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Specjalnie dla Sygnałów:

Bogusław Kaczyński

Pod czas cięż kiej cho ro by, ani przez mo -
ment nie do pusz cza łem my śli, że po pier wsze
spra wa mo że skoń czyć się raz na za wsze,
a po dru gie, że bę dę jeź dził na wóz ku, jak mi
prze po wia da no. Sta ną łem na włas nych no -
gach i ca ły czas czy nię po stę py.

Czy taj str. 13

Wyróżnieni za sukces

Dwie dy scy pli ny spor tu try um fo wa ły
w ple bi scy tach pod su mo wu ją cych spor to we
osią gnię cia ubieg łe go ro ku. Ka pi tu ła do ce ni -
ła wio ślar stwo, a czy tel ni cy – spor ty wal ki.

Czy taj str. 15

Prawdziwa Katorga
Stre su ją ce po szu ki wa nie fi nan sów (czy taj:

spon so rów), trud ne dy sku sje na te mat for my
fe sti wa lu, nie przes pa ne no ce spę dzo ne na
przy go to wa niach i set ki wy ko na nych te le fo -
nów – praw dzi wa ka tor ga. Ale kie dy przy-
cho dzi efekt koń co wy – Stu den cki Fe sti wal
Pio sen ki „Ka tor ga” – zmę cze nie za stę pu je
sa tys fak cja. Czy taj str. 11

Rok 2010 za po wia da się cie ka wie, je śli
cho dzi o dzia ła nia Agen cji Re wi ta li za cji
Sta rów ki. 

– Przy mie rza my się do wy ko na nia czte -
rech du żych in we sty cji – mó wi Da riusz
Sztan der ski, pre zes ARS. – Są one na róż -
nym eta pie przy go to wa nia. Za le ży nam na
tym, aby płoc ka Sta rów ka zmie nia ła się na
lep sze. Nie cho dzi tyl ko o no we bu dyn ki
czy od na wia nie sta rych. Chce my, aby Sta -
re Mia sto w Płoc ku wy glą dem, ale tak że
men tal no ścią miesz ka ją cych tu lu dzi upo -

dob ni ło się do sta ró wek miast eu ro pej -
skich. Na sze dzia ła nia ma ją na ce lu uzu -
peł nie nie ofer ty miesz ka nio wej i usłu go -
wej. Pra gnie my też, aby to czy ło się tu ży cie
kul tu ral ne, a za kres usług, nie tyl ko ga s-
tro no micz nych sta le się po wię kszał. Dla te -
go cie szą nas dzia ła nia in nych in we sto -
rów, cho ciaż by to, że pow sta je Zło ty Róg
re a li zo wa ny przez Miej skie To wa rzy stwo
Bu dow nic twa Spo łecz ne go.

Do koń cze nie na str. 3

Inwestycje na Starówce

Tak bê dzie wy gl¹ daæ Pie rze ja Biel ska
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Sta re Mia sto to nie tyl ko wi zy tów ka P³oc ka, atrak cja tu ry stycz na dla
przy jezd nych, ale tak ¿e ulu bio ne miej sce spa ce rów p³oc czan. Cie sz¹ ju¿
od no wio ne ka mie ni ce oraz ko lej ne am bit ne pla ny re wi ta li za cji.
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KRÓTKO 

Dzień My śli Bra ter skiej

Ob cho dzo ny jest 22 lu te -
go przez har ce rzy i ska u -
tów na ca łym świe cie. Pier-
wszy Dzień My śli Bra ter -
skiej ob cho dzi li ska u ci ze
Sta nów Zjed no czo nych w
1926 r. 

Jest to dzień przy jaź ni,
dla te go har ce rze skła da ją
so bie ży cze nia, prze sy ła ją
kar tki z po zdro wie nia mi,
or ga ni zu ją gry te re no we
lub spo ty ka ją się przy ogni -
sku. Tak też ucz ci li to świę-
to har ce rze z płoc kie go
Huf ca ZHP. W so bo tę 20
lu te go wzię li udział w pik -
ni ku wy peł nio nym gra mi,
za ba wa mi, dy sku sją i spot -
ka niem przy ogni sku. Przy-
pom nie li też so bie jak waż -
ny jest dla nich ruch har cer -
ski, ob cho dzą cy w tym ro -
ku stu le cie swo je go ist nie -
nia. (gb)

Szan sa dla wokalistów
Po raz 15. od bę dzie się

kon kurs pio sen ki Wy graj
Suk ces. Mo gą w nim wziąć
udział dzie ci i mło dzież w
wie ku 6 – 19 lat. Eli mi na cje
prze pro wa dzo ne zo sta ną 24
mar ca o godz. 11. w MDK
przy ul. Tum skiej 9a. Zgło -
sze nia przyj mo wa ne są wy -
łącz nie przez In ter net na
spe cjal nym for mu la rzu za -
miesz czo nym na stro nie
www.for mu larz.tdk.tar no -
brzeg.pl. La u re a ci eli mi na -
cji przej dą do II eta pu kon -
kur su. Głów ną na gro dą jest
wy cie czka do Eu ro dis ne y -
lan du pod Pa ry żem dla wo -
ka li sty i je go in struk to ra.
W posz cze gól nych ka te go -
riach wie ko wych zo sta ną
przyz na ne na gro dy rze czo -
we. Szcze gó ły na stro nie
www.wy graj suk ces.com.pl
oraz w Dzia le Im prez
MDK pod nu me rem tel. 24
364 77 15. (ab)

LAO CHE na pik ni ku
Przed mie sią cem pi sa liś -

my o naj no wszej pły cie
sep te tu z Płoc ka, któ ra uka -
że się 1 mar ca. Zes pół in -
ten syw nie przy go to wu je się
w sa li kon cer to wej PO KiS
do pro mu ją cej krą żek „Prąd
Sta ły / Prąd Zmien ny” tra sy
kon cer to wej. Dziś wie my
już, kie dy LAO CHE za gra
przed płoc ką pub licz no ścią.
Bę dzie to 9 ma ja na Sta rym
Ryn ku pod czas 12. Pik ni ku
Eu ro pej skie go. 

Cze ka jąc na kon cert
moż na od wie dzić stro nę in -
ter ne to wą zes po łu, któ ra
wie lu mo że za sko czyć. Zes -
pół wraz z edy cją każ de go
no we go krąż ka zmie nia jej
wy gląd (www.la o che.
art.pl). (rł)

Pod dro gę
Mia sto na bę dzie pra wo włas no ści nie ru cho mo -

ści po ło żo nych przy ul. Le nar to wi cza. Zo sta ły
one – zgod nie z miej sco wym pla nem za gos po da -
ro wa nia prze strzen ne go – wy dzie lo ne pod dro gę
lo kal ną. Dział ka o po wierz chni 46 mkw. zo sta nie
ku pio na za 9.192 zł. Na ce nę skła da ją się: grunt –
6.850 zł, de mon taż i po now ny mon taż ogro dze -
nia – 2.217 zł oraz na sa dze nia – 125 zł. Dział ka
o po wierz chni 42 mkw. kosz to wać bę dzie 23.236
zł, z cze go 6.250 zł to war tość grun tu, 1.736 zł –
war tość de mon ta żu i po now ne go mon ta żu ogro -
dze nia, 14.766 zł kosz to wać bę dzie war tość 
od two rze nia gos po dar cze go bu dyn ku mu ro wa ne -
go, a 484 zł – na sa dze nia. 

Przy chod nia za Wi słą
Płoc ki Za kład Opie ki Zdro wot nej przez ko lej -

ny rok bę dzie wy naj mo wał po miesz cze nia w bu -
dyn ku przy ul. Zie lo nej 40. Za na jem po miesz -
czeń użyt ko wych o pow. 217,01 mkw. usta lo no
op ła tę 8,96 zł net to za metr kwa dra to wy, a za na -
jem piw ni cy 4,48 zł net to za metr kwa dra to wy.
Staw ki te bę dą ko ry go wa ne co kwar tał o wskaź -
nik cen, to wa rów i usług kon sum pcyj nych po da -
wa nych przez pre ze sa GUS. 

W bu dyn ku od lat fun kcjo nu je pla ców ka pod-
sta wo wej opie ki zdro wot nej, któ ra za bez pie cza
świad cze nia le kar skie i pie lę gniar skie dla do ro -
słych i dzie ci, le cze nie, dia gno sty kę oraz pro fi -
lak tycz ną opie kę zdro wot ną. Przy chod nia przy
ul. Zie lo nej i jej fi lia przy ul. Gó ry 7 to je dy ne
pla ców ki na te re nach le wo brzeż nej czę ści Płoc -
ka, któ re na mo cy kon trak tu z NFZ za bez pie cza -
ją świad cze nia pod sta wo wej opie ki zdro wot nej
dla płoc czan z osie dli Ra dzi wie, Gó ry, Cie cho -
mi ce i Pra do li na Wi sły. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Świa to wy Dzień Cho re go usta no wił Jan Pa weł II w 1992 ro ku, wyz na cza jąc na
ob cho dy 11 lu te go. W tym ro ku od by wał się on pod ha słem „Nie mo że my za trzy-
mać się w cza sie i zmie niać prze szło ści, mo że my za to spra wić, że te raź niej szość
bę dzie lżej sza”. – Ten dzień przy po mi na o sza cun ku do czło wie ka cho re go, o tym
że nie mo że my pa cjen ta spy chać na mar gi nes ży cia spo łecz ne go – pod kre śla Wie -
sła wa Ry bic ka, kie row nik Biu ra Mar ke tin gu i Pro mo cji Zdro wia PZOZ.

W szpi ta lu św. Trój cy i przy chod niach am bu la to ryj nych ten dzień był bar dzo
uroz ma i co ny. Prze pro wa dza no bez płat ne ba da nia. Ko bie ty mog ły sko rzy stać
m.in. z ba dań gi ne ko lo gicz nych, cy to lo gicz nych, pier si, a męż czyź ni po wy żej 40.
ro ku ży cia otrzy mać skie ro wa nie na ba da nia PSA. W ob cho dach uczest ni czy li
rów nież wo lon ta riu sze z Klu bu In te gra cji Spo łecz nej MOPS, ak to rzy z płoc kiej
sce ny dra ma tycz nej oraz mło dzież z Te a tru Wi ci dzia ła ją ce go w Mło dzie żo wym
Do mu Kul tu ry, któ rzy za pre zen to wa ny mi pro gra ma mi ar ty stycz ny mi do star czy li
cho rym wie le ra do ści. Od pra wio na zo sta ła też msza św. w in ten cji wszyst kich
cho rych i pra cow ni ków służ by zdro wia.

– Sta ra my się ul żyć cho rym w cier pie niu i słu żyć im jak naj le piej. Chciał bym, że -
by pa cjen ci czu li się wy jąt ko wo przez ca ły czas, dla te go Dzień Cho re go trwa u nas
okrągły rok – za pew nia Ar tur Kraw czyk, pre zes Płoc kie go ZOZ. (a.m.)

Po chy lić się nad 

cu dzym cier pie niem
Bez p³at ne ba da nia, msza œw., kon cert i za ba wy ani ma cyj ne
wy pe³ ni ³y Dzieñ Cho re go ob cho dzo ny po raz dzie si¹ ty 
w P³oc kim Za k³a dzie Opie ki Zdro wot nej.

Młodzież z MDK odwiedziła dzieci na oddziale pediatrycznym
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Ser decz ne wy ra zy współ czu cia

Zo fii Ulic kiej
oraz Jej Naj bliż szym

z po wo du śmier ci 

MA MY
skła da ją

pra cow ni cy 
Wy dzia łu Gos po dar ki Miesz ka nio wej

Urzę du Mia sta Płoc ka

3 mar ca mi ja 70. rocz ni -
ca za mor do wa nia w le sie w
Gra bi nie k/Łąc ka 23 płoc -
kich dzia ła czy spo łecz -
nych. Do ko na li te go Niem-
cy w ra mach ak cji lik wi da -
cji pol skich elit na oku po -
wa nym przez sie bie te ry to -
rium Pol ski.

Bo gu sław Osiec ki

Zgi nę li 
za Pol skę
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Oto niek tó re pla ny Agencji
Rewitalizacji Starówki na
2010 rok. 

Ma ła chow skie go 4A
W 2008 ro ku ARS wzniósł

bu dy nek przy ul. Ma ła chow -
skie go 4B. Przy pom nij my, że
pow stał tam obiekt 3,5-kon -
dy gna cyj ny z pod da szem
użyt ko wym. Na par te rze znaj -
du ją się lo ka le usłu go we, a na
wyż szych pię trach miesz ka -
nia. Te raz ARS zaj mu je się
miej scem obok. Ma tam pow-
stać rów nież 3,5-kon dy gna -
cyj ny bu dy nek usłu go wo -biu -
ro wy. Na par te rze znaj dą się
miej sca po sto jo we. Lo ka le
przez na czo ne zo sta ną na
sprze daż. Do ku men ta cję pro-
jek to wo -kosz to ry so wą opra-
co wa ło Biu ro Ar chi tek to nicz -
ne „Abrys”. Obec nie trwa pro-
ce du ra wy da wa nia poz wo le -
nia na bu do wę. 

Sta ry Ry nek 5 
– Pie rze ja Biel ska

W pla nach jest wy bu do wa -
nie czte ro kon dy gna cyj ne go

(trzy pię tra plus pod da sze
użyt ko we) bu dyn ku przy
Sta rym Ryn ku 5. Ale to nie
ko niec, gdyż wię kszą część
in we sty cji bę dzie sta no wi ła
za bu do wa wzdłuż ul. Biel-
skiej. Obiekt ma koń czyć się
przy skrę cie w ul. Sy na go -
gal ną. Część par te ru zo sta nie
przez na czo na na par king. Ma
być tam 10 miejsc, z któ rych
bę dą mo gli ko rzy stać wła ści -

cie le lo ka li. Pro jek to wa na
za bu do wa bę dzie od two rze -
niem pier wot ne go wy glą du
Sta re go Ryn ku. Do ku men ta -
cja pro jek to wo -kosz to ry so -
wa przy go to wy wa na jest
przez Biu ro Ar chi tek to nicz -
ne „Abrys” z Płoc ka. Ter-
min ukoń cze nia bu do wy zo -
stał prze su nię ty ze wzglę du
na du żą licz bę ko li zji lo ka li -
za cji in fra struk tu ry, do któ -
rych usu nię cia niez będ ne są
do dat ko we usta le nia i poz-
wo le nia. 

Plac 13 Stra co nych 
– II etap

Za gos po da ro wa nie Pla cu
no si ro bo czą naz wę Sy na go -
gal na Of fi ce Cen ter. W no wo -
czes nym bu dyn ku znaj dą się
po wierz chnie pod han del i
usłu gi (do sprze da ży i na wy -
na jem). Na naj wyż szym,
przesz klo nym pię trze, na któ -
re bę dzie moż na wje chać pa -
no ra micz ną win dą, za pla no -
wa no re sta u ra cję z wi do kiem
na Sta rów kę. Obiekt bę dzie
mo ni to ro wa ny. In we sty cja
obej mie tak że bu do wę par kin -
gu po dziem ne go i za gos po da -
ro wa nie te re nu wo kół bu dyn -
ku. Pro jekt wy ko na ła fir ma
Neoinvest z Kielc. Obec nie
trwa na dal pro ce du ra prze tar -
go wa, któ ra wy ło ni wy ko naw -
cę ro bót bu do wla nych. 

Sy na go gal na 
– wjazd do ARS-u

In we sty cja ma po le gać na
do bu do wa niu obiek tu w pie -
rzei ul. Sy na go gal nej. Obec-
nie znaj du je się tam wjazd do
ARS-u. No wo czes ny 3,5-
kon dy gna cyj ny bu dy nek zo -
sta nie wkom po no wa ny w
obiek ty z lat 50. i 60. XX

wie ku. Bę dzie miał trzy kon -
dy gna cje i pod da sze. Na par -
te rze znaj dą się po wierz chnie
pod usłu gi, a na wyż szych
kon dy gna cjach bę dzie moż -
na ku pić miesz ka nie. Te raz

trwa ją pra ce nad opra co wa -
niem kom plet nej do ku men ta -
cji pro jek to wo -kosz to ry so -
wej. Wy ko nu je je Pra cow nia
Ar chi tek to nicz na Kró li kow ki
i Ja wor ski. (m.d.)

In we sty cje na Sta rów ce
Do koñ cze nie ze str. 1

W grud niu 2009 ro ku zo -
sta ła przy ję ta ak tu a li za cja
Wie lo let nie go Pla nu In we -
sty cyj ne go Mia sta Płoc ka na
la ta 2010-2014. WPI po ka -
zu je, co w miej skich in we -
sty cjach zmie ni się w cią gu
naj bliż szych pię ciu lat. Są tu
za pla no wa ne dzie siąt ki ulic
osie dlo wych, bu do wa lub
prze bu do wa du żych dróg, in -
we sty cje oświa to we, lo ka lo -
we i spor to we. W pla nach
zo sta ły uw zględ nio ne opi nie
i pro po zy cje płoc czan, ze -
bra ne w trak cie kon sul ta cji
spo łecz nych. 

Wszyst kie Pań stwa wnio s-
ki zo sta ły szcze gó ło wo roz-
pa trzo ne. Wię kszość do ty -
czy ła in we sty cji, któ re są już
pla no wa ne w mie ście. Naj -
czę ściej po ru sza no kwe stię
roz wią za nia prob le mów ko -
mu ni ka cyj nych, za rów no w
ska li ogól no miej skiej np. bu -
do wy ob wod nic mia sta, uli -
cy Wy szo grodz kiej, jak i w
ska li osie dlo wej. 

Na wnio sek miesz kań ców,
któ rzy zgło si li brak te re nów
re kre a cyj nych i miejsc za -
baw dla dzie ci, w WPI zo sta -
ło za pla no wa ne za da nie „Te -
re ny re kre a cyj ne i par ki osie -
dlo we”. W je go ra mach
pow sta nie mię dzy in ny mi
park na Po dol szy cach Po łud -
nie czy zo sta nie za gos po da -
ro  wa ny te ren mię dzy uli ca mi
Biel ską i Obroń ców We ster -
plat te. Wnio ski do ty czy ły
rów nież two rze nia no wych
przed szko li i żłob ków. W
2010 ro ku zo sta nie za koń -

czo na bu do wa przed szko la
na osie dlu Ra dzi wie i roz po -
czę ła się w Cie cho mi cach, a
w pla nach jest tak że bu do wa
no wych przed szko li i żłob ka
na osie dlu Po dol szy ce Po -
łud nie i Łu ka sie wi cza.

W tym ro ku cze ka my na
Pań stwa pro po zy cje do 15
kwiet nia. Mo gą Pań stwo po -
dzie lić się swo i mi uwa ga mi
na te mat naj bliż sze go oto cze -
nia i osie dla, a tak że pro po zy -
cja mi kie run ków roz wo ju
Płoc ka w za kre sie: ko mu ni -
ka cji, miesz kal nic twa, gos po -
dar ki ko mu nal nej, szkol nic -
twa, opie ki zdro wot nej czy
bez pie czeń stwa.

Wnio ski moż na skła dać 
on -li ne po przez stro nę in ter -
ne to wą www.plock.eu/wpi
lub wy peł nia jąc wnio sek w
for mie pa pie ro wej, któ ry za -
miesz cza my na str. 17-18. (r)

Sta ry Ry nek 5 – Pie rze ja Biel ska
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Sy na go gal na – wjazd do ARS-u
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Sy na go gal na Of fi ce Cen ter
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Ma ³a chow skie go 4A
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Pre zy dent Płoc ka 

Sza now ni Pań stwo!
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Prze targ na re a li za cję in we -
sty cji wy gra ło Przed się bior -
stwo Bu dow nic twa Ogól ne go
i Za gos po da ro wa nia Te re nów
Zie lo nych „Bu drox” z Go sty -
ni na. Fir ma wy ce ni ła pra ce na
nie ca łe 6 mln zł. Tym sa mym
po ko na ła trzech in nych wy ko -
naw ców, któ rzy chcie li od po -
nad 6 mln do pra wie 
8 mln zł. Zgod nie z umo wą
bu do wa ma za koń czyć się do
1 kwiet nia 2011 ro ku. 

