo cia ny”. W Płoc -
ku ma my szan sę zo ba czyć na wet 30 obra -
zów te go ma la rza. Nie za brak nie też sta łe go
pun ktu cy klu, czy li kon kur su fo to gra ficz ne -
go do ty czą ce go ar ty sty, któ ry mu ze um or -
ga ni zu je wspól nie z Płoc kim To wa rzy -
stwem Fo to gra ficz nym. Z ko lei ze Sto wa -
rzy sze niem „Tum ska” i Książ ni cą Płoc ką
bę dzie or ga ni zo wać pod czas Dni Hi sto rii
Płoc ka „200-le cia uli cy Tum skiej”, kie dy to
wzdłuż ul. Tum skiej sta ną du że tab li ce z hi -
sto rycz ny mi fo to gra fia mi płoc kiej uli cy. 

– Cie szy my się z ta kiej
współ pra cy i za wsze je -
steś my otwar ci na róż ne
płoc kie śro do wi ska –
mó wi dy rek tor. Po krót -
kiej przer wie po wró ci do
Płoc ka Jan Ta ra sin. Tym
ra zem zo ba czy my go
w ka mie ni cy przy ul.
Tum skiej 8. Wer ni saż
za pla no wa no na po ło wę
ma ja. 

A już w mar cu zo ba -
czy my wy sta wę zbio ro -
wą, któ rej ku ra tor ką jest
Ma ja Woj na row ska, pre -

zen tu ją cą współ czes nych płoc kich ar ty stów
pla sty ków.

Te dzia ła nia do ty czą Płoc ka, ale Mu ze um
ma też po mysł na swo ją pro mo cję w sto li cy
i za po wia da na wios nę moc ne ude rze nie
w kil ku pun ktach War sza wy. (rł)

Ur szu la Du dziak, Ha sior, Wit ka cy i Cheł moń ski – dy rek tor Le o nard So bie raj od sła -
nia pla ny Mu ze um Ma zo wiec kie go na 2009 rok 

Sa me okrąg łe rocz ni ce 

W. Hasior „Golgota III”

J. Chełmoński „Czwórka w zaspach”
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O wy czy nach oszu stów, za rów no
męż czyzn, jak i ko biet, pi sa liś my już
nie jed no krot nie. Nie ste ty, po raz ko lej -
ny prze strze ga my przed dwie ma pa nia -
mi, tym ra zem na ro do wo ści rom skiej,
któ rych ofia ra mi sta ją się sprze daw cy. 

Oto dwa z ta kich przy pad ków: jest
po łud nie. Dwie ko bie ty wcho dzą do
skle pu z ar ty ku ła mi piś mien ni czy mi.
Ro zglą da ją się i ca ły czas ze so bą roz-
ma wia ją. W koń cu de cy du ją się ku pić
dłu go pi sy. – Ma ją zap ła cić 5 zło tych,
ale sprze daw czy ni po da ją ban knot 200-
zło to wy – opo wia da An na Le wan dow -
ska z zes po łu pra so we go płoc kiej ko -
men dy. – Ek spe dien tka wy da je resz tę
i wte dy klien tki, ca ły czas głoś ne i ro -
zga da ne, zmie nia ją de cy zję; nie chcą już
dłu go pi sów, od da ją je i w za mian żą da -
ją swo ich 200 zło tych. Sprze daw czy ni
po da je im ban knot, któ ry chwi lę wcześ -
niej wło ży ła do ka sy. Pa nie zwra ca ją
resz tę i wy cho dzą. Ty le, że wśród zwró-
co nych pie nię dzy bra ku je 100 zło tych.

Kil ka chwil póź niej, te sa me ko bie ty
po ja wia ją się w in nym skle pie. Sce na -

riusz jest iden tycz ny, tyl ko tym ra zem
cho dzi o blu zę. Kie dy 200 zł lą du je
w skle po wej ka sie, a one ma ją już
w rę ce wy da ną resz tę, zmie nia ją za mi-
ar, zwra ca ją to war i pie nią dze, od bie -
ra ją swo je 200 zł i wy cho dzą. I znów
sprze daw czy ni nie mo że do li czyć się
100 zł.

– Oszust ki sto su ją me to dę agre syw ne -
go ga dul stwa – mó wi Le wan dow ska. –
Ca ły czas mó wią coś do sie bie i do pra-
cow ni ka skle pu. Ro bią wie le za mie sza -
nia, tym sa mym od wra ca jąc uwa gę od
ich praw dzi we go za mia ru. Są bar dzo
zręcz ne. Obie ek spe dien tki twier dzą, że
do brze wi dzia ły, że jed na z ko biet trzy-
ma ła w rę ce ca łą su mę wy da nej resz ty.

Po li cjan ci pro szą o kon takt wszyst kie
oso by, któ re zo sta ły w ten spo sób oszu -
ka ne. Ko bie ty na ro do wo ści rom skiej
ma ją ok. 25 i 35 lat, 160 cm wzro stu, są
tę giej bu do wy cia ła. Ubra ne by ły w sza -
re kur tki i czar ne dłu gie spód ni ce. Jed na
z nich mia ła wy ło żo ny na kur tkę po ma -
rań czo wy sza lik. Obie mia ły czar ne
wło sy spię te w kit ki. (m.d.)

Me to da na ga da nie

Był wto rek, 17 lu te go, godz. 14.30.
Trzy o so bo wy pa trol po li cjan tów je chał
nie oz na ko wa nym ra dio wo zem ul. Skło -
dow skiej. Fun kcjo na riu sze zwró ci li uwa gę
na mło de go męż czyz nę, któ ry dziw nie się
za cho wy wał. – A po nie waż krę cił się po -
mię dzy sa mo cho da mi sto ją cy mi na osie d-
lo wym par kin gu, po sta no wi li spraw dzić tę
sy tu a cję – opo wia da An na Le wan dow ska
z zes po łu pra so we go KMP. 

Gdy męż czyz na zo ba czył dwóch po li -
cjan tów wy sia da ją cych z au ta, na tych -
miast rzu cił się do ucie czki. Uda ło mu się
prze biec bli sko ki lo metr. – W bie gu jesz cze
gdzieś dzwo nił przez te le fon ko mór ko wy –
mó wi Le wan dow ska. – W pew nej chwi li

męż czyz na ukrył się za za ło mem bu dyn ku.
Gdy go nią cy go po li cjant zna lazł się tuż
przy nim, do stał od nie go niez ły cios.

Ucie ki nier za czął się szar pać, ale nie
miał szans, bo na miej scu zna lazł się dru gi
z fun kcjo na riu szy. Męż czyz na zo stał obez -
wład nio ny. – Nie chciał po dać swo ich da -
nych ani po ka zać do ku men tów. – Po wie -
dział, że do wód oso bi sty zo sta wił w do mu –
wy jaś nia nad kom. Piotr Ja siń ski z sek cji

do cho dze nio wo -śled czej. – Ra dio wo zem
zo stał więc do wie zio ny do do mu. A tam już
na klat ce scho do wej wy jaś ni ło się, po co
męż czyz na w bie gu te le fo no wał.

Na scho dach cze kał już ca ły ko mi tet po -
wi tal ny: ro dzi ce, są sie dzi, zna jo mi. 

– Wszy scy za czę li pluć na po li cjan tów,
wy zy wać, znie wa żać – opo wia da An na Le -

wan dow ska. – Mat ka i oj ciec męż czyz ny
za a ta ko wa li po li cjan tów i pró bo wa li od bić
29-let nie go sy na, wep chnąć go do miesz -
ka nia i za trzas nąć drzwi.

Gdy ucie ki nie ra za wie zio no na ko men -
dę, na tych miast zo stał zba da ny nar ko te -
stem. Oka za ło się, że jest pod wpły wem
ma ri hu a ny i he ro i ny. Tra fił do po li cyj ne -
go aresz tu. Ale na dal nie był spo koj ny.
Na gle po wie dział, że jest na gło dzie i po -
ło żył się naj pierw na biur ku, a po tem na
po dło dze. Po li cjan ci nie mie li wyj ścia,
dla bez pie czeń stwa przy ku li 29-lat ka do
krze sła kaj dan ka mi i wez wa li le ka rza,
któ ry dał mu za strzyk i stwier dził, że nie
ma prze ciw wska zań, aby męż czyz na po -
zo stał w ce li. 

– Za rzu ci liś my mu na ru sze nie nie ty kal -
no ści po li cjan tów, za co gro zi do trzech
lat poz ba wie nia wol no ści, czyn ny opór,
rów nież do 3 lat wię zie nia, i znie wa że nie
fun kcjo na riu szy na służ bie – do ro ku poz -
ba wie nia wol no ści – mó wi nad kom. Ja -
siń ski. – W ko lej ce do za rzu tów cze ka ją
jesz cze je go ro dzi ce i resz ta plu ją ce go to -
wa rzy stwa.

Kry mi nal ni w miesz ka niu 29-lat ka
zna le źli w lo dów ce kil ka ło dyg ma ri hu -
a ny, by ły po cię te, wy su szo ne, w czę ści
po por cjo wa ne, a tak że dwie bu te le czki
z za bro nio nym w Pol sce spe cy fi kiem,
spro wa dzo ne z An glii. Męż czyz na
przyz nał się, że sam ho du je „zio ło” i je
sprze da je. (m.d.)

Spo łecz ny ko mi tet sa mo o bro ny

W ubieg łym ro ku płoc cy po li cjan ci
spot ka li się z wie lo ma prze ja wa mi prze-
mo cy wo bec dzie ci. – Zgło szo no do nas
402 ta kie przy pad ki – opo wia da An na Le -
wan dow ska z zes po łu pra so we go KMP. –
Ucier pia ło 283 dzie ci w wie ku do 13 lat

i 119 w wie ku 13-18 lat.
Dla te go m.in. płoc ka po li cja włą czy ła

się do ak cji „Ko cham. Re a gu ję”, pro wa -
dzo nej przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej oraz fun da cje: Kra jo we
Cen trum Kom pe ten cji i Dzie ci Ni czy je. 

– Ak cja ma na ce lu zmo bi li zo wa nie lu -
dzi do re ak cji na prze moc wo bec dzie ci –
mó wi Ma riusz Gie ru la, rzecz nik po li cji.

– Je śli je steś świad kiem prze mo cy, wy -
star czy, że zadz wo nisz pod nu mer: 0 801
109 801.

Jest to te le fon za u fa nia, gdzie moż na
zgło sić nie po ko ją ce nas zja wi ska lub to,
że sa mi zo sta liś my ofia rą. Pod tym nu me -

rem dy żu ru ją od po wied nio przesz ko le ni
pra cow ni cy KCK. 

