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Osią prze wod nią płoc kie go Fe sti wa lu
Mu zy ki Jed nog ło so wej są kon cer ty prze -
no szą ce słu cha czy w świat śred nio wiecz -
nej mo no dii i po li fo nii li ne ar nej. Jed no rod -
ny pro fil Fe sti wa lu obej mu je rów nież pa ra -
le le mię dzy mu zy ką daw ną i współ czes ną.
Po nad cza so we pięk no cho ra łu gre go riań -
skie go oraz wczes nej wie log ło so wo ści sta -
no wią od lat nie przer wa ną in spi ra cję dla
współ czes nych ar ty stów ta kich jak ka na -
dyj sko – nie miec ka gru pa Nu:n (na zdj.),
któ ra wy stą pi na za koń cze nie XV edy cji
fe sti wa lu. Two rzą ją dwie zna ko mi te śpie -
wa czki z Ka na dy: Re bec ca Ba in i Ka the ri -
ne Hill – wy traw ne in ter pre ta tor ki mu zy ki
daw nej – oraz dwaj in stru men ta li ści: sak-
so fo ni sta Gert An klam z Ber li na i gi ta rzy -
sta Falk Zen ker z We i ma ru – re a li zu ją cy
włas ne pro jek ty ar ty stycz ne w dzie dzi nie
mu zy ki jaz zo wej oraz ek spe ry men tal nej.

Od 2003 ro ku ar ty ści ci two rzą wspól nie
pod naz wą Nu:n. Ła ciń skie sło wo nun zna -
czy “te raz”. In ten cją zes po łu jest z jed nej
stro ny wy ko ny wa nie mu zy ki śred nio wiecz -
nej w au ten tycz nych wnę trzach przez śpie -
wa czki, z dru giej zaś stro ny, ję zy kiem

współ czes nej im pro wi za cji mu zycz nej
prze kła da nie tre ści wy ko ny wa nych śpie -
wów na uni wer sal ny ję zyk czy stej mu zy ki
in stru men tal nej. Ten spo sób po dej ścia do
cho ra łu gre go riań skie go jest co raz bar dziej
po pu lar ny rów nież wśród pol skich wy ko -
naw ców. War to tu przy pom nieć wy stęp To -
ma sza Stań ko w płoc kiej ka te drze, któ ry
w 2001 ro ku im pro wi zo wał na te mat posz -
cze gól nych czę ści Mis sa de s. Do mi ni cus,
któ re wy ko ny wa ła gru pa śpie wa cza Bor nus
Con sort Mar ci na Szczy ciń skie go. Grupa
po now nie za go ści w Płoc ku 27 mar ca. Słu -
cha cze bę dą mo gli skon fron to wać za rów no
spo sób in ter pre ta cji, jak też wła ści wo ści
brzmie nio we oraz me lo dycz ne śpie wów li -
tur gicz nych po cho dzą cych z róż nych za kąt -
ków Eu ro py ze śpie wa mi wy ko ny wa ny mi
w prze szło ści na zie miach pol skich. 

Na stęp ny wie czór za re zer wo wa ny jest
dla Scho la An ti qua z Ma dry tu. 

Zes pół pow stał w 1984 ro ku i od po cząt ku
zaj mu je się ba da niem oraz wy ko naw stwem
niez na nych do tąd form mu zy ki cho ra ło wej
oraz wczes ną, pry mi tyw ną wie log ło so wo -
ścią. Człon ko wie Scho la An ti qua re kru tu ją

się ze zna ko mi te go chó ru chło pię ce go dzia -
ła ją ce go, przy Opac twie San ta Cruz des Val -
le de los Ca i dos. Oprócz lo kal nej twór czo ści
hisz pań skiej zes pół wy ko nu je wczes noś red -
nio wiecz ne śpie wy li tur gicz ne z te re nów
Włoch (tzw. cho rał be ne wen teń ski i am bro -
zjań ski) oraz Fran cji (tzw. cho rał gal li kań -
ski). Scho la An ti qua wy stę po wa ła pod czas
naj waż niej szych fe sti wa li mu zy ki daw nej na

te re nie Eu ro py, Ame ry ki, Azji oraz Ja po nii.
Zes pół do ko nał licz nych na grań dla ra dia
i te le wi zji hisz pań skiej, nie miec kiej i fran cu -
skiej. Bo ga ty pro gram, ja ki za pre zen tu ją
śpie wa cy, poz wo li za pew ne le piej poz nać tę
mu zy kę, któ ra to wa rzy szy ła li tur gii Ko ścio ła
hisz pań skie go przed 1400 la ty. 

Wszyst kie trzy kon cer ty po pro wa dzi
Piotr Oraw ski. Or ga ni za to ra mi fe sti wa lu
są: Urząd Mia sta Płoc ka, Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki, Pa ra fia Ka te dral na, Ku ria
Die ce zjal na Płoc ka. (rł)

Program festiwalu na str. 17

Jed nog ło so wy cros so ver

Sza now ni Pań stwo, 
Dro dzy Płoc cy Przed się bior cy,
zwra cam się do Pań stwa na ła mach me diów, ja ko naj szyb -

sze go i bar dzo sku tecz ne go noś ni ka in for ma cji, po nie waż pra -
gnę do trzeć ze swo im ape lem do jak naj wię kszej gru py przed-
się bior ców, rów nież tych, któ rzy pro wa dzą drob niej szą dzia łal -
ność. Od po nad sze ściu lat mam zasz czyt za rzą dzać na szym
pięk nym mia stem. To był do bry czas dla Płoc ka, prze de
wszyst kim dla te go, że w dzia ła nia sa mo rzą du ak tyw nie włą -
czy ło się wie le śro do wisk. Dzię ki te mu Płock tęt ni ży ciem, roz -
wi ja się, sy ste ma tycz nie odzy sku je po zy cję sto łecz ne go ksią -
żę ce go gro du i sku tecz nie ry wa li zu je z naj lep szy mi. To głów -

nie dzię ki Pań stwu – płoc kim pra co daw com po raz pier wszy od kil ku na stu lat w grud niu ub. ro ku
bez ro bo cie w Płoc ku spa dło po ni żej 10 proc.! Sta ra łem się w tych la tach wo bec lo kal nych firm sto -
so wać kon sek wen tnie kil ka za sad; po pier wsze nie przesz ka dzać, po dru gie za pew nić bar dzo du żą
licz bę in we sty cji miej skich, po trze cie zag wa ran to wać ucz ci wość po zy ski wa nia wy ko naw ców tych
in we sty cji w prze tar gach, po czwar te two rzyć do bre wa run ki do pro wa dze nia dzia łal no ści gos po -
dar czej, po pią te za pew nić sta bil ność lo kal ną w za kre sie za rzą dza nia, po dat ków, op łat...

Choć w tym cza sie by ły do bre i nie co gor sze dni do pro wa dze nia biz ne su i roz wo ju firm, to
róż ni ca w po rów na niu z dniem dzi siej szym jest do strze gal na dla nas wszyst kich. W cza sie kry -
zy su przy szła po ra na po dej mo wa nie nie kon wen cjo nal nych, cza sem, dzia łań. Dla te go po raz pier-
wszy zwra cam się do Pań stwa z proś bą i ofer tą. 

Ja ko mia sto ma my du żą szan sę, aby po mi mo kry zy su być miej scem sta bil nym, umiar ko wa -
nie, ale na dal sy ste ma tycz nie roz wi ja ją cym się. Ta ki cel po sta wi łem przed so bą i je stem prze ko -
na ny, że to nasz wspól ny cel. 

W Płoc ku, w po rów na niu z in ny mi mia sta mi, jest sto sun ko wo mniej wraż li wych na kry zys
branż biz ne so wych. Je śli głów ni pra co daw cy, tj. PKN Or len z gru pą ka pi ta ło wą oraz mia sto Płock
za trud nia ją ce łącz nie oko ło dwu dzie stu ty się cy osób, za cho wa ją zim ną krew i nie ule gną kry zy -

so wej pa ni ce, to osią gnie my je den z pod sta wo wych ele men tów re a li za cji po wyż sze go ce lu. Ja -
ki był by to przy kład dla in nych, gdy by naj bo gat si się pod da li?! Dla te go ape lu ję do OR LE NU,
a tak że do wszyst kich pra co daw ców aby: 

– po pier wsze, nie zwal niać pra cow ni ków, 
– po dru gie, za cho wać co naj mniej do tych cza so wy po ziom wy na gro dzeń,
– po trze cie, utrzy mać pla no wa ny po ziom in we sty cji i re mon tów, gdyż dziś są one tań sze do

re a li za cji niż w cza sie do brej ko niun ktu ry,
– po czwar te, uru cha miać in ne ele men ty po bu dza ją ce po pyt wew nętrz ny. 
Wszyst ko to mu si, w spo sób oczy wi sty, uw zględ niać bez pie czeń stwo fir my – w żad nym wy -

pad ku nie moż na do pu ścić do upad ku. Ze swej stro ny, w imie niu mia sta Płoc ka i je go jed no stek
or ga ni za cyj nych gwa ran tu ję: sta bil ność w za trud nie niu, wzrost płac na po zio mie 2008 ro ku, wię -
ksze na kła dy in we sty cyj ne i re mon to we w sto sun ku do ro ku ubieg łe go (po wię kszo ne jesz cze
o zdo by te środ ki z Unii Eu ro pej skiej), uru cha mia nie róż nych ini cja tyw, ma ją cych na ce lu kre o -
wa nie wię ksze go po py tu wew nętrz ne go (ja ko jed no z pod sta wo wych za le ceń na kry zys wię kszo -
ści eko no mi stów). 