No wo cześ nie 
i fun kcjo nal nie

Par te ro wy bu dy nek sta nie
przy ul. Cie cho mic kiej. Bę -
dzie miał no wo czes ną bry łę,
po dzie lo ną na osiem ku bi -
ków. Zo sta ną one po łą czo ne
ze so bą przesz klo ny mi ho la -
mi, dzię ki cze mu ca łość bę -
dzie do brze do świet lo na.
Część przed szkol na zaj mie
po nad 660 me trów kwa dra to -
wych. Pro wa dzić do niej bę dą
dwa wej ścia: głów ne od stro -
ny ul. Cie cho mic kiej i do dat -
ko we od stro ny ul. Piw nej.
Po miesz cze nia dla ma lu chów
usy tu o wa ne bę dę od stro ny
po łud nio wej bu dyn ku. Dla
każ de go z od dzia łów za pro -
jek to wa no odręb ny zes pół sa -
ni ta ria tów, scho wek po rząd -
ko wy oraz ma ga zy nek dla na -
u czy cie la. 

Do dat ko wo wy dzie lo no
tak że to a le tę dla ma lu chów
do stęp ną z zew nątrz bu dyn ku.
Jest ona niez będ na pod czas
za baw na po wie trzu. Przed-
szko le bę dzie mia ło dwa od d-
zia ły przez na czo ne dla 50
dzie ci i 12 pra cow ni ków
(osiem osób w czę ści przed-

szkol nej i czte ry w czę ści kul-
tu ral no -spor to wej). 

Po miesz cze nia dla na u czy -
cie li i pra cow ni ków bę dą w
za chod niej czę ści bu dyn ku.
Od sal dla dzie ci od dzie lać je
bę dzie ko ry tarz. Przy wej ściu
na te ren ogro du znaj do wać się

bę dzie po kój pie lę gniar ki.
Obok po miesz cze nia do zor cy
bę dzie tak że część ad mi ni stra -
cyj na, po cze kal nia dla ro dzi -
ców oraz osob na dla każ de go z
od dzia łów szat nia dla dzie ci.
Hol pro wa dzić bę dzie do sa li
wie lo fun kcyj nej, przez na czo -
nej do za jęć ru cho wych, gim-
na sty ki, ryt mi ki oraz do or ga -
ni zo wa nia uro czy sto ści z
udzia łem ro dzi ców.

Przy do dat ko wym wej ściu
od ul. Piw nej za pro jek to wa -
no pral nię i su szar nię oraz

od dziel ne po miesz cze nia na
czy stą i brud ną bie liz nę.
Sprzęt i za baw ki przez na czo -
ne do za jęć na po wie trzu
prze cho wy wa ne bę dą w spe -
cjal nym ma ga zyn ku, usy tu o -
wa nym przy jed nym z wyjść
na te ren ogro du. 

Po sił ki nie bę dą przy go to -
wy wa ne w przed szko lu, ale
do star cza ne z zew nątrz w
szczel nych opa ko wa niach.

Kul tu ra i sport
Dru ga część bu dyn ku

przez na czo na na dzia łal ność
kul tu ral no -spor to wą zaj mie
pra wie 658 me trów kwa dra to -
wych. Zo sta nie ona od dzie lo -
na od czę ści przed szkol nej 
i pro wa dzić bę dzie do niej
osob ne wej ście od ul. Cie cho -
mic kiej. W głów nym ho lu

znaj dą się sza ta nie i to a le ty.
Da lej za pro jek to wa no wy po -
ży czal nię, in for ma to rium oraz
sa lę wie lo fun kcyj ną przez na -
czo ną dla ra dy osie dla. Ma ła
sa la gim na stycz na zo sta nie
od dzie lo na do dat ko wym ko -
ry ta rzem z osob nym wej ściem
z zew nątrz. Dzię ki te mu z sa li
bę dzie moż na ko rzy stać na wet
wte dy, gdy przed szko le bę -
dzie zam knię te. 

Na po wie trzu
Do ogro du przed szkol ne -

go, któ ry zo sta nie cał ko wi -

cie ogro dzo ny pro wa dzić
bę dą z bu dyn ku dwa wej ś-
cia. Znaj dą się tam dwa pla -
ce za baw, któ re wy po sa żo ne
zo sta ną w no wo czes ne ze -
sta wy urzą dzeń dla dzie ci w
róż nym wie ku. Po nad to na
zew nątrz usy tu o wa no dwa
nie wiel kie ogród ki z urzą -
dze nia mi spor to wy mi oraz
dwa te re ny zie lo ne, przez-
na czo ne do pro wa dze nia za -
jęć i za baw ru cho wych. Wy -
dzie lo ne zo sta nie tak że bo i -
sko spor to we o na wierz chni
po liu re ta no wej, o dłu go ści
40 i sze ro ko ści 20 me trów. 

Ca ły obiekt bę dzie mo ni -
to ro wa ny i do stęp ny dla
osób nie peł no spraw nych.
Wo kół znaj dzie się miej sce
dla 56 sa mo cho dów, z cze -
go sześć miejsc przez na czo -
nych bę dzie dla osób nie -
peł no spraw nych. (m.d.)

Dla dzie ci i do ro słych

No we przed szko le w Cie cho mi cach 
przyj mie dzie ci w 2011 r. 

Na zdjê ciu przed szko la ki z MP nr 1. 
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Ju¿ w przy sz³ym ro ku 50 dzie ci bê dzie uczêsz czaæ do no we go przed szko la na osie dlu 
Cie cho mi ce. Oprócz te go przy pla ców ce pow sta nie za ple cze kul tu ral no -spor to we. 

– Łącz nie w do tych cza so -
wych trzech edy cjach kon kur -
sów gran to wych or ga ni za cje
otrzy ma ły po nad 1 mi lion 150
ty się cy zło tych – mó wi Iwo na
Tan dec ka, pre zes fun da cji. 

– Obec nie przy go to wu je my
się do og ło sze nia ko lej nej, IV
już edy cji kon kur su. Wy so -
kość gran tów za le żeć bę dzie
w du żej mie rze od płoc kie go
biz ne su. Tra dy cyj nie już nie
za wie dli nas fun da to rzy, li -
czy my jed nak na to, że za ich
przy kła dem pój dą in ni płoc cy
przed się bior cy, do któ rych
zwra ca my się z proś bą o
wspar cie. Dar czyń ców Fun-
da cji przed sta wi my pod czas
uro czy sto ści og ło sze nia kon -
kur su, któ rą pla nu je my na po -
ło wę kwiet nia. 

Pro jek ty re a li zo wa ne w ra -
mach kon kur su mia ły na ce lu
m.in.: pod wyż sza nie po zio mu
wyksz tał ce nia płoc czan, prze-
ciw dzia ła nie wy klu cze niu
spo łecz ne mu i eko no micz ne -
mu osób za gro żo nych, upo -

wszech nia nie re kre a cji, kul tu -
ry fi zycz nej i spor tu, pod no -
sze nie ja ko ści po mo cy spo -
łecz nej czy za cho wa nie dzie -
dzic twa hi sto rycz ne go oraz
roz wo ju kul tu ry i sztu ki.

Opis pro jek tów z III edy cji
zna leźć moż na na stro nie
w w w . f u n  d u s z  g r a n  t o  -
wy.plock.eu (rł, m.d.)

No we gran ty już wios ną
Za rz¹d oraz Ra da Fun da cji „Fun dusz Gran to wy 
dla P³oc ka” osta tecz nie zam knê ³a i pod su mo wa ³y 
III edy cjê kon kur su gran to we go. Dziê ki wspar ciu
Fun da cji, któ ra prze ka za ³a p³oc kim or ga ni za cjom
po za rz¹ do wym bli sko 300 tys. z³, zre a li zo wa ne 
zo sta ³y 32 pro jek ty. 

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” to pio nier ska
w ska li Pol ski ini cja ty wa Urzę du Mia sta, PKN Or len i Ba sell
Or len Po ly o le fins. Dzię ki za an ga żo wa niu fun da to rów wspie ra
płoc kie sto wa rzy sze nia, klu by, fun da cje w pra cy na rzecz po -
pra wy ży cia miesz kań ców Płoc ka. Fun da cja og ła sza kon kur sy
gran to we, w któ rych prze ka zu je pie nią dze na pro jek ty wpi su -
ją ce się w Stra te gię Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Płoc ka. 

„Bóg” według Wo o dy
Al len’a Sto wa rzy sze nia
Te atr Per Se w ra mach

pro jek tu „HU TA P£OCK” 
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Pro gram na la ta 2008-2013
zo stał przy ję ty przez Ra dę
Mia sta w 2008 r. Na lu to wej
se sji rad ni za poz na li się z in -
for ma cją nt. je go re a li za cji w
2009 ro ku. Pro gra mem zo sta ło
ob ję tych 224 płoc czan: 24 wy -
cho wan ków opusz cza ją cych
ro dzi ny za stęp cze i pla ców ki
opie kuń czo-wy cho waw cze,
100 osób nie peł no spraw nych,
120 osób nie ak tyw nych za wo -
do wo, za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym, któ re są w
wie ku ak tyw no ści za wo do wej
i ko rzy sta ją ze świad czeń po -
mo cy spo łecz nej.

In dy wi du al nie i gru po wo
W ra mach ak ty wi za cji spo -

łecz nej prze pro wa dzo no m.in.
tre nin gi umie jęt no ści i kom-
pe ten cji spo łecz nej. Wzię ły w
nich udział 164 oso by, któ re
uczy ły się m.in. mo wy cia ła,
me tod i tech nik re kru ta cji
oraz jak sku tecz nie za pre zen -
to wać się pra co daw cy. Po n-
ad to 25 osób spot ka ło się in -
dy wi du al nie z psy cho lo giem,
a 42 mia ło oka zję do spot ka -
nia z praw ni kiem, któ ry
udzie lał po rad m.in. z pra wa
pra cy i ro dzin ne go oraz ure g-
u lo wań do ty czą cych za kła da -
nia włas nej fir my. 12 osób
nie peł no spraw nych mia ło
oka zję do spot ka nia z asy sten -
tem oso by nie peł no spraw nej,
któ ry zaj mo wał się roz poz na -
niem sy tu a cji ży cio wej ro dzin
dot knię tych nie wy dol no ścią
wy cho waw czą. 

W ra mach ak ty wi za cji za -
wo do wej płoc cza nie wzię li
udział w in dy wi du al nych spot -
ka niach z do rad cą za wo do -
wym (220 osób, łącz nie 669
go dzin). 

244 płoc czan sko rzy sta ło z
417 kur sów. Uczest ni cy uzy -
ska li dy plo my, cer ty fi ka ty, za -
świad cze nia po twier dza ją ce
od by cie i ukoń cze nie szko le -
nia. Naj wię cej, bo 111 osób
cho dzi ło na kurs pra wa ja zdy
kat. B, 35 ukoń czy ło kurs
sprze daw cy fak tu rzy sty z ob -
słu gą ka sy fi skal nej, a 22 –
szko le nie z księ go wo ści kom-
pu te ro wej. Płoc cza nie uczy li
się też m.in. ję zy ków ob cych,
fry zjer stwa, sty li za cji paz nok -
ci, gra fi ki kom pu te ro wej oraz
pro jek to wa nia i two rze nia bi -
żu te rii. 

W ra mach ak tyw no ści zdro -
wot nej 19 osób opusz cza ją -
cych ro dzi ny za stęp cze i pla -
ców ki opie kuń czo -wy cho -
waw cze uczest ni czy ło w 143
go dzi nach in dy wi du al nej te ra -
pii psy cho lo gicz nej. Oso by
nie peł no spraw ne bra ły udział
m.in. w re ha bi li ta cji gru po wej
(80 osób), in dy wi du al nej
(110). Po nad to 34-oso bo wa
gru pa wy je cha ła na dwu ty god -
nio wy tur nus re ha bi li ta cyj ny
nad mo rze.

Po żą da ne po sta wy
Pra cow ni cy Miej skie go Oś -

rod ka Po mo cy Spo łecz nej za -
war li 120 kon trak tów so cjal -
nych z oso ba mi nie ak tyw ny mi
za wo do wo, 100 umów z oso -
ba mi nie peł no spraw ny mi w
ra mach Pro gra mu Ak tyw no ści
Lo kal nej (PAL) oraz 24 In dy -
wi du al nych Pro gra mów Usa -
mo dziel nia nia. 

Dzia ła nia o cha rak te rze śro -
do wi sko wym mia ły na ce lu in -
spi ro wa nie do udzia łu w spot -
ka niach i im pre zach o cha rak -
te rze in te gra cyj nym, kul tu ral -
nym i edu ka cyj nym. Oko ło
300 osób w sier pniu wzię ło
udział w pik ni ku edu ka cyj no -
in te gra cyj nym. Ce lem by ła
pro mo cja idei ro dzi ciel stwa
za stęp cze go wśród płoc czan.
Kil ka dni póź niej od był się fe -
styn in te gra cyj no -e du ka cyj ny,
w któ rym wzię ło udział 250
osób. Pod czas im pre zy pro pa -
go wa na były za cho wania oraz
po stawy bez prze mo cy. 

Koszt re a li za cji pro jek tu
„Dro ga do ak tyw no ści” w
2009 ro ku wy niósł po nad
1.885 tys. zł, w tym środ ki fi -

nan so we w wy so ko ści po nad
1.678 tys. zł po cho dzi ły z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go, a wkład włas ny
Mia sta Płoc ka prze kro czył
kwo tę 207 tys. zł. (m.d.)

Prze ciw wy klu cze niu
W na szym spo ³e czeñ stwie jest gru pa lu dzi, któ rzy z ró¿ nych po wo dów
za gro ¿e ni s¹ wy klu cze niem spo ³ecz nym czy za wo do wym. Prze ciw dzia -
³aæ ta kim zja wi skom ma Pro gram Ak tyw no œci Lo kal nej dla P³oc ka.

Piotr Ku be ra
za stêp ca pre zy den ta

Pro po nu jąc róż ne for my
ak tyw no ści, chce my aby
oso by te wy szły ze swo ich
do mów, przek wa li fi ko wa ły
się. Do wy bo ru ma ją m.in.
44 ro dza je róż nych kur sów.
Mu szę przyz nać, że cie szą
się one du żym po wo dze -
niem. Oso by bio rą ce w nich
udział ma ją jed nak pew ne
obo wiąz ki. Za war ty z ni mi
kon trakt ob li gu je do za koń -
cze nia szko le nia, w prze ci-
w nym wy pad ku kur san ci
mu szą zwró cić kosz ty. Li -
czy my, że wię kszość osób
po zdo by ciu no wych kwa li -
fi ka cji znaj dzie pra cę. 

Wię kszość dzia łań re a li -
zo wa nych w ra mach Pro-
gra mu fi nan so wa nych jest z
Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go, czy li są to
środ ki zew nętrz ne, nie po -
cho dzą ce z bu dże tu mia sta. 

K O M E N T A R Z

Przed sta wia my pod su mo -
wa nie Ko mi sji Gos po dar ki
Ko mu nal nej, a ko lej ne spra-
wo zda nia w na stęp nym nu -
me rze.

Od stycz nia do grud nia
2009 ro ku ko mi sja od by ła 18
po sie dzeń, w tym kil ka
wspól nie z in ny mi ko mi sja mi
Ra dy. 11 człon ków pod prze-
wod nic twem Wie sła wa Kos-
sa kow skie go zaj mo wa ło się
m.in. za gad nie nia mi do ty czą -
cy mi: prze bu do wy ul. Wy s-
zo grodz kiej i Czwar ta ków w
związ ku z otwar ciem no wych
cen trów han dlo wych na Po -
dol szy cach, re mon tu Po do -
lan ki, re a li za cji pro gra mu re -
wi ta li za cji Sta re go Mia sta
oraz pla nów Za kła du Uty li za -
cji Od pa dów Ko mu nal nych.
Rad ni po ru sza li rów nież
prob le my par kin go we w
Płoc ku, oma wia li re mon ty
pla có wek oświa to wych i kul-
tu ral nych, po rzą dek i czy stość
w mie ście, a tak że kwe stie
zwią za ne z bu dow nic twem
miesz ka nio wym. Człon ko wie
ko mi sji za poz na li się z in for -
ma cja mi nt.: naj waż niej szych
in we sty cji za pla no wa nych w
2009 ro ku, mo ni to rin gu za -

nie czysz cze nia po wie trza
przez Or len oraz roz li cze nia
bu do wy dróg do ja zdo wych
do dru giej prze pra wy mo sto -
wej. Opi nio wa li też ma te ria ły
i pro jek ty uch wał na se sje Ra -
dy Mia sta Płoc ka oraz wy stę -
po wa li o opi nie praw ne. Na
bie żą co roz pa try wa li rów nież
ko res pon den cję i uczest ni czy -
li w róż ne go ro dza ju spot ka -
niach, uro czy sto ściach i wy s-
ta wach. (m.d.)

Pod su mo wa ni rad ni (2)
Na lu to wej se sji spra wo zda nie z dzia ³al no œci w
2009 ro ku przed sta wi ³y ko lej ne trzy ko mi sje, dzia ³a -
j¹ ce przy Ra dzie Mia sta. 

1.UCH WA ŁA NR 661/
XLVI/10 zmie nia ją ca Uch -
wa łę Bu dże to wą Mia sta
Płoc ka na rok 2010, 

2.UCH WA ŁA NR 662/
XLVI/10 w spra wie wy -
dzier ża wie nia w try bie bez -
prze tar go wym nie ru cho mo -
ści grun to wych przy uli cy
Ko le jo wej i ul. 1 Ma ja w
Płoc ku bę dą cej włas no ścią
Gmi ny -Mia sto Płock,

3.UCH WA ŁA NR 663
/XLVI/10 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 Mio -
do wej w Płoc ku,

4.UCH WA ŁA NR 664/
XLVI/10 w spra wie zwol-
nie nia z obo wiąz ku zby cia
w dro dze prze tar gu nie ru -
cho mo ści przez na czo nej na
re a li za cję urzą dzeń in fra -

struk tu ry tech nicz nej, sta -
no wią cej włas ność Gmi ny -
Mia sto Płock oz na czo nej nr
3707/15 o pow. 97 mkw.
po ło żo nej w Płoc ku przy ul.
Ro gow skie go,

5.UCH WA ŁA NR 665/XLVI/
10 w spra wie uchy le nia uch -
wa ły nr 418/ XXIX/08 Ra dy
Mia sta Płoc ka z dnia 25 li sto -
pa da 2008 r. w spra wie usta l-
e nia in nych za dań słu żą cych
och ro nie śro do wi ska, któ re
mo gą być fi nan so wa ne z
Miej skie go i Po wia to we go
Fundu szu Och ro ny Śro do wi -
ska i Gos po dar ki Wod nej,

6.UCH WA ŁA NR 666/
XLVI/10 zmie nia ją ca uch -
wa łę w spra wie przy ję cia
Re gu la mi nu utrzy ma nia
czy sto ści i po rząd ku na te -
re nie mia sta Płoc ka,

7.UCH WA ŁA NR 667/
XLVI/10 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. 

Peł na treść uch wał do stęp -
na na stro nie www.ump.pl

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta Płoc ka 
pod ję te podczas XLVI se sji
23 lutego 2010 roku:

Wie s³aw Kos sa kow ski
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Na jednym z pikników propagowano 
ideę rodzicielstwa zastępczego
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Au dy cja te le wi zyj na o naj -
waż niej szych wy da rze niach
w mie ście, przy go to wy wa na
co ty dzień przez biu ro pra so -
we Urzę du Mia sta do stęp na
jest tak że dla in ter na u tów.

Co ty god nio we wy da nie
„Wie ści z Ra tu sza” moż na

oglą dać w so bo ty i nie dzie le o
godz. 17.15 i 20. na an te nie lo -
kal nej te le wi zji Te le Top.
Oprócz te go ak tu al ne oraz ar -
chi wal ne wy da nia są do stęp ne
na stro nie www.ump.pl., a tak -
że w ser wi sie Yo u Tu be na ka -
na le Wie ści z Ra tu sza. (ab)

Wie œci w Yo u Tu be

Wię ksze staw ki – sto so-
wa ny mi roz po rzą dze nia mi
– wpro wa dził Mi ni ster In -
fra struk tu ry 16 lu te go. – Te -
raz za wy da nie pra wa ja zdy
zap ła ci my o 14 zło tych wię -
cej niż do tych czas, czy li 84

zło te – mó wi Krzysz tof
Ganc, kie row nik ra tu szo we -
go Od dzia łu Ko mu ni ka cji.
Mię dzy na ro do we pra wo ja -
zdy kosz tu je 30 zł (do tej
po ry 25 zł). 