– W sy tu a cji, gdy zgła sza ją cy bę dzie po -
trze bo wał po mo cy nie wy ma ga ją cej szyb -
kiej re ak cji, KCK uru cha mia po moc we
włas nym za kre sie – opo wia da Gie ru la. –
Na to miast, gdy po trzeb na bę dzie pil na in -
ter wen cja, pra cow ni cy na tych miast po -
wia do mią od po wied nią jed nost kę po li cji. 

Do dat ko wo na rzecz kam pa nii pra cu ją
ope ra to rzy ogól no pol skie go te le fo nu za u fa -
nia dla dzie ci i mło dzie ży. Moż na się z ni -
mi skon tak to wać pod nu me rem: 116 111. 

Ak cja jest ogól no pol ska; w te le wi zji
i ra diu po ja wi ły się już spo ty in for ma cyj -
ne, bil lbo ar dy, pla ka ty, ro zda wa ne są tak -
że ulot ki. Ak cja „Ko cham. Re a gu ję” jest
dru gą, prze pro wa dzo ną w ostat nim cza sie,
po kam pa nii „Ko cham. Nie bi ję”. W obie
za an ga żo wa li się ak to rzy, ar ty ści i in ne
zna ne oso by. (m.d.)

Ko cham. Re a gu ję

Dzie więć no wych sa mo cho dów – ta -
ki pre zent otrzy ma ła płoc ka ko men da
po li cji 14 lu te go, czy li w dzień św.
Wa len te go. 

Pięć po ja zdów – czte ry Kia Ce e’d
i je den Fiat Du ca to – bę dzie jeź dzi ło po
płoc kich uli cach. Resz ta, czy li czte ry ra -
dio wo zy bę dą po ma gać w pra cy po li -
cjan tom z po wia tu; dwie Kia Ce e’d tra -
fi ły do Bo dza no wa, a po jed nym te re no -
wym nis sa nie do Sta roź reb i Gą bi na. 

– Dzię ki te mu bę dzie my mo gli wy co -
fać z użyt ko wa nia wy słu żo ne po lo ne zy –
mó wi młod szy as pi rant Krzysz tof Pia -

sek z zes po łu pra so we go płoc kiej ko -
men dy. – No we sa mo cho dy bę dą znacz -
nie tań sze w utrzy ma niu i – prze de
wszyst kim – nie bę dą się psu ły. 

– Jak w ca łym kra ju, tak i w Płoc ku po -
li cja bo ry ka się z nie do bo rem po ja zdów –
mó wił na uro czy sto ści in spek tor Ja ro sław
Brach, ko men dant KMP. – Cie szę się, że
współ pra ca z sa mo rzą da mi ukła da się tak
do brze. W imie niu po li cjan tów dzię ku ję za
sa mo cho dy i za in ne pre zen ty, na przy kład
kom pu te ry, apa ra ty fo to gra ficz ne, któ re
co ja kiś czas otrzy mu je my.

– Je steś my je dy nym gar ni zo nem
w Pol sce, któ ry do sta je tak wiel kie
wspar cie – cie szył się in spek tor Igor
Par fie niuk, ma zo wiec ki ko men dant wo -
je wódz ki. – Bio rą z nas przy kład in ne
sa mo rzą dy. Ape lu ję, aby dar czyń cy
wspo mo gli nas jesz cze pa li wem do tych
sa mo cho dów.

Za kup pojazdów moż li wy był dzię ki
fun du szom prze ka za nym przez trzech
ofia ro daw ców. Ra dio wo zy, któ re jeź -
dzić bę dą po Płoc ku sfi nan so wa ła Ko -
men da Wo je wódz ka z sie dzi bą w Ra -
do miu, a resz ta zo sta ła za ku pio na ze
środ ków – w rów nych czę ściach – sa -
mo rzą du wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go, ko men dy wo je wódz kiej oraz lo -
kal nych sa mo rzą dów, czy li Sta roź reb,
Bul ko wa i Gą bi na. 

– Wie rzę, że no we sa mo cho dy przy-
czy nią się do pod nie sie nia bez pie czeń -
stwa – mó wił mar sza łek Adam Stru zik.
– Po li cjan tom zaś ży czę bez piecz nej
służ by. 

Wszyst kie po ja zdy po świę cił ks. An -
drzej Zem brzu ski, ka pe lan płoc kich
mun du ro wych. (m.d.)

Na Wa len tyn ki
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LP Przed miot za mó wie nia Ro dzaj za mó wie nia
Prze wi dy wa ny ter min 

roz po czę cia pro ce du ry
1. Utrzy ma nie sie ci i urzą dzeń ka na li za cji desz czo wej – wy ko na nie, mon taż i kon ser wa cja urzą dzeń ty pu Eco Dra in u słu ga sty czeń
2. Or ga ni za cja im prez ca ło rocz nych dla dzie ci i mło dzie ży przez Płoc ką Spół dziel nię Miesz ka nio wą u słu ga sty czeń
3. Usłu ga pro mo cyj no -re kla mo wa na sta dio nie i ha li spor to wej Wi sły Płock u słu ga sty czeń
4. Do rad ca tech no lo gicz ny dla pro jek tu „Płoc ka Plat for ma Te le in for ma tycz na e-urząd” usłu ga sty czeń
5. Bu do wa sto ku nar ciar skie go – pro jekt u słu ga sty czeń 
6. Bu do wa ulic: Uro czej, Wi dok i We so łej wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na sty czeń
7. Roz bu do wa Li ce um Ogól noksz tał cą ce go im. Wł. Ja gieł ły wraz z wy po sa że niem do sta wa sty czeń 

8. 
Do ku men ta cja pro jek to wa dla za da nia „Prze bu do wa uli cy Wy szo grodz kiej na od cin ku od uli cy Ar mii Kra jo wej 
do uli cy Har cer skiej” Za da nie nr 58/PD/I/P

u słu ga sty czeń/lu ty

9. Do ku men ta cja pro jek to wa dla za da nia „Bu do wa ob wod ni cy pół noc no -za chod niej – Etap III” Za da nie nr 57/PD/I/P u słu ga sty czeń/lu ty 

10. 
Do sta wa i mon taż ba rier ener goch łon nych na IV od cin ku dróg do ja zdo wych do II prze pra wy mo sto wej. 
Za da nie nr 60/PD/I/P

ro bo ta bu do wla na sty czeń 

11. Pro jekt dwu po zio mo we go węz ła „Wy szo grodz ka” z uw zględ nie niem li nii tram wa jo wej. Za da nie nr 56/PD/I/P u słu ga I kwar tał 2009
12. Do ku men ta cja pro jek to wa „Bu do wy li nii tram wa jo wej wraz z in fra struk tu rą”. Za da nie nr 25/PD/I/G u słu ga I kwar tał 2009

13. 
Wy ko ny wa nie za bie gów pie lę gna cyj nych (cię cia tech nicz ne i ko rek ta ko ron drzew) na te re nach bę dą cych 
we wła da niu gmi ny Płock.

usłu ga sty czeń/ lu ty

14. 
Do świet le nie przejść dla pie szych w cią gach ist nie ją cych ulic na te re nie Płock: – Do brzyń ska/ Ko by liń skie go; 
– Szo pe na/ Wschod nia; – Biel ska/ re jon pocz ty; – Biel ska/ Sta ro stwo Po wia to we; – Kut now ska/ re jon Zes po łu 
Szkół Rol ni czych; – Ka zi mie rza Wiel kie go/To po lo wa

ro bo ta bu do wla na lu ty

15. Do sta wa i na sa dze nia kwia tów na te re nie mia sta Płoc ka w 2009 r. usłu ga lu ty

16. Za ło że nie ma py za sad ni czej i opra co wa nie pro jek tów ZUDP w for mie nu me rycz nej wy bra ne go te re nu mia sta Płoc ka. usłu ga lu ty

17. ZST Ki liń skie go 4 wy mia na in sta la cji elek trycz nej ro bo ta bu do wla na lu ty 

18. 
Roz bu do wa sy ste mu mo ni to rin gu wi zyj ne go mia sta Płoc ka o 8 ka mer – Za da nie Nr 09/OZK/G 
Fun kcjo no wa nie Cen trum Mo ni to rin gu Wi zyj ne go

u słu ga lu ty

19. Or ga ni za cja wy po czyn ku let nie go dla dzie ci i mło dzie rzy usłu ga lu ty/ma rzec
20. Roz bu do wa Szkol ne go Oś rod ka Szkol no–Wy cho waw cze go nr 2 usłu ga lu ty 
21. Film pro mo cyj ny Płoc ka u słu ga lu ty 

22. 
Spo rzą dze nie zmia ny Stu dium uwa run ko wań i kie run ków za gos po da ro wa nia prze strzen ne go mia sta Płoc ka 
wraz z pro gno zą od dzia ły wa nia na śro do wi sko

u słu ga lu ty

23. 
Kon kurs na pro jekt pom ni ka księ cia Bo le sła wa Krzy wo u ste go wraz z kon cep cją za gos po da ro wa nia pla cu Ga brie la
Na ru to wi cza w Płoc ku

u słu ga lu ty

24. Bu do wa uli cy Gro ta Ro wec kie go wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na lu ty
25. Opra co wa nie pro jek tu uli cy – Je sio no wej,Gra bo wej i Bo ta nicz nej u słu ga lu ty 
26. Bu do wa uli cy Za ci sze wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na lu ty 
27. Ha la spor to wo – wi do wi sko wa – pro wa dze nie na dzo ru in we stor skie go pod czas bu do wy u słu ga lu ty 
28. Mo ni to ring prze miesz czeń Skar py Wi śla nej (pro wa dze nie, prze gląd i re mont sie ci re pe rów) usłu ga lu ty/ma rzec
29. Utrzy ma nie i ek splo a ta cja fon tann i wo do try sków na ul. Tum skiej oraz fon tan ny i po i deł ka na Sta rym Ryn ku u słu ga ma rzec
30. Za gos po da ro wa nie Pla cu Obroń ców War sza wy – pro jekt u słu ga ma rzec
31. MP nr 33 – adap ta cja po miesz czeń na sa le re ha bi li ta cyj ne i ga bi ne ty le kar skie ro bo ta bu do wla na ma rzec 
32. SP Nr 3 ter mo mo der ni za cja bu dyn ku dy dak tycz ne go ro bo ta bu do wla na ma rzec 
33. SP nr 23- wy mia na po dło gi w sa li gim na stycz nej ro bo ta bu do wla na ma rzec 
34. Zes pół Szkół nr 1 – re mont po dło gi w sa li re kre a cyj nej ro bo ta bu do wla na ma rzec 
35. Bu do wa sa li gim na stycz nej w LO.im. Marsz. St. Ma ła chow skie go ro bo ta bu do wla na ma rzec 
36. Prze bu do wa bu dyn ku III LO im. Ma rii Dą brow skiej ro bo ta bu do wla na ma rzec 
37. Tum ska 9 – wy ko na nie i mon taż bra my wja zdo wej na te ren po se sji ro bo ta bu do wla na ma rzec 
38. Dni Hi sto rii Płoc ka u słu ga ma rzec
39. Ci ne Ma gic usłu ga ma rzec
40. Or ga ni za cja IV Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Tu ry stycz ne go u słu ga ma rzec 
41. Or ga ni za cja im pre zy „I lo ve Płock” w Fa bry ce Trzci ny w War sza wie u słu ga ma rzec