Czas kry zy su w fun kcjo no wa niu na szych firm to wie le prob le mów, któ re al bo już nas dot knę ły, al -
bo mo gą sta no wić za gro że nie w naj bliż szej przy szło ści. Dla te go chcąc da lej ko or dy no wać dzia ła nia
sta bi li zu ją ce i roz wo jo we (w gra ni cach moż li wo ści sa mo rzą du), a tak że my śleć o dzia ła niach przy -
szło ścio wych za le ży mi na dog łęb nym za poz na niu się z Pań stwa opi nia mi do ty czą cy mi kry zy su: je -
go ewen tu al nych skut ków dla przy szło ści fir my, dla mia sta, dla po zio mu za trud nie nia, a tym sa mym
dla miesz kań ców. Po ze bra niu Pań stwa uwag, wnio sków, pro po zy cji i ocze ki wań od rzą du, sa mo -
rzą du lub in nych in sty tu cji oraz ich ana li zie przez spe cjal ny zes pół, po dej mę wszyst kie moż li we i do -
pusz czal ne pra wem dzia ła nia, by kry zys dot knął na sze mia sto w moż li wie naj mniej szym stop niu.

Pro szę zgła szać swo je prob le my i uwa gi dro gą ma i lo wą na adres pre zy dent@plock.eu lub
oso bi ście.

Ser decz nie po zdrawiam
Mi ro sław Mi lew ski

Pre zy dent Płoc ka
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Po ści ga ją się w Ate nach

Płock otrzy mał za pro sze nie na ko -
lej ne Mię dzy na ro do we Igrzy ska
Szkol ne, któ re w tym ro ku od bę dą się
w dniach 23 – 28 czer wca w Gre cji.
Po dob nie jak w la tach ubieg łych na -
sze mia sto i kraj re pre zen to wać bę -
dzie gru pa mło dych płoc kich spor -
tow ców, któ rzy ry wa li zo wać bę dą ze
swy mi ró wieś ni ka mi z kil ku dzie się -
ciu kra jów. Ate ny po kry wa ją kosz ty
zak wa te ro wa nia i wy ży wie nia de le -
ga cji, z bu dże tu mia sta zaś op ła co ny
zo sta nie prze lot i ubez pie cze nie
uczest ni ków.

Na od no wie nie ta bo ru

Do spół ki Ko mu ni ka cja Miej ska
wnie sio ny zo stał wkład pie nięż ny
w wy so ko ści 4 mln zło tych na pod -
wyż sze nie ka pi ta łu za kła do we go,
z przez na cze niem na za kup no wych
au to bu sów miej skich.

Na kul tu rę fi zycz ną

Roz strzy gnię ty zo stał kon kurs
ofert na re a li za cję za dań z za kre su
kul tu ry fi zycz nej i spor tu, któ re bę dą
re a li zo wa ne przez or ga ni za cje po za -
rzą do we. Łącz nie po dzie lo no 240 tys.
500 zło tych po mię dzy 11 or ga ni za cji.
Do fi nan so wa nie na re a li za cję przed-
sta wio nych pro jek tów w wy so ko ści
od 2,5 do 100 tys. zło tych otrzy ma ją:
Ucz niow ski Klub Spor to wy „70”,
Płoc ki Klub Ka ra te, UKS El jot, UKS
San da, Dzie cię ca Szkół ka Że glar ska,
In te gra cyj ny Klub Te ni sa, Ae ro klub
Zie mi Ma zo wiec kiej, Płoc kie To wa -
rzy stwo Wio ślar skie, pa ra fia św. Bar -
tło mie ja, Płoc ki Szkol ny Zwią zek
Spor to wy, Płoc kie To wa rzy stwo Sza-
cho we.

Na tu ry sty kę

Roz strzy gnię ty zo stał rów nież kon -
kurs ofert na za da nia z za kre su tu ry -
sty ki. Z bu dże tu mia sta przez na czo no
na do fi nan so wa nie tu ry stycz nych im -
prez 50 tys. zło tych. Po dzie lo no je
mię dzy ZHP i PTTK, któ re zor ga ni -
zu ją m.in. ogól no pol ski rajd „Wi sła
2009”, spa ce ry szla ka mi tu ry stycz ny -
mi Płoc ka i oko lic.

Wspie ra ją zdol nych

Na kon kurs do ty czą cy wspo ma ga -
nia dzie ci i mło dzie ży szcze gól nie
uzdol nio nej oraz pod wyż sza nia ja ko -
ści pra cy pla có wek oświa to wych
wpły nę ły dwie ofer ty. Wy mo gi kon -
kur su speł ni ło tyl ko To wa rzy stwo
Wspie ra nia Szkol nic twa Wyż sze go
i Oświa ty, je mu więc po wie rzo no re -
a li za cję za da nia, któ re bę dzie kon ty -
nu a cja dwóch pro jek tów: Del ta klub
i Na sza szko ła – szko łą wspie ra ją cą
uzdol nie nia. Na do fi nan so wa nie
w bu dże cie mia sta za re zer wo wa no
120 tys. zł. (j)

Prezydent zarządził
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* Oko ło 600 ma tu rzy stów za tań czy ło
wspól nie po lo ne za na Sta rym Ryn ku (27
lu te go).

* Ga le ria Wi sła otrzy ma ła ty tuł „Naj -
lep sze go Cen trum Han dlo we go” w kon -
kur sie Shop ping Cen ter Po land.

* „Ma ze i kiu Naf ta” otrzy ma ła od
ubez pie czy cie la trze cią tran szę od szko -
do wa nia (70 mln USD) za znisz czo ną
w po ża rze w 2007 ro ku ko lum nę de sty -
la cji próż nio wej.

* Woj ciech Ry gal ski, by ły dy rek tor
płoc kiej de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty
zo stał dy rek to rem Miej skie go Cen trum
Spor tu.

* Od 1 mar ca zdro ża ły śred nio o 9%
bi le ty Ko lei Ma zo wiec kich. Za prze jazd
z Płoc ka do Sier pca pła ci my 80 gr. wię -
cej, z Płoc ka do Kut na 1 zł wię cej.

* Wo je wo da Ma zo wiec ki po da ro wał
dwo rek w Że la zo wej Wo li Na ro do we -
mu In sty tu to wi Fry de ry ka Cho pi na.

* Od mar ca dy rek to rem Mu ze um Die -
ce zjal ne go jest ks. Ste fan Ceg łow ski. Za -
stą pił on ks. kan. Bro ni sła wa Gwia zdę,
któ ry kie ro wał pla ców ką od 1993 ro ku.

* Agen cja Fitch Ra tings ob ni ży ła
PKN Or len mię dzy na ro do wy dłu go ter -
mi no wy i krót ko ter mi no wy ra ting kre -
dy to wy z po wo du wzro stu za dłu że nia
kon cer nu.

* PWSZ pod pi sa ła z Płoc ką Or kie strą
Sym fo nicz ną umo wę o współ pra cy. Do -
ty czyć bę dzie ona prze de wszyst kim re -
a li zo wa nych już z chó rem Vox Ju ven tu -
tis pro jek tów mu zycz nych.

* MDK og ło sił ko lej ną edy cję fe sti -
wa lu dzie ci i mło dzie ży „He ca”. Na
zgło sze nia uczest ni ków cze ka do 15
kwiet nia.

* Po zwy cię stwie z Mie dzią Le gni ca
32:30 pił ka rze Wi sły Płock wró ci li na
miej sce wi ce li de ra.

* Praw do po dob nie gwia zdą te go rocz -
ne go fe sti wa lu Ci ne ma gic (19-20 czer w-
ca) bę dzie Jan No wic ki, któ ry w Płoc ku
pla nu je swój be ne fis.

* No we Ki no Przed wioś nie roz po czę -
ło cykl „Fil mo wych spot kań” z ki nem
nie ko mer cyj nym. Se an se w po nie dział ki
o godz. 19.

* Au dio ri ver, le gen dy „Gwia zdy
w Wi śle” oraz stro na in ter ne to wa z fo to -
ga le rią Płoc ka zgło szo ne zo sta ły na III
Fe sti wal Pro mo cji Miast i re gio nów.

* Płoc kie che er le a der ki z zes po łów:
Show dan ce i Pa ra di se wy gra ły Ogól no -
pol ski Tur niej Che er le da ders o pu char
bur mi strza Ocho ty.

* Ju nio rzy Wi sły – po do piecz ni Bo g-
da na Ja ni szew skie go i Mi cha ła Skór -
skie go zdo by li ty tuł Mi strza Pol ski Ju -
nio rów.