Za wy da nie do wo du re je -
stra cyj ne go po ja zdu wraz z
kom ple tem na le pek le ga li za -
cyj nych i na lep ką kon trol ną
po bie ra na jest op ła ta w wy so -
ko ści 85 zł (do tych czas 75 zł).
Skła da się na to op ła ta za: do -
wód re je stra cyj ny – 54 zł (do
tej po ry 48 zł), kom plet na le -
pek le ga li za cyj nych – 12,50

zł (11 zł) oraz na lep kę kon-
trol ną – 18,50 zł (16,50 zł).

Za wy da nie poz wo le nia w
ce lu cza so wej re je stra cji
po ja zdu z kom ple tem zna -
ków le ga li za cyj nych zap ła -
ci my 26 al bo 31 zł. Na kwo -
ty te skła da ją się: poz wo le -
nie cza so we w przy pad ku
re je stra cji z urzę du – 13,50
zł (do tej po ry 12 zł) lub
poz wo le nie cza so we w
przy pad ku re je stra cji na
wnio sek wła ści cie la po ja -
zdu – 18,50 zł (16,50 zł)
oraz za kom plet zna ków le -
ga li za cyj nych (w obu przy-
pad kach) – 12,50 zł (11 zł). 

Zgod nie z roz po rzą dze -
niem Mi ni stra Spraw Wew -
nętrz nych i Ad mi ni stra cji za
wy da nie: do wo du re je stra -
cyj ne go, poz wo le nia cza so -
we go, za le ga li zo wa nie tab lic
re je stra cyj nych, na lep ki kon-
trol nej, no we go lub wy mia nę
pra wa ja zdy po bie ra na jest
op ła ta w wy so ko ści 0,50 zł
za każ dy z tych do ku men -
tów. – Jest to op ła ta ewi den -
cyj na, któ ra prze ka zy wa na
jest do Cen tral nej Ewi den cji
Po ja zdów i Kie row ców –
mó wi Ganc. 

Kie row nik Od dzia łu Ko -
mu ni ka cji wy jaś nia, że je śli
ktoś roz po czął za ła twia nie
for mal no ści przed 16 lu te -
go, to obo wią zu ją go sta re
staw ki op łat. (m.d.)

Dro żej dla zmo to ry zo wa nych 
Wy ra biasz no wy do wód re je stra cyj ny lub zda ³eœ w³aœ -
nie eg za min i ubie gasz siê o wy da nie pra wa ja zdy?
Od po ³o wy lu te go obo wi¹ zu j¹ no we staw ki op ³at.
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Pro jekt otrzy mał 79 proc.
moż li wych do zdo by cia pun k-
tów w ra mach kon kur su Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo -

wiec kie go 2007–2013. Oz na -
cza to, że po zo sta ło już je dy -
nie za war cie umo wy na kwo tę
po nad 5 mln zł.

Bez wy cho dze nia z do mu
Ce lem pro jek tu jest uru cho -

mie nie w Urzę dzie Mia sta
oraz jed nost kach po dleg łych
elek tro nicz nych usług pub-
licz nych, skie ro wa nych do
miesz kań ców i przed się -
bior ców. Cho dzi o to, aby
część spraw moż na by ło
za ła twiać z do mu czy biu -
ra, bez ko niecz no ści przy-
cho dze nia do urzę du. Na tu -
ral nie nie wszyst ko od ra -
zu. Pro jekt za kła da stop-
nio we wdra ża nie elek tro -
nicz nej ob słu gi, po cząt ko -
wo bę dzie to 30 spraw, ale
ich ka ta log bę dzie sy ste ma -
tycz nie po wię ksza ny.

Plat for ma e-U rząd skła dać
się bę dzie z pię ciu czę ści:

Plat for my Tran sak cyj nej (w
skład któ rej wej dą m.in. por tal
e-U sług pub licz nych, sy stem
elek tro nicz ne go obie gu do ku -
men tów i elek tro nicz na

skrzyn ka po daw cza), Lo kal -
ne go Cen trum Cer ty fi ka cji,
Biu le ty nu In for ma cji Pub licz -
nej, Por ta lu In te gra cyj ne go
oraz Sy ste mu Re je stra cji Cza -
su Wej ścia – Wyj ścia. 

Ko mu ni ka cja in te re san ta z
urzę dem od by wać się bę dzie
przez skrzyn kę kon tak to wą.

Do za lo go wa nia się bę dzie
słu żył spe cjal ny iden ty fi ka -
tor oraz in dy wi du al ne ha sło.

Dzię ki te mu klient bę dzie
mógł m.in. wy peł nić do stęp -
ny e-for mu larz, do łą czyć za -
łącz ni ki i wy słać je do urzę-
du, otrzy mu jąc w od po wie -
dzi elek tro nicz ne po twier -
dze nie od bio ru. Moż li we bę -
dzie rów nież pod pi sy wa nie
wy sy ła nych do ku men tów
pod pi sem elek tro nicz nym.
Klient po pod pi sa niu umo wy
otrzy ma pen dri ve, za wie ra ją -
cy bez piecz ny pod pis, do ko -
rzy sta nia z któ re go wy star -
czy kom pu ter z por tem usb. 

Pod kon tro lą
Klient bę dzie mógł śle dzić

prze bieg zło żo nych przez
nie go do ku men tów oraz uzy -
skać in for ma cję o sta nie
spraw i ko res pon den cji, któ rą
zło żył do urzę du, nie za leż nie
od jej po sta ci (do ku ment pa -
pie ro wy lub elek tro nicz ny)
oraz spo so bu zło że nia (oso-
bi sty lub przez e-U rząd). Je -
śli in te re sant za mó wi usłu gę
po wia da mia nia, to na po da ny
adres ma i lo wy otrzy ma za w-
ia do mie nie o zmia nie sta tu su
spra wy. 

W ra mach sy ste mu prze wi -
du je się tak że wno sze nie op łat
za po mo cą do wol ne go sy ste -

mu ban ko wo ści elek tro -
nicz nej lub mi krop łat no ści. 

Dzię ki zmia nie usta wy o
in for ma ty za cji re al ne sta nie
się też ar chi wi zo wa nie
spraw w wer sji elek tro nicz -
nej, co w istot ny spo sób
wpły nie za rów no na kosz ty
fun kcjo no wa nia urzę du,
jak i też na do stęp do da -
nych ar chi wal nych. Kosz ty
zmniej szą się tak że dzię ki
elek tro nicz ne mu obie go wi
do ku men tów, któ ry wy e li -

mi nu je po trze bę dru ko wa nia
ma te ria łów ro bo czych.

Nie ste ty, zgod nie z pra -
wem nie wszyst kie spra wy
bę dzie moż na za ła twić przez
In ter net. W przy pad ku do ku -
men tów, ta kich jak np. pra -
wo ja zdy bę dzie moż na po -
brać wnio sek ze stro ny in ter -
ne to wej i wy peł nić go w do -
mu. Ale zło żyć trze ba go bę -
dzie oso bi ście. Udo god nie -
niem ma być moż li wość za -
re zer wo wa nia so bie przez
In ter net do god ne go ter mi nu
od wie dzin w urzę dzie. 

M.D.

Niektóre sprawy będzie można załatwić przez Internet
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Do urzę du przez sieć
Po nad 5 mln z³o tych z unij nych fun du szy otrzy ma³ Urz¹d Mia sta na pro-
jekt pn. „P³oc ka Plat for ma Te le in for ma tycz na e-U rz¹d”.

Klient bę dzie mógł śle dzić
prze bieg zło żo nych 

przez nie go do ku men tów 
oraz uzy skać in for ma cję o

sta nie spraw 
i ko res pon den cji, 

któ rą zło żył do urzę du

Na apel o po moc dla 
po do piecz nych Oś rod ka
Opie kuń czo -Wy cho waw -
cze go przy ul. Mo ścic kie -
go, opub li ko wa ny w płoc -
kich me diach, od po wie -
dzie li w ra tu szu. Od dział
Za rzą dza nia Kry zy so we -

go Och ro ny Lud no ści i
Spraw Obron nych prze ka -
zał 152 sztu ki wy ro bów
dzie wiar skich. Dłu go pi sy,
ołów ki, smy cze i cu kier ki
do rzu cił Wy dział Pro mo -
cji, Tu ry sty ki i Współ pra -
cy z Za gra ni cą. (ab)

Po mo gli dzie ciom
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Do fi nan so wa nie otrzy ma
13 or ga ni za cji. 60 tys. zł tra fi
do Sto wa rzy sze nia Hos pi cyj -
no – Pa lia tyw ne go z przez na -
cze niem na wszech stron ne
wspar cie pa cjen tów prze by -
wa ją cych pod opie ką hos pi -
cjum oraz człon kom ich ro -
dzin po przez pro wa dze nie
dzia łal no ści zwią za nej z pra-
ca mi zes po łu kon sul ta cyj ne -
go. Pol ski Ko mi tet Po mo cy
Spo łecz nej otrzy ma 20 tys. zł
do ta cji, dzię ki któ rej po mo że
ro dzi nom i oso bom znaj du ją -
cym się w trud nej sy tu a cji ży -
cio wej oraz na re a li za cję pro-
gra mu „PE AD – do ży wa nie
na ju boż szej lud no ści Unii Eu -
ro pej skiej”. Ta ką sa mą kwo tą
Urząd Mia sta we sprze Dom
Dzien ne go Po by tu „Se nio rzy
2010”, zaś 25 tys. zł prze ka że
na punkt do ży wia nia „Wyjść

na prze ciw be zdom no ści
2010”. Oba pro jek ty przy go -
to wa ło Ka to lic kie Sto wa rzy -
sze nie Po mo cy im. św. Bra ta
Al ber ta. Mia sto kon ty nu u je
rów nież wspar cie dla ta kich
pro jek tów jak Płoc ki e-Ser wis
Oby wa tel ski dla osób nie wi -
do mych (5 tys. zł dla Sto wa -
rzy sze nia De Fac to na in ter ne -
to wy ser wis pra so wy od czy ty -
wa ny przez spe cja li stycz ne
opro gra mo wa nie dla nie wi do -
mych) czy Dom Dzien ne go
Po by tu i Te ra pii dla cho rych z
cho ro bą Al zhe i me ra (50 tys.
zł) pro wa dzo ne go przez Ca ri -
tas Die ce zji Płoc kiej. Ca ri tas
otrzy mał tak że 45 tys. zł m.in.
na in te gra cję spo łecz ną i za po -
bie ga nie wy klu cze niu spo -
łecz ne mu osób i grup za gro -
żo nych po przez two rze nie sy -
ste mu wspar cia spo łecz ne go
dla osób z cho ro bą no wo two -
ro wą i ich naj bliż szych. 

Po nad to 35 tys. zł tra fi do
Sto wa rzy sze nia „Je stem”, 16

tys. zł do ko ła te re no we go Pol-
skie go Związ ku Głu chych, 2
tys. zł do Pol skie go To wa rzy -
stwa Sto mij ne go POL IL KO i
po 10 tys. zł do ko ła Pol skie go
Związ ku Nie wi do mych oraz
Pol skie go Sto wa rzy sze nia
Dia be ty ków w Płoc ku.

Wszyst kie or ga ni za cje zo -
sta ły wy ło nio ne w kon kur sie
ofert og ło szo nym przez Pre -
zy den ta Mia sta Płoc ka w
grud niu 2009 ro ku. (rł) 

Wspar cie dla nio są cych po moc

Prze wi dzia no na gro dy in dy -
wi du al ne i zbio ro we. In dy wi -
du al ne przyz na wa ne są wy bit -
nym dzia ła czom i ani ma to rom
kul tu ry, twór com sztu ki, au to -
rom no wa tor skich pro gra mów
roz wo ju kul tu ry, ani ma to rom
edu ka cji ar ty stycz nej. Zbio ro -
we mo gą otrzy mać in sty tu cje,
pla ców ki, sto wa rzy sze nia pro -
pa gu ją ce upo wszech nia nie

kul tu ry w mie ście oraz zes po -
ły i gru py ar ty stycz ne.

Wnio sek o przyz na nie na -
gro dy Pre zy den ta Mia sta Płoc -
ka wraz z in for ma cja mi do ty -
czą cy mi kan dy da ta i uza sad -
nie niem na le ży skła dać w Biu -
rze Ob słu gi Klien ta Urzę du
Mia sta Płoc ka do 30 kwiet nia.
La u re a tów poz na my pod czas
Dni Hi sto rii Płoc ka. (a.m.)

Na gro dy Pre zy den ta
Trwa przyj mo wa nie wnio sków o przyz na nie na gród
za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie twór czo œci i edu ka cji
ar ty stycz nej, upo wszech nia nia i och ro ny kul tu ry.

302 ty si¹ ce z³ to kwo ta, któ r¹ mia sto we sprze w bie ¿¹ cym ro ku or ga ni za cje
po za rz¹ do we re a li zu j¹ ce za da nia pub licz ne w sfe rze po mo cy spo ³ecz nej.

Z bu d¿e tu mia sta zo sta nie do fi nan so wa ny m.in.
dom dzien ne go po by tu pro wa dzo ny 

przez Sto wa rzy sze nie œw. Bra ta Al ber ta

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I

W uzu peł nie niu do ar ty -
ku łu z po przed nie go nu -
me ru Sy gna łów Płoc kich
„Na prze kór cho ro bie” in -
for mu je my, iż Dom Dzien -
ne go Po by tu, z któ re go ko -
rzy sta ją po do piecz ni Sto-
wa rzy sze nia Po mo cy Oso -
bom z Cho ro bą Al zhe i me -
ra pro wa dzo ny i fi nan so -
wa ny jest przez Ca ri tas
Die ce zji Płoc kiej przy
wspar ciu fi nan so wym
Urzę du Mia sta.

Ale pre le gent za pra sza jąc
na wy kład uprze dzał, że oso -
by ak tu al nie spła ca ją ce po ży -
czki mo gą po czuć się nie -
kom for to wo. Wy jaś nił na
przy kła dach, że to co po da -
wa ne jest w re kla mach ni jak
się ma do fak tycz nej ofer ty
kre dy to wej. – Na pla ka cie je -
steś my ku sze ni ta ką pro po zy -
cją – 0 pro cent pro wi zji,
opro cen to wa nie nie ca łe 7
pro cent. Jed nak po do kład -

nym spraw dze niu wy cho dzi,
że opro cen to wa nie rze czy wi -
ste wy no si po nad 27 pro cent.
Tu nie ma ła ma nia pra wa,
jest tyl ko że ro wa nie na na -
szej nie wie dzy – udo wad niał
Sa wic ki. Po da wał też przy -
kła dy ban ków, gdzie opro-
cen to wa nie rze czy wi ste, po -
przez ukry te dop ła ty i spe c-
jal ne pro ce du ry wzra sta do
pięć dzie się ciu, stu, a na wet
wię cej pro cent. 

Wi nę za to, że prze cięt ny
klient nie po tra fi ob li czyć, ile
na praw dę kosz tu je go po ży -
czka pre le gent upa tru je w
ludz kiej nie wie dzy, do któ rej
przy czy nia ją się też me dia. –
Jest ta bu na pi sa nie o ofer-
tach ban ków z po da wa niem
rze czo wej ana li zy, nie moż na
też w me diach po rów ny wać
róż nych kre dy tów. Wiem to z
włas ne go do świad cze nia –
prze ko ny wał Sa wic ki.

Prze ka zał też pięć pod sta -
wo wych za sad, któ re okre -
ślił ja ko pięć przy ka zań
głów nych dla kre dy to bior -
ców, m.in. aby nie wy dłu żać
zbęd nie okre su kre dy to wa -
nia, czy nie prze ga pić te go,
co zwy kle w umo wie za pi sa -
ne jest ma lut ką czcion ką na
te mat op łat za prze ter mi no -
wa ne spła ty. Po dał też wzór
(któ ry oso bi ście opra co wał)
jak ła two sa me mu wy li czyć
fak tycz ny koszt po ży czki. Z
in for ma cja mi do ty czą cy mi
ana li zy kre dy tu moż na za -
poz nać się na stro nie
www.sa wic ki.cc.

Ali na Bo czkow ska

Ha czyk na klien ta
Ja kie pu ³ap ki czy ha j¹ na kre dy to bior ców uœwia da mia³ pod czas spot ka -
nia w To wa rzy stwie Na u ko wym P³oc kim Woj ciech Sa wic ki. Niek tó rzy z
uczest ni ków by li zszo ko wa ni uzy ska ny mi in for ma cja mi.

Wojciech Sawicki tłumaczył, jak oceniać oferty banków
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Ma zo wiec ka Jed nost ka
Wdra ża nia Pro gra mów Unij -
nych og ła sza kon kurs ze środ-
ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go na skła da nie
wnio sków o do fi nan so wa nie
pro jek tów do ty czą cych: 

– kształ ce nia w for mach
szkol nych osób do ro słych z
włas nej ini cja ty wy za in te re so -
wa nych uzu peł nie niem lub
pod wyż sze niem wyksz tał ce nia
i kwa li fi ka cji ogól nych i za wo -
do wych, 

– for mal ne go po twier dza nia
kwa li fi ka cji ogól nych i za wo -
do wych zdo by tych w spo sób
po za for mal ny i nie for mal ny, 

– usług do rad czych dla osób

do ro słych za in te re so wa nych
kształ ce niem for mal nym w za -
kre sie wy bo ru kie run ku i for -
my kształ ce nia for mal ne go, 

– wspar cia dla szkół dla do -
ro słych, pla có wek kształ ce nia
usta wicz ne go, prak tycz ne go i
do sko na le nia za wo do we go.

Na do fi nan so wa nie pro jek tów
przez na czo na jest kwo ta pra wie
16 mln zł. Wnio ski moż na skła -
dać do zam knię cia kon kur su (tj.
do wy czer pa nia li mi tu środ-
ków). Do ku men ta cja kon kur so -
wa jest do stęp na na stro nie
www.ma zo wia.eu i ma zo via.pl.
Do dat ko we in for ma cje: 0 801
101 101, e-ma il:punkt_kon tak -
to wy@ma zo wia.eu. (s.d.)

Pie nią dze na kształ ce nie
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Dzię ki te mu do stęp do po li cjan ta, któ ry opie ku je się Wa szą
oko li cą bę dzie prost szy i sku tecz niej szy. Przy pom nij my, że
do dziel ni co we go moż na zgła szać się nie tyl ko z prob le ma mi,
ale rów nież z po my sła mi wspól nych ini cja tyw, któ re bę dą
sprzy jać po pra wie bez pie czeń stwa.

Po ni żej po da je my no we re wi ry, nu me ry te le fo nów, naz wi ska
dziel ni co wych oraz uli ce, któ ry mi się opie ku ją.

Re jon nr 1 – asp. sztab. Wal de mar Świer czew ski, po kój nr
217, tel. 024 266 13 49, kom. 696 497 121, e-ma il: w.swier czew -
ski@ma zo wiec ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Bie gań skie go, Cha łu biń skie go, Do brzyń ska (od nr 1 do
47), Dy bow skie go, Gar le ja, HDK, Jabł czyń skiej, Jas na, Ju dy ma,
Ka miń skiej, Ka zi mie rza Wiel kie go (od nr 38 do 52 i 39 do koń -
ca), Kwia to wa, Ma cie szy, Ma ła, Me dycz na, Na Skar pie, Pa ro wa
(od Wi sły do ul. Do brzyń skiej), PCK, Pol na, Sos no wa, Szpi tal -
na, Śnia dec kie go, Trak to wa, Za men hof fa, Za lew So bót ka.

Re jon nr 2 – asp. Piotr Adam ko wicz, po kój nr 213, tel. 024
266 11 64, kom. 696 497 129, e-ma il: p.adam ko wicz@ma zo -
wiec ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: As ny ka, Dą brow skiej, Do brzyń ska (od nr 14 do 66), Gał -
czyń skie go (od nr 1 do 5 i od nr 2 do 12), Ko nop nic kiej, Kre dy to -
wa (od nr 14 do 28 i 19 do 47), Łu ka sie wi cza (od nr 19), Ma szew -
ska, Me hof fe ra, Mio do wa (od nr 21 do 51), Mo ścic kie go (od nr 1
do 27), Nał kow skiej, Nor wi da, Pa ro wa (od ul. Do brzyń skiej do ul.
Łu ka sie wi cza), Sło wac kie go, Środ ko wa, Tu wi ma, Wys piań skie -
go, Za lew skie go, Zgle nic kie go (od ul. Łu ka sze wi cza).

Re jon nr 3 – asp. Ma rek Rut kow ski, po kój nr 215, tel. 024
266 11 52, kom. 696 497 108, e-ma il: m.rut kow ski@ma zo wiec -
ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Bar tni cza, Ka zi mie rza Wiel kie go (od nr 26 do 38 D),
Ko by liń skie go (25 do koń ca i od 28 do 38), Kre dy to wa (od nr 1
do 12), Mio do wa (nr 5 i 13), Mo ścic kie go (od nr 2 do 6), No wo -
wiej skie go (od nr 4 do 8), Skło dow skiej, Sło do wa, To po lo wa.