42. 
Kon kurs na opra co wa nie kon cep cji za gos po da ro wa nia prze strzen ne go te re nu po ło żo ne go w re jo nie ulic Dol nej, 
Gór nej, Wod nej, Gra nicz nej, Wy szo grodz kiej, tra sy do ja zdo wej do mo stu im. „So li dar no ści” do Ron da Woj ska 
Pol skie go, uli cy Go ści niec i uli cy Gra bów ka w Płoc ku

u słu ga ma rzec

43. 
Kon kurs na opra co wa nie kon cep cji za gos po da ro wa nie te re nu w re jo nie tra sy do ja zdo wej do mo stu im. „So li dar no -
ści”, uli cy Jor da now skiej oraz wschod niej i po łud nio wej gra ni cy ad mi ni stra cyj nej mia sta Płoc ka

u słu ga ma rzec

44. „Płoc ka Plat for ma Te le in for ma tycz na e-urząd“ do sta wa ma rzec 
45. Bu do wa uli cy Ku trze by ro bo ta bu do wla na ma rzec 
46. Re mont uli cy Wy szo grodz kiej od al. Ki liń skie go do ul. Gra nicz nej ro bo ta bu do wla na ma rzec 
47. Bu do wa dróg wraz z in fra struk tu rą na Osie dlu Imiel ni ca – Par ce le u słu ga ma rzec/kwie cień
48. Pa saż Pa de rew skie go ro bo ta bu do wla na ma rzec/kwie cień
49. Let ni Fe sti wal Mu zycz ny u słu ga kwie cień 
50. Ilu mi na cja ele wa cji fron to wej bu dyn ku ra tu sza ro bo ta bu do wla na kwie cień
51. SP nr 23 – wy ko na nie dre na żu ro bo ta bu do wla na kwie cień
52. Gim na zjum nr 5 – wy mia na po dło gi w sa li gim na stycz nej ro bo ta bu do wla na kwie cień
53. LO. im Wł Ja gieł ły – re mont da chu nad au la i at ty ką ro bo ta bu do wla na kwie cień
54. Bu do wa sa li gim na stycz nej przy ZST ul. Ki liń skie go 4 ro bo ta bu do wla na kwie cień
55. ZSZ Nr 2 ul. Gwar dii Lu do wej – re mont i wy mia na po sa dzek na ko ry ta rzach i w pra cow niach szkol nych ro bo ta bu do wla na kwie cień
56. Re wi ta li za cja bu dyn ków ko mu nal nych na osie dlu Mio do wa – Jar ro bo ta bu do wla na kwie cień

57. Obroń ców We ster plat te 3 re mont ele wa cji bu dyn ku wraz z wy mia ną okien ro bo ta bu do wla na kwie cień

58. Pa dlew skie go 20 – roz biór ka bu dyn ku i upo rząd ko wa nie te re nu ro bo ta bu do wla na kwie cień

59. Roz bu do wa i za gos po da ro wa nie Płoc kie go Na brze ża Wi śla ne go na ce le tu ry stycz no -re kre a cyj ne ro bo ta bu do wla na kwie cień 

60. Mo der ni za cja sta dio nu spor to we go przy ul. Łu ka sie wi cza u słu ga kwie cień 

61. 
Bu do wa kom plek su oświa to we go przy uli cy Har cer skiej wraz z bu do wą pół noc ne go się ga cza uli cy Ką to wej oraz bra -
ku ją cą in fra struk tu rą i par kin giem

Ro bo ta bu do wla na:
Do sta wa: 

wy po sa że nie
kwie cień/maj

HAR MO NO GRAM ZA MÓ WIEŃ PUB LICZ NYCH PO WY ŻEJ 14 000 EU RO NA 2009 ROK
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LP Przed miot za mó wie nia Ro dzaj za mó wie nia
Prze wi dy wa ny ter min 

roz po czę cia pro ce du ry

62. Bu do wa przed szko la z za ple czem kul tu ral no -spor to wym na Osie dlu Cie cho mi ce ro bo ta bu do wla na maj 

63. 
Bu do wa ulic wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą na Osie dlu Ra dzi wie: re a li za cja czę ści uli cy Gro madz kiej (po mię dzy
uli cą Stocz nio wą i to ra mi ko le jo wy mi) oraz uli cy Pia sko wej (po mię dzy uli cą Stocz nio wą i uli cą Suk ce sor ską).

usłu ga maj 

64. Żło bek nr 3 – re mont ła zie nek i po dłóg w sa lach za baw ro bo ta bu do wla na maj 

65. SP nr 11 – wy mia na in sta la cji wod- kan, re mont ła zie nek ro bo ta bu do wla na maj 

66. SP nr 12 – wy mia na in sta la cji elek trycz nej wraz z ro bo ta mi bu do wla ny mi ro bo ta bu do wla na maj 

67. SP nr 12 – ter mo mo der ni za cja bu dyn ku ro bo ta bu do wla na maj 

68. SP nr 16 – wy mia na in sta la cji elek trycz nej wraz z ro bo ta mi bu do wla ny mi ro bo ta bu do wla na maj 

69. Mic kie wi cza 6 – re mont ele wa cji bu dyn ku, wy ko na nie chod ni ków wo kół bu dyn ku ro bo ta bu do wla na maj 

70. Roc ko we Po że gna nie La ta u słu ga maj

71. Bu do wa dróg wraz z in fra struk tu rą w za chod niej czę ści Osie dla Bo ro wi czki (od uli cy Har cer skiej w pra wo) etap II ro bo ta bu do wla na maj/czer wiec 

72. Bie sia da Kasz te lań ska usłu ga czer wiec

73. Gim na zjum nr 8 – re mont ele wa cji ro bo ta bu do wla na czer wiec

74. MP nr 11 – wy mia na węz ła c.o. in sta la cji c.o. i wod – kan ro bo ta bu do wla na czer wiec 

75. SP nr 20 – re mont scho dów ro bo ta bu do wla na czer wiec 

76. Re wi ta li za cja za byt ko wych bu dyn ków Ko le gium Je zu ic kie go i Ko le gia ty przy ul. Marsz. St. Ma ła chow skie go ro bo ta bu do wla na czer wiec 

77. Re mont i adap ta cja bu dyn ku przy ul. Ko ściusz ki 3 pod po trze by książ ni cy ro bo ta bu do wla na czer wiec 

78. Prze bu do wa sta dio nu na osie dlu Bo ro wi czki ro bo ta bu do wla na czer wiec 

79. Bu do wa uli cy łą czą cej uli cę Krzy wą z uli cą Sier pec ką wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na czer wiec/li piec

80. Zduń ska 13 – re mont i do cie ple nie ele wa cji ro bo ta bu do wla na li piec 

81. Usłu ga pro mo cyj no -re kla mo wa na sta dio nie i ha li spor to wej Wi sły Płock u słu ga li piec

82. Bu do wa uli cy Agre sto wej wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na li piec

83. Bu do wa uli cy Ofiar Ka ty nia wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na li piec

84. Bu do wa łącz ni ka po mię dzy uli ca mi: Go ści niec i Gra bów ka oraz bra ku ją cych się ga czy z niez będ ną in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na sier pień

85. Bu do wa uli cy Wy so kiej wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na sier pień 

86. 
Prze bu do wa bo isk, urzą dzeń spor to wych i te te nów za baw oraz bu do wa sa li gim na stycz nej 
przy Szko le Pod sta wo wej nr 16 – pra ce przy go to waw cze

ro bo ta bu do wla na sier pień 

87. Prze bu do wa i bu do wa uli cy Me dycz nej wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą ro bo ta bu do wla na sier pień 

88. Pa dlew skie go 2 – re mont ele wa cji bu dyn ku ro bo ta bu do wla na sier pień 

89. Sprzą ta nie po miesz czeń UMP u słu ga sier pień

90. Do zór i och ro na obiek tów, osób i mie nia UMP u słu ga sier pień

91. Kon ser wa cja zie le ni oraz utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku na te re nie mia sta Płoc ka w re jo nie I. usłu ga sier pień/wrze sień

92. Kon ser wa cja zie le ni oraz utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku na te re nie mia sta Płoc ka w re jo nie II. usłu ga sier pień/wrze sień

93. Kon ser wa cja zie le ni oraz utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku na te re nie mia sta Płoc ka w re jo nie IV. usłu ga sier pień/wrze sień

94. Kon ser wa cja te re nów zie le ni, uzu peł nia ją ce na sa dze nia krze wów oraz utrzy ma nie czy sto ści na Skar pie Wi śla nej u słu ga wrze sień

95. 
Ob słu ga spraw zwią za nych z re je stra cją po ja zdów – tab li ce sa mo cho do we (jed no rzę do we i dwu rzę do we); 
– tab li ce mo to cy klo we (dwu rzę do we); – tab li ce mo to ro we ro we (dwu rzę do we)

do sta wy wrze sień

96. Kre dyt na fi nan so wa nie pla no wa ne go de fi cy tu bu dże tu mia sta Płoc ka na 2009 rok u słu ga wrze sień 

97. Ko le jo wa 6 – adap ta cja bu dyn ku na lo ka le so cjal ne ro bo ta bu do wla na wrze sień 

98. 
Bu do wa war szta tów szkol nych wraz z za gos po da ro wa niem te re nu oraz prze bu do wa bo isk i te re nów ko mu ni ka cji
pie szej i jezd nej przy ZSUi P – II etap

ro bo ta bu do wla na wrze sień 

99. Oświet le nie świą tecz ne mia sta u słu ga wrze sień

100. Upo rząd ko wa nie prze strze ni miej skiej w ob sza rze Sta re go Mia sta po przez utwo rze nie no wej stre fy par kin go wej ro bo ta bu do wla na wrze sień