* Roz po czął się na bór kan dy da tek do
ko lej nej edy cji kon kur su Miss Ma zo -
wsza.. Pier wsze eli mi na cje 4 kwiet nia
w Przas ny szu.

* Zes pół Szkół Bu do wla nych otrzy-
mał no wy sztan dar, któ ry po świę cił bp
Ro man Mar cin kow ski. (j)
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Praw do po dob nie już pod ko niec
kwiet nia zo sta nie otwar ta dru ga w Płoc -
ku ga le ria han dlo wa „Mo sty”, któ ra
pow sta je na ro gu ulic: Biel skiej, Ty siąc -
le cia i Prze my sło wej. Nie ste ty, ki no ma -
ni bę dą mu sie li uz bro ić się w cier pli -
wość, bo Ci ne ma Ci ty czyn ne bę dzie
do pie ro je sie nią. A wszyst ko przez
prob le my z grun tem. Aby kon struk cja
by ła sta bil na, trze ba wy wier cić stud nie
o głę bo ko ści ok. 10 me trów, na stęp nie
za lać je be to nem i do pie ro wte dy pow-
sta ną wła ści we fun da men ty. 

W in nych czę ściach bu dyn ku do bie -
ga ją koń ca pra ce kon struk cyj ne, wy ko -
ny wa ne są in sta la cje wen ty la cji i kli ma -

ty za cji. Pra ce idą peł ną pa rą, aby 25
kwiet nia pier wsi klien ci mo gli zro bić
za ku py w „Mo stach”. 

Przy pom nij my, że ga le ria bę dzie mia -
ła bli sko 50 tys. m kw. Ca ły bu dy nek
ma być poz ba wio ny ba rier ar chi tek to -
nicz nych. Za pla no wa no rów nież 700
miejsc par kin go wych. In we sto rem jest
Atrium Eu ro pe an Re al Esta te, któ ry do
dzia łal no ści ope ra cyj nej w Pol sce po -
wo łał spół kę Man hat tan Re al Esta te
Ma na ge ment. Za rzą dza ona 13 obiek ta -
mi w Pol sce i jed nym na Ło twie, m.in.
Ga le rią Co per ni cus w To ru niu, CH Re -
du ta i CH Tar gó wek w War sza wie. 

(m.d.)

Na ra zie bez ki na

Już wkrót ce w po nad dwu dzie stu
płoc kich ap te kach po ja wią się po jem ni -
ki na prze ter mi no wa ne le ki. Jest to pi lo -
ta żo wa ak cja Urzę du Mia sta Płoc ka
i Związ ku Gmin Re gio nu Płoc kie go.
Prze ter mi no wa ne me dy ka men ty to od -
pa dy nie bez piecz ne, któ re nie po win ny
tra fiać do zwy kłe go po jem ni ka na śmie -
ci. Le ki mu szą być uniesz ko dli wia ne
ina czej niż zwy kłe od pa dy ko mu nal ne,
więc naj czę ściej są spa la ne w spe cjal -
nych pie cach, dzię ki cze mu uda je się
unik nąć za nie czysz cze nia śro do wi ska. 

Miesz kań cy bę dą mo gli nie od płat nie
zo sta wiać le ki w wy ty po wa nych ap te -
kach. Kosz ty od bio ru, tran spor tu
i uniesz ko dli wie nia po no si Urząd Mia -
sta. W tym ro ku prze wi dzia no na ten cel
6 tys. zł. 

Wy kaz ap tek przyj mu ją cych prze ter -
mi no wa ne le ki: „FAR MI KA”, al. Ja cho -
wi cza 17, „RO DZIN NA”, ul. Ko le gial na

30 (wej ście od ul. Gra dow skie go), „NA -
SZE ZDRO WIE”, ul. Ko le jo wa 41,
„DBAM O ZDRO WIE”, ul. Wy szo -
grodz ka 163, al. Ko by liń skie go 6, ul.
Wol skie go 6/1, „NA SZA AP TE KA”, ul.
Che mi ków 7, „ZDRO WIE”, ul. No wy
Ry nek 2, „EU RO AP TE KA”, ul. No wy
Ry nek 5, „ME DIC -FARM”, ul. Bo ro -
wic ka 1, „HA AL”, ul. Har cer ska 89,
„ELI XIR”, ul. Wy szo grodz ka 140,
„MFB”, ul. Mio do wa 2, ul. Mio do wa 8,
ul. Ko le jo wa 16, „ZIE LO NY JAR”, ul.
Ar mii Kra jo wej 2, „ŚW. AN NY”, ul.
Ko cha now skie go 22A, „ESKU LAP”, ul.
Prze my sło wa 1, „LA WEN DA”, ul. Gie -
rzyń skie go 17, „AP TE KA PRY WAT -
NA”, ul. Re ja 15/3 (w przy chod ni),Fun -
da cja Po mo cy Wo je wódz kie mu Szpi ta -
lo wi Zes po lo ne mu „AP TE KA W
PŁOC KU”, ul. Me dycz na 19, „NA
SKAR PIE”, ul. Jas na 13, „AR NI KA”,
ul. Gie rzyń skie go 17. (a.g.)

Za nieś le ki do ap te ki

Do bra wia do mość dla kie row ców, któ -
rzy przy jeż dża ją do Ga le rii Wi sła: zo sta -
ły wpro wa dzo ne zmia ny w sy ste mie op łat
par kin go wych. Od 1 mar ca pier wsze
czte ry go dzi ny par ko wa nia są dar mo we.
Do tej po ry op ła ta 3,5 zł/go dzi nę obo wią -

zy wa ła już po dwóch go dzi nach; te raz
płat ny jest po stój od pią tej go dzi ny. 

– Ogra ni cze nie cza so we bez płat ne go
par ko wa nia jest uza sad nio ne dą że niem
do unik nię cia zaj mo wa nia miejsc przez
kie row ców, któ rzy nie są klien ta mi Ga le -
rii – mó wi Iza be la Tu chol ska, mar ke ting
ma na ger Ga le rii Wi sła. (m.d.)

Po sto isz dłu żej

Mi nęło pół miesiąca
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

W ma te ria le zna laz ły się 22 przed-
sięw zię cia za pla no wa ne na 2009 rok. 

– Przed sta wi liś my te naj wię ksze –
mó wił za stęp ca pre zy den ta To masz

Kol czyń ski. – Trud no jest wy brać in we -
sty cje, któ re są naj waż niej sze, bo prze-
cież bu do wa np. na wet nie wiel kie go od -
cin ka ma łej uli czki, dla jej miesz kań ców
jest niez wy kle waż na. 

I tak np. w czer wcu br. ma zo stać
opra co wa na do ku men ta cja pro jek to wo -
kosz to ry so wa no wych par kin gów, któ re
ma ją pow stać na Sta rym Mie ście. Pod
ko niec czer wca ma być też go to wy po -
dob ny do ku ment do ty czą cy prze bu do -
wy uli cy Me dycz nej wraz z bra ku ją cą
in fra struk tu rą. Mie siąc póź niej do
Urzę du Mia sta zo sta nie do star czo na do -
ku men ta cja pro jek to wo -kosz to ry so wa,
któ ra po ka że jak bę dzie wy glą dać bez -
ko li zyj ne skrzy żo wa nie li nii ko le jo wej
z al. Pił sud skie go z uw zględ nie niem li -
nii tram wa jo wej. Nie co wcześ niej, bo
pod ko niec mar ca go to wa bę dzie do ku -
men ta cja bu do wy kom plek su oświa to -
we go przy ul. Har cer skiej wraz z bu do -
wą pół noc ne go się ga cza ul. Ką to wej
oraz bra ku ją cą in fra struk tu rą i par kin -
giem. 

Obec nie trwa ją pra ce niez będ ne do
wszczę cia po stę po wa nia o udzie le nie
za mó wie nia pub licz ne go na re a li za cję
za da nia pn. Bu do wa przed szko la na
osie dlu Ra dzi wie. 

Jest już poz wo le nie na bu do wę za ple -
cza szko le nio wo -so cjal no -tech nicz ne go
i zło żo no wnio ski o wy da nie poz wo leń
na bu do wę por tu jach to we go wraz z in -
fra struk tu rą tech nicz ną. Na Płoc kim
Na brze żu Wi śla nym trwa ją już pra ce
przy prze bu do wie sie dzi by Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go. Za koń -
cze nie ich na stą pi za 20 mie się cy. 

Mia sto przy go to wu je się tak że do 
og ło sze nia prze tar gu na re mont ul. Wy -
szo grodz kiej (od al. Ki liń skie go do ul.
Gra nicz nej). 

Waż nym za da niem w 2009 ro ku bę dą
tak że pra ce przy go to waw cze do bu do -
wy dwóch ob wod nic Płoc ka. W przy -
pad ku ob wod ni cy pół noc nej, mia sto
mu si wy bu do wać ok. 10 km dro gi od
ul. Wy szo grodz kiej do Go ślic. Ca łość
in we sty cji pro wa dzi Ge ne ral na Dy rek -
cja Dróg Kra jo wych i Au to strad. W ma -
ju 2008 ro ku Urząd Mia sta otrzy mał
z GDDKiA pro to kół za twier dza ją cy
„Kon cep cję pro gra mo wą bu do wy no -
we go od cin ka dro gi kra jo wej nr 60 od
węz ła Wy szo grodz ka do Go ślic”. 