Re jon nr 4 – mł. asp. Da riusz Ka miń ski, po kój nr 215, tel.
024 266 11 52, kom. 696 497 089, e-ma il: d.ka min ski@ma zo -
wiec ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Gał czyń skie go (od nr 14 do 24), Jaś mi no wa, Łu ka sie wi -
cza (od nr 7 do 11), Mio do wa (od nr 2 do 20), Pszcze la.

Re jon nr 5 – mł. asp. Piotr Kra jew ski, po kój nr 215, tel. 024
266 11 52, kom. 696 497 111, e-ma il: p.kra jew ski@ma zo wiec -
ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: al. Ro guc kie go, ale ja Spa ce ro wa, Ba ta lio nów Chłop -
skich, Her ma na, al. Ko by liń skie go 14, Kró lo wej Jad wi gi, Krzy-
wo u ste go, Łu ka sie wi cza (od nr 12 do 30), Mo ry ko nie go, Ty siąc -
le cia (od nr 14 do 16 i od 9 do 13). 

Re jon nr 6 – post. Do ro ta Flo ren cka, po kój nr 215, tel. 024
266 11 52, kom. 696 497 091, e-ma il: d.flo ren cka@ma zo wiec -
ka.po li cja.gov.pl

Uli ce: Ga wa rec kie go, Kos so budz kie go, Pło skie go, Prze my sło -
wa (od nr 1 do 7), Rem bie liń skie go, Ty siąc le cia (od nr 2 do 10). 

cdn
opr. (m.d.)

Dziel ni co wi 
bli żej miesz kań ców

364 kon tro le do ty czy ły
miejsc nie bez piecz nych
(m.in. kla tek scho do wych,
miejsc gru po wa nia się mło -
dzie ży), 221 ra zy fun kcjo na -
riu sze spraw dza li te re ny re -
kre a cji dzie ci i mło dzie ży
(m.in. gór ki sa ne czko we, 
lo do wi ska i ba se ny) oraz 58
ra zy po ja wi li się w au to bu -
sach Ko mu ni ka cji Miej skiej. 

– Po nad to na si pra cow ni cy
z zes po łu pro fi lak ty ki prze pro -
wa dzi li 14 spot kań w 12 pla -
ców kach, w któ rych dzie ci i
mło dzież spę dza ła fe rie zi mo -
we – informuje Jo lan ta Gło -
wac ka, rzecz nik pra so wy Stra -
ży Miej skiej. – W za ję ciach
wzię ło udział oko ło 200 osób
w wie ku od 4 do 18 lat.

Dzie ci z klu bów pro fi lak ty ki
śro do wi sko wej, świet lic osie d-
lo wych, ogni ska opie kuń cze -
go oraz z noc le gow ni dla ko bi-
et uczy ły się jak bez piecz nie
spę dzać czas wol ny. – Pod-
czas 23 go dzin straż ni cy opo -
wia da li, jak z po zo ru bez tro -
skie zi mo we za ba wy mo gą być
nie bez piecz ne, je śli od by wają
się w miej scach do te go nie
przez na czo nych, m.in. bli sko
dro gi czy za marz nię tych zbior -
ni ków wod nych – mó wi Gło -

wac ka. Fun kcjo na riu sze uczy -
li tak że do ko go mo gą zwró cić
się dzie ci o po moc w przy pad -
ku za gro że nia, a tak że in for -
mo wa li kie dy na le ży ko rzy stać
z nu me rów alar mo wych. –
Szcze gól ny na cisk po ło ży liś my
na za gro że nie w kon tak tach z
ob cy mi oraz na uświa do mie -
nie dzie ciom nie bez pie czeństw
wy ni ka ją cych z nie od po wied -
nie go za cho wa nia się wo bec
zwie rząt – opo wia da rzecz nik.

Oprócz po ga da nek dzie ci i
mło dzież z Klu bu Osie dla Łu -

ka sie wi cza mia ły czas na za ba -
wę – ro ze gra ły tur niej te ni sa
sto ło we go ze straż ni ka mi z re -
fe ra tu in ter wen cyj no -pa tro lo -
we go i zes po łu pro fi lak ty ki. 

Spe cjal nie na fe rie zi mo -
we na dzie wię ciu bil lbo ar -
dach za wisł pla kat „Bez-
piecz ne fe rie ze Stra żą Miej -
ską”. – W ten spo sób przy po -
mi na liś my do ro słym, że tro s-
ka o bez pie czeń stwo dziec ka
na le ży prze de wszyst kim do
nich – wy jaś nia Gło wac ka. 

(m.d.)

Nie tyl ko za ba wa
Fe rie zi mo we to szcze gól ny czas dla stra¿ ni ków miej skich. Fun kcjo na -
riu sze przez dwa ty god nie prze pro wa dzi li 643 kon tro le miejsc, gdzie prze-
by wa ³y i ba wi ³y siê dzie ci oraz m³o dzie¿. 

Spot ka nia stra¿ ni ków miej skich z dzieæ mi to nie
tyl ko po ga dan ki, ale tak ¿e kon kur sy i za ba wy
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Uwa ga p³oc cza nie! Zmie ni ³y siê re wi ry dziel ni co -
wych, miej sca przyj mo wa nia, a niek tó rzy z Was ma -
j¹ te¿ no wych dziel ni co wych. Po raz pier wszy po da -
je my te¿ adre sy ma i lo we. 

RE WIR I
Osie dla: Skar pa, Łu ka sie wi cza, Ty siąc le cia, 

Ko cha now skie go i Dwor co wa
Dziel ni co wi przyj mu ją in te re san tów 

w Ko men dzie Miej skiej Po li cji, ul. 1 Ma ja 3/5
Kie row nik I re wi ru dziel ni co wych 

– asp. sztab. Ja ro sław Sie czkow ski, 
po kój nr 216, tel. 024 266 16 15; kom. 696 497 104, 

e-ma il: j.sie czkow ski@ma zo wiec ka.po li cja.gov.pl

– Są mał żeń stwem, obo je są
po pięć dzie siąt ce, dość za moż -
ni, do ro słe dzie ci, na po zór
wzór ro dzi ny – mó wi pro wa -
dzą ca spra wę asp. sztab. Gra -
ży na Stel ma szew ska z płoc kiej
do cho dze niów ki. – Pan jest
spo koj nym, ci chym czło wie -
kiem, je go żo na to sta now cza,
ener gicz na ko bie ta. Kie dyś by -
ło mię dzy ni mi pięk nie, ale coś
się wy pa li ło.

Ko bie ta swo je ra cje za czę ła
wy kła dać siłą, za po mo cą rę -
ko czy nów. Kie dyś za gro zi ła
mę żo wi no żem, kie dy in dziej
bi ła w twarz, so lid nie pod bi ła
mu oko, a raz chwy ci ła cięż ki
sprzęt do mo wy i uderzyła nim
w gło wę mał żon ka.

– Oso by z ro dzi ny pró bo -
wa ły z tą ko bie tą roz ma wiać,
uz na ły, że ma ja kiś prob lem,
de kla ro wa ły po moc w je go
roz wią za niu. Ale ona re a go -
wa ła co naj wy żej zdzi wie -
niem: No nie prze sa dzaj cie,
że ja się nad nim znę cam?!
Wiel kiej krzyw dy mu nie ro -
bię, co naj wy żej bi ję go kab -
lem – opo wia da Gra ży na
Stel ma szew ska. 

Nie po mog ły me dia cje ani
po ra dy psy cho lo ga. Ko bie ta
sta wa ła się co raz bar dziej
agre syw na. – W koń cu dzie ci
na mó wi ły oj ca, że by przy szedł
do nas i zgło sił za wia do mie nie
o prze stęp stwie, ja kim jest
prze moc do mo wa. Choć obo je

już po sta no wi li, że tak dłu żej
żyć się nie da i zde cy do wa li się
roz wieść – do da je asp. sztab.
Stel ma szew ska.

Ak ta tra fi ły do pro ku ra tu ry.
Po li cja nie chce jesz cze roz -
strzy gać, ja ki bę dzie fi nał, ale
za sto so wa nie prze mo cy wo -
bec ro dzi ny gro zi do pię ciu lat
poz ba wie nia wol no ści. 

W ubieg łym ro ku po li cjan ci
w Płoc ku i na te re nie po wia tu
prze pro wa dzi li 5814 in ter wen -
cji do mo wych, z cze go 709
wez wań do ty czy ło prze mo cy
w ro dzi nie. Usta lo no ogó łem
713 spraw ców prze mo cy do -
mo wej, w tym: 670 męż czyzn,
39 ko biet i 4 nie let nich.

(m.d.)

Na po zór wzór ro dzi ny
Rzad ko s³y szy siê o przy pad kach, gdy ofia r¹ prze mo cy jest mê¿ czyz na. Wbrew
po zo rom nie s¹ to odo sob nio ne sy tu a cje. W p³oc kiej ko men dzie trwa w³aœ nie
po stê po wa nie w ta kiej spra wie. 



Sygnały Płockie nr 5 (227)  | 1 marca 2010 

9zdrowie – edukacja |

– Ro bi my wszyst ko, aby
pa cjen ci czu li się jak naj le -
piej, ana li zu je my czas pra -
cy, obło że nie le ka rzy. Wie le
roz wią zań, któ re już wpro -
wa dzi liś my do sko na le się
spraw dza, ale je steś my

otwar ci na no we po my sły –
za pew nia Ar tur Kraw czyk,
pre zes Za rzą du Płoc kie go
ZOZ-u, w struk tu rach któ re -
go znaj du je się pla ców ka.
Obej mu je ona opie ką me dy-
cz ną po nad 10 tys. pa cjen -

tów, któ rzy są przy pi sa ni
(zgod nie z do bro wol ny mi
de kla ra cja mi) do czte rech
le ka rzy. – Ma my jesz cze
czte rech le ka rzy, któ rzy nie
ma ją zde kla ro wa nych pa c-
jen tów, ale w ra zie po trze by
(cho ro by jed ne go z le ka rzy
lub du żej licz by pa cjen tów
da ne go dnia) świad czą usłu -
gi do dat ko wo – za pew nia
Ka ta rzy na Tu rek, peł no -
moc nik Za rzą du Przy chod ni
Pod sta wo wej i Spe cja li -
stycz nej Opie ki Zdro wot nej. 

Zmia ny do ty czą też sy ste -
mu re je stra cji, gdzie pra cu ją
trzy oso by: dwie ob słu gu ją
świad cze nio bior ców oso bi -
ście, a trze cia – te le fo nicz -
nie. Ten po dział wy ni ka z
fak tu, że pa cjen ci chęt niej
re je stru ją się na miej scu.

Za rząd Spół ki zde cy do wał
się też zmie nić nie co spo sób
re je stra cji. Pa cjen ci, któ rzy
zgła sza ją się je dy nie na kon-
ty nu a cję le cze nia, czy li prze -
pi sa nie re cept są przyj mo wa -
ni nie od godz. 7.30, a od
8.30. Po dob ne roz wią za nia
wpro wa dzi ły in ne przy chod -
nie PZOZ. (naz)

Dla wygody pa cjen ta 
Od koñ ca lu te go w Przy chod ni Pod sta wo wej i Spe cja li stycz nej Opie ki
Zdro wot nej przy ul. Mio do wej 2 pa cjen ci swo je uwa gi, po my s³y i opi nie
na te mat fun kcjo no wania pla ców ki mo g¹ wrzu caæ do spe cjal nej skrzyn -
ki. 

Wios ną w kla sach IV szkół
pod sta wo wych ru szą – po -
dob nie jak przed ro kiem –
pro gra my Do mo wych De tek -
ty wów „Jaś i Mał go sia na
tro pie” oraz – dla klas VI –
„Fan ta stycz ne moż li wo ści”.
Ich ce lem jest „opóź nie nie”
pier wszych prób pi cia al ko -
ho lu w to wa rzy stwie ró wieś -
ni ków i upi ja nia się oraz wię -
kszej go to wo ści do opie ra nia
się na ci skom spo łecz nym.
Waż ne, że w pro gra mie bio rą
udział za rów no ucz nio wie,
jak i ich ro dzi ce. Aby wła ści -
wie zre a li zo wać te pro gra my
na u czy cie le przej dą spe cja li -
stycz ne szko le nie. 

Bę dą re a li zo wa ne rów nież
pro gra my au tor skie: m.in.

„Czu ję się bez piecz nie w
swo im śro do wi sku ro dzin -
nym, szkol nym i lo kal nym”,
„Bez piecz na szko ła – wol na
od na ło gów”, „Sport i roz ry-
w ki kon tra używ ki”, „Waż -
ne, by uwie rzyć w do bro”
czy „Gru pa Mło dzie żo wych
Li de rów Zdro wia”. 

Dla mło dzie ży, któ ra mia -
ła pier wsze kon tak ty z sub-
stan cja mi psy cho ak tyw ny mi
przy go to wa ne zo sta ły pro-
gra my in ter wen cyj ne „Ko -
rek ta” i „Tu kan”. 

Dla dzie ci oraz mło dzie ży
wy ka zu ją cej za bu rze nia za -
cho wa nia i nie ra dzą cej so -
bie z po ja wia ją cy mi się
prob le ma mi mia sto przy go -
to wa ło pro gra my pro fi lak -

tycz no -te ra pe u tycz ne: „Mą -
drze ciesz my się ży ciem”,
„Je steś my ak cep to wa ni”,
„Dba my o sie bie”. 

Po za tym pro fi lak ty ka bę -
dzie re a li zo wa na pod czas
wszel kich wy ja zdów, tj. zie -
lo nych i bia łych szkół, bi wa -
ków oraz obo zów. 

W pla nach są rów nież fe s-
ty ny ro dzin ne i pro fi lak tycz -
ne oraz kon kur sy pla stycz ne,
m.in. „Nie pa lę, nie pi ję, nie
bio rę”, „Żyj bez piecz nie”,
„Uza leż nie nie – co Ty na
to?”, „Umie my pięk nie i mą -
drze żyć”, kon kurs ma łych
form te a tral nych „Wszyst ko
do bre, co się do brze koń czy”
i tur nie je spor to we „Za cho -
waj trzeź wy umysł”. (rł)

Szko ³a kon tra u¿yw ki
250 tys. z³ mia sto przez na czy na prze ciw dzia ³a nie nar ko ma ni i prze mo cy w ro -
dzi nie oraz pro fi lak ty kê uza le¿ nieñ. Œrod ki po cho dz¹ z Miej skie go Pro gra mu
Pro fi lak ty ki i Roz wi¹ zy wa nia Prob le mów Al ko ho lo wych, a re a li zo waæ je bê d¹
miej skie pla ców ki oœwia to wo -wy cho waw cze, tj. szko ³y, przed szko la i spe cjal -
ne oœ rod ki szkol no -wy cho waw cze. 

W przychodni przy ul. Miodowej 2 
zmienił się nieco sposób rejestracji
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M³o dzie¿ z Bu do wlan ki przy go to wa ³a 
tab li ce in for mu j¹ ce o szko dli wo œci az be stu
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Tym za gad nie niem zaj mo -
wa li się tak że ucz nio wie Zes -
po łu Szkół Bu do wla nych nr
1, któ rzy uczest ni czy li w
kon kur sie „Usu wa my az -
best” ko or dy no wa nym przez
Mi ni ster stwo Gos po dar ki.

Wie lu ucz niów Bu do wlan -
ki miesz ka w oko licz nych
wsiach i mia ste czkach, dla te -
go pod okiem kil ku na u czy -
cie li, po sta no wi li za jąć się
prob le ma mi zwią za ny mi z az -
be stem na te re nach wiej skich.

Wy bór padł na dwie gmi ny
od da lo ne od Płoc ka o oko ło
20 km – Bielsk i Mo cho wo.
W ra mach pro jek tu ucz nio wie
prze pro wa dzi li wy wia dy z
wój ta mi obyd wu gmin, zin-
wen ta ry zo wa li da chy po kry te
az be stem, prze pro wa dzi li an -
kie ty wśród miesz kań ców. W
gmi nach umiesz czo no też
tab li ce in for ma cyj ne o szko -
dli wo ści az be stu i spo so bach
je go usu wa nia.

Te re sa Kieł piń ska

Uświa da mia li
w gmi nach

W tej we so łej wy pra wie
uczest ni czy li po do piecz ni
Świet li cy Miej skiej nr 2, Klu -
bu Pro fi lak ty ki Śro do wi sko -
wej „Ami cus” i wszyst kie
chęt ne dzie ci z na sze go osie d-
la. Fraj dy by ło co nie mia ra.
Na lo do wi sku przeć wi czo no
wszyst kie fi gu ry akro ba tycz -
ne, ale naj le piej wy cho dzi ły
nie pla no wa ne sal ta. Za ba wa
od by wa ła się pod czuj nym
okiem po li cjan tów, któ rzy w
tym dniu pro wa dzi li ak cję
„Ze bra w pa ski też no si od -
bla ski”. Dzie ci bra ły udział w
kon ku ren cjach spor to wych

or ga ni zo wa nych przez fun -
kcjo na riu szy po li cji i zdo by ły
wie le na gród. 

Po słod kim po czę stun ku
wszy scy uda li się do ki na na
film „Astro Boy”, a póź niej,
peł ni wra żeń, do do mu. 

Ten sym pa tycz ny wy po czy -
nek to za słu ga Ra dy Miesz -
kań ców Osie dla Ra dzi wie, ale
po dzię ko wa nia na le żą się tak -
że Ko mu ni ka cji Miej skiej – za
dar mo wy tran sport oraz Miej -
skie mu Zes po ło wi Obiek tów
Spor to wych za zor ga ni zo wa -
nie im pre zy na lo do wi sku. 

Ma ria Klaś

We so ło i z mo ra łem
Dzie ci z Ra dzi wia ko niec fe rii mia ³y bar dzo uroz-
mai co ny. Ra da Miesz kañ ców zor ga ni zo wa ³a dla
nich wy jazd na lo do wi sko i do ki na. 

O za gro ¿e niu ja kie stwa rza j¹ wy ro by az be sto we
mó wi siê od lat. In for ma cje na ten te mat tra fia j¹ te¿
do szkó³. Pro gram usu wa nia az be stu roz pi sa ny
jest na kil ka na œcie lat, dla te go tak wa¿ ne jest
uœwia do mie nie za gro ¿e nia m³o de mu po ko le niu. 



1 marca 2010  | Sygnały Płockie nr 5 (227)

10 |  edukacja

Ste fan Pio trow ski w Zes-
po le Szkół Bu do wla nych nr 1
fun kcję wi ce dy rek to ra peł nił
przez czte ry la ta. Był to okres,
kie dy szko ły ZSOŚ i ZSB zo -
sta ły po łą czo ne. – Pier wsze
dwa la ta po po łą cze niu by ły
trud ne. W pla ców ce by ło bar -
dzo du żo ucz niów, a to wią za -
ło się z prob le ma mi wy cho -
waw czy mi, któ rych nie bra ko -
wa ło. Był ogrom pra cy, ale
uda ło się nad wszyst kim za pa -
no wać – wspo mi na Ste fan
Pio trow ski. 

Jak sam przyz na je za wsze
wo lał uczyć ma te ma ty ki,
niż peł nić fun kcję dy rek to -
ra. Uwa ża, że ma te ma ty ka
jest przed mio tem dla lu dzi
my ślą cych. Nie wol no du żo
mó wić, ale trze ba do brze
kie ro wać pra cą ucz niów.
Pier wsze lek cje z da ne go
dzia łu po win no się tłu ma -
czyć po wo li, od przy kła dów

prost szych do trud niej -
szych. Za wsze w kla sie zna-
j dzie się pry mus, któ ry po -
ra dzi so bie z za gad nie niem
od ra zu. Jed nak na u czy ciel
nie pra cu je prze cież tyl ko z
tym jed nym ucz niem, ale
sta ra się an ga żo wać wszyst -
kich. Ubo le wa, że są na u -
czy cie le, któ rzy w ogó le się
nie wy si la ją. Sy ste ma tycz -
ność w każ dej dzie dzi nie
jest bar dzo waż na. 

Pra cę w za wo dzie na u -
czy cie la, tak że tę w „Bu do -
wlan ce” wspo mi na bar dzo
mi ło. Wzo rem by ła dla nie -
go po lo nist ka (któ ra mia ła
do sko na ły kon takt z mło -
dzie żą i wspa nia łe po dej -
ście do ucz niów), a tak że je -
go ma ma.