101. Bu do wa przed szko la 3-od dzia ło we go na osie dlu Ra dzi wie ro bo ta bu do wla na wrze sień 

102. Bez ko li zyj ne skrzy żo wa nie li nii ko le jo wej z ale ją Pił sud skie go z uw zględ nie niem li nii tram wa jo wej ro bo ta bu do wla na wrze sień 

103. Prze bu do wa bo isk i urzą dzeń spor to wych, bu do wa war szta tów szkol nych w ZSZ| nr 2 ro bo ta bu do wla na paź dzier nik 

104. Ma te ria ły piś mien ne do sta wa paź dzier nik

105. Ma te ria ły pa pier ni cze do sta wa paź dzier nik

106. Do sta wa ole ju opa ło we go do kot łow ni na te re nie sta dio nu im. K. Gór skie go w Płoc ku do sta wa paź dzier nik

107. Świad cze nie usług pocz to wych w obro cie kra jo wym i za gra nicz nym u słu ga paź dzier nik

108. Bu do wa uli cy Je sio no wej ro bo ta bu do wla na paź dzier nik 

109. Kon ser wa cja urzą dzeń ka na li za cji desz czo wej na te re nie mia sta Płoc ka usłu ga li sto pad

110. 
Prze gląd ek splo a ta cyj ny se pa ra to rów i osad ni ków na te re nie mia sta Płoc ka oraz od biór i uty li za cja od pa dów pow-
sta ją cych w wy ni ku tej usłu gi

u słu ga li sto pad

111. Re mon ty ka na li za cji desz czo wej na te re nie mia sta Płoc ka ro bo ta bu do wla na li sto pad

112. Dzier ża wa ko pia rek u słu ga li sto pad

113. Pre nu me ra ta pra sy do sta wa li sto pad

114. Druk Sy gna łów Płoc kich w 2010 usłu ga gru dzień

115. Pro wa dze nie schro ni ska dla be zdom nych zwie rząt u słu ga gru dzień

116. 
Re a li za cja na te re nie mia sta Płoc ka pro gra mu iden ty fi ka cji i re je stra cji psów z pro wa dze niem 
in ter ne to wej cen tral nej i lo kal nej ba zy da nych „Po daj Ła pę”

usłu ga gru dzień

117. 
Wy ko na nie czyn no ści ciag łe go i kom plek so we go swiad cze nia po mo cy praw nej dla Urzę du Mia sta Płoc ka 
– przez 8 rad ców praw nych 

usłu ga gru dzień 

118. Za o pa trze nie ko mó rek or ga ni za cyj nych UMP w dru ki i for mu la rze u słu ga gru dzień

119. 
Bu do wa ulic wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą na Osie dlu Ra dzi wie: re a li za cja czę ści uli cy Gro madz kiej (po mię dzy
uli cą Stocz nio wą i to ra mi ko le jo wy mi) oraz uli cy Pia sko wej (po mię dzy uli cą Stocz nio wą i uli cą Suk ce sor ską).

ro bo ta bu do wla na gru dzień

120. Za miesz cza nie og ło szeń w pra sie co dzien nej usłu ga gru dzień

121. Bu do wa pom ni ka Księ cia Bo le sła wa Krzy wo u ste go na Pla cu Ga brie la Na ru to wi cza usłu ga 
gru dzień 2009/
sty czeń 2010

122. Kon ser wa cja oświet le nia ulicz ne go, sta no wia ce go włas ność Gmi ny – Mia sta Płock u słu ga II po ło wa 2009

123. Kon ser wa cja oświet le nia ulicz ne go, sta no wia ce go włas ność przed się bior stwa ener ge tycz ne go usłu ga II po ło wa 2009
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza 3 mar ca o godz. 18 do Do mu
Dar mstadt na po kaz slaj dów w ra mach
Klu bu „Po dró że” im. To ne go” Ha li ka.
Tym ra zem uczest ni cy spot ka nia poz na -
ją „Ja po nię, kraj cu dów i „cu dów”.
O swo ich wra że niach z „kra ju kwit ną cej
wiś ni” opo wia dać bę dzie Ja ni na Ko nar -
ska, a przed sta wio ne sjal dy bę dą au tor -
stwa: Kle men ty ny Jan kie wicz, Ja ni ny
Ko nar skiej, Zo fii Ko nar skiej, Mo ni ki
Osta szew skiej i An to nie go Ko nar skie -
go. Wstęp wol ny.

– Mój wy jazd do Ja po nii był cał ko wi -
cie nies po dzie wa ny. Zo sta łam tam za -
pro szo na w 2004 ro ku do wzię cia udzia -
łu w kon kur sie ję zy ka ja poń skie go dla
li ce a li stów z ca łe go świa ta. Spę dzi łam
w Ja po nii dwa ty god nie, zwie dza jąc To -
kio i Kio to. Trzy la ta póź niej mo ja sio s-
tra wraz z dwie ma ko le żan ka mi zo sta ły
za pro szo ne do wzię cia udzia łu w wy sta -
wie 100% De sign w To kio, wkrót ce po -
tem te sa me mia sta od wie dził mój brat,

ar chi tekt. W po ka zie wy ko rzy sta łam
rów nież wie le ich zdjęć – za chę ca do
udzia łu w spot ka niu au tor ka.

– Mó wi się, że ża den ob co kra jo wiec
nie jest w sta nie poz nać Ja po nii, na wet
miesz ka jąc w niej przez kil ka dzie siąt lat.
Pod czas mo je go krót kie go po by tu w tym
kra ju nie zdą ży łam zo ba czyć wie lu rze -
czy, o któ rych sły sza łam, a wie lu, któ re
wi dzia łam, nie ro zu miem do dzi siaj. Na
pew no nie od po wiem więc na py ta nie
„ja ka jest Ja po nia?”. Po sta ram się na -
to miast po ka zać pew ne nies po ty ka ne
u nas za cho wa nia, zwy cza je, spo so by
spę dza nia wol ne go cza su, roz wią za nia
ko mu ni ka cyj ne i ar chi tek to nicz ne, któ re
spra wia ją, że Ja po nia jest dla nas tak
eg zo tycz na, tak trud na do poz na nia.
Niek tó re z tych ele men tów zach wy ca ją
do sko na ło ścią, po my słem, pięk nem; in -
ne na to miast wy da ją się być uo so bie -
niem ki czu lub bez sen su. Do tych kon-
tra stów na wią zu je ty tuł po ka zu – „Ja po -
nia, kraj cu dów i „cu dów”. (j)

W klu bie Po dró ży To ny’ego Ha li ka

Dziw na i fa scy nu ją ca

7 mar ca w Do mu Dar mstadt go ścić bę -
dzie ar ty sta, któ re go chy ba wszy scy zna -
my z licz nych ról fil mo wych, te a tral nych
i wy stę pów ka ba re to wych. O godz. 18 roz -
pocz nie swój re ci tal za ty tu ło wa ny „Mo je
fa scy na cje” Ma rian Opa nia. Bi le ty w ce -
nie 20 zł do na by cia w Do mu Dar mstadt.

Ak tor uro dził się 1 lu te go 1943 ro ku w Pu -
ła wach. Stu dio wał w war szaw skiej Pań stwo -
wej Wyż szej Szko le Te a tral nej im. Alek san -
dra Zel we ro wi cza, któ rą ukoń czył w 1964
ro ku. De biu to wał w Te a trze Kla sycz nym
w War sza wie, na stęp nie grał w Te a trze Stu-
dio (1971-1977), Te a trze Kwa drat (1978)
i Te a trze Ko me dia (1979-1981). Od 1981
jest ak to rem Te a tru Ate ne um w War sza wie.

Opa nia na le żał do gru py naj cie ka wszych
mło dych ak to rów, roz po czy na ją cych swo -
ją ka rie rę na po cząt ku lat 60. W te a trze za -
de biu to wał ro lą Księ cia Ed war da w ED -
WAR DZIE II Chri stop he ra Mar lo we’a
w re ży se rii Sta ni sła wa Bu gaj skie go (1964).
Dwa la ta wcześ niej, ja ko stu dent szko ły te -
a tral nej, wy stą pił pier wszy raz w fil mie;
za grał Miś ka w MI ŁO ŚCI DWU DZIE -

STO LAT KÓW An drze ja Waj dy (1962).
Po tem był m.in. Ol kiem Smo leń skim
„Ram ze sem” w BE A CIE w re ży se rii An ny
So ko łow skiej (1964), Pa włem w SKO KU
Ka zi mie rza Kut za (1967), Wę gieł kiem
w ekra ni za cji po wie ści Bo le sła wa Pru sa –
LAL KA w re ży se rii Woj cie cha Je rze go

Ha sa (1968) i wie lu in nych. W 1970 ro ku
Opa nia otrzy mał pre sti żo wą na gro dę im.
Zbi gnie wa Cy bul skie go. 

Jed ną z je go naj bar dziej zło żo nych ról
był Ta de usz, bo ha ter fil mu An to nie go

Kra u ze go – PA LEC BO ŻY (1972), mło dy
pro win cjusz wal czą cy o zre a li zo wa nie
swo ich ma rzeń. 

W spół pra co wal z naj lep szy mi re ży se ra -
mi; za grał w AWAN SIE Ja nu sza Za or skie -
go (1974), IN DEK SIE Ja nu sza Ki jow skie -
go (1977), DRESZ CZACH Woj cie cha
Mar czew skie go (1981), CZŁO WIE KU
Z ŻE LA ZA An drze ja Waj dy (1981). Je go
re dak tor Win kel był ro lą, w któ rej ak tor
w peł ni ob ja wił się w zu peł nie in nym wcie-
le niu, osta tecz nie po rzu ca jąc za pa mię ta ne
przez wszyst kich em ploi – jak sam mó wi
„spe cja li stów od pier wszych mi ło ści i za wa -
diac kich żoł nie rzy ków”. Opa nia stwo rzył
przej mu ją cą kre a cję czło wie ka w śred nim
wie ku, re dak to ra Ra dio ko mi te tu, pi ja ka
i słu gu sa sy ste mu, któ ry od de le go wa ny
z War sza wy do straj ku ją cej stocz ni ma zbie -
rać ma te ria ły kom pro mi tu ją ce jed ne go
z głów nych przy wód ców pro te stu. Tym cza -
sem Win kel nie sio ny zda rze nia mi w stocz ni
odzy sku je jas ność spoj rze nia, odra dza się
wew nętrz nie, ale ja ko czło wiek przez la ta
uwi kła ny w ma szy nę pro pa gan dy po zo sta je
sam po mię dzy świa tem pe e re low skich apa -
rat czy ków a ludź mi So li dar no ści. 