– Pod ję to czyn no ści ge o de zyj ne,
w wy ni ku któ rych na stą pi ło oka za nie
gra nic wła ści cie lom dzia łek, przez któ -
re bę dzie prze bie gać ob wod ni ca – czy -
ta my w ma te ria le przy go to wa nym na
se sję Ra dy Mia sta. Obec nie pro wa dzo -
ne są dal sze pra ce przy go to waw cze, do -
ty czą ce opra co wa nia do ku men ta cji,
któ ra jest niez będ na do uzy ska nia de cy -

zji o usta le niu lo ka li za cji dro gi. GDD-
KiA przy go to wu je się rów nież do opra-
co wa nia pro jek tu bu do wla ne go oraz
uzy ska nia poz wo le nia wod no -praw ne -
go i poz wo le nia na bu do wę. Po uzy ska -
niu wszyst kich niez będ nych de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych i za koń cze niu prac
pro jek to wych oraz wy ku pie grun tów,
zo sta nie og ło szo ny prze targ na bu do wę.
W związ ku z re a li za cją in we sty cji mia -
sto ma już kon cep cję bu do wy dwu po -
zio mo we go węz ła „Wy szo grodz ka”.
Wkrót ce po wi nien zo stać og ło szo ny
prze targ na opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wo -kosz to ry so wej. 

Na bu do wę ob wod ni cy pół noc nej
Płoc ka pla no wa ne jest po zy ska nie środ-
ków unij nych. 

Trwa ją też pra ce przy go to waw cze
do bu do wy dru giej ob wod ni cy miasta
– pół noc no -za chod niej. Ma ona roz po -
czy nać się w miej scu skrzy żo wa nia

z ob wod ni cą pół noc ną (wę zeł Bo ry -
sze wo) i biec w re jo nie ul. Ję drze je wo
(wę zeł Biel ska), wzdłuż ul. Dłu giej (w
re jo nie skrzy żo wa nia ul. Dłu giej z Ma -
szew ską), łu kiem w kie run ku ul. Do -
brzyń skiej (wia duk tem) i da lej do ul.
Szpi tal nej. Au to rem do ku men ta cji pro-
jek to wo -kosz to ry so wej jest fir ma
Tran spro jekt Gdań ski, któ ra prze dło -
ży ła in we sto ro wi „Kon cep cję pro gra -
mo wą no wo pro jek to wa ne go od cin ka
ob wod ni cy”. Te raz pro jek tant mu si
spo rzą dzić i zło żyć wnio sek o wy da nie
de cy zji śro do wi sko wych. Niez będ ne
też jest przy go to wa nie do ku men ta cji
ge o de zyj no -kar to gra ficz nej, wy ko na -
nie pro jek tu bu do wla ne go i wy ko naw -
cze go i otrzy ma nie poz wo le nia na bu -
do wę. W przy pad ku ob wod ni cy pół -
noc no -za chod niej mia sto tak że bę dzie
się sta rać o fi nan so wa nie ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej. 

W 2009 ro ku za koń czy się bu do wa
dróg do ja zdo wych (od ci nek IV) do no -
we go mo stu. Do wy ko na nia zo stał

m.in. wia dukt w cią gu ul. Cie cho mi-
c kiej. Je go bu do wa mia ła za koń czyć się
w stycz niu br., ale tak się nie sta ło. 

15 grud nia 2008 r. roz po czę to od biór
ro bót na dro dze głów nej. Jed nak 30 sty-
cz nia wy stą pio no do in ży nie ra kon trak -
tu o pod ję cie dzia łań, zmie rza ją cych do
od mo wy wy sta wie nia Świa dec twa Przy -
ję cia Ro bót, z po wo du nie do star cze nia
przez wy ko naw cę in wen ta ry za cji ge o -
de zyj nej po wy ko naw czej, niez będ nej do
uzy ska nia poz wo le nia na użyt ko wa nie
od cin ka IV. Po nie waż wnio sek wy ko -
naw cy zo stał odrzu co ny, pod ję to dzia -
ła nia, zmie rza ją ce do na li cza nia kar
umow nych za pi sa nych w kon trak cie. 

W ra mach in we sty cji trze ba jesz cze
m.in. upo rząd ko wać plac bu do wy, po -
sa dzić zie leń i wy ko nać przej ście dla
zwie rząt w prze pu ście. Zgod nie z umo -
wą pra ce te ma ją za koń czyć się 30 ma -
ja 2009 r. 

W związ ku z za pla no wa nym apli ko -
wa niem o do fi nan so wa nie bu do wy dróg
do ja zdo wych ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej, w li sto pa dzie 2008 ro ku mia sto
zło ży ło od po wied ni wnio sek. Zo stał on
po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ny i przy ję ty
do oce ny me ry to rycz nej. Sta ra my się,
aby 85 proc. kosz tów przed sięw zię cia,
czy li po nad 53 mln zł zo sta ły sfi nan so -
wa ne ze środ ków zew nętrz nych. 

Dy sku sja

Nie wszy scy rad ni by li za do wo le ni
z przed sta wio ne go ma te ria łu. – Po win -
niś my wie dzieć, jak za pla no wa ne in we -
sty cje wpły ną na za dłu że nie Płoc ka –
mó wił Piotr No wic ki. – Ma my kry zys,

któ ry już pew nie nie dłu go zacz nie być
od czu wal ny w na szym mie ście. Praw-
do po dob nie zmniej szą się np. do cho dy
z po dat ków. Czy w ta kim ra zie in we sty -
cje te są do zre a li zo wa nia? 

No wic ki do ma gał się tak że, aby zo -
stał przed sta wio ny har mo no gram re a li -
za cji za mie rzo nych in we sty cji. – Po -

nad to każ de du że przed sięw zię cie po -
win no zo stać po dzie lo ne na eta py,
a płoc cza nie po win ni wie dzieć, ja ki jest
stan za a wan so wa nia ro bót – mó wił. –
Uwa żam, że np. w przy pad ku bu do wy

ob wod ni cy pół noc no -za chod niej Płoc -
ka, ja ko pier wszy po wi nien być wy bu -
do wa ny wę zeł „Oto liń ska”.

Na za rzu ty od po wia dał za stęp ca pre -
zy den ta To masz Kol czyń ski. – Har mo -
no gram prac, czas ich wy ko na nia i źró -
dła fi nan so wa nia okre ślo ne są w Wie lo -
let nim Pla nie In we sty cyj nym – wy jaś -
niał. – Co ro ku bę dzie on ak tu a li zo wa -
ny. W ma te ria le se syj nym przed sta wi -
liś my in we sty cje, któ re bę dą re a li zo wa -
ne w 2009 ro ku z bu dże tu mia sta lub ze
środ ków unij nych, o ile jest to za pi sa ne. 

Za stęp ca Pre zy den ta mó wił tak że, że
każ da wię ksza in we sty cja zo sta ła po -
dzie lo na na eta py. – Na przy kład
w przy pad ku ob wod ni cy pół noc no -za -
chod niej pier wszym eta pem są pra ce
pro jek to we – mó wił. – Do pie ro po ich
za koń cze niu bę dzie moż na wyz na czyć
ko lej ne eta py. 

To masz Kol czyń ski przyz nał, że
trud ne jest okre śle nie, któ re przed się-
w zię cia po win ny być wy ko na ne w pier -
wszej ko lej no ści. – Fa chow cy mó wią,
że przy bu do wie ob wod ni cy naj waż niej -
sza jest bu do wa dro gi od uli cy Łu ka sie -
wi cza do uli cy Biel skiej – wy jaś niał. –
Ide al nym roz wią za niem by ło by zre a li -

zo wa nie ca łe go za da nia w jed nym cza-
sie, ale na to po trze ba ogrom nych środ-
ków. 

Rad na El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka
mia ła za strze że nia do zre a li zo wa nej już
in we sty cji, a mia no wi cie do łącz ni ka
po mię dzy ul. Zbo żo wą a Ar mii Kra jo -
wej. – Miesz kań cy skar żą się, że do ko -
na no już od bio ru, a wie le rze czy wy ko -
na nych jest nie tak jak po win no, np. na
środ ku chod ni ka stoi znak dro go wy –

de ner wo wa ła się. – Aby go omi nąć
mat ka z wóz kiem mu si al bo wjeż dżać na
jezd nię, al bo iść po bło cie. 

– In we sty cja nie zo sta ła jesz cze za -
koń czo na, więc nie ma jej od bio ru –
wy jaś niał To masz Kol czyń ski. – Nie

ma jesz cze np. sta łe go oz na ko wa nia,
a je dy nie tym cza so we. Po nad to trze ba
jesz cze wy ko nać m.in. oz na ko wa nie po -
zio me. Do pie ro wte dy in we sty cję bę dzie
moż na uz nać za za koń czo ną. 