Bę dąc na eme ry tu rze czę -
sto spo ty ka swo ich ucz -
niów, któ rzy go pa mię ta ją. 

Te re sa Kieł piń ska

Przed ju bi le u szem 50-le cia (5)

Bu do wlan ka we wspom nie niach

Zbli ża się 40. rocz ni ca po wo ła nia III Li ce um Ogól no-
ksz tał cą ce go im. Ma rii Dą brow skiej w Płoc ku. Chce my
uro czy ście ucz cić ten pięk ny ju bi le usz 23 paź dzier ni ka
2010 ro ku prze de wszyst kim kon cer tem, spot ka niem ab -
sol wen tów, na u czy cie li, wspól ną Mszą św. 

Wśród na szych ab sol wen tów jest wie le cie ka wych, fa s-
cy nu ją cych lu dzi, któ rzy god nie re pre zen tu ją war to ści
wy nie sio ne z na szej szko ły. Nie kie dy sły szy my o nich, ale
czę ściej nie zna my ich lo sów, dro gi ka rie ry, choć wie my,
że pięk nie słu żą lu dziom, czy niąc świat lep szym. Chce my
przyz nać im „Pasz por ty TRZE CIE GO” ja ko ro dzaj wy -
róż nie nia za szla chet ną i twór czą po sta wę. 

Re pre zen to wać god nie szko łę i mia sto, któ re Was wy -
cho wa ły, jest wiel kim zasz czy tem. Trze ba się chwa lić
osią gnię cia mi, bo prze cież jest to pom no że nie ka pi ta łu, z
ja kim wysz li ście w świat po ma tu rze. Cze ka my na Wa sze
cie ka we bio gra fie. 

Kto kol wiek wie coś o do ko na niach swo ich ko le ża nek i
ko le gów, niech do nas na pi sze. Bę dzie my uz na wać to za no -
mi na cję do wy róż nie nia. Mo że właś nie ta oso ba za słu gu je
na „Pasz port TRZE CIE GO”? 

Cie szy my się, że nasz ju bi le usz wy pa da w cza sie, gdy
tak mod ne jest wra ca nie do ko rze ni lu dzi świa to wych i
oby tych. 

Po da je my nasz adres e-ma i lo wy: 40le cie@3lo.pl. 
Naz wi ska wszyst kich, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób

przy czy nią się do uświet nie nia uro czy sto ści, zo sta ną wpi -
sa ne „zło ty mi li te ra mi” w Kro ni ce Szko ły. Dla Wa szych
po tom nych.

W imie niu Sa mo rzą du Ucz niow skie go
Jo an na Tu rek

Nie kon wen cjo nal ne lek cje
za pro po no wa ły ucz niom IV
Li ce um Ogól noksz tał cą ce go
na u czy ciel ki Ur szu la Za brzy -
ska i Ma rze na Py tel, któ re
przy go to wa ły trzy let ni pro-
gram dla klas o pro fi lu spo -
łecz no -praw nym. – Chce my
przyb li żyć mło dzie ży za gad -
nie nia pra wa nie tyl ko w te o -
rii, ale i w prak ty ce. Dla te go
ucz nio wie przy glą da ją się pra -
cy sę dziów na sa li są do wej,
od wie dza ją Po li cyj ną Iz bę
Dziec ka, uczest ni czą w pre lek -
cjach za pro szo nych do szko ły
praw ni ków i par la men ta rzy -
stów. Nie wszy scy w przy szło -
ści bę dę się re a li zo wać w za -
wo dach praw ni czych, ale zna-
jo mość pra wa każ de mu przy da
się w co dzien nym ży ciu – wy -
jaś nia Ur szu la Za brzy ska, na u -
czy ciel ka hi sto rii. 

W lu tym z ucz nia mi klas I,
II, III o profilu społeczno-
prawnym spot ka li się ad wo ka -
ci Ża ne ta Jan kow ska i Rafał
Dłuż niew ski. Opo wie dzie li o
swo jej dro dze do za wo du,

trud no ściach i ko rzy ściach
pły ną cych z je go wy ko ny wa -
nia, sa mo rzą dzie ad wo kac kim
oraz ste re o ty pach od no szą -
cych się nie tyl ko do pol skiej
pa le stry. Ucz nio wie mie li do
pre le gen tów bar dzo wie le py -
tań do ty czą cych za rów no
kwe stii te o re tycz nych, jak i
kon kret nych zda rzeń.

Po ży wej re ak cji na sa li wi -
dać by ło, że ta ka for ma zdo by -

wa nia wie dzy jest dla ucz niów
bar dzo atrak cyj na. – Je steś my
do pie ro w pier wszej kla sie,
więc jesz cze ma my czas na
pod ję cie de cy zji o wy bo rze za -
wo du. Jed nak ta kie spot ka nia
bar dzo roz sze rza ją ho ry zon ty i
da ją wie le kon kret nych in for -
ma cji – przyz na ją zgod nie
San dra Sit kie wicz i Adrian na
Sze lą gow ska z Ic.

Ali na Bo czkow ska

Pod glą da nie za wo dow ców

Li ce a li œci mo gli poz naæ plu sy i mi nu sy za wo du ad wo ka ta
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Apel do ab sol wen tów
Dro dzy Ab sol wen ci 

– Przy ja cie le TRZE CIE GO 
Dla cze go to ga ad wo ka ta ma zie lo ny ¿a bot, ja ki mi za sa da mi mu sz¹ 
kie ro waæ siê me ce na si w ¿y ciu za wo do wym i jak wy gl¹ da apli ka cja 
ad wo kac ka do wie dzie li siê li ce a li œci pod czas spot ka nia z przed sta wi -
cie la mi p³oc kiej pa le stry.

Prof. Wy cze sa ny, któ ra
spe cja li zu je się w pe da go gi -
ce dzie ci upo śle dzo nych
umy sło wo i wy kła da na Ka -
te drze Pe da go gi ki Spe cjal -
nej Aka de mii Pe da go gicz -
nej w Kra ko wie, by ła głów -
nym go ściem kon fe ren cji
me to dycz nej „Ro la edu ka -
cji w re wa li da cji za wo do -
wej osób nie peł no spraw -
nych”, któ rą w sa li kon cer -
to wej szko ły mu zycz nej
zor ga ni zo wał 20 lu te go
Spe cjal ny Oś ro dek Szko l no
– Wy cho waw czy nr 2 w
Płoc ku.

– Kie dyś ob ser wo wa łam w
pol skiej szko le dla dzie ci
upo śle dzo nych w stop niu
umiar ko wa nym i znacz nym,
jak one sie dzia ły, a pa nie
roz no si ły im po si łek. W po -
dob nej szko le w Niem czech
dzie ci ro bią wszyst ko sa me –
tłu ma czy ła pa ni pro fe sor.

Jej zda niem pra ca poz wa la
fun kcjo no wać w róż nych
kon tek stach spo łecz nych,
przy go to wu jąc do peł nie nia
ról ży cio wych. Dzię ki niej
czło wiek jest czło wie kiem,
sta no wią cym o so bie sa mym
oraz wy ra ża ją cym sens swe -
go ist nie nia i dzia ła nia. Pra ca
ma szcze gól ne zna cze nie dla
osób nie peł no spraw nych
umy sło wo. Wspie ra roz wój
oso bi sty, ale tak że pozwala
prze kra czać ba riery włas nej
ogra ni czo no ści. – Moż na to
osią gnąć, kie dy dziec ko peł -
ni, np. dy żu ry w kla sie. Zdo -
by wa wte dy nie tyl ko wie dzę
o ota cza ją cej rze czy wi sto ści,
ale kształ ci też po żą da ne ce -
chy oso bo wo ści – uwa ża
prof. Wy cze sa ny.

Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na
zo sta ła w ra mach pro jek tu
„Na u czy ciel – te ra pe u ta przy -
szło ści – pod wyż sza nie kwa li -

fi ka cji pra cow ni ków szkol nic -
twa spe cjal ne go w Płoc ku”,
współ fi nan so wa ne go ze środ-
ków Unii Eu ro pej skiej i Urzę-
du Mia sta Płoc ka. Szcze gó ły
na te mat pro jek tu moż na zna -
leźć na stro nie www.sos
w2plock.com (rł)

Prof. Janina Wyczesany

Edu ka cja przez pra cê
Zda niem prof. Ja ni ny Wy cze sa ny lêk przed na k³a da niem obo wi¹z ków na dzie -
ci nie pe³ no spraw ne, na wet na te w wie ku przed szkol nym, to b³¹d. Dziê ki pra -
cy – oczy wi œcie adek wat nej do wie ku – mo g¹ w so bie wyksz ta³ ciæ po ¿¹ da ne
ce chy oso bo wo œci, niez bêd ne do sa mo dziel ne go ¿y cia. 
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– Nie chce my zdra dzać żad -
nych szcze gó łów – mó wi wie -
lo let nia or ga ni za tor ka „Ka tor -
gi”, Ka ta rzy na Or łow ska z
Sa mo rzą du Stu den tów płoc -
kiej PWSZ. – Trwa ją roz mo -
wy z gwia zda mi i jesz cze sa mi
nie wie my, jak to wszyst ko bę -
dzie wy glą dać. Na ra zie or ga -
ni za to rzy są bar dzo ta jem ni -
czy, ale uda ło nam się usta lić,
że fe sti wal od bę dzie się praw-
do po dob nie pod ko niec
kwiet nia. Za in te re so wa ni
uczest nic twem ar ty ści bę dą
mo gli skła dać zgło sze nia już
od 1 mar ca. Je śli wszyst ko
pój dzie do brze i „Ka tor ga”
utrzy ma swój sta ły po ziom,
mo że my li czyć na wie le cie -
ka wych wy da rzeń, nie tyl ko
mu zycz nych.

Ale ja gwiazd
W po przed nich la tach fe s-

ti wal przy cią gał nie ba nal -
nych ar ty stów, któ rych wy s-
tę py uświet nia ły ry wa li za cję
mię dzy uczest ni ka mi. W cią -
gu pra wie dwu dzie stu lat na
„Ka tor dze” za gra li m.in. Six-
te en, Noc na Zmia na Blu e sa
czy Har lem. Rok te mu na
sce nie po ja wi ły się ener ge -
tycz ne ka pe le AQQ i Pa pri ka
Korps. Zna kiem roz poz naw -
czym im pre zy sta ły się re ci -
ta le po pu lar nych ka ba re tów:
Po tem, Słu chaj cie, Ciach.

Co ro ku, swo je mu zycz ne
po szu ki wa nia mo gli za pre -

zen to wać na pro fe sjo nal nej
sce nie mu zy cy -a ma to rzy.
To ry wa li za cja mło dych
zes po łów i so li stów sta no wi
głów ny cel fe sti wa lu. Na
po cząt ku lat 90., kie dy „Ka -
tor ga” sta wia ła pier wsze
kro ki, do kon kur su mo gli
przy stę po wać ar ty ści z ca łe -
go kra ju. Dziś za sięg „Ka -
tor gi” ogra ni cza się do re -
gio nu płoc kie go, ale w ni -
czym nie um niej sza to po -
zio mu mu zycz ne go fe sti wa -
lu. Wy stę py uczest ni ków
oce nia pro fe sjo nal ne ju ry, w
któ rym za sia da ją naj wię -
ksze mu zycz ne au to ry te ty z
Płoc ka, m.in. wir tu oz gi ta ry
Krzysz tof Mi siak. Mło de

zes po ły mo gą li czyć na fa -
cho wą ob słu gę na sce nie –
or ga ni za to rzy gwa ran tu ją
po trzeb ny sprzęt i opie kę
tech nicz ną. Zaś so li stom to -
wa rzy szy or kie stra, przy go -
to wu ją ca i wy ko nu ją ca pod -
kła dy mu zycz ne – wszyst ko
pod okiem pro fe sjo nal nych
mu zy ków.

Tru dy or ga ni za cji
Cza sa mi trud no uwie rzyć,

że im pre zę co ro ku przy go -
to wu ją „włas no ręcz nie”
stu den ci. Or ga ni za cja „Ka -
tor gi” stoi na wy so kim po -
zio mie. Do obo wiąz ków
stu den tów PWSZ na le ży
zgro ma dze nie od po wied -
nich środ ków, bez któ rych
nic nie mog ło by się od być,
a tak że opie ka nad (czę sto
wy ma ga ją cy mi) ar ty sta mi.
Or ga ni za to rzy sta ją na gło -
wie, by ścią gnąć do Płoc ka
atrak cyj ne, po pu lar ne zes -
po ły czy zna leźć od po wied -
nie miej sce na im pre zę. Fe -
sti wal przez la ta „tu łał” się
po Płoc ku – od by wał się w
au li III LO, sa li kon cer to -
wej Spół dziel cze go Do mu
Kul tu ry, klu bie Rock ’69,
by rok te mu zna leźć się w
ogród ku MZOS-u.

Wię cej o przy go to wa niach
do te go rocz nej „Ka tor gi” w
na stęp nych nu me rach „Sy -
gna łów Płoc kich”. 

Ma riusz Se pio ło

Praw dzi wa Ka tor ga
Stre su j¹ ce po szu ki wa nie fi nan sów (czy taj: spon so rów), trud ne dy sku sje 
na te mat for my fe sti wa lu, nie przes pa ne no ce spê dzo ne na przy go to wa niach
i set ki wy ko na nych te le fo nów – praw dzi wa ka tor ga. Ale kie dy przy cho dzi
efekt koñ co wy – Stu den cki Fe sti wal Pio sen ki „Ka tor ga” – zmê cze nie za stê -
pu je sa tys fak cja.

Sławek Wierzcholski,
gwiazda Katorgi 
sprzed kilku lat
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Mło dzi aku sty cy są twór-
ca mi jed nej z kil ku na stu firm
sku pio nych pod skrzy dła mi
płoc kie go Aka de mic kie go
In ku ba to ra Przed się bior czo -
ści. AIP to in sty tu cja po ma -
ga ją ca mło dym przed się bior -
com w roz wi nię ciu skrzy deł.
Po moc wy glą da róż nie – od
wy naj mo wa nia po trzeb nych
po miesz czeń, pro wa dze nia
księ go wo ści, do pro mo cji i
re kla my. Ta kie wspar cie, dla
lu dzi sta wia ją cych w biz ne -
sie pier wsze kro ki, by wa czę -
sto niez będ ne. 

In ku ba tor w Par ku
Po cząt ki płoc kie go In ku -

ba to ra Przed się bior czo ści
się ga ją 2006 roku. Wte dy też
w gło wach stu den tów płoc -
kiej PWSZ zro dził się po -
mysł stwo rze nia in sty tu cji
wspie ra ją cej przed się bior -
czość wśród mło dych lu dzi.
Zor ga ni zo wa no kon fe ren cję
pt. „Aka de mic kie In ku ba to ry
Przed się bior czo ści szan są
dla mło dych na za ist nie nie na
ryn ku pra cy” i spra wa sta ła
się głoś na w śro do wi sku stu-
den ckim. W 2007 r. zde cy do -
wa no się po wo łać AIP w ra -
mach struk tur pow sta ją ce go
Płoc kie go Par ku Prze my sło -
wo -Tech no lo gicz ne go. Był
to po mysł śmia ły i traf ny jed-
no cześ nie – 5 li sto pa da 2007
ro ku In ku ba tor roz po czął
dzia łal ność. Dziś, za rząd

spół ki mie ści się przy ul.
Zgle nic kie go 42 (w pob li żu
PKN Or len).

Li czy się po mysł
Dro ga do za ło że nia włas -

nej fir my i pod pi sa nia umo -
wy z AIP jest pro sta. Waż ne,
by za czę ło się od do bre go

po my słu. Na stęp nie na le ży
zło żyć wnio sek, w któ rym
trze ba przed sta wić wi zję
przy szłe go przed się bior -
stwa. Póź niej jest roz mo wa
z przed sta wi cie lem In ku ba -
to ra, któ ry wy bra liś my (w
za leż no ści od miej sca za -
miesz ka nia). Pod czas spot -
ka nia ana li zo wa ne są do bre i
złe stro ny pro jek tu. Do pie ro
po tem dy rek tor da ne go AIP
de cy du je – po za się gnię ciu
opi nii Ra dy AIP – o zak wa -
li fi ko wa niu fir my do tzw.
„pre in ku ba cji”. Jest to okres
prób ny, któ ry zaz wy czaj
koń czy się pod pi sa niem
umo wy.

Wśród po do piecz nych AIP
są m.in. naj szyb si w Płoc ku
ku rie rzy (do star cza ją prze -
sył kę w pięt na ście mi nut),
na u czy cie le ję zy ka an giel -
skie go, poś red ni cy mię dzy
głod ny mi klien ta mi a płoc ki -
mi re sta u ra cja mi (do wóz dań
z róż nych lo ka li w Płoc ku) i
wszech stron ni in for ma ty cy
(od pro jek to wa nia stron in -
ter ne to wych, po na pra wę
sprzę tu kom pu te ro we go).

Być mo że twój po mysł zy -
ska po par cie płoc kie go AIP.
War to spró bo wać – wszel kie
in for ma cje na stro nie in ter ne -
to wej www.aip plock.pl i w
sie dzi bie spół ki przy ul.
Zgle nic kie go 42. (ms)

M³o dy biz nes
Spot ka li siê na szkol nym ko ry ta rzu. Przesz ka dza³
im nad mier ny ha ³as. Po sta no wi li to zmie niæ. Z po -
mo c¹ na u czy cie la mu zy ki roz krê ci li szkol ny ra dio -
wê ze³. Tak za czê ³a siê ich wspó³ pra ca. Dziœ razem
pro wa dz¹ fir mê zaj mu j¹ c¹ siê nag ³aœ nia niem 
i opra w¹ mu zycz n¹ im prez.

Pol scy par la men ta rzy ści,
na wzór ir lan dzkich czy wło -
skich, pra cu ją nad no we li za -
cją usta wy o za ka zie pa le nia
ty to niu w miej scach pub licz -
nych. Je śli po praw ki wej dą w
ży cie, nie bę dzie moż na poz-
wo lić so bie na przy sło wio we -
go dym ka wew nątrz lo ka lów

ga stro no micz nych i roz ryw -
ko wych.

Po mysł wzbu dził go rą ce
dy sku sje w ca łym kra ju. Or to -
dok syj ni pa la cze i prze ciw ni -
cy ty to nio we go dy mu w miej -
scach pub licz nych to czą bo je
na fo rach in ter ne to wych. Sa mi
po sta no wi liś my spraw dzić, co

są dzą o kon tro wer syj nych
prze pi sach płoc cy in ter na u ci.
– Cho dzi o to, że by pa lacz
prze stał na ru szać wol ność
tych, któ rzy nie ma ją ocho ty
prze by wać w dy mie pa pie ro -
so wym. I to nie tyl ko dla te go,
że jest to nie zdro we, ale zwy -
czaj nie, dla nie pa lą cych,
obrzy dli we – to jed na z nie -
licz nych wy wa żo nych opi nii. 

Na od po wiedź nie trze ba
by ło dłu go cze kać. – W tej
chwi li nie bra ku je lo ka li, re -
sta u ra cji, w któ rych jest to tal -
ny za kaz pa le nia, al bo wy -
dzie lo ne miej sca. Ja ko pa lacz
mo gę nie iść do lo ka lu, gdzie

pa lić nie moż na. Oso ba nie-
pa lą ca niech wy bie rze lo kal,
w któ rym pa lić nie wol no.

Zda nia są po dzie lo ne, a tem-
pe ra tu ra de ba ty co raz wyż sza.
Swój sprze ciw og ło si li nie -
daw no niek tó rzy war szaw scy
re sta u ra to rzy i wła ści cie le klu -
bów. Czy z po dob ną sy tu a cją
bę dzie my mie li do czy nie nia
tak że w Płoc ku? W na stęp -
nych nu me rach za pre zen tu je -
my opi nie płoc kich stu den tów
oraz zna nych osób, zwią za -
nych z na szym mia stem. 