Ko lej ne la ta przy nio sły Opa ni waż ne ro -
le Mać ka Su miń skie go w STA NIE WEW -
NĘTRZ NYM Krzysz to fa Tchó rzew skie -
go (1983) i Bo la w PIŁ KAR SKIM PO-

KE RZE Ja nu sza Za or skie go (1988). Z po -
wo dze niem grał w ko me diach: se ria lu te le -
wi zyj nym Sta ni sła wa Ba rei ZMIEN NI CY
(1986), ROZ MO WACH KON TRO LO -
WA NYCH Syl we stra Chę ciń skie go
(1991). Sym pa tię sze ro kiej wi dow ni zy -
skał ja ko Pro fe sor Zy bert w te le wi zyj nym
se ria lu NA DO BRE I NA ZŁE (1999). 

W te a trze Opa nia wy stę po wał m.in.
w spek ta klach Jó ze fa Szaj ny w war szaw -
skim Te a trze Stu dio, w Te a trze Ate ne um
stwo rzył swo je naj cie ka wsze ro le. Był Le -
gen drem w ŚMIER CI DAN TO NA Ge or ga
Buch ne ra w re ży se rii Kaz mie rza Kut za
(1982) i Ru ba szo wem w CIEM NO ŚCI
W PO ŁUD NIE Ar thu ra Koest le ra w re ży se -
rii Ja nu sza War miń skie go (1989), Dyn dal -
skim w ZEM ŚCIE Alek san dra Fre dry w re -
ży se rii Gu sta wa Ho lo ub ka (1990). Rów no -
cześ nie Opa nia – ak tor, któ ry odz na cza się
wy jąt ko wą sce nicz ną pro sto tą, sprzy ja ją cą
uka za niu praw dy o po sta ci, gry wał rów nież
z pa sją w epi zo dach, po tra fił ze ską pe go ma -
te ria łu stwo rzyć cie ka we dru go pla no we kre -
a cje. Z po wo dze niem wy stę po wał też
w spek ta klach mu zycz nych: BRE LU w re -
ży se rii Emi lia na Ka miń skie go i Woj cie cha
Mły nar skie go (1985) oraz w ko lej nych
przed sta wie niach w re ży se rii Mły nar skie go:
WY SOC KIM (1989) i HE MA RZE (1987).

EO

Fa scy na cje 
Opa ni

Choć ry so wał z pa sją od naj młod szych
lat, ni gdy nie są dził, że zaj mie się tym za -
wo do wo. Wszyst ko dzię ki mło dzień czej
nief ra sob li wo ści i czy ste mu przy pad ko wi.
– Gdy koń czy łem li ce um nie wie dzia łem, że
pa pie ry na uczel nie ar ty stycz ne trze ba wy -
sy łać mie siąc wcześ niej. Gdy do tar łem
z do ku men ta mi, by ło już po eg za mi nach –
tłu ma czył na wer ni sa żu w Książ ni cy Płoc -
kiej (25 lu te go) 74-let ni ry sow nik.
W ocze ki wa niu na ko lej ne eg za mi ny uda -
ło mu się „za cze pić na za stęp stwo” w lo -
kal nej ga ze cie. 

– Ka za li mi prze ry so wy wać ry sun ki
z „Kro ko di ła”. To by ło ta kie kosz mar ne
ra dziec kie pis mo, gdzie two rzył m.in.
Bo rys Je fi mow – ulu bio ny ry sow nik Jó -
ze fa Sta li na (na wia sem mó wiąc do wie -
dzia łem się, że ten czło wiek jesz cze ży -
je, ma jąc 106 lat, ale już dzię ki Bo gu
nie ry su je). Mnie, aż rę ka drża ła, że
mu szę to ro bić. Wpa dłem wte dy na po -
mysł, że je dy ną szan są oder wa nia się
od te go pa skudz twa jest wy my śle nie
cze goś od sie bie i re dak cja to ku pi ła –
mó wił ar ty sta. Osta tecz nie Juj ka pod jął
stu dia na Wy dzia le Ar chi tek tu ry
Wnętrz gdań skiej PWSSP, ale z ry sun -
kiem pra so wym już się nie roz stał. Od
te go cza su stwo rzył ich kil ka dzie siąt ty -
się cy dla cza so pism i dzien ni ków
w kra ju i za gra ni cą. Naj sil niej zwią zał
się z „Dzien ni kiem Bał tyc kim”, gdzie
od 1963 ro ku pub li ku je co ty god nio wy
„Dzien ni czek”. Wy dał po nad 50 al bu -
mów au tor skich, zi lu stro wał kil ka dzie -
siąt ksią żek. Był wie lo krot nym la u re a -

tem Zło -
tej Szpil-
ki. Zdo -
był kil ka -
d z i e  s i ą t
na gród na
mię dzy na ro -
do wych kon kur sach. W Ustro niu Mor -
skim ma swo ją ła we czkę zwa ną Ła wą
Sła wy. W la tach 1989 – 1996 był pre ze-
sem Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar ty stów
Ka ry ka tu ry.

W je go twór czo ści – jak sam pod kre śla
– nie cho dzi wy łącz nie o roz śmie sza nie,
ale rów nież o na kła nia nie do głęb szej ref -
lek sji. – W 1980 ro ku spot ka łem się z gru -
pą straj ku ją cych stocz niow ców, któ rzy mi
wte dy po wie dzie li: „gdy by nie ta cy jak pan
to mo że nas by tu dziś nie by ło”. To wiel ki
zasz czyt usły szeć ta kie sło wa – opo wia dał
płoc kiej pub licz no ści Zbi gniew Juj ka,
choć o swo jej twór czo ści wy po wia da się
dość kry tycz nie: Pro szę Pań stwa, ja tak
na praw dę nie umiem ry so wać. Ja chciał -
bym zu peł nie ina czej, z wię kszym roz ma -
chem, ale cią gle mi się nie uda je. Cią gle
spo koj nie do cho dzę do ja kiś no wych form
i mo że dla te go jesz cze mi się chce. 

Wy sta wę, na któ rej zna laz ły się rów nież
ry sun ki o te ma ty ce płoc kiej, moż na oglą -
dać do 21 mar ca. (rł)

„Ry su nek pra so wy” to naj no wsza wy sta wa Książ ni cy Płoc kiej,
na któ rej mo że my obej rzeć po nad 200 prac słyn ne go ry sow ni ka
i ka ry ka tu rzy sty Zbi gnie wa Juj ki 

Ja nie umiem ry so wać
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Nie pow tó rzą ubieg ło rocz ne go suk ce -
su pił ka rze ręcz ni płoc kiej Wi sły; „pod-
wój na ko ro na” w tym se zo nie nie wcho -
dzi już w grę. Wpraw dzie li go we ro z-
gryw ki wciąż jesz cze trwa ją i spra wa
mi strzow skie go ty tu łu jest jesz cze
otwar ta, jed nak ro zgryw ki o Pu char Pol-
ski płoc cza nie już za koń czy li – na pół fi -
na le. Tym ra zem na dro dze do suk ce su
sta nął zes pół Vi ve Kiel ce, któ ry pod
wo dzą Bo gda na Wen ty ro bi co raz wię k-
sze po stę py. 

Pier wszy pół fi na ło wy po je dy nek ro -
ze gra no w ha li Che mi ka i ni ko go chy ba
nie zdzi wi ło, że mecz to czył się na dość
wy rów na nym po zio mie. Żad na z dru żyn
nie mog ła so bie wy pra co wać od po wied -
niej prze wa gi, choć przez wię kszą część
spot ka nia go ście by li na pro wa dze niu.
Wi sła do pie ro w 48. mi nu cie do pro wa -
dzi ła do re mi su 20:20 i nie sio na do pin -
giem ca łej ha li już po kil ku mi nu tach
pro wa dzi ła 24:21. Jed nak kiel cza nie
zda wa li so bie spra wę, że cze ka ich jesz -
cze spot ka nie re wan żo we na swo im te -
re nie i na wet w przy pad ku prze gra nej
bę dą waż ne po je dyn cze bram ki. Wal-
czy li więc do sa me go koń ca i uda ło im
się zni we lo wać nie ko rzyst ny bi lans do
dwóch bra mek. Bar dzo do bre spot ka nie
ro ze grał po stro nie płoc czan Mi chał
Ma ty sik, któ ry już, nie ste ty, nie jest za -
wod ni kiem Wi sły. Po sta no wił kon ty nu -
o wać swo ją przy go dę z arab skim szczy-
pior nia kiem i od 17 lu te go re pre zen tu je
bar wy klu bu AL – ARA BI SPORTS
CLUB DO HA – QA TAR. 

Na je go po zy cję, z re ko men da cji tre -
ne ra Flem min ga Oli ve ra Jen se na, spro -
wa dzo no duń skie go ro zgry wa ją ce go
Pe te ra Niel se na z Fre de ri cia Han d-
bold Klub 1990. Duń czyk uro dził się
21 mar ca 1985 r. w miej sco wo ści Fre -
de ri cia. Mie rzy 193 cm wzro stu i wa ży
93 kg. W duń skiej ek stra kla sie za de -
biu to wał w wie ku 16 lat. Ma za so bą
wy stę py w mło dzie żo wej re pre zen ta cji
Da nii oraz w II re pre zen ta cji se nio rów.
Je go no mi nal na po zy cja to pra we ro ze -
gra nie, ale mo że wy stę po wać tak że ja -
ko skrzy dło wy. I właś nie już w re wan -
żo wym spot ka niu z Vi ve, no wy na by -
tek Wi sły zo stał usta wio ny przez tre-
ne ra po pra wej stro nie, nie ja ko z ko -
niecz no ści, gdyż oprócz bra ku Ma ty si -
ka, za czer wo ną kar tkę z me czu
w Płoc ku nie mógł wy stą pić tak że To -
masz Pa luch. 