Piotr Ja ro szew ski chciał, aby wła dze
mia sta za sta no wi ły się nad prze bu do wą
sta dio nu Wi sły. – Ape lo wał bym o spo -
wol nie nie te go przed sięw zię cia do mo -
men tu aż uda się po zy skać środ ki zew -
nętrz ne – mó wił. 

Za stęp ca Pre zy den ta wy jaś nił, że nie -
ba wem do ra tu sza ma ją wpły nąć róż ne
kon cep cje prze bu do wy sta dio nu. – Wte -
dy też oka że się, czy są one moż li we do
zre a li zo wa nia przez mia sto, gdyż fir ma
któ ra je przy go to wu je mu si przed sta wić
tak że kosz ty – mó wił. 

Po wy słu cha niu wszyst kich wy jaś -
nień dzie wię ciu rad nych zag ło so wa ło
za przy ję ciem in for ma cji do ty czą cej
przy go to wa nia naj waż niej szych in we -
sty cji miej skich za pla no wa nych na
2009 rok, a dzie się ciu wstrzy ma ło się
od gło su. 

Mał go rza ta Da nie luk
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Na lu to wej se sji rad ni za poz na li się z in for ma cją do ty czą cą przy go to wań do wy bra nych, naj waż -
niej szych in we sty cji miej skich

W mieście bę dzie się dzia ło
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Wszyst ko za czę ło się od za pre zen to -
wa nia przez rad ną PiS Wio let tę Kul pę
sta no wi ska. Mo że my w nim prze czy tać:
Rad ni Płoc ka wy ra ża ją swo je za nie po ko -
je nie obec ną sy tu a cją w PKN Or len i in -
for ma cja mi pra so wy mi, zwią za ny mi
z pla no wa ny mi zwol nie nia mi pra cow ni -
ków fir my. Obec nie PKN Or len wraz
z gru pą ka pi ta ło wą two rzą łącz nie bli sko
10 tys. miejsc pra cy. 

Po raz pier wszy osią gnę liś my w grud -
niu ubieg łe go ro ku w na szym mie ście po -
ziom bez ro bo cia po ni żej 10 proc., nie ste -
ty, pla no wa ne zwol nie nia mię dzy in ny mi
w PKN Or len mo gą spo wo do wać znów
po wrót do kil ku na sto pro cen to we go po -
zio mu. 

Dru gim as pek tem w kon tek ście współ -
pra cy mia sta z fir mą PKN Or len są in for -
ma cje o pla no wa nym wy co fa niu się fir my
ze wspól nych przed sięw zięć dla mia sta
i je go miesz kań ców. Nie do za ak cep to wa -
nia są: chęć wy co fa nia się ze współ fi nan -
so wa nia Płoc kie go Par ku Prze my sło wo -
Tech no lo gicz ne go, za nie cha nie dal sze go
spon so ro wa nia Spor to wej Spół ki Ak cyj -
nej Wi sła Płock, wy co fa nie się z pod ję tej
in ten cji współ fi nan so wa nia ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej, czy nie pod ję cie roz -
mów w tak waż nej – w kon tek ście
uspraw nie nia tran spor tu dla spół ki – in -
we sty cji, ja ką jest bu do wa ob wod ni cy
pół noc no -za chod niej.

Fir ma PKN Or len jest nie ro zer wal nie
zwią za na z na szym mia stem, dla te go
wspól ne przed sięw zię cia obej mo wa ły
rów nież z do brym skut kiem dzia ła nia na
płasz czyź nie kul tu ry i im prez ma so wych
or ga ni zo wa nych dla miesz kań ców Płoc -
ka, o or ga ni za cję któ rych ma my po waż ne
oba wy.

Wo bec ta kiej sy tu a cji i in for ma cji do cie -
ra ją cych do miesz kań ców po przez lo kal ne
me dia, ape lu je my do władz PKN Or len
o pod ję cie roz mów z Pre zy den tem Mia sta
Płoc ka na te mat za kre su i form dal szej
współ pra cy oraz współ fi nan so wa nia klu -
czo wych dla mia sta in we sty cji. Sko ro wła -
dze PKN Or len ma ją wąt pli wo ści co do
za sad no ści wy dat ko wa nia środ ków fi nan -
so wych w ra mach wspól nych przed się-
w zięć pro po nu je my pod ję cie roz mów, 
ma ją cych na ce lu usta le nie wza jem nej
płasz czyz ny po ro zu mie nia i usta le nia no -
wych za sad i form fi nan so wa nia róż nych
ob sza rów dzia łal no ści na sze go mia sta. 

Wio let ta Kul pa za pro po no wa ła, aby
pod tym sta no wi skiem pod pi sa li się wszy -
scy rad ni (nie tyl ko PiS-u), a ca łość zo sta -
ła prze sła na do pre ze sa PKN Or len.

Na ta kie roz wią za nie nie chcie li się
zgo dzić rad ni z in nych klu bów. – Pro szę
przed sta wić do ku men ty, któ re po twier -
dzą, że Or len chce wy co fać się z fi nan so -
wa nia płoc kich in we sty cji – ape lo wał
Piotr No wic ki z SLD. – Prze cież pre zy -
dent Mi lew ski pod pi sy wał po ro zu mie nia
z Or le nem w spra wie do fi nan so wa nia.
Cho dzi tu o bar dzo wy so kie kwo ty. Trze-
ba więc po roz ma wiać z pre ze sem fir my.
Mu si my mieć kon kret ną wie dzę, co dzie -
je się w Or le nie. 

Wio let ta Kul pa pow ta rza ła, że pre zes
Or le nu w me diach mó wił, że kry zys nie
omi nie je go fir my. – Ro la rad ne go nie
za wsze jest ła twa – mó wi ła. – To my mu -
si my po dej mo wać de cy zje waż ne dla
miesz kań ców. 

Ar tur Ja ro szew ski z PO chciał wie -
dzieć, jak wy glą da ją roz mo wy władz mia -
sta z za rzą dem Or le nu. 

W koń cu Ma rek Krysz to fiak (PiS) za -
pro po no wał, aby zro bić przer wę na na ra -
dę w klu bach. – Chciał bym tyl ko przy-
pom nieć, że gdy Ko mi sja Re wi zyj na mia ła
swo je po sie dze nie wy ja zdo we na sta dio nie
Wi sły, to pre zes Ożóg po wie dział, że nie
ma żad nej współ pra cy z Or le nem i że nie
mo że dojść do spot ka nia – mó wił.

Po po nad go dzin nej przer wie i na ra -
dach w klu bach, rad ni znów spot ka li się
na sa li obrad. – Za rzu ty są bar dzo po waż -
ne i do pó ki nie bę dzie my mie li od po wied -
nich do ku men tów z Or le nu, nie pod pi sze -
my się pod tym sta no wi skiem – po raz ko -
lej ny ar gu men to wał Piotr No wic ki. –

Pro po nu ję, aby spot kać się naj pierw
z wła dza mi spół ki na nadz wy czaj nej se sji
Ra dy Mia sta i do pie ro wte dy usto sun ko -
wać się do sy tu a cji.

– A ja pro po nu ję, aby sta no wi sko zo -
sta ło wpro wa dzo ne pod obra dy w for -
mie uch wa ły na dzi siej szą se sję – mó -
wi ła Kul pa.

Za ta kim roz wią za niem zag ło so wa ło
12 rad nych, ty lu sa mych by ło prze ciw.
Zgod nie z za sa da mi, wnio sek upadł. – W
ta kim ra zie sta no wi sko to przed sta wi my
ja ko rad ni Pra wa i Spra wie dli wo ści
i prze śle my do Or le nu – za koń czy ła dy -
sku sję zde ner wo wa na Kul pa. 

Mał go rza ta Da nie luk

Od stycz nia do grud nia 2008 ro ku ko mi -
sja od by ła 16 po sie dzeń, w tym trzy wspól-
nie z in ny mi ko mi sja mi RM oraz jed no wy -
ja zdo we, któ re go ce lem by ła wi zy ta cja bo -
isk szkol nych oraz wy po sa że nia pla có wek
oświa to wych. Dwu na stu człon ków pod
prze wod nic twem El żbie ty Ga piń skiej zaj-
mo wa ło się m.in. ana li zą sy ste mu och ro ny
zdro wia w Płoc ku – kon trak ta mi z NFZ
oraz pro fi lak tycz ny mi pro gra ma mi zdro -
wot ny mi. Oma wia li rów nież sy tu a cję be z-
dom nych płoc czan, za poz na li się z in for -

ma cją o po mo cy udzie la nej miesz kań com
przez Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej
oraz za ję li się spra wo zda niem z dzia łal no -
ści Płoc kie go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
za 2007 rok. Przed mio tem obrad by ło tak -
że bez pie czeń stwo dzie ci i mło dzie ży
w szko le oraz w dro dze do szko ły, a tak że
pro po zy cje pro gra mo we dla ucz niów
w cza sie fe rii zi mo wych. Ko mi sja wy pra -
co wa ła sześć wnio sków, któ re skie ro wa ła
do Pre zy den ta oraz do Ko mi sji Skar bu,
Bu dże tu i Gos po dar ki Fi nan so wej RM. 