Je śli chciał byś włą czyć się
do dy sku sji, pisz: mse pio -
lo@gma il.com. (ms)

Po dy sku tuj my

Z dym kiem czy bez?
Ka wa, pa pie ros i do bre to wa rzy stwo. Dla wie lu
„ka wiar nia ny” niez bêd nik. Ju¿ nie d³u go mo ¿e jed-
nak za brak n¹æ w nim jed ne go, sta ³e go ele men tu. 
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Ar ty sta i me dyk
Ar chi tek tem w Ma gi stra cie

był Alek san der Szmi dec ki,
uro dzo ny w 1857 ro ku, czło -
wiek mło dy, po sia da ją cy dy -
plom Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w Sankt Pe ter sbur gu. Po -
dob nie jak wy mie nie ni wcześ -
niej, był ka to li kiem i szlach ci -
cem z uro dze nia. Służ bę roz -
po czął w 1882 ro ku ja ko ar chi -
tekt po wia tu przas ny skie go, a
w czer wcu 1885 r. zo stał po -
wo ła ny na sta no wi sko płoc -
kie go ar chi tek ta miej skie go z
wy na gro dze niem 500 rub li
rocz nie. Zaj mo wał IX miej sce
w hie rar chii urzęd ni czej.

Sta no wi sko płoc kie go le ka -
rza miej skie go od ro ku 1885
pia sto wał rad ca dwo ru, Kor-
nel Gór ski, po to mek szla -
chec ki z Gu ber ni Miń skiej,
uro dzo ny w 1850 ro ku, ka to -
lik, ka wa ler Or de ru Św. An ny
(III kla sy) oraz brą zo we go
me da lu wy bi te go na pa miąt kę
woj ny ro syj sko -tu rec kiej z lat
1877-1878. Kor nel Gór ski był
ab sol wen tem wy dzia łu me dy-
cz ne go Uni wer sy te tu Mo -
skiew skie go. Za trud i po -
świę ce nie w wal ce z epi de mią
ty fu su otrzy mał Or der Św.
Sta ni sła wa. Z po wo ła nia był
żoł nie rzem, słu żył w 21. mu -
rom skim puł ku pie cho ty, w
któ rym peł nił róż ne fun kcje,
za rów no w ar mii czyn nej (w
cza sie woj ny ro syj sko -tu rec -
kiej), jak i w do wódz twie. Od
ro ku 1879 był – ja ko le karz –
człon kiem Sier pec kiej Po wia -
to wej Ko mi sji Po bo ro wej; na
po cząt ku lat 80. peł nił obo -
wiąz ki star sze go le ka rza puł -
ko we go. W 1885 r. roz ka zem
Głów ne go Woj sko we go Za -
rzą du Me dycz ne go zo stał
zwol nio ny ze służ by w woj -
sku i po wo ła ny przez gu ber -
na to ra płoc kie go na le ka rza
mia sta Płoc ka z wy na gro dze -
niem 600 rub li rocz nie.

Po szczeb lach ka rie ry
Urzęd ni kiem pro wa dzą -

cym księ gi lud no ści w płoc -
kim Ma gi stra cie był Te o fil
Mo ty liń ski (rocz nik 1857).

Po cho dził z miesz czan Płoc -
ka i po sia dał dom przy uli cy
Ry ba ki, ubez pie czo ny od po -
ża ru na kwo tę 1000 rub li. Od
1876 ro ku był na służ bie w
róż nych in sty tu cjach rzą do -
wych ja ko kan ce li sta, re dak -
tor pism urzę do wych w Płoc -
kiej Iz bie Skar bo wej, w Płoc -
kiej Ka sie Osz częd no ści 
i wresz cie w Ma gi stra cie.
Ran gi urzęd ni czej nie po sia -
dał. Otrzy my wał 300 rub li
rocz nie.

Na sta no wi sku ar chi wa riu -
sza w Ma gi stra cie był za trud -
nio ny Sta ni sław Przę dziń -
ski (rocz nik 1840). Był sy -
nem urzęd ni ka IX kla sy, zaś
on sam był urzęd ni kiem kla -
sy XL. Na służ bie pań stwo -
wej był od 1862 ro ku ja ko
apli kant w płoc kim Ma gi stra -
cie, na stęp nie w Kan ce la rii
Na czel ni ka Płoc kiej Dy rek cji
Na u ko wej, był też asy sten -
tem ka sje ra Ka sy Miej skiej w
Płoc ku, ka sje rem w Lip nie,
kan ce li stą w Płoc kim Urzę -
dzie Gu ber nial nym, a w ma ju
1878 r. zo stał po wo ła ny na
ar chi wa riu sza Ma gi stra tu w
Płoc ku z pen sją 400 rub li
rocz nie. Przę dziń ski wy naj -
mo wał miesz ka nie w bu dyn -
ku Ma gi stra tu.

Naj star szym urzęd ni kiem
Ma gi stra tu był Wa le ry
Szulc, kon tro ler Płoc kiej Ka -
sy Miej skiej (uro dzo ny w ro -
ku 1826). Był sy nem urzęd-
ni ka z Gu ber ni Piotr kow -
skiej. Tam też, po ukoń cze -
niu gim na zjum, roz po czął
urzęd ni czą ka rie rę. Do Płoc -
ka przy był w 1846 ro ku,
gdzie w Urzę dzie Gu ber nial -
nym peł nił roz ma i te fun kcje.
Był ko lej no: apli kan tem, ko -
pi stą, kan ce li stą, asy sten tem
ase so ra pra wa, na stęp nie adi-
un kta, re dak to ra pism urzę-
do wych; w 1875 ro ku zo stał
po wo ła ny na kon tro le ra Ka sy
Miej skiej. W hie rar chii
urzęd ni czej zaj mo wał miej -
sce X. Od ro ku 1885 otrzy -
my wał wy na gro dze nie 500
rub li rocz nie. Był odz na czo -
ny me da lem brą zo wym.

Po la cy i ka to li cy
Na pod sta wie ana li zy tych

je de na stu an kiet per so nal nych
urzęd ni ków płoc kie go Ma gi -
stra tu moż na do ko nać pew -
nych uo gól nień:

– wszy scy przed sta wie ni
wy żej urzęd ni cy by li Po la ka mi
i ka to li ka mi;

– wszy scy – oprócz pre zy -
den ta i le ka rza po cho dzi li – z
Ma zo wsza, w wię kszo ści z
Gu ber ni Płoc kiej lub sa me go
Płoc ka al bo jak Szulc by li za -
sie dzia ły mi płoc cza na mi;

– w ro ku 1886 wię kszość
urzęd ni ków na le ża ła do po -
ko le nia śred nie go, wy jąt ka mi
by li: W. Szulc (lat 60) i A.
Szmi dec ki (lat 29);

– ich wyksz tał ce nie na po -
zio mie śred nim nie od bie ga ło
od ów czes nej nor my (wy jąt -
ka mi by li ar chi tekt i le karz
po sia da ją cy dy plo my aka de -
mic kie);

– ka rie ry przed sta wio nych
urzęd ni ków (po za ar chi tek -
tem i le ka rzem) na le ża ły do
ty po wych i ogól nie moż na
po wie dzieć, że wspi na li się
po jej szczeb lach po wo li, ale
kon sek wen tnie i sy ste ma -
tycz nie; każ dy miał za so bą
wie lo let ni staż urzęd ni czy;
moż na wnio sko wać, że do -
brze zna li swo je obo wiąz ki i
do brze je wy ko ny wa li;

W an kie tach nie zna laz -
łam naj mniej szej wzmian ki,
że w ja kiejś mie rze uczest ni -

czy li w re pre sjo no wa niu
miesz kań ców po pow sta niu
stycz nio wym lub że z te go
ty tu łu otrzy ma li ja kieś gra -
ty fi ka cje.

Rzą dy Ro sjan
Pod ko niec 1886 ro ku w

Płoc kim Ma gi stra cie Miej -
skim na stą pi ły du że zmia ny.
Na urząd pre zy den ta mia sta
zo sta je po wo ła ny (bę dą cy w
re zer wie i ma ją cy za led wie
34 la ta) Stie pan Ja ko wle -
wicz Ał fie row. Był on po -
tom kiem szlach ty czer ni -
how skiej, na le żał do cer kwi
pra wo sław nej. Pre zy dent –
ka pi tan Ał fie row miał ukoń -
czo ną szko łę woj sko wą. Mi -
mo mło de go wie ku był ka -
wa le rem Or de ru Św. An ny i
Św. Sta ni sła wa (III kla sy). W
hie rar chii urzęd ni czej zaj mo -

wał – tak jak je go po przed ni -
cy – ran gę VIII. Miał za so bą
krót ką, ale efek tow ną ka rie rę
woj sko wą, od sze re gow ca do
ka pi ta na. W iwa no grodz kim
puł ku pie cho ty peł nił róż ne
obo wiąz ki. Ja ko pre zy dent –
po dob nie jak po przed ni cy –
otrzy my wał rocz nie 1200
rub li oraz do da tek fun kcyj ny
w wy so ko ści 150 rub li rocz -
nie.

W stycz niu 1887 r. na stą -
pi ły w Ma gi stra cie dal sze
zmia ny. W. Szu ka spra wu ją -
ce go kon tro lę nad Płoc ką
Ka są Miej ską za stą pił Dy -
mitr Afi no ge now Na u mow
(rocz nik 1847), syn ase so ra
ko le gial ne go z Gu ber ni
Brze skiej, wyz na nia pra wo -
sław ne go. Na u mow ukoń -
czył szko łę dla dzie ci szla -
chec kich w Brze ściu i roz -
po czął ka rie rę od pi sa rza
przy ko mi sji woj sko wej.
Wie lo krot nie zmie niał miej -
sca za miesz ka nia i służ by,
za wsze jed nak sta rał się być
bli sko skar bu i ka sy. W gu -
ber niach Kró le stwa Pol skie -
go po ja wił się na po cząt ku

lat sie dem dzie sią tych, pra-
co wał w Iz bach Skar bo wych
Sier pca, Ry pi na, Przas ny -
sza, by wresz cie zo stać na
wie le lat (do 1907 r.) kon tro -
le rem Płoc kiej Ka sy Miej -
skiej z pen sją 500 rub li rocz -
nie. Mie ścił się w X kla sie
urzęd ni ków, odz na czeń nie
po sia dał.

Oprócz ka pi ta na Ał fie ro -
wa i kon tro le ra Na u mo wa w
Płoc kim Ma gi stra cie za czę li
obej mo wać sta no wi ska
urzęd ni cze rów nież ko lej ni
Ro sja nie, prze waż nie bar dzo
mło dzi. Urząd se kre ta rza do
spraw miesz ka nio wych ob -
jął Ana tol Ilijn, po to mek
szlach ty z Gu ber ni Kur skiej
(lat 25) pra wo sław ny, wy -
cho wa nek szko ły jun kier -
skiej. Urzęd ni kiem kan ce li -
stą zo stał rów nież Ro sja nin,
Piotr Kon stan ty no wicz Pa -
u ling, syn woj sko we go
kwa ter mi strza, wy cho wa nek
Płoc kie go Gim na zjum Mę -
skie go, pra wo sław ny, ma ją -
cy za led wie 23 la ta, któ ry
wkrót ce awan so wał na asy s-
ten ta ka sy.

Tram po li na dla ob cych
Z an kiet per so nal nych no -

wych urzęd ni ków obej mu ją -
cych sta no wi ska urzęd ni cze w
płoc kim Ma gi stra cie w la tach
1885-1888 moż na wyw nio -
sko wać, że ele ment pol ski i
ka to lic ki, któ ry do te go cza su
prze wa żał, od cho dził z przy-
czyn ob li ga to ryj nych (bo mu -
siał) i na tu ral nych. 

Nie bez zna cze nia dla mia s-
ta i je go miesz kań ców by ło
rów nież to, że ustę pu ją cy
urzęd ni cy re pre zen to wa li śro -
do wi sko miej sco we, do brze
zna li lo kal ne po trze by i prob-
le my. Waż ne urzę dy mu ni cy -
pal ne za czę li obej mo wać Ro s-
ja nie przy by li z róż nych gu -
ber ni Ce sar stwa Ro syj skie go,
ob cy w śro do wi sku płoc kim.
Na do da tek by li to prze waż nie
lu dzie mło dzi, zu peł nie nie -
przy go to wa ni do no wych obo -
wiąz ków, któ re przej mo wa li
po do świad czo nych urzęd ni -
kach Po la kach. Spra wy miesz -
kań ców Płoc ka by ły im zu peł -
nie ob ce. Nie o bo jęt ne by ło
rów nież i to, że wy wo dzi li się
z krę gów woj sko wych i że
służ bę w Płoc kim Ma gi stra cie
Miej skim trak to wa li ja ko
tram po li nę do ka rie ry na te re -
nie Ce sar stwa.

Kry sty na Gro chow ska

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

Z za so bów płoc kie go ar chi wum

Wła dze gu ber nial ne go 
mia sta Płoc ka 
w la tach 1866-1888 (2)

Ra tusz oko ³o 1905 ro ku
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Pań ski oj ciec chciał, aby
zo stał Pan pia ni stą. Po dob no
nie cie szy ły go tak bar dzo
Pań skie suk ce sy te le wi zyj ne,
bo nie ta kiej ka rie ry dla Pa -
na pra gnął?

Mój oj ciec wy ma rzył so bie,
że bę dę pia ni stą i roz bu dził we
mnie ta kie ma rze nia. Stu dio -
wa łem grę na for te pia nie, ale
tuż przed dy plo mem sfor so -
wa łem so bie pra wą rę kę. Roz -
po czę ło się dłu go trwa łe le cze -
nie – gips, na świet le nia, ma sa -
że. Po oko ło dwóch la tach
stwier dzi łem, że to jest wal ka z
wia tra ka mi, cho ra rę ka cią gle
da wa ła o so bie znać. By łem
zmu szo ny zre zy gno wać z gra-
nia. Za ją łem się stu dia mi na
wy dzia le kom po zy cji, dy ry -
gen tu ry i te o rii mu zy ki w Aka -
de mii Mu zycz nej w War sza -
wie. I właś nie wte dy po ja wi ła
się w mo im ży ciu te le wi zja,
któ ra cał ko wi cie mnie poch ło -
nę ła. Mój oj ciec był bar dzo
dum ny z te go co ro bię w te le -
wi zji i mo je go ogrom ne go ro -
zgło su w kra ju i za gra ni cą.
Wszyst ko oglą dał, ko lek cjo -
no wał każ dy wy ci nek pra so -
wy, ale tak w skry to ści du cha
cią gle pow ta rzał: – Ja ka szko-
da, że ty nie grasz.

Mi mo tych przesz kód na
star cie oka za ło się, że zna lazł
Pan dla sie bie miej sce nie
tyl ko w świe cie mu zy ki, ale
tak że w tak wpły wo wym me -
dium, ja kim jest te le wi zja. 

W te le wi zji zna laz łem się
zu peł nie przy pad ko wo, bo ani
spe cjal nie jej nie uwiel bia łem
ani nie oglą da łem, gdyż nie
mia łem cza su. By ła to dla
mnie kom plet nie niez na na dy -
scy pli na prze ka zu ar ty stycz ne -
go. Ca ła mo ja ka rie ra te le wi -
zyj na to kwe stia przy pad ku. 

Choć jest Pan ko cha ny
przez pub licz ność, to nie ma
Pan ła twe go ży cia z de cy den -
ta mi i czę ścią tzw. ar ty stycz -
ne go świat ka. O swo ich bo -
jach o po sa dę dy rek to ra Te -
a tru Wiel kie go, ata ku na Pa -
na z róż nych stron, a tak że
nie zdro wych ukła dach i pra -
wi dłach, któ re de cy du ją o lo -

sach lu dzi i in sty tu cji, pi sze
Pan bez ogró dek w książ ce
„Kre to wi sko”. Jak moż na
od na leźć się w ta kiej „dżun -
gli”, nie dać się zasz czuć,
pró bo wać da lej ro bić swo je?

Trze ba so bie wyz na czyć w
ży ciu pew ne prio ry te ty. Ca łe
mo je ży cie jest jed ną wiel ką
wal ką. Wal czę ze wszyst ki mi i
na każ dym kro ku o ide a ły,
któ ry mi są dla mnie mu zy ka i
jej po pu la ry za cja. Tak to już
jest, że ma się gro no lu dzi za
so bą i prze ciw ko so bie. Je stem

zo dia kal nym by kiem i ce chy
przy pi sa ne do te go zna ku u
mnie się spraw dza ją. Wa lę ro -
ga mi, nie pa trząc na przesz ko -
dę, w gru be, be to no we mu ry i
czę sto uda je mi się wy bić w
nich dziu ry. Ale na bi łem też
so bie kil ka gu zów. To co opi -
su ję w „Kre to wi sku” – to są
właś nie te gu zy. Ta sy tu a cja
mnie nie za ła ma ła, na dal wal-
czę o swo je ide a ły. Wy da łem
ostat nio książ kę pod zna mien -
nym ty tu łem „Jak sa mot ny
sze ryf”. To jest cy tat z li stu
pew ne go te le wi dza, któ ry ta -
kie sło wa na pi sał do mnie po
ja kieś burz li wej te le wi zyj nej
dy sku sji. Książ ka cie szy się
niez wy kłym po wo dze niem.
Te raz bę dzie dru ko wa ne już
trze cie wy da nie, bo dwa pier-
wsze ro ze szły się nie mal że na -
tych miast. 

Wśród za rzu tów, ja kie
prze ciw ni cy kie ru ją pod Pa -
na adre sem jest i ta ki, że jest
Pan mi strzem au to kre a cji.
Prze sła nia Pan swo ją oso bą
ar ty stów, któ rych pre zen tu -
je. Nie cze ka też Pan w ką cie
aż Pa na za u wa żą, poch wa lą,
ale sam mó wi o so bie „ja to
wiem, po tra fię, dał bym ra -
dę”. 

Uwa żam, że to jest za le ta.
Te cechy cha rak te ru na by łem
pod czas dłu gich i wie lo krot -
nych po by tów w Ame ry ce. Po

pro stu przy ją łem ich men tal -
ność, ich spo sób my śle nia i
mó wie nia o so bie. I tę za sa dę
sto su ję rów nież w Pol sce.
Na to miast je śli cho dzi o
pre zen to wa nie ar ty stów, to
ab so lut nie kre u ję ich, a nie
sie bie. Naj bliż szym do wo -
dem mo gą być choć by kon-
cer ty w Płoc ku – o ar ty stach
mó wię go dzi na mi, o so bie
ani jed ne go sło wa. 

Jest Pan ho no ro wym oby-
wa te lem wie lu pol skich
miast, m.in. Bia łej Po dla -
skiej (miej sce Pań skie go
uro dze nia), Kry ni cy, Łań cu -
ta. A czym Pan się za słu żył w
Lip nie, że rów nież ob da rzy ło
Pa na tym ty tu łem?

Tu taj, tak że dzię ki mo im
sta ra niom, roz wi nął się kult
Po li Ne gri, któ ra uro dzi ła się w
tym mie ście. Po nad dwa dzie -

ścia lat te mu po my śla łem, że
war to by by ło ucz cić ten fakt.
By ło by to też ko rzyst ne dla
roz wo ju mia sta, je go pro mo -
cji. Któ re goś ra zu, ja dąc do
To ru nia czy do Byd gosz czy na
wy stę py, za trzy ma łem się w
Lip nie i po sze dłem do urzę du.
Tam przy ję ła mnie pew na,
niez na na mi bli żej urzęd ni -
czka. Po wie dzia łem do niej:
Pro szę pa ni, tu uro dzi ła się Po -
la Ne gri, na le ża ło by ja kąś tab -
li cę wmu ro wać, mó wić o tym.
A urzęd ni czka, a by ła to ja kaś
py za urzęd ni cza na dę ła się,
wy krzy wi ła usta i po wie dzia -
ła: Nie, pro szę pa na. Ona ni -
gdy nie mó wi ła, że jest z Lip -
na. Ja na to: Ona mó wi ła, że
jest z Eu ro py, z Pol ski. To wy -
star czy ło dla Hol ly wo o du. Ale
py za nie da ła się prze ko nać.
No i mo je sta ra nia speł zły
wów czas na ni czym.

Jed nak nie dał Pan za wy -
gra ną...

Nie by łym so bą, gdym ja dąc
trzy la ta póź niej nie wstą pił
znów do Lip na, i znów z tym
sa mym prob le mem. Ale tym
ra zem uda łem się na ko men dę
mi li cji (wte dy jesz cze by ła mi -
li cja oby wa tel ska). Za sta łem
dwóch mło dych mi li cjan tów,
któ rym po wie dzia łem, w ja -
kiej spra wie przy jeż dżam. Oni
za wie źli mnie na miej sce,
gdzie stał dom Po li Ne gri, po -

ka za li pa miąt ki po niej. By li
bar dzo ser decz ni, wspie ra li
mo ją ini cja ty wę, po mo gli w
skon tak to wa niu z od po wied ni -
mi oso ba mi. I te mo je sta ra nia
za pa li ły wresz cie miej sco -
wych dzia ła czy. Pięć lat te mu
od sła nia liś my tab li cę po świę -
co ną Po li Ne gri, a od trzech lat
od by wa się fe sti wal jej imie -
nia. Moż na na nim spot kać
zna ko mi to ści pol skie go fil mu.