Kiel cza nie roz po czę li mecz re wan -
żo wy z Wi słą z du żym ani mu szem.
Pod bu do wa ni po wro tem do gry po
kon tu zji głów ne go ro zgry wa ją ce go
Hen ri ka Knud se na, kró lo wa li nie po -
dziel nie na par kie cie i już do przer wy
odro bi li z na wiąz ką stra ty z Płoc ka.
Wy nik 15:8 nie na pa wał op ty miz mem
za rów no płoc kich ki bi ców jak i tre ne ra
Jen se na, któ ry w szat ni zmo ty wo wał
swo ich gra czy na ty le sku tecz nie, że
za czę li odra biać stra ty. W 57. mi nu cie
gos po da rze pro wa dzi li już tyl ko 22:20
i wy da wa ło się, że awans do fi na łu jest
na wy cią gnię cie re ki. Jed nak uważ na

gra Vi ve w obro nie i opa no wa nie
Knud se na spo wo do wa ło, że kiel cza nie
nie poz wo li li so bie we włas nej ha li
ode brać zwy cię stwa trze ma bram ka mi,
któ re pre mio wa ło właś nie ich w po -
tycz ce, któ rej staw ką był fi nał Pu cha ru
Pol ski. 

Po me czu tre ner Jen sen mó wił o przy -
czy nach po raż ki: Prze de wszyst kim po -
peł ni liś my za du żo błę dów i zdo by liś my
tyl ko osiem bra mek w pier wszej po ło wie
i to by ła po raż ka. W dru giej po ło wie po -
ka za liś my wo lę wal ki, wró ci liś my do gry.
Wiem, że bę dę miał Zwią zek Pił ki Ręcz -
nej na swo ich ple cach i wszyst kich sę-
dziów, ale za każ dym ra zem gdy sy tu a cja
by ła moc no dy sku syj na, da wa li pił kę

gos po da rzom. Je śli cho dzi o posz cze gól -
nych za wod ni ków, my ślę, że w sy tu a cjach
gdy Pe ter (red. Niel sen) do cho dził do
rzu tu był bar dzo pew ny, dla te go mo że my
się po nim spo dzie wać się do brych rze -
czy. Cie szę się bar dzo, że ma my zno wu
w zes po le Ra fa ła Kup te la i Se ba stia na
Rum nia ka. Mu szą jed nak jesz cze tro chę
po tre no wać, by na dro bić bra ki fi zycz ne.
I bez sprzecz nie bra ko wa ło nam na skrzy-
dle Tom ka Pa lu cha. P. No wicki

Dub le tu nie bę dzie
Oś mio o so bo wa eki pa

naj młod szych adep tów ju -
do MMKS Ju trzen ka Płock
uczest ni czy ła w Mię dzy -
na ro do wym Tur nie ju
Dzie ci w Ła zach k/War -
sza wy.

By li to chłop cy uro dze -
ni w la tach 1999 i 2000.
W tur nie ju uczest ni czy ło
oko ło 150 za wod ni ków –
głów nie z klu bów war -
szaw skich oraz eki pa
z Fran cji.

Start płoc czan za koń czył
się spo rym suk ce sem. I miej -
sce w wa dze 30 kg za jął Adam Go łę biew -
ski, II miej sce – 44 kg – Ja cek Ko za kie -
wicz, rów nież II – 26 kg – Ka rol Jan kow -
ski. Na trze cich miej scach w swo ich ka te -
go riach wa go wych upla so wa li się: Mak -
sy mi lian Szcześ niak (33 kg), Ma te usz
Piet kie wicz (28 kg), Da wid Piet kie wicz
(23 kg), Mi chał Słom czew ski (45 kg). Na

czwar tym miej scu za koń czył za wo dy Ce -
za ry Fi giel (28 kg).

Wszy scy za wod ni cy otrzy ma li me -
da le i pa miąt ko we ko szul ki. Po mi mo
mło de go wie ku, 8 i 9 lat za wod ni cy ci
wy ka za li się spo ry mi umie jęt no ścia mi
w ni czym nie ustę pu jąc za wod ni kom
z in nych re no mo wa nych klu bów. (j)

Kan dy da ci na mi strzów

W Zes po le Szkół Tech nicz nych (11
lu te go) ro ze gra no IV run dę Płoc kiej Li -
gi Mło dzi ków w Bad min to nie w se zo nie
2008/2009,w któ rej wzię ło udział 68
dzie ci z 9 szkół pod sta wo wych. Tur niej
ro ze gra no w 6 ka te go riach wie ko wych.

W gru pie „Skrza ty” A1 (chłop cy) po -
twier dził swo ją do mi na cję Do mi nik
Eska z SP3, po ko nu jąc Pio tra Fi liń ske go
z SP15, 11:7, 11:9. Trze cie miej sce za jął
Kac per Ma cie jew ski z SP15, któ ry
w dro dze do fi na łu uległ Do mi ni ko wi
11:1, 11:3. W tej ka te go rii po 4 run dach
Do mi nik i Piotr są na rów no rzęd nym
pier wszym miej scu – 360 pkt. Trze ci
Kac per Ma cie jew ski zdo był 280 pkt.

W gru pie „Skrza ty” A2 (dziew czę -
ta) ro ze gra no me cze w gru pie czte ro -
o so bo wej. Wy gra ła Na ta lia Bar tkow -
ska z SP3, wy prze dza jąc An nę Pyt las
z SP12 oraz Elę Krze miń ską z SP15.
Ran king tej gru py po 4 run dach: 1.
Na ta lia Bar tkow ska 300 pkt., 2. An na
Pyt las 240 pkt., 3. Ela Krze miń ska
190 pkt.

W gru pie „Dzie ci” B1 (chłop cy), pod
nie o bec ność Kac pra Ka miń skie go
z SP15, rzą dzą cy na tro nie Pa weł Wuj-
cik z SP1 po ko nał w fi na le Mar ci na Fe -
do ro wi cza z SP12: 11:2, 11:1. Trze cie
miej sce za jął Adam Ci choc ki z SP1,
któ ry wy grał z Ma te u szem Szy pul skim
rów nież z SP1: 11:4, 6:11, 11:6. W ran -
kin gu pro wa dzi Pa weł Wuj cik z do rob -
kiem 380 pkt. Kac per Ka miń ski utrzy-
mał się na dru gim miej scu ra zem z Ma -
te u szem Szy pul skim i do rob kiem po
260 pkt.

W ka te go rii dziew cząt w gru pie
„Dzie ci” B2 klas 3-4 prym wie dzie Ka -
ta rzy na Koz łow ska z SP11. W fi na le po -
ko na ła Syl wię Zie miń ską z SP11: 11:6,
11:3. W me czu o 3. miej sce Do mi ni ka
Ża glew ska z SP No wa Gó ra po ko na ła
Na ta lię Szym bor ską SP z 11: 11:5, 11;4.

Ka sia Koz łow ska pro wa dzi z łącz ną
mak sy mal ną licz bą 400 pkt. 2. Do mi ni -
ka Ja nic ka zdo by ła 270 pkt. Trze cia jest
Syl wia Zie miń ska ze 190 pun kta mi.

W gru pie „Mło dzik” C1 (chłop cy
klas 5-6) fi nał wy grał Ar ka diusz Go łę -
biew ski z SP3 po ko nu jąc w fi na le Mar -
ci na Su sta ka z SP15: 11:6, 11:3. W me -
czu o 3. miej sce Pa tryk Mar cin kow ski
z SP17 wy grał z Pa try kiem Zdziar skim
SP15: 11:1; 11:3. Na pro wa dze niu w tej
gru pie są ex -e quo: Pa tryk Mar cin kow -
ski i Ja kub Wil czew ski po 250 pkt.
Trze ci jest Pa tryk Zdziar ski z 230 pun -
kta mi.

W gru pie „Mło dzik” C2 (dziew czę ta
klas 5-6) na dal prym wie dzie Pa u li na
Koz łow ska z SP11. W fi na le po ko na ła
Mał go rza tę Ko bę z SP12: 11:7, 11:6,
a w dro dze do fi na łu po ko na ła An nę
Wier ciń ską z SP12 w trzy se to wym me -
czu: 11:8, 10:12, 11:3. Kla sy fi ka cja tej
gru py: 1. Pa u li na Koz łow ska 400 pkt. 2.
An na Wier ciń ska 280 pkt. 3. Mał go rza -
ta Ko ba 230 pkt.

W pun kta cji szkół czwar tą run dę
wy gra ła SP15, gro ma dząc 780 pkt.
i wy prze dza o 30 pkt. SP12 (750) oraz
SP11 z do rob kiem 620 pkt.

Pun kta cja ge ne ral na szkół po 4 run-
dach:

1. SP 15 Płock 3220 pkt.
2. SP 12 Płock 3200 pkt.
3. SP 11 Płock 1820 pkt.
4. SP 1 Płock 1290 pkt.
5. SP 3 Płock 940 pkt.
6. SP No wa Gó ra 700 pkt.
7. SP 17 Płock 250 pkt.
8. SP 6 Płock 60 pkt.
9. SP 22 Płock 40 pkt.
Za pra sza my dzie ci szkół pod sta wo -

wych do udzia łu w za wo dach. Run da
V ro ze gra na zo sta nie 17 mar ca (wto -
rek) w ZST ,,70”, run da VI – 16 kwiet-
nia, a fi nał 20 ma ja. A. Ro siak

Li ga mło dzi ków w bad min to nie 

Wi sła Płock – Vi ve Kiel ce
26:24 (10:12)

Wi sła: Wi cha ry, Se ier – Pa luch
4 (2k), Nat 3, Wusz ter 1, Ma ty sik
7, Kwiat kow ski 3, Zo ło teń ko 2,
Twar do 3, Pro nin 3 Vi ve: Ku bi -
szew ski, Kot liń ski – Kuch czyń ski
3, Jach lew ski 1, Stan kie wicz 6,
Krie ger 3, Za rem ba 4, Pod sia dło 4,
Ko nitz 3, Sa dow ski, Gra bar czyk

Vi ve Kiel ce – Wi sła Płock
23:20 (15:8) 

Vi ve: Ku bi szew ski – Gra bar -
czyk, Krie ger, Za rem ba 1, Pod sia -
dło 2, Kuch czyń ski 1, Jach lew ski
1, Sa dow ski 1, Gliń ski, Knud sen
10, Ko nitz 3, Stan kie wicz 4. 

Wi sła: Se ier, Wi cha ry – Kwiat -
kow ski, Nie dziel ski 2, Kup tel,
Wusz ter 6, Niel sen 4, Zo ło teń ko 3,
Twar do 3, Fro łow, Rum niak 1,
Piór kow ski, Pro nin, Nat 1
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15Sygnały Płockie

Jest już go to wa kon cep cja prze bu do wy
ak wa riów w Miej skim Ogro dzie Zo o lo -
gicz nym. Je śli uda się ją zre a li zo wać, bez
cie nia prze sa dy, bę dzie my mo gli chwa lić
się naj cie ka wszą w Pol sce pod wod ną ek -
spo zy cją. Choć to do pie ro pro jekt tech-
nicz ny, a nie wie lo bar wna wi zu a li za cja,
na praw dę ro bi osza ła mia ją ce wra że nie. 