Dwu na stu człon ków ko mi sji – pod
prze wod nic twem Wie sła wa Kos sa kow -
skie go – od by ło w 2008 ro ku 17 po sie -
dzeń, w tym kil ka wspól nych z in ny mi
ko mi sja mi, do ty czą cych m.in. prac nad
uch wa le niem bu dże tu mia sta i dzia łal -
no ści Wi sły Płock. Na spot ka niach zaj-
mo wa no się m.in. za gos po da ro wa niem
No we go Ryn ku, re mon tem am fi te a tru
oraz fun kcjo no wa niem i ewen tu al ną
pry wa ty za cją Za kła du Uty li za cji Od pa -
dów Ko mu nal nych w Ko bier ni kach.
Człon ko wie oce ni li este ty kę mia sta,
stan zie le ni oraz Skar py Wi śla nej oraz
do ko na li po rów na nia fun kcjo no wa nia

ko mu ni ka cji miej skiej w la tach 2005-
2007 w mia stach, w któ rych miesz ka
ok. 100 tys. osób. Przed mio tem obrad
by ło tak że bu dow nic two miesz ka nio we
w Płoc ku oraz re wi ta li za cja Sta re go
Mia sta. Człon ko wie ko mi sji spot ka li się
rów nież z za rzą da mi spó łek miej skich
i za poz na li się z ich fun kcjo no wa niem
w 2007 ro ku. Mó wio no tak że o re a li za -
cji uch wa ły do ty czą cej roz wią zy wa nia
prob le mu bez ro bo cia w Płoc ku oraz za -
poz na no się z per spek ty wa mi po zy ski -
wa nia środ ków zew nętrz nych na in we -
sty cje miej skie. Pod czas obrad ko mi sja
wy pra co wa ła 11 wnio sków i opi nii.

Ko mi sji Gos po dar ki Ko mu nal nej 

W 2008 ro ku dzie wię ciu człon ków
ko mi sji spot ka ło się na 16 po sie dze -
niach, w tym czte ry od by ły się wspól nie
z in ny mi ko mi sja mi RM. Obra dom
prze wod ni czy ła Bar ba ra Smar dzew ska -
Czmiel. Człon ko wie oma wia li m.in.
stan przy go to wań do naj waż niej szych
in we sty cji miej skich za pla no wa nych na
2008 rok oraz stan przy go to wań do bu -
do wy naj waż niej szych in we sty cji dro-
go wych: ob wod ni cy pół noc nej i pół noc -
no -za chod niej. Te ma tem obrad by ły
tak że: dro gi do ja zdo we do no we go mo -
stu, miej sco we pla ny za gos po da ro wa nia

prze strzen ne go oraz in we sty cje i re mon -
ty w ob sza rze kul tu ry, spor tu, oświa cie
i służ bie zdro wia. Ko mi sja za ję ła się
rów nież in for ma cją i oce ną sta nu bez-
pie czeń stwa pub licz ne go w 2007 ro ku
oraz za mie rze nia mi in we sty cyj ny mi do -
ty czą cy mi re wi ta li za cji płoc kiej Sta rów -
ki w la tach 2008-2010. Za sta na wia no
się rów nież nad pla na mi i moż li wo ścia -
mi po wię ksze nia gra nic ad mi ni stra cyj -
nych Płoc ka oraz po zy ski wa nia środ-
ków zew nętrz nych na in we sty cje.
W 2008 ro ku ko mi sja wy pra co wa ła dwa
wnio ski oraz dwie opi nie. 

Ko mi sji In we sty cji, 
Roz wo ju i Bez pie czeń stwa 

Spra wo zda nia
Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej 

Szko ła Pod sta wo wa nr 5 bę dzie re a li -
zo wa ła Ogól no pol ski Pro gram Chó rów
Szkol nych „Śpie wa ją ca Pol ska”. To już
ko lej na edy cja pro gra mu og ło szo ne go
przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go oraz Na ro do we Cen trum
Kul tu ry w War sza wie. 

Ak cja ma na ce lu wspar cie roz wo ju szkol-
nych chó rów, od no wie nie ru chu chó ra li sty ki
szkol nej, upo wszech nie nie śpie wu oraz edu -
ka cję ar ty stycz ną dzie ci i mło dzie ży.

Za ję cia są współ fi nan so wa ne ze środ-
ków po zo sta ją cych w dys po zy cji mi ni -
ster stwa. Wnio sek o do fi nan so wa nie
skła da gmi na, któ ra mu si po kryć 40
proc. wszyst kich kosz tów, zwią za nych
z prze pro wa dze niem za jąć dy dak tycz -
nych. Na to miast Na ro do we Cen trum
Kul tu ry po kry wa 60 proc. wy dat ków na
wy na gro dze nie dla oso by pro wa dzą cej
za ję cia od 2 mar ca do 19 grud nia 2009
ro ku (oprócz wa ka cji). (m.d.)

Roz śpie wa na „piąt ka”

Dłu gą dy sku sję, z po nad go dzin ną przer wą wy wo ła ło na ostat niej
se sji Ra dy Mia sta sta no wi sko rad nych w spra wie PKN Or len

Po dzie le ni rad ni
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Człon ko wie wszyst kich ko mi sji opi nio wa li ma te ria ły i pro jek ty uch wał na se sje
Ra dy Mia sta Płoc ka i 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 oraz uczest ni czy li w róż ne go ro dza ju spot ka niach, uro czy sto -
ściach i wy sta wach. (m.d.)
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Dwie ofer ty wpły nę ły na og ło szo ny
przez Urząd Mia sta prze targ na bu do wę
ha li spor to wo -wi do wi sko wej.

W ha li, któ ra pow sta nie na tzw. Pla cu
Ce le bry, od by wać się bę dą głów nie za -
wo dy spor to we, w tym im pre zy ran gi
mię dzy na ro do wej. Obiekt zo sta nie rów -
nież przy sto so wa ny do or ga ni zo wa nia
wi do wisk, wy staw i tar gów. Na wi dow -
ni bę dzie mog ło za siąść bli sko 5,5 tys.
osób. Wy ko naw ca zaj mie się rów nież
za gos po da ro wa niem te re nu wo kół ha li.
Wy bu du je m.in. dwu po zio mo wy par -
king na 500 miejsc po sto jo wych. Plac

na to miast wy peł nią te re ny zie lo ne
o cha rak te rze par ko wym. 

O za da nie ubie ga ły się dwa kon sor -
cja: pier wsze z PE TRO Me cha ni ką ja ko
li de rem i kwo tą bli sko 114 mln zł brut to
(człon ko wie to PW Ebud -Prze my słów ka
Sp. z o.o. i Sport Halls Sp. z o.o.) i dru gie
z Vec trą S.A. ja ko li de rem (par tne rem jest
BBR Pol ska Sp. z o.o.), któ re zapro po -
nowało wy bu do wa nie ha li za nie wie le po -
nad 100 mln zł brut to. I to właśnie to kon-
sorcjum zostało wybrane na wykonawcę
hali. Ma ono 18 mie się cy na wy wią za nie
się z umo wy. (m.k.)

Chcą wy bu do wać ha lę 

To masz Gor czy ca (32 l.) zo stał no -
wym Rzecz ni kiem Osób Nie peł no praw -
nych.

Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Pe da go -
gicz ne go Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca w Płoc ku. Po sia da do -
świad cze nie w pra cy z nie peł no spraw -
ny mi. Był in struk to rem War szta tów Te -
ra pii Za ję cio wej. Od sze ściu lat pra cu je
w Urzę dzie Mia sta Płoc ka w Biu rze
Rzecz ni ka Osób Nie peł no spraw nych.
In te re su je się spor tem, mo to ry za cją oraz
mu zy ką. (sd)

No wy rzecz nik

W 2009 ro ku mia sto z bu dże tu prze-
ka że 770 tys. 786 zł na dop ła tę do czyn-
szów za lo ka le zre a li zo wa ne w ra mach
bu do wy 300 miesz kań czyn szo wych we
współ pra cy z Miej skim To wa rzy stwem
Bu dow nic twa Spo łecz ne go. 

Przy pom nij my, że część miesz kań za -
ję li lo ka to rzy, któ rzy wpi sa ni by li na li -
stę osób ocze ku ją cych na lo ka le ko mu -
nal ne. Zgod nie z po ro zu mie niem za war -
tym w 2002 ro ku Gmi na co ro ku prze -
ka zu je MTBS -o wi dop ła ty, sta no wią ce
róż ni cę po mię dzy czyn szem obo wią zu -
ją cym dla za so bów MTBS a czyn szem
usta lo nym dla miesz ka nio we go za so bu
Gmi ny. 

W 2008 ro ku staw ki czyn szu dla
miesz kań ko mu nal nych nie wzro sły,
jed nak dla lo ka li MTBS op ła ty pod wyż -
szo no o 18,9 proc. Oz na cza to, że dop ła -
ta z bu dże tu mia sta po win na wy nieść
po nad 620 tys. zł, a nie jak za kła da no

411 tys. zł. Dla te go róż ni ca ta zo sta nie
po kry ta ze środ ków 2009 ro ku. 