W tym ro ku pod ko niec ma ja
od bę dzie się ko lej na, czwar ta
już edy cja, na któ rą oczy wi -
ście się wy bie ram. Do Lip na
przy jeż dża co raz wię cej
gwiazd. Na te go rocz ny fe sti -
wal za pro szo na jest m.in. Be a -
ta Tysz kie wicz, Ma gda Za -
wadz ka, Ewa Wiś niew ska,
Wie sła wa Cza piń ska. I właś -
nie za mo je sta ra nia o uho no -
ro wa nie w Lip nie Po li Ne gri, i
za to, że ja ko pier wszy rzu ci -
łem ta kie ha sło na da no mi ty -
tuł ho no ro we go oby wa te la te -
go mia sta. 

Trzy la ta te mu doz nał Pan
uda ru mó zgu. Dziś mo że
Pan być wzo rem dla lu dzi
dot knię tych cięż ką cho ro bą,
że nie wol no się pod da wać,
trze ba mieć na dzie ję i wal-
czyć o po wrót do zdro wia.
Co da wa ło Pa nu si łę do po -
ko na nia cho ro by i po wro tu
do ak tyw no ści, do ży cia za -
wo do we go?

Mój wro dzo ny op ty mizm.
Pod czas tej cięż kiej cho ro by,
ani przez mo ment nie do pusz -
cza łem my śli, że po pier wsze
spra wa mo że skoń czyć się raz
na za wsze, a po dru gie, że bę -
dę jeź dził na wóz ku, jak mi
prze po wia da no. Sta ną łem na
włas nych no gach i ca ły czas
czy nię po stę py. Idzie to bar-
dzo po wo li, gdyż jest to niez -
wy kle cięż ka pra ca. Pi szą do
mnie e – ma i le lu dzie z ca łej
Pol ski, a tak że na si ro da cy z
Nie miec, An glii, Ka na dy,
któ rzy ma ją w ro dzi nie cho -
rych na tę sa mą cho ro bę, co
ja. I py ta ją mnie, co ro bić,
pro szą o po moc. Nie je stem
le ka rzem, nie mo gę le czyć lu -
dzi dro gą e – ma i lo wą, ale na -
tych miast od pi su ję, każ de mu
sta ram się prze ka zać op ty -
mizm, na dzie ję, do ra dzam
ćwi cze nia, za chę cam do po -
waż ne go trak to wa nia re ha bi -
li ta cji, któ ra czy ni cu da. 

Jest Pan czło wie kiem
niez wy kle ele gan ckim w
spo so bie by cia, ubie ra nia
się, wy sła wia nia. Czy nie
miał Pan obaw przed
wzię ciem udzia łu w pro-
gra mie Ku by Wo je wódz -
kie go, zna ne go z do sad ne -
go ję zy ka i nie kon wen cjo -

nal nych za cho wań na wi zji?
Po sta wi łem mu swo je wa -

run ki: że nie bę dzie przy mnie
uży wał brzyd kich wy ra zów,
nie bę dzie pro wa dził roz mo -
wy na te ma ty nie przyz wo i te
oraz że bę dę w je go pro gra -
mie ubra ny tak, jak się ubie-
ram do te le wi zji, czy li ele gan -
cko. On za ak cep to wał te za s-
trze że nia, a pro gram zro bił
świet ne wra że nie. 

W kon cer cie „Bo gu sław Ka czyń ski za pra sza” płoc cy me lo ma ni wy słu cha li arii i du e tów z naj pięk niej szych
oper, ope re tek i mu si ca li oraz pieś ni ne a po li tań skie w wy ko na niu so li stów oraz in stru men ta li stów Płoc kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej. Do dat ko wą atrak cją mu zycz nych spot kań by ły opo wie ści i ane gdo ty o ar ty stach 
i ich dzie łach. 

Kre u ję ar ty stów, nie sie bie
Z Bo gu s³a wem Ka czyñ skim, kry ty kiem mu zycz nym, po pu la ry za to rem ope ry, 

ope ret ki i mu zy ki po wa¿ nej roz ma wia ³a Ali na Bo czkow ska

Mo je ży cie 
jest jed ną wiel ką wal ką, 
wal czę ze wszyst ki mi 

i na każ dym kro ku

Bo gu s³aw Ka czyñ ski 
z P³oc k¹ Or kie str¹ Sym fo nicz n¹
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Na po cząt ku jest Har riet i
jej dwóch ko chan ków, któ rzy
nic nie wie dzą o so bie naw -
za jem. To punkt wyj ścia do
hi sto rii, któ ra z mi nu ty na
mi nu tę co raz bar dziej się
kom pli ku je, aż do kom plet -
ne go ab sur du, gdy pry wat ne
miesz ka nie sta je się ty tu ło wą
„Pry wat ną kli ni ką”. Jak do
te go do cho dzi? Po wi nie nem
na pi sać, że „war to się o tym
prze ko nać sa me mu”, ale... 

Sztu ka J. Chap ma na i D.
Fre e ma na to przy sło wio wy
sa mo graj, ro bi ją w Płoc ku
(po dob nie jak wcześ niej w
Ra do miu czy Ol szty nie) Je rzy
Boń czak, ak tor ko me dio wy
„ca łą gę bą”, gra ją do brzy
płoc cy ak to rzy, m.in. Ja cek
Mą ka i Ma rek Wal czak.
Świet nie. Jed nak po obej rze -
niu zo sta je pe wien nie do syt.
Choć by dla te go, że w pier-
wszej czę ści bra ku je nie co
tem pa, a po an trak cie, w pa -
mię ci wy ra zi ściej ry su ją się
„dru gie”, a na wet „trze cie”
pla ny, że wspom nę tyl ko
świet ną w ro li za hu ka nej i
mor der czo na iw nej żo ny Han -
nę Zien ta rę. To praw da, Je rzy

Boń czak ja ko „za la ny w
sztok” we te ry narz po tra fi
ostro po szar żo wać na sce nie,
zgrab ne i hoj nie ek spo no wa ne
cia ło Ma gda le ny Mar gu le -
wicz tu szu je jej ak tor skie bra -
ki, a ilość tek stu ja ki mu sia ła
spa mię tać i wy rzu cić z sie bie
Han na Choj nac ka na praw dę
im po nu je. Wy star czy, że by
kil ka ra zy szcze rze „za re cho -
tać”, ale za ma ło, że by osią -

gnąć po ziom ja ki dla te go ga -
tun ku wyz na czy ły w po przed -
nim se zo nie „Dzi kie żą dze” w
reż. Ste fa na Fried ma na. 

Na le ży jed nak ucz ci wie
przyz nać, że po po ka zie
przed pre mie ro wym (12 lu te -
go) zes pół otrzy mał „sten d-
ing owej szyn”, a ak tor Je rzy
Boń czak wy wo łał owa cje sa -
mym tyl ko po ja wie niem się
na płoc kiej sce nie. (rł)

Pieprz i wa ze li na 
Dra ma tycz ny za pra sza na „Pry wat n¹ kli ni kê”, lek k¹ far sê „z pie przem”,
któ ra mo ¿e œmie szyæ, choæ ¿art to ma ³o wy bred ny, bli¿ szy ro dzi mym sit -
co mom, ni¿ an giel skie mu hu mo ro wi. 

W skom pli ko wa nym uk³a dzie dam sko -mê skim: 
Je rzy Boñ czak, Ja cek M¹ ka, 

Ma gda le na Mar gu le wicz i Han na Choj nac ka.
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Wy kład o fe mi nist ce

Ka ba re to wy Kry szak
Każ dy wy stęp Je rze go Kry sza ka jest wy da rze niem nadz wy czaj -

nym i nie pow ta rzal nym. Ak tor an ga żu je pub licz ność w swo je ske -
cze, czym bu du je nie pow ta rzal ną at mos fe rę. Pro pa gu je dow cip
pub li cy stycz ny pe łen świe że go spoj rze nia na bie żą cą sce nę po li -
tycz ną, ze zręcz no ścią ob na ża jąc jej wa dy i sła bo ści. Show Kry sza-
ka to wy stęp za rów no dla mło dych, jak i dla star szych. (m.w.)

6 mar ca godz. 18. Bi le ty w ce nie 20 zł.

U sie bie 
To ty tuł fil mu opo wia da ją ce go hi sto rię nie miec kie go dziec ka,

uro dzo ne go w Le gni cy w cza sie II woj ny świa to wej, któ re go 
ro dzi na zo sta ła przy ję ta do pra cy w ra dziec kim mia ste czku woj sko -
wym. Naz wi ska tych Niem ców nie fi gu ro wa ły w spi sach Czer wo -
ne go Krzy ża, co by ło przy czy ną ro zdzie le nia ro dzin, dra ma tów
osób cy wil nych. Film po ru sza te ma ty kę po wo jen nych lo sów Niem-
ców w Le gni cy i or ga ni za cji ży cia mniej szo ści nie miec kiej po 1990
ro ku. (m.w.)

10 mar ca godz. 10 i 17. Film w ra mach cy klu „Ki no do ku -
men tu nie miec kie go”. Wstęp wol ny.

Oba la nie mi tów
W Odes sie pier wszy raz zo ba czy łem Mo rze Czar ne. Tam też z

po li to wa niem po krę co no gło wą nad mo im ro we rem i po wie dzia no
mi, że nie do ja dę na nim do Stam bu łu. Tym cza sem kil ka ty god ni
póź niej prze jeż dża łem mo stem z Eu ro py do Azji nad Cieś ni ną Bos -
for. W cza sie po dró ży przez Sy rię, Jor da nię, Pa le sty nę i Egipt pa -
dło wie le mi tów, ja ki mi obar cza my Ara bów i mu zuł ma nów. 

Piotr Ro mej ko

15 mar ca godz. 18, po kaz slaj dów pt. „Na ro we rze do Ka i ru”,
ko men tarz Piotr Ro mej ko. Wstęp wol ny.

Zwy kle sły sze liś my je go
utwo ry w in ter pre ta cji ak to -
rów, cza sem bar dzo do brej, ale
poz ba wio nej te go bru du, któ ry
pod paz nok cia mi mło dy Wo -
łod ja wy niósł z za uł ka Bol szoj
Ka riet nyj, gdzie do ra stał i otarł
się o pół świa tek. 

Te go za pew ne bra ko wa ło
też Ja nu szo wi Ka spro wi czo -
wi, ba si ście wro cław skiej for-
ma cji post pun ko wej „Przy ja -
cie le Ste fa na”, któ ry od wie lu
lat za fa scy no wa ny twór czo -
ścią Wło dzi mie rza Wy soc -
kie go po sta no wił coś z tym

zro bić. Skrzyk nął za tem ko le -
gów z in nych ka pel (Ro ki -
tow ski, Mal ko, Ga wron, Biń -
czak) i tak pow sta ła ory gi nal -
na mie szan ka – gi ta ro we go
ha ła su, „lwow skie go” brzmie-
nia ban jo i fla men co z do -
miesz ką To ma Wa it sa (głos
Ka spro wi cza). 

Jak brzmią ta kie bal la dy jak
choć by „Ma ga dan” czy „Pro-
to kół” w no wych aran ża cja bę -
dzie moż na usły szeć 5 mar ca o
godz. 19 w sa li wi do wi sko wej
PO KiS przy ul. Tum skiej 9a.
Bi le ty w ce nie 20 zł. (rł)

Pieś ni błat ne i bła wat ne 
O tym, ¿e for mu ³a „Ka wiar ni Jaz zo wej PO KiS” jest
po jem na œwiad czy za pro sze nie do P³oc ka Pro jek tu
Vo lo dia, pro mu j¹ ce go twór czoœæ W³o dzi mie rza 
Wy soc kie go.

Każ dy, kto ma od 8 do 11
lat, lu bi czy tać i two rzyć
(lub pi sać) włas ne wier sze,

mo że wziąć udział w „ry -
mo wa nym” kon kur sie. Wa -
run kiem uczest nic twa jest
pub licz ne, „ak tor skie” za -
pre zen to wa nie wy bra ne go,
wier szo wa ne go utwo ru li te -
ra tu ry dzie cię cej (ka non li t-
e ra tu ry dla dzie ci lub li te ra -
tu ra współ czes na) oraz
krót kie go (od 4 do 14 wer-
sów) utwo ru włas ne go au -
tor stwa.

Ucz nio wie za in te re so wa ni
tym przed sięw zię ciem po -
win ni zgła szać się do pań w
bib lio te kach szkol nych, któ re
wy ło nią (mak sy mal nie) pię-
ciu naj lep szych re pre zen tan -
tów da nej pla ców ki. Ich naz -
wi ska na le ży prze ka zać do
Bib lio te ki dla Dzie ci do 11
mar ca.

Fi nał od bę dzie się 15 mar ca
w „Cho tom ku” przy ul. Sien -
kie wi cza 2. Głów nym ju ro rem
bę dzie mi strzy ni słów „cię cia -
-gię cia”, po pu lar na i lu bia na
au tor ka wier szy dla dzie ci,
Agniesz ka Frą czek.

Zwy cięz ca otrzy ma zasz -
czyt ny ty tuł „Mi strza Ry -
mo wa nia” i na gro dę spe c-
jal ną. Dla po zo sta łych
uczest ni ków prze wi dzia ne
zo sta ły atrak cyj ne na gro dy
po cie sze nia.

Do dat ko wo, la u re a ci kon -
kur su, bę dą mie li szan sę
pow tór nie za pre zen to wać
swój re per tu ar przed sze ro ką
pub licz no ścią już we wrześ -
niu, pod czas uro czy ste go
otwar cia wy sta wy z oka zji
10 – le cia Cho tom ka. (rł)

S³ów ciê cie -giê cie
Bo ca ³a za ba wa w tym, by zna leŸæ do bry rym, czy li „Cho to mek” wy ³a nia 
mi strza ry mo wa nia. Bib lio te ka dla Dzie ci im. Wan dy Cho tom skiej w P³oc ku
za pra sza do wal ki o ty tu³ „Mi strza Ry mo wa nia 2010 ro ku”. 

Agniesz ka Fr¹ czek,
ceniona autorka 

wierszy dla dzieci 
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Dom Dar mstadt za pra sza

Ali cję Schwa rzer, przed sta wi ciel kę nie miec kie go i fran cu skie go
Ru chu Ko biet przed sta wi Ir me la Körner. Wy kład w ję zy ku nie -
miec kim z pol skim tłu ma cze niem.

Ir me la Körner stu dio wa ła hi sto rię, miesz ka i pra cu je w Ber li nie,
pub li ko wa ła w me diach swo je tek sty na te mat ko biet i ich ro li w
spo łe czeń stwie. Ostat nio dzia ła ła ja ko pra cow nik na u ko wy dla po -
słan ki SPD. Ir me la Körner zna Ali cję Schwa rzer oso bi ście od po -
cząt ków ist nie nia cza so pis ma Em ma, do któ re go pi su je. Jest ona
cen tral nym sym bo lem ru chu ko bie ce go i pro ce su je go zmian w cią -
gu ostat nich trzy dzie stu lat. (m.w.)

3 mar ca godz. 18. Wstęp wol ny.
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Or ga ni za to rem ple bi scy -
tów był Wy dział Kul tu ry i
Spor tu Urzę du Mia sta oraz
Ga ze ta Wy bor cza Płock,
Ty god nik Płoc ki i Ra dio dla
Cie bie, a ho no ro wy pa tro nat
ob jął pre zy dent Płoc ka Mi -
ro sław Mi lew ski. Wy ni ki
zo sta ły og ło szo ne pod czas
Płoc kie go Ba lu Spor tu, któ -
ry od był się 13 lu te go w Ho -
te lu Tum skim. – Chciał bym
po dzię ko wać wam za wal kę,

za to, że po ka zu je cie mło -
dym spor tow com hart du cha
– zwró cił się do spor tow ców
pre zy dent Mi lew ski.

Try umf wio ślar stwa
Ka pi tu ła, któ rą two rzą

głów nie la u re a ci po przed -
nich ple bi scy tów do ce ni ła
suk ce sy wio śla rzy. Piotr
Bu chal ski i Do mi nik Ku-
biak, uz na ni za naj lep szych
spor tow ców mo gą ubieg ły

ro ku uz nać za uda ny, gdyż
zdo by li wie le tro fe ów. Wy -
wal czy li zło to w czwór ce
bez ster ni ka na Mi strzo -
stwach Pol ski w sprin cie
wio ślar skim, sre bro w
dwój ce bez ster ni ka oraz w
czwór ce bez ster ni ka wio -
ślar skich Mi strzo stwach
Pol ski i brą zo wy me dal w
dwój ce bez ster ni ka na Dłu -
go dy stan so wych Mi strzo -
stwach Pol ski. 

Zdo byw cy II i III miej sca
też ma ją się czym poch wa -
lić. Piotr Ja ro szew ski (II
miej sce), naj bar dziej uty tu -
ło wa ny za wod nik Płoc ka,
czło nek ka dry na ro do wej
Pol ski i ka dry pa ra o lim pij -
skiej w te ni sie ziem nym na
wóz kach, wie lo krot ny mis-
trz Pol ski, zaj mu je wy so ką,
14. po zy cję za rów no w grze
deb lo wej jak i sin glo wej w
świa to wym ran kin gu ITF. Z
ko lei szczy pior ni ści Wi sła
Płock (III miej sce) to wi ce -
mi strzo wie Pol ski. 

Odz wier cie dle niem te go
ple bi scy tu są rów nież wy -
bo ry na Naj lep sze go Tre ne -
ra 2009 ro ku. I miej sce zdo -
był Grze gorz Stel lak tre ner
se nio rów w wio ślar stwie, II

miej sce – Ja cek Wil czyń ski,
tre ner me da li stów te ni sa na
wóz kach, III miej sce – Jen -
sen Oli vier Fle ming, tre ner
Wi ce mi strzów Pol ski Se -
nio rów. 

Naj lep szym Wy da rze niem
Spor to wym oka za ła się re ak -
ty wa cja po la tach sek cji pił ki
ręcz nej ko biet i udział w ro z-
gryw kach li go wych. 

Po pu lar ne spor ty wal ki
Na to miast ki bi ce wy bie ra li

naj po pu lar niej szych. Od da no
w su mie po nad 4500 gło sów.
W tej ka te go rii try um fo wa li
syn i oj ciec, re a li zu ją cy się w
kic kbo xin gu. Naj po pu lar -
niej szym spor tow cem wy -
bra ny zo stał Łu kasz Ra jew -

ski, a tre ne rem Ro bert Ra -
jew ski. Naj po pu lar niej szym
wy da rze niem spor to wym
uznano ga lę spor tów wal ki
An gel of Fi re.

Spor to wym od kry ciem ro -
ku wśród ju nio rów zo stał Ka -
mil Zaj kow ski, zdo byw ca
m.in. srebr ne go me da lu w je -
dyn ce na Mi strzo stwach
Świa ta Ju nio rów w Bri ve
(Fran cja) czy dwóch zło tych
w je dyn ce oraz w ósem ce
Mi strzostw Pol ski Ju nio rów i
w je dyn ce na Dłu go dy stan -
so wych Mi strzo stwach Pol s-
ki. Miej sce dru gie przy pa dło
Pa wło wi Kry sia ko wi (lek ka
at le ty ka), a trze cie ju do ce Pa -
try ko wi Cie chom skie mu.

(rł, ab)

Wy róż nie ni za suk ces
Dwie dy scy pli ny spor tu try um fo wa ³y w ple bi scy tach pod su mo wu j¹ cych
spor to we osi¹ gniê cia ubieg ³e go ro ku. Ka pi tu ³a do ce ni ³a wio œlar stwo, a
czy tel ni cy – spor ty wal ki.