Cho dząc po Wi śle

Kie dy wej dzie my do po miesz cze nia
sta nie my u źró dła Wi sły – kró lo wej pol-
skich rzek. Jej li nię na po dło dze wyz na -
czą świat ło wo dy, od wzo ro wu ją ce rzut
ko ry ta rze ki z ma py Pol ski. Krok za kro -
kiem bę dzie my mi ja li ko lej ne, „pun kto -
we” ak wa ria z wi śla ną fa u ną i flo rą, aby
na koń cu do trzeć do wię ksze go zbior ni -
ka – z bio to pem Mo rza Bał tyc kie go. Ta
część ek spo zy cji znaj dzie się mniej wię -
cej w miej scu, gdzie do nie daw na by ły
scho dy i dy stry bu tor z na po ja mi. Do dat -
ko wą atrak cją bę dzie ak wa rium z kar -
pia mi Koi, któ re bę dzie moż na... pog ła -
skać. Ale to do pie ro po czą tek.

Naj cie ka wsze jest przed na mi; kie dy
wej dzie my na wy sty li zo wa ną na wys-

c hnię te ko ry to rze ki ścież kę, do słow nie
„wi ją cą się” wśród gi gan tycz nych ak -
wa riów, pier wsze z le wej, li czą ce so bie
ba ga te la 60 tys. li trów, uka zu je bio top
naj wię kszej rze ki świa ta – Ama zon ki. 

– Ten układ, któ ry mie liś my do tej po -
ry, był nie do przy ję cia; zbyt du że za ple -
cze i sze ro ki ko ry tarz dla pub licz no ści,
a po win no być od wrot nie, bo to miesz -
kań cy na szych ak wa riów spę dza ją tu 24
go dzi ny na do bę – tłu ma czy Alek san der

Ni we liń ski – dy rek tor zoo roz kła da jąc
pro jekt przy szłych ak wa riów, naz wa ny
wstęp nie „Wo dy Świa ta”. – Obok Ama-
zon ki chce my po ka zać ry by Au stra lii,
Ame ry ki Pół noc nej i Środ ko wej, ra fę ko -
ra lo wą, a tak że trzy wiel kie je zio ra Af ry-
ki. Być mo że uda się też po ka zać chiń ską
Żół tą Rze kę. Bę dzie my mie li naj waż niej -
sze wod ne zbior ni ki na ku li ziem skiej,
wy ci nek pod wod ne go świa ta. Do dat ko -
wą atrak cją bę dą sto ją ce od dziel nie,

mniej wię cej poś rod ku pa wi lo nu, dwie
wod ne ko lum ny z me du za mi i ko ni ka mi
mor ski mi.

Oko w oko z re ki nem

Naj lep sze jed nak zo sta nie na ko niec.
Ca ła ścież ka do pro wa dzi nas do ostat-
nie go, li czą ce go ok. 40 tys. li trów ak wa -
rium z... re ki na mi czar nop łe twy mi. 

– Nie bę dzie my jed nak ni ko go stra -
szyć, wręcz prze ciw nie. Chce my zwró cić
uwa gę na prob lem za bi ja nia re ki nów
przez lu dzi – mó wi dy rek tor. – Co ro ku
gi nie ich, w okrut nych mę czar niach od
kil ku dzie się ciu do 100 mi lio nów sztuk.
Lu dzie wy cią ga ją je z wo dy od ci na ją im
płe twy (to przys mak, za któ ry re sta u ra -
cje pła cą na wet kil ka ty się cy do la rów)
i wrzu ca ją z po wro tem do wo dy. Nie
mo gąc się po ru szać opa da ją na dno,
gdzie umie ra ją z gło du.

Nie ste ty, du żo złe go na ro bi ły tu ta kie
fil my jak „Szczę ki”, wy ol brzy mia ją ce za -
gro że nie ze stro ny re ki nów, któ re rocz nie
ata ku ją mniej niż 10 osób na ca łym świe -
cie, z cze go mniej niż po ło wa koń czy się
śmier tel nie dla czło wie ka. Te in for ma cje
znaj dą się przy ak wa rium z re ki na mi, bo
obok wa lo rów wi zu al nych rów no rzęd -
nym ma być też ten edu ka cyj ny. 

Na ca łość jed nak trze ba bę dzie jesz -
cze po cze kać. Pó ki co usu nię te zo sta ły
sta re ak wa ria. (rł)

Bę dzie my po ru szać się po wi ją cym się wśród gi gan tycz nych ak wa riów, wysc hnię tym ko ry cie 
rze ki, a wo da ota czać nas bę dzie z każ dej stro ny 

Wspa nia ły pod wod ny świat

Już po raz dru gi Szko ła Pod sta wo wa
nr 17 im. T. Ko ściusz ki włą czy ła się
w ogól no pol ską ak cję or ga ni zo wa ną
przez UNI CEF. W tym ro ku prze bie ga -
ła ona pod ha słem „Na ra tu nek dzie ciom
w Kon go”. Dzię ki uczest nic twu w tej
kam pa nii dzie ci uświa da mia ją so bie, że
są kra je, gdzie dzie ci ży ją w skraj nej nę -
dzy, umie ra ją z gło du i cho rób. 

Ucz nio wie mo gli poz nać los swo ich
ró wieś ni ków w Af ry ce, oglą da jąc film
o Kon go oraz uczest ni cząc w za ję ciach
edu ka cyj nych „Dzień w Kon go”. Przy-
go to wa no ulot ki in for mu ją ce, jak moż -
na po móc dzie ciom w Kon go i szkol ną
ga zet kę oko licz no ścio wą. 

W pią tek, 6 lu te go w szko le go ści ła
sio stra Kol be na i ks. Piotr Bo ra ca z Pa -
pie skich Dzieł Mi syj nych, któ rzy pra cu -
jąc w Af ry ce mo gli prze ka zać wię cej in -
for ma cji o tym kon ty nen cie i po ka zać
licz ne zdję cia ze swe go po by tu. Go ś-
ciem szkol ne go „Dnia w Kon go” by ła
rów nież wi ce miss Pol ski i miss Ma zo -

wsza – Jo an na Chru stow ska, któ ra peł -
niąc ro lę szkol ne go Am ba sa do ra Do brej
Wo li, ro zda wa ła dzie ciom ulot ki i za -
chę ca ła do udzia łu w ak cji. 

Kla sa Va przy go to wa ła przed sta wie nie
o Mu rzyn ku Bam bo, na któ re ,,sie dem -
nast ka” za pro si ła przed szko la ków z oko -
licz nych pla có wek. Na to miast w nie dzie -
lę, 8 lu te go, ucz nio wie przy go to wa li opra -
wę li tur gicz ną mszy św. w Fa rze, pod czas
któ rej o ak cji w SP nr 17 mo gli do wie -
dzieć się in ni płoc cza nie. Dzię ki ich hoj -
no ści uda ło się ze brać po mszy św. po nad
600 zł. Do chód z or ga ni zo wa nej w szko le
dy sko te ki, sprze da ży kar tek wa len tyn ko -
wych i szkol nej ga zet ki oko licz no ścio wej
po wię kszył jesz cze tę kwo tę. Ale naj waż -
niej szy cel, czy li in te gra cja spo łecz no ści
szkol nej wo kół trud nych prob le mów
współ czes no ści, ta kich jak woj na, głód,
ła ma nie praw dziec ka, zo stał osią gnię ty.
Przed sięw zię cie za koń czy ło się 13 lu te go
tur nie jem „Ko ło for tu ny” i wpła ce niem
1234 zł 50 gr na kon to UNI CEF. ER

Na si ko le dzy w Kon go

Za wod ni cy UKS JU DO KA NO
Płock roz po czę li se zon. Po przy go to -
wa niach w stycz niu i prze pra co wa -
nych in ten syw nie fe riach wy star to wa -
li w Mię dzy na ro do wym Tur nie ju
w Lesz no wo li, któ ry ze wzglę du na
po ziom bra ny jest pod uwa gę w ran -
kin gu Ma kro re gio nu War szaw sko –
Ma zo wiec kie go (w tym ro ku wzię ło
w nim udział aż 400 za wod ni ków wal -
czą cych przez 2 dni na 4 ma tach,
w tym 38-oso bo wa re pre zen ta cja
Fran cji).

W za wo dach płoc cy za wod ni cy wy -
wal czy li 4 me da le. Na po dium sta nę ły
dziew czę ta, tre nu ją ce pod okiem Le -
szka Ja ro siń skie go w Szko le Pod sta -
wo wej nr 3: An dże li ka Giersz wy wal -
czy ła sre bro w ka te go rii 29 kg, po ko -
nu jąc przez no ka ut aż trzy prze ciw ni -
czki, a Oli wia Try bu chow ska wy wal -
czy ła brą zo wy me dal w ka te go rii 
+ 63 kg. 

Chłop cy pro wa dze ni przez tre ne ra
Mi cha ła Ber ne ra w Szko le Pod sta wo -
wej nr 11 wy wal czy li dru gi kom plet
me da li. W ka te go rii 31 kg srebr ny me -
dal – Wik tor An to szew ski (dwie wal ki
wy gra ne przez no ka ut), a w ka te go rii
36 kg brą zo wy me dal zdo był Ge wor
Pe tro sy an.

Do star tów przy go to wu ją się też ju -
nio rzy: Ka ro li na Roz kosz i Adam
Wiś niew ski, któ rzy wkrót ce bę dą wal-
czyć w eli mi na cjach do Pu cha ru Pol-
ski w Ju do. 

Przy po mi na my, że UKS JU DO KA -
NO pro wa dzi za pi sy dla dziew cząt
i chłop ców do gru py po cząt ku ją cej.

Za ję cia pro wa dzo ne są: gru pa po -
cząt ku ją ca w SP-11 ul. Ko cha now -
skie go 11 (przy Sta dio nie Miej skim)
we wtor ki i czwar tki, godz. 16.30 – 18
(tr. Mar cin Ba ran tel. 501-789-303),
tak że za ję cia dla dzie ci oty łych z du żą
nad wa gą cia ła lj

ME DA LI ŚCI Z ,,JU DO-KA NO”

Od le wej: An dże li ka Giersz, Ge wor Pe tro sy an i Wik tor An to szew ski



Świę to to pier wszy raz by ło ob cho -
dzo ne 8 mar ca 1911 ro ku.