Po nad to w br. staw ki czyn szu dla
miesz kań ko mu nal nych wzro sły o 16,8
proc., zaś dla lo ka li MTBS o 4,1 proc.
Oz na cza to, że dop ła ta mu si wy nieść
561 tys. 552 zł. Łącz nie z wy rów na niem
za 2008 ro ku – 209 tys. 234 zł. W 2009
ro ku na dop ła ty przez na czo nych zo sta -
nie 770 tys. 786 zł. 

W 2010 ro ku nie są pla no wa ne pod -
wyż ki czyn szów dla za so bów gmin-
nych, na to miast op ła ty miesz kań MTBS
wzros ną o ok. 5 proc. Dla te go dop ła ta
po win na wy nieść 627 tys. 886 zł. Uw -
zględ nia jąc do dat ko wo wy dat ki zwią za -
ne z kosz ta mi z ty tu łu ewen tu al nych pu -
sto sta nów za sad ne jest usta le nie wy so -
ko ści dop ła ty w wy so ko ści 631 tys. zł –
czy ta my w uza sad nie niu uch wa ły. 

Na ta kie roz wią za nie zgo dzi li się rad -
ni na XXXIII se sji. (m.d.)

Za kład Usług Ogrod ni czych „Ar bor”
zaj mie się w tym ro ku wy ko ny wa niem
za bie gów pie lę gna cyj nych i chi rur gią
drzew w na szym mie ście. 

Do za dań fir my bę dzie na le ża ło
m.in. wy ko ny wa nie cięć prze świet la ją -
cych, sa- ni tar nych, ko ry gu ją cych, for-
mu ją cych oraz tech nicz nych. Po nad to
pra cow ni cy Ar bo ru bę dą mu sie li lik-
wi do wać odro sty przy pniach i ko rze -
niach, a na stęp nie – po wy ko na niu
prac – upo rząd ku ją te ren, łącz nie z wy -
wóz ką i uty li za cją od pa dów. Do ich
obo wiąz ków bę dzie na le ża ła tak że wy -
cin ka drzew oraz usu wa nie wia tro ło -
mów. Aby wy ciąć ja kieś drze wo bę dą
mu sie li otrzy mać de cy zję Wy dzia łu

Gos po dar ki Ko mu nal nej i Och ro ny
Śro do wi ska i Miej skie go Kon ser wa to -
ra Za byt ków.

Wy bra na w prze tar gu fir ma zaj mie się
rów nież fre zo wa niem karp ko rze nio wych,
tj. lik wi da cją po zo sta ło ści po ścię tych
drze wach. Chi rur gia drzew obej mu je: za -
kła da nie wią zań ela stycz nych, za bez pie -
cza nie ubyt ków po przez ufor mo wa nie
kra wę dzi ran, wyg ła dza nie po wierz chni
oraz che micz ne za bez pie cze nie ran. 

Po nad to w wy jąt ko wych sy tu a cjach
pra cow ni cy Ar bo ru zo bo wią za ni zo sta li
do usu wa nia wia tro ło mów w dni wol ne
od pra cy.

Umo wa z mia stem obo wią zu je do 31
grud nia 2009 ro ku. (m.d.)

Wyt ną lub na pra wią

Wię ksze dop ła ty
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Moż na już zgła szać kan dy da tów do
do rocz nych Na gród Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka za osią gnię cia w dzie dzi nie
twór czo ści i edu ka cji ar ty stycz nej, upo -
wszech nia nia i och ro ny dóbr kul tu ry.
Wy róż nie nia te przyz na wa ne są raz
w ro ku i wrę cza ne pod czas Dni Hi sto rii
Płoc ka. 

Na gro da mo że być ho no ro wa (np. sta-
tu et ka, me dal, dy plom itp.) lub pie nięż na
oraz in dy wi du al na lub zbio ro wa. 

Na gro dy 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. Na gro dy zbio ro we
przyz na wa ne są in sty tu cjom, pla ców kom,
sto wa rzy sze niom pro pa gu ją cym upo -
wszech nia nie kul tu ry w Płoc ku oraz zes po -
łom i gru pom ar ty stycz nym.

Za co moż na otrzy mać ta ką na gro dę?
Prze de wszyst kim za: wy da rze nie kul tu -
ral ne ro ku, ar ty stycz ną dzia łal ność in dy -
wi du al ną, ak tyw ność kul tu ral ną pro mu ją -
cą mia sto w kra ju i za gra ni cą, dłu go let -
nią spo łecz ną dzia łal ność w sfe rze kul tu -

ry i sztu ki, przed sięw zię cia w za kre sie
edu ka cji ar ty stycz nej dzie ci i mło dzie ży.

Pre zy dent Mia sta Płoc ka mo że przyz-
nać na gro dę z ini cja ty wy włas nej lub na
wnio sek: in sty tu cji i pla có wek kul tu ry,
związ ków lub sto wa rzy szeń kul tu ry oraz
or ga ni za cji spo łecz nych, śro do wisk twór-
czych lub grup osób z da ne go śro do wi ska
twór cze go.

Wnio sek o przyz na nie na gro dy po wi -
nien za wie rać: da ne oso bo we kan dy da ta
(kan dy da tów) do na gro dy lub naz wę pod-
mio tu i je go adres, in for ma cje do ty czą ce
ca łoksz tał tu do tych cza so wej dzia łal no ści
lub in for ma cje o osią gnię ciu, za któ re na -
gro da ma być przyz na na, uza sad nie nie
wnio sku, pi sem ną zgo dę kan dy da ta na
prze twa rza nie da nych oso bo wych.

Wnio ski wraz z uza sad nie niem na le ży
skła dać do 30 kwiet nia w Biu rze Ob słu -
gi Klien ta. Roz pa tru je je i opi niu je zes pół
po wo ła ny przez Pre zy den ta. Li stę na gród
za twier dza Pre zy dent Mia sta Płoc ka.

Na gro da za ca łoksz tałt dzia łal no ści
mo że być przyz na na tej sa mej oso bie lub
gru pie osób tyl ko je den raz. (m.d.)

Na gro dy Pre zy den ta
Dom Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku ma

już włas ną stro nę in ter ne to wą. Dzia ła od
lu te go 2009 r. Utrzy ma na w ciep łej ko lo -
ry sty ce wi try na sta no wi cen trum in for ma -
cji o pla ców ce oraz jej ofer cie te ra pe u -
tycz nej, re ha bi li ta cyj nej, kul tu ral no –
oświa to wej i re kre a cyj no – roz ryw ko wej.
Przej rzy sty układ poz wa la na ła twe do tar -
cie do wszyst kich po trzeb nych in for ma -
cji. Wir tu al ni go ście ma ją te raz ła twy do -
stęp do szcze gó ło wych in for ma cji do ty -
czą cych nie tyl ko struk tu ry Do mu, je go
stra te gii i do ko nań, ale też, mię dzy in ny -
mi, do po nad pięt na sto let niej hi sto rii Do -
mu. Stro na za wie ra też bie żą ce wia do mo -
ści z ży cia miesz kań ców i pra cow ni ków
DPS oraz bo ga tą do ku men ta cję fo to gra -
ficz ną, poz wa la ją cą zaj rzeć nie mal do
każ de go za kąt ka Do mu. 

– Za mie rze niem na szym jest, aby stro -
na by ła sy ste ma tycz nie ak tu a li zo wa na,
a miesz kań cy Do mu mie li moż li wość za -
miesz cza nia ar ty ku łów do ty czą cych ak tu -
al nych wy da rzeń z ży cia na szej pla ców ki.
W przy szło ści pla nu je my za miesz cza nie
po rad do ty czą cych opie ki, te ra pii i re ha -

bi li ta cji. Oso by za in te re so wa ne prob le -
ma ty ką osób nie peł no spraw nych bę dą
mog ły uzy skać wie le cen nych in for ma cji
– za pew nia dy rek tor pla ców ki Piotr
Ostro wic ki. – Na stro nie bę dzie my
umiesz czać wszyst kie za pro sze nia na im -
pre zy or ga ni zo wa ne w DPS, m.in. na cy -
klicz ny pod naz wa „Dzień Przy jaz nych
Serc”, ob cho dy Ogól no pol skie go Dnia
So li dar no ści z Oso ba mi Cho ry mi na
Schi zof re nię, „Świa to we go Dnia Osób
Nie peł no spraw nych”, czy „Dnia Cho re -
go” i wie lu in nych. Po przez stro nę in ter -
ne to wą, ja ko naj wię ksza pla ców ka w na -
szym mie ście świad czą ca opie kę dla osób
nie peł no spraw nych, chce my w szer szym
stop niu wo kół na szej pla ców ki zin te gro -
wać oso by nie peł no spraw ne. Na stro nie
bę dą za miesz cza ne spe cjal ne za pro sze nia
dla osób nie peł no spraw nych na róż ne go
ty pu spot ka nia in te gra cyj ne w DPS. 