Naj lep si: tre ner (w œrod ku) Grze gorz Stel lak i
spor tow cy (od le wej) Piotr Bu chal ski, 

Do mi nik Ku biak
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Ja cek Wil czyñ ski, tre ner te ni si stów na wóz kach
od bie ra sta tu et kê i gra tu la cje 

od pre zy den ta Mi ro s³a wa Mi lew skie go 
oraz za stêp cy pre zy den ta Pio tra Ku be ry 
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Ta kich tłu mów, jak 21 lu -
te go w ga le rii Wi sła daw no
nie by ło. A wszyst ko za
spra wą moż li wo ści spot ka -
nia się z za wod ni ka mi obu
sek cji Wi sły Płock. Przez
sześć go dzin fut bo li ści i
szczy pior ni ści by li do dys-
po zy cji swo ich ki bi ców. Im -
pre za roz po czę ła się od pre -
zen ta cji skła dów. Za wod ni -
cy wy cho dzi li na sztucz ną
zie lo ną mu ra wę mi ni -bo i -
ska. Wszyst ko od by wa ło się
jak na praw dzi wych za wo -
dach: naj pierw był szpa ler
che er le a de rek, a po tem
grom kie bra wa ki bi ców. Ci,
któ rzy nie zmie ści li się tuż
przy bo i sku, ob ser wo wa li
wszyst ko z I pię tra. Po tem

przy szedł czas na mecz.
Wal czy li ze so bą ama to rzy
(prze waż nie dzie ci) i za wo -

dow cy. Ale at mos fe ra by ła
tak go rą ca, jak by ro zgry wał
się naj waż niej szy mecz: był

więc do ping, okla ski, a cza-
sa mi sły chać by ło ję ki za -
wo du. Po tem za wod ni cy
Wi sły ro zda wa li pla ka ty, a
naj bar dziej wy trwa li fa ni
bie ga li od jed ne go do dru -
gie go sportowca, aby ze brać
wszyst kie au to gra fy. – Bra -
ku je mi jesz cze pod pi su Bar -
tka Wusz te ra, ale za raz go
znaj dę – krzy czał do swo je -
go ta ty je den z chłop ców. 

Był też czas na grę w krę-
gle z za wod ni ka mi, zmie -
rze nie się na sy mu la to rach
For mu ły 1, po dzi wia nie wy -
czy nów fre e sty low ców, któ -
rzy z pił ką wy czy nia li ist ne
cu da. Wie le emo cji do star -
cza ły tak że wal ki w ko stiu -
mach su mo, ro ze gra nie par-

tii w pił ka rzy ki oraz spraw -
dzian krze py na si ło mie rzu,
czy li ude rza niu gu mo wym
młot kiem w elek tro nicz ne
ko wa deł ko. A dla dzie cia -
ków, któ re nie in te re su ją się
jesz cze spor tem, usta wio no
spe cjal ny rę kaw z przesz ko -
da mi. (m.d.)

Spor to wa nie dzie la z Wi słą Płock
10-let ni Ku ba przy szed³, bo chcia³ by byæ ta ki jak szczy pior ni sta To masz Pa luch, je go ró wieœ ni ko wi Maæ -
ko wi ma rzy siê ka rie ra pi³ ka rza no¿ ne go, a 5-let nie go Kac pra przy pro wa dzi³ ta ta, któ ry kie dyœ ama tor sko
gra³ w pi³ kê rêcz n¹ i chcia³ by, aby je go syn za in te re so wa³ siê kie dyœ tym spor tem. 

Gra z zawodowcami to wielka frajda
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Plakaty płockich drużyn
rozchodziły się 

jak ciepłe bułeczki
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Płoc czan ka nie tyl ko nie
od da ła prze ciw ni czkom se ta
w tur nie ju, ale w każ dym po -
je dyn ku prze gry wa ła je dy nie
kil ka pi łek. Jej wyś mie ni ta
gra jest wy ni kiem pra cy z
tre ne rem Grze go rzem Lip -
czyń skim, a wcześ niej ze
swo im dziad kiem, zna nym
płoc kim te ni si stą, Ja nu szem
Roz ne rem.

Nie co sła biej niż w po -
przed nich star tach po szło w
ha li war szaw skiej Spój ni
Ma te u szo wi Lau. Wśród
chłop ców za jął 4. miej sce (w
po przed nich WTK-ach zaj-
mo wał ko lej no miej sca 2. i
3.). Miej sca w prze dzia le 17-
20 za ję li ko le dzy klu bo wi
Ma te u sza z Nad wi śla ni na
Piotr Grze lak i Ja kub Że ber -
kie wicz. Wszy scy są ucz nia -
mi SP 20 w Płoc ku i tre nu ją
pod okiem Grze go rza Lip -
czyń skie go.

Te raz przed naj młod szy mi
te ni si sta mi sto ło wy mi In dy -
wi du al ne Mi strzo stwa Wo je -
wódz twa. Tur niej od bę dzie
się 6 mar ca w Je że wie (po -
wiat sier pec ki). Pra wo star tu
w za wo dach ma ją ci, któ rzy
po trzech tur nie jach kwa li fi -
ka cyj nych zaj mu ją miej sca w
pier wszej 32. w wo je wódz -
twie. Wszy scy z wy mie nio -
nych utrzy ma li się w tej 32.
Pra wo star tu ma rów nież Do -
mi ni ka Wo liń ska, któ ra w
ostat nim WTK-u nie za gra ła.

Mi strzo stwa wo je wódz twa
są jed no cześ nie eli mi na cja mi
do nie o fi cjal nych mi strzostw
Pol ski w tej ka te go rii wie ko -
wej, Tur nie ju o Pu char Prze -
glą du Spor to we go i Pol skie -
go Związ ku Te ni sa Sto ło we -
go. Do mi strzostw zak wa li fi -
ku je się po tro je naj lep szych
dziew czy nek i chłop ców wy -

ło nio nych pod czas mi str-
zostw wo je wódz twa. W
ubieg łym ro ku Płock był re -
pre zen to wa ny na tych mi str-
zo stwach przez Ka ta rzy nę
Ba grow ską, któ ra zdo by ła
brą zo wy me dal w kra jo wym
fi na le i An nę We resz cza ka
(miej sce 25-32). (r)

To już IV Mi strzo stwa Pra-
cow ni ków Oświa ty w Pły wa -
niu. Or ga ni zu je je Miej ski
Zes pół Obiek tów Spor to -
wych, Zwią zek Na u czy ciel -
stwa Pol skie go w Płoc ku
oraz Wy dział Edu ka cji Urzę-
du Mia sta. Prze wi dzia no
dwie ka te go rie dla ko biet i
męż czyzn – do 35. ro ku
życia i po wy żej te go wie ku.

Uczest ni ka mi mi strzostw
mo gą być czyn ni i eme ry to -
wa ni pra cow ni cy oświa ty. 

Za wo dy ro ze gra ne zo sta ną
5 mar ca od godz. 12. W
związ ku z mi strzo stwa mi
pły wal nia Po do lan ka te go
dnia w godz. 11 – 15 bę dzie
nie czyn na dla klien tów in dy -
wi du al nych. 

(ab)

Bel fer w wo dzie
Pra cow ni cy oœwia ty po ka ¿¹ swo je ta len ty w p³y wa niu
sty lem grzbie to wym, kla sycz nym i do wol nym. Mo g¹
star to waæ tak ¿e ci, któ rzy nie po tra fi¹ p³y waæ, bo -
wiem prze wi dzia no kon ku ren cjê w œci ga niu siê na
ma te ra cu i zjazd ru r¹.

Po je dy nek z Zag łę biem
płoc cza nie po trak to wa li bar -
dzo am bi cjo nal nie, gdyż w
pier wszej run dzie se zo nu za -
sad ni cze go lu bi nia nie wy -
wie źli z Płoc ka kom plet pun -
któw. Re wanż za tem mu siał
być sku tecz ny. Wi sła przez
ca łe spot ka nie kon tro lo wa ła
wy nik i na wet gdy gos po da -
rze kil ka krot nie zdo ła li odro-
bić stra ty nie mal na tych -
miast płoc cza nie bra li się do
ro bo ty i od ska ki wa li ry wa lo -
wi na dwie – trzy bram ki. W
sze re gach Wi sły po raz ko le-
j ny ro ze grał zna ko mi te za -
wo dy Di ma Ku ze lev – strze -
lec 8 bra mek. Zna ko mi cie
spi sa li się tak że obaj bram -
ka rze. Mar cin Wi cha ry i
Mor ten Se ier po raz ko lej ny
udo wod ni li, że są pew nym
pun ktem zes po łu i zna ko mi -
cie się uzu peł nia ją. 

Re mis w koń ców ce
Ko lej ne spot ka nie Wi sła

ro ze gra ła na „go rą cym te re -
nie” w Wą grow cu. Niel ba,
mi mo że jest be nia min kiem
ek stra kla sy, udo wod ni ła już
nie jed no krot nie, że po tra fi
am bi cją i wo lą wal ki na dro -
bić wszel kie bra ki tech nicz -
ne. Kon fron ta cja z Wi słą za -
wsze bę dzie wyz wa la ła w

gra czach z Wą grow ca szcze -
gól ne po kła dy ener gii, gdyż
w dru ży nie tej wy stę pu ją za -
wod ni cy nie gdyś gra ją cy w
Płoc ku. Adrian Kon czew ski,
Łu kasz Bia ła szek, Bar tosz
Świe rad, Alo sza Szy czkow
czy An driej Fro łow pro wa -
dze ni przez jed ne go ze
współ twór ców po tę gi płoc -
kie go szczy pior nia ka Ed -
war da Ko ziń skie go po tra fi li
prze ciw sta wić się wy żej no -
to wa ne mu ry wa lo wi nasz pi -
ko wa ne mu gwia zda mi i mi -
mo że ca łe spot ka nie go ni li
wy nik, to na 4 se kun dy
przed koń cem me czu do pro -
wa dzi li do re mi su.

Ko lej ny zgu bio ny punkt
przez płoc czan mo że być
niez wy kle waż ny w kon tek -
ście koń co we go ukła du w ta -
be li przed wal ką w play -off.
Utrzy ma nie dru giej lo ka ty w
se zo nie za sad ni czym zag wa -
ran tu je płoc cza nom ewen tu -
al ną kon fron ta cję z Vi ve
Kiel ce do pie ro w fi na le. 

Znaj du ją cy się obec nie na
trze cim miej scu MMTS
Kwi dzyn ze stra tą 2 pun k-
tów do Wi sły rów nież o tym
wie, a do koń ca ro zgry wek
po zo sta ły jesz cze 3 li go we
ko lej ki, w któ rych moż na
zdo być 6 pun któw. 

Bę dą wzmoc nie nia
Nie za leż nie od koń co -

wych zdo by czy li go wych i
pu cha ro wych klu by już ro -
zglą da ją się za wzmoc nie -
nia mi na przy szły se zon. 

Oczy wi ście kon kret nych
per so nal nych in for ma cji
dziś ża den roz sąd ny za rząd
klu bu nie po da, ale we dług
nie o fi cjal nych da nych po -
da wa nych na por ta lach in -
ter ne to wych wy so ce praw-
do po dob ny jest po wrót do
pol skiej li gi Sła wo mi ra
Szma la. 

Re pre zen ta cyj ny bram -
karz miał by wy stę po wać w
Płoc ku lub Kiel cach, gdyż z
klu bów w tych mia stach
otrzy mał pro po zy cję pod pi -
sa nia kon trak tu. 

W krę gu za in te re so wań
kiel czan jest tak że ko lej ny
re pre zen tant Pol ski – Mi -
chał Ju rec ki. Dla prze ciw -
wa gi we dług por ta lu in ter -
ne to we go max sport24.pl
Wi sła jest za in te re so wa na
po zy ska niem le wo ręcz ne go
ro zgry wa ją ce go Go ren je
Va len je i re pre zen ta cji Sło -
we nii – Ju re Nat ka, któ ry w
prze szło ści grał w słyn nym
Cel je Pi vo var na La sko, a
tak że Cham be ry Sa vo ie. 

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka ręcz na

Li go we po ty czki Wi sły
Dwa trud ne wy ja zdo we spot ka nia ro ze gra li pi³ ka rze rêcz ni p³oc kiej 
Wi s³y. Naj pierw po do piecz ni Tho ma sa Si vertsso na po ko na li 12 lu te -
go lu biñ skie Zag ³ê bie 30:27 (16:15), a ty dzieñ póŸ niej zre mi so wa li z
Niel b¹ W¹ gro wiec 25:25 (15:12). 

Z W¹ grow ca szczy pior ni œci Wi s³y przy wie Ÿli tyl ko re mis
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Te nis sto ło wy

Po trój ny triumf 

Wik to ria Ziem kie wicz
naj lep sza wœród 

¿a czków

Z po zy cji fa wo ryt ki uta len to wa na m³o da te ni sist ka
sto ³o wa Wik to ria Ziem kie wicz wy gra ³a ju¿ trze ci
Wo je wódz ki Tur niej Kwa li fi ka cyj ny w ka te go rii ¿a -
czek (do 10 lat). Za wod ni czka Nad wi œla ni na P³ock,
uczen ni ca SP 20 w P³oc ku, dzie siêæ lat do pie ro
skoñ czy w tym ro ku.
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Jed ną z bar dziej wy ra zi -
stych po sta ci płoc kie go
śro do wi ska twór cze go
jest Da niel Ratz. Pod czas
lu to we go spot ka nia w ka -
wiar ni ar ty stycz nej Czar -
ny Kot za pre zen to wał
prób kę swo je go ta len tu
pla stycz ne go i pro za tor -
skie go.

Ar ty sta zna ny jest z te go,
że do two rze nia obra zów
wy ko rzy stu je róż no rod ne
ma te ria ły. Tym ra zem po -
ka zał iko ny – wi ze run ki
Mat ki Bo skiej „ubra ne”
w ko szul ki z ko ra li ków,
ozdob nych tka nin, bi żu te -
rii. Wśród za pre zen to wa -
nych prac zna lazł się też
au to por tret, na któ rym ar ty -
sta upo zo wa ny jest na
wschod nie go mo nar chę.
Pod czas wie czo ru Ratz

prze czy tał swo je opo wia -
da nie za ty tu ło wa ne „Płoc -
kie sen ty men ty lat sie dem -

dzie sią tych” bę dą ce li te rac -
ką po dró żą po Płoc ku
sprzed czter dzie stu lat.  (ab)

Sen ty men tal na 
po dróż w cza sie

Ba le ma sko we, zwłasz cza
wśród dzie ci i mło dzie ży,
ma ją wiel kie wzię cie. W
Spół dziel czym Do mu Kul tu -
ry w ma ska ra dzie wzię ło
udział pra wie 300 osób. 

By ła to dru ga edy cja in te -
gra cyj ne go ba lu ma sko we go
dla dzie ci i mło dzie ży „Daj
ra dość in nym”. Wzię li
w nim udział uczest ni cy kół
za in te re so wań Spół dziel cze -
go Do mu Kul tu ry, klu bów
osie dlo wych – Łu ka sie wi -
cza, Dwor co wa, Ko cha now -
skie go, klu bów pro fi lak ty ki
śro do wi sko wej, świet lic śro -
do wi sko wych i świet lic
miej skich. Wspó łor ga ni za -

to rem im pre zy był Wy dział
Zdro wia i Spraw Spo łecz -
nych Urzę du Mia sta.

Bal roz po czął się od nies -
po dzian ki, któ rą był spek-
takl przy go to wa ny przez
dzie ci ze Spół dziel cze go
Do mu Kul tu ry pt. „Kró lew -
na Śnież ka”. Póź niej wszy -
scy ru szy li w ta ny. Wy bra no
tak że kró la i kró lo wą ba lu
oraz na gro dzo no upo min ka -
mi naj ład niej sze i naj cie ka -
wsze stro je kar na wa ło we.
Wszy scy uczest ni cy otrzy-
ma li słod kie nies po dzian ki,
a każ da pla ców ka do dat ko -
wo na gro dę rze czo wą – pił -
kę do siat ków ki. (m.k.)

Bal z nies po dzian ką

Da niel Ratz
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Urzę do wi Mia sta Płoc ka
przyz na no I miej sce za ilu-
mi na cję mo stu im. Le gio -
nów Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go w ka te go rii
„Oświet le nie wy bra nej
prze strze ni lub obiek tu”
w gru pie miast i gmin po -
wy żej 70 tys. miesz kań -
ców. Kon kurs na „Naj le -
piej oświet lo ną gmi nę

i mia sto 2009 ro ku” or ga -
ni zo wa ny jest przez Zwią -
zek Pra co daw ców War -
sza wy i Ma zo wsza. Pa tro -
nat spra wu je Mi ni ster stwo
In fra struk tu ry oraz Fun da -
cja Pro mo cji Gmin Pol -
skich. 

Płock po ko nał To ruń,
któ ry oświet lił Fo sę
Wschod nią i Col le gium

Mi nus UMK, Rze szów,
któ ry do kon kur su zgło sił
mię dzy in ny mi ilu mi na cję
Pla cu Ci cho ciem nych,
fon tan nę w Par ku Jed no ści
Po lo nii z Ma cie rzą oraz
Park Pa pie ski, a tak że
Kra ków z oświet le niem
ko ścio ła o. Re dem pto ry -
stów i Zam ku Kró lew skie -
go na Wa we lu. (a.g.)

Na gro da za most

Ko lo ro wy p³oc ki most zo sta³ uz na ny za naj le piej oœwiet lo ny obiekt w Pol sce. 
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W Mu ze um
Ma zo wiec kim
moż na po dzi -
wiać pej za że
au tor stwa Aloj-
ze go Bal ce-
rza ka, twór cy 
Ga le rii Ko sze -
lów ka. Cykl
pej za ży ma zo -
wiec kich, bę -
dą cych hoł dem
dla Fry de ry -
ka Cho pi na
ar ty sta roz po czął w 2007
ro ku. Do tych czas obra zy
pre zen to wa ne by ły w Pol -
sce i za gra ni cą, a każ da
ko lej na wy sta wa uzu peł -
nia na jest o no we pra ce.
W Płoc ku moż na je oglą -
dać do 5 kwiet nia.

Ma larz tak przed sta wia
włas ne emo cje bu dzą ce
się na sty ku pej zaż – mu -
zy ka – ma lar stwo: – Ma -

lu jąc w ple ne rze, do ty kam
tej mu zy ki – ma zur ki, po -
lo ne zy, nok tur ny czy wal -
ce. Sły szę ich dźwię ki, jak -
by błą dzi ły po po lach, łą -
kach i la sach. Ma lar stwu
jest naj bli żej do mu zy ki.
Czu ję, że ze swo im pej za -
żem je stem bli sko Że la zo -
wej Wo li. I utwier dzam się
w tym prze ko na niu z każ -
dym ro kiem. (ab)

Cho pi now skie pej za że



Nie na ma wiam, 
aby do szkół nie cho dzić, 
ale nie kie dy ta lent i umie jęt no ści 
moż na do sko na lić w spo sób in dy wi du al ny.

Katarzyna Groniec
piosenkarka i aktorka

Cytat numeru

Z D J Ę C I E  M I E S I Ą C A

Z ukosa blok rysunkowy

Na Dzieñ Ko biet
– kil ka prze my œleñ 
na ich te mat 
wy ra ¿o nych 
przez s³aw nych lu dzi.

Pięk na ko bie ta jest jak rze ka, w któ rej to ną mędr cy
Se ne ka Młod szy

Nie ro zu miem, po co ko bie tom ty le pie nię dzy. 
Je dzą ma ło, pi ją ma ło, nie gra ją, nie pa lą 

i nie ma ją przy ja ció łek, któ re mu sia ły by utrzy my wać
Jac qu es Ta ti

Nie moż na ufać ko bie cie, 
któ ra przyz na je się do swo je go wie ku.

Je że li mó wi coś ta kie go, 
go to wa po wie dzieć każ de głup stwo

Oscar Wil de

Ko bie ta jest czę sto nat chnie niem do rze czy wiel kich,
w któ rych speł nie niu przesz ka dza

Alek san der Du mas, Oj ciec

Ko bie ta wy ba czy ci wszyst ko oprócz jed ne go –
te go, że jej nie ko chasz

Al fred de Mus set

– W lu tym kon kurs na zdję cie mie sią ca miał ty -
tuł „Zwią zek”. Za sta na wia liś my się, ja kie fo to gra -
fie się po ja wią, po nie waż te mat zwy kle ko ja rzy się
z pa ra mi i ślu bem. Jak się w oka za ło, wy o braź nia
au to rów nie ogra ni czy ła się do te go te ma tu. 

W za sa dzie nie by ło żad nej fo to gra fii ślub nej,
choć na niek tó rych zdję ciach uno sił się duch
dwoj ga lu dzi. Zwy cięz cą zo stał Prze mek Su łek ze
zdję ciem zro bio nym w Biesz cza dach – Piotr Stat -
kie wicz, wi ce pre zes PTF.

Co dwa ty god nie w tej ru bry ce
będziemy pre zen tować fo to gra fię,

któ ra zwy cię ży ła w ko nkur sie 
Płoc kie go To wa rzy stwa 

Fo to gra ficz ne go
im. Alek san dra Ma cie szy 
pt. „Zdję cie mie sią ca”.