Usta no wio no je dla upa mięt nie nia
wal ki o pra wa wy bor cze i lep sze wa run -
ki pra cy. W ro ku 1908 w No wym Jor ku
15 ty się cy pra cow nic fa bry ki tek styl nej
straj ko wa ło wal cząc o swo je pra wa.

Wła ści ciel fa bry ki zam knął ko bie ty –
pró bu jąc nie do pu ścić do wię ksze go ro -
zgło su ak cji. Nie ste ty, na gle wy buchł
po żar w któ rym zgi nę ło 129 ko biet.

W Pol sce świę to to by ło ob cho dzo ne
po wszech nie w cza sach PRL-u. Ko bie ty
do sta wa ły wte dy zwy cza jo wo – goź dzi -
ki i raj sto py.

Obec nie, w kra jach w któ rych ob cho -
dzi się to świę to, czę sto od by wa ją się
ma ni fe sta cje fe mi ni stycz ne.

Mi mo niez byt po zy tyw nej sła wy te go
dnia – war to go ucz cić, bo każ da oka zja
jest do bra do te go, aby lu bia nej oso bie
oka zać, że się o niej my śli i pa mię ta.

Dzień Ko biet

Cie szy ła się po wszech nym uz na niem
i sza cun kiem płoc czan. Ce nio no ją za
nie prze cięt ne zdol no ści or ga ni za cyj ne
i pa trio tyzm. Mo wa o Anie li Chmie liń -
skiej z Wa sie wi czów, uro dzo nej w 1868
ro ku w Puł tu sku, w ro dzi nie le ka rza,
pow stań ca stycz nio we go. W wie ku 18
lat wy szła za mąż za płoc cza ni na Ja na
Chmie liń skie go, rów nież le ka rza, któ ry
w 1897 ro ku mia no wa ny zo stał le ka -
rzem miej skim w Płoc ku. Żo na szyb ko
zna laz ła so bie po krew ne za ję cia – Płoc -
kie To wa rzy stwo Do bro czyn no ści po -
wie rzy ło jej opie kę nad miesz kań ca mi
ubo gich ulic: Sze ro kiej, Je ro zo lim skiej,
Biel skiej, Ry ba ków. Na dzie ci ze śro do -
wisk nę dzy i de mo ra li za cji sta ra ła się
roz to czyć opie kę „och ro nek”, or ga ni zo -
wa ła war szta ty rze mieśl ni cze tzw. sa le
pra cy dla dzie ci, w któ rych otrzy my wa -
ły skrom ne po sił ki. Sta ra ła się wpa jać
im za mi ło wa nie do na u ki i obo wiąz ków.

W 1904 ro ku, w 30-ty sięcz nym 
Płoc ku z 564 po se sja mi ska na li zo wa -
nych by ło za led wie 17. Wo do ciąg mia ło
200 ka mie nic. Nie czy sto ści z re gu ły
wy le wa no na uli ce, więc stan sa ni tar ny
mia sta moż na so bie tyl ko wy o bra zić.

W ta kich wa run kach, z ini cja ty wy dra
Alek san dra Ma cie szy pow sta je To wa -
rzy stwo Hi gie nicz ne, w któ rym sek cję
wy cho waw czą po wie rzo no Anie li
Chmie liń skiej. Za chę ca ła ona płoc ką in -
te li gen cję do sze ro kie go włą cze nia się
w pro pa go wa nie hi gie ny, wie dzy z ana -
to mii, fi zjo lo gii, pe da go gi ki. Na ła mach
cza so pism ape lo wa ła o prze strze ga nie
ele men tar nych za sad hi gie ny, zwłasz cza

wśród naj bied niej szych miesz kań ców
mia sta. Wy stą pi ła m.in. z ini cja ty wą 
ką pie li – w cza sie zi my – ubo gich dzie -
ci w pry wat nych ła zien kach bo gat szych
płoc czan, za mi ni mal ną op ła tą, po kry -
wa ną ze środ ków To wa rzy stwa Hi gie -
nicz ne go. La tem zaś, pod opie ką pań
z sek cji wy cho waw czej, or ga ni zo wa ła
ką pie le nad Wi słą.

Z ini cja ty wy Anie li Chmie liń skiej
i Alek san dra Ma cie szy To wa rzy stwo Ko -
la rzy zor ga ni zo wa ło przy ul. Do mi ni kań -
skiej otwar ty „ogród ko la rzy” – miej sce
za baw z huś taw ka mi, krę giel nią, strzel ni -
cą i łód ką na sta wie, prze de wszyst kim
dla dzie ci płoc kiej bie do ty. Był to bo daj
pier wszy na zie miach pol skich otwar ty
plac za baw dla naj młod szych.

Jak by te go by ło ma ło, w te a trze przy
ul. Pie kar skiej ta dziel na ko bie ta or ga ni -
zo wa ła przed sta wie nia ama tor skie z pa -
trio tycz nym prze sła niem, a do współ -
pra cy za pro si ła stu den ta war szaw skie go
kon ser wa to rium – Wa cła wa Lach ma na,
któ ry wów czas o sła wie i ka rie rze mógł
tyl ko ma rzyć. Do chód z przed sta wień
przez na cza no na ce le cha ry ta tyw ne.

W jej miesz ka niu od by wa ło się tak że
taj ne na u cza nie w ję zy ku pol skim, co
nie mog ło po do bać się wła dzom gu ber -
nial nym i w kon sek wen cji w 1906 ro ku
Anie la Chmie liń ska mu sia ła opu ścić

Płock. Alek san der Ma cie sza od no to wał:
„Płock stra cił po waż ną si łę or ga ni za tor -
ską, lecz Pol ska jej nie utra ci ła”, bo A,
Chmie liń ska prze nio sła się do Ło wi cza
i tam da lej roz wi ja ła swe zdol no ści or -
ga ni za cyj ne, sku pia jąc się na ra to wa niu
ło wic kiej kul tu ry re gio nal nej; utwo rzy ła
m.in. Mu ze um Et no gra ficz ne Zie mi Ło -
wic kiej.

Zmar ła w War sza wie w 1936 ro ku,
po cho wa na zo sta ła w Ło wi czu.

Ma rian Wilk

Niez wy kłe płoc czan ki

Anie la Ma ria Chmie liń ska

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza,
I gołąb i żmija, i piołun i miód,
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna,
(...)
Początek i koniec - kobieta - to ja!

Julian Tuwim, Ewa

10 po wo dów dla któ rych 
na le ży ob cho dzić Dzień Ko biet 

1. Za je den mar ny kwia tek mo żesz zo stać na kar mio ny czymś pysz nym i na po jo -
ny pro cen ta mi.

2. Igno ru jąc ten dzień na ra zisz się na wy mów ki da my swe go ser ca, któ ra za rzu ci
Ci, że nie wi dzisz w niej ko bie ty. 

3. To świet na oka zja, że by odez wać się wresz cie do uro czej są siad ki z dru gie go
pię tra, ko le żan ki z pra cy czy na wet pięk nej ko bie ty, któ rą mi jasz na uli cy. 

4. Przy po mo cy pry mul ki w do nicz ce mo żesz po go dzić się z te ścio wą. 
5. Te go dnia mo żesz do brze do sie bie us po so bić każ dą nie wia stę, włącz nie

z włas ną żo ną. 
6. Mo żesz iść z bu kie tem do sze fo wej i nikt Cię nie bę dzie po dej rze wał o li zu so -

stwo, je śli tyl ko dasz po kwiat ku rów nież in nym pa niom. 
7. Ku pu jąc kwia ty, chro nisz miej sca pra cy w ogrod nic twie i kwia ciar niach. 
8. Wrę cze nie kwiat ka do ra sta ją cej cór ce mo że ją wpra wić w ta kie zdu mie nie, że

nie bę dzie przez ja kiś czas drę czyć Cię o pie nią dze na no we ciu chy czy kon cert. 
9. Mo żesz wy ko rzy stać oka zję, by por wać gdzieś swo ją żo nę. 
10. I tak wszy scy fa ce ci ob cho dzą ten dzień, a wszyst kie ko bie ty się go do ma ga -

ją, więc le piej się nie wy ła my wać. 

10 po wo dów dla któ rych 
nie na le ży ob cho dzić Dnia Ko biet 

1. Niech cą cy mo żesz wrę czyć kwia ty, ja kich aku rat da na ko bie ta nie lu bi i go to -
wa awan tu ra na te mat ”bo Ty mnie nie ro zu miesz”. 

2. Kwia ty wy wo łu ją aler gie, cze ko lad ki zresz tą też (a na do da tek te ostat nie są tu czą ce). 
3. Wrę cza jąc kwia ty te ścio wej mo żesz do stać ni mi od niej po gło wie (szcze gól -

nie nie przy jem ne w przy pad ku róż al bo kwiat ków do ni czko wych). 
4. Ku pu jąc kwia ty, pła cisz ko lej ny po da tek (22 proc. VAT od usług kwia ciar -

skich). 
5. Po ra te go świę ta jest wy bit nie nie sprzy ja ją ca ro man tycz nym wyz na niom na ło -

nie na tu ry (chy ba, że to ło no znaj du je się na przy kład na Do mi ni ka nie). 
6. Wrę cza jąc kwia ty lub pre zent da mie swe go ser ca, mo żesz na ra zić się na wy -

mów ki ty pu: ”to dla Cie bie je stem ko bie tą tyl ko 8 mar ca”. 
7. Bu kiet, któ ry za nie siesz sze fo wej mo że się oka zać zbyt skrom ny lub zbyt oka -

za ły (i w su mie nie wia do mo, co gor sze). 
8. Mo żesz się na ra zić na mia no ”ko mu cha, co uz na je ko mu ni stycz ne świę ta”. 
9. Dla cze go miał byś ob cho dzić Dzień Ko biet, sko ro na wet nie wia do mo do kład -

nie, kie dy jest Dzień Męż czyz ny i w związ ku z tym nikt o nim nie pa mię ta? 
10. Za wsze mo żesz wrę czyć swo jej uko cha nej kwiat ka ty dzień póź niej, kie dy

zwięd ną już te wszyst kie obo wiąz ko wo da ne jej przez ko le gów, oj ca, bra ta czy
przy god nie spot ka nych ós me go mar ca niez na jo mych. I kto wte dy bę dzie gó rą?

Źró dło: Pol ska.pl Au tor: Jo an na Gac ka

Cytat
numeru

Wiel bi cie le są dla ko biet
czymś w ro dza ju bran so le tek
czy na szyj ni ków – bły skot ka mi,
z któ ry mi wo lą się 
nie roz sta wać.

Al ber to Mo ra viaAniela Chmielińska