Dy rek tor, miesz kań cy i pra cow ni cy
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz -
nych Serc” za pra sza ją wszyst kich za in -
te re so wa nych do od wie dza nia stro ny.
Jej adres www.dpsplock.pl (op. rł)

Przy jaz ne Ser ca w sie ci

Ja cek Koz łow ski spot kał się z wój ta -
mi, sta ro sta mi i bur mi strza mi w To wa -
rzy stwie Na u ko wym Płoc kim 25 lu te go.
Spot ka nie do ty czą ce po mo cy spo łecz -
nej, och ro ny za byt ków i sze ro ko ro zu -
mia ne go bez pie czeń stwo, wo je wo da za -
czął od sy tu a cji gos po dar czej w kra ju,
pod kre śla jąc, że wzrost bez ro bo cia, a co
za tym idzie spa dek do cho dów jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go i oby wa te li to,
obok niż szych do cho dów bu dże tu pań-
stwa, naj bar dziej re al ne – je go zda niem
– za gro że nia w per spek ty wie naj bliż -
szych 12-18 m-cy. – Ma zo wiec kie –
w po rów na niu z resz tą kra ju – jest jesz -
cze w nie naj gor szej sy tu a cji – po wie -
dział, choć za le cał: – Oprócz osz czę dza -
nia, na le ży sty mu lo wać in we sty cje lo kal -
ne, po zy ski wać fun du sze zew nętrz ne
i zwię kszać do cho dy włas ne sa mo rzą -
dów, na przy kład przez wy na jem nie ru -
cho mo ści na dzia łal ność gos po dar czą.
Za de kla ro wał dzia ła nia osło no we w po -
li ty ce spo łecz nej, zwłasz cza wo bec bez -
ro bot nych, choć za po wie dział też w tej
dzie dzi nie osz częd no ści. – W ubieg łym
ro ku prze ka za liś my do sa mo rzą dów 
wię cej środ ków niż pla no wa liś my w bu -
dże cie i na ko niec ro ku od da liś my do 
bu dże tu pań stwa 80 mln zł. W tym tak
nie bę dzie. Bę dzie my nie tyl ko bar dziej
pre cy zyj nie je wy da wać, ale rów nież za -
kła da my ok. 150 mln osz częd no ści – tłu -
ma czył wo je wo da.

Po moc spo łecz na 

Choć Ha li na Lip ke – dy rek tor Wy dzia -
łu Po li ty ki Spo łecz nej Ma zo wiec kie go
Urzę du Wo je wódz kie go w War sza wie –
chwa li ła Słup no i So cha czew za Cen trum

Usług Spo łecz nych, a Płock – za kon sek -
wen tne bu do wa nie sy ste mu opie ki nad

dziec kiem i ro dzi ną, to ge ne ral nie mia ła
spo ro uwag do ma zo wiec kich sa mo rzą -
dów. Cho dzi mię dzy in ny mi o brak do sta -
tecz nej licz by pra cow ni ków so cjal nych
i in nych spe cja li stów w PCPR-ach
(zwłasz cza w za kre sie po rad nic twa i te ra -
pii dla ro dzin) czy nie speł nia nie usta wo -
we go wy mo gu – 1 pra cow nik OPS so cjal -
ny dla 2 tys. miesz kań ców. Za na gan ne
uwa ża – dość czę stą prak ty kę – za trud nia -
nie na sta no wi skach kie row ni czych tzw.
p.o. bez usta wo wo wy ma ga nych kwa li fi -
ka cji. – Bę dzie my sta ra li się to we ry fi ko -
wać i unie waż niać te de cy zje – mó wi ła
dyr. Lip ke. Roz cza ro wu ją wy ni ki roz po -
czę tej w 2004 ro ku re for my sy ste mu 
po mo cy dziec ku poz ba wio ne mu opie ki
ro dzi ców (ge ne ral na za sa da: wię cej ro dzin
za stęp czych mniej do mów dziec ka). Wie -
le gmin nie ma na wet gmin ne go sy ste mu
opie ki nad dziec kiem i ro dzi ną oraz nie
pro wa dzi pra cy so cjal nej z ro dzi ną na tu -
ral ną. Je śli gmi ny two rzą już stra te gię roz -
wią zy wa nia prob le mów spo łecz nych to
ro bią to nie u dol nie; naj czę ściej zle ca ją jej
stwo rze nie dy rek to rom PCPR czy MOPS,
nie roz ma wia ją z in sty tu cja mi pub licz ny -
mi i nie pub licz ny mi, mo gą cy mi an ga żo -
wać się w dzia ła nia do wal ki z róż ny mi
for ma mi wy klu cze nia spo łecz ne go. Do ku -
men ty są two rzo ne „na szyb ko”, bez głęb -
szej dia gno zy prob le mów, bez kosz to ry -
sów i har mo no gra mów. 

Och ro na za byt ków

Obec na na spot ka niu Bar ba ra Je zier -
ska – Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt -
ków – za chę ca ła do ko rzy sta nia ze środ-
ków zew nętrz nych, któ re moż na prze-
z na czyć na re mont, m.in.: z do ta cji wo -
je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków,
z pro gra mu „Dzie dzic two kul tu ro we”,

fun du szy unij nych czy me cha niz mu fi -
nan so we go EOG oraz nor we skie go me -
cha niz mu fi nan so we go. Przy pom nia ła,
że po wa dze nie gmin nej ewi den cji och -
ro ny za byt ków jest wa run kiem za twier -
dze nia pla nu za gos po da ro wa nia prze -
strzen ne go sa mo rzą dów i o moż li wo ści
wy własz cze nia wła ści cie la bu dyn ku za -
byt ko we go, któ re mu wy ka że się za nied -
ba nia w opie ce nad za byt kiem. 

W su mie na te re nie dzia ła nia De le ga -
tu ry MUW w Płoc ku są 733 obiek ty
wpi sa ne do re je stru za byt ków, w tym
naj wię cej na Ma zo wszu miejsc zwią za -
nych z F. Cho pi nem, na któ rych re sta u -
ra cję (w związ ku z Ro kiem Cho pi now -
skim 2010) przez na cza ne są wię ksze
środ ki niż w po przed nich la tach.

Z bez pie czeń stwem nie jest źle

– Sta ty sty ki po li cji po ka zu ją, że ma zo -
wiec kie jest jed nym z naj bez piecz niej szych
wo je wództw w kra ju – pod kre ślał wo je wo -
da. W la tach 2006-2008 na te re nie Ma zo -
wsza prze stęp czość spa dła o 25 proc. zwię -
kszy ła się wy kry wal ność prze stępstw kry -
mi nal nych. W dzie dzi nie za rzą dza nia kry -
zy so we go prio ry te tem na ten rok bę dzie za -
pew nie nie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go
na Ma zo wszu. Od 2007 r. w wo je wódz twie
pro wa dzo ny jest też rzą do wy pro gram „Ra -
zem Bez piecz niej”, re a li zo wa ny m.in. po -
przez do ta cje dla sa mo rzą dów i or ga ni za cji
sa mo rzą do wych (np. na pro jek ty w dzie -
dzi nach: bez pie czeń stwo w miej scach pub-
licz nych, prze moc w ro dzi nie, bez pie czeń -
stwo w szko le), szko le nia dla ka dry or ga -
nów ad mi ni stra cji te re no wej i sa mo rzą dów
z za rzą dza nia kry zy so we go, obro ny cy wil -
nej i spraw obron nych, ak cje i kam pa nie
spo łecz ne („Bez piecz ne Fe rie”, „Bez piecz -
ne Wa ka cje”, kon tro le za byt ko wych ko ś-
cio łów) oraz im pre zy, ta kie jak Przy sta nek
PaT (Pro fi lak ty ka a Te atr) w Płoc ku.

Po za tym Wo je wo da za pew nił, że
w tym ro ku wię cej środ ków bę dzie na
ra tow nic two me dycz ne; przez na czo no
na nie po nad 218 mln zł, tj. o 45 mln zł
wię cej niż w 2008 ro ku. (rł)

Cer ty fi kat 
dla Po ko ju 

„Po kój Przy jaz nych Prze słu chań” pro -
wa dzo ny przez Miej ski Oś ro dek Po mo cy
Spo łecz nej otrzy mał Cer ty fi kat Mi ni stra
Spra wie dli wo ści i Fun da cji „Dzie ci Ni -
czy je”, ja ko trze ci w wo je wódz twie ma -
zo wiec kim, a 16 w Pol sce. Uro czy stość
wrę cze nia Cer ty fi ka tu od by ła się pod czas
Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji z oka zji
Dnia Ofiar Prze stępstw a zam ku w Ba ra -
no wie San do mier skim 19 lu te go br. 

Sa me stan dar dy miej sca prze słu chi wa -
nia dzie ci, któ re po wi nien speł niać Przy jaz -
ny Po kój Prze słu chań Dzie ci pow sta ły
w 2007 ro ku. Ce lem opra co wa nia i po pu la -
ry zo wa nia stan dar dów po koi prze słu chań
dzie ci by ło za pew nie nie ofia rom wy ko rzy -
sta nia i prze mo cy, przy jaz nych wa run ków
prze słu cha nia, któ re poz wo lą na zmi ni ma -
li zo wa nie stre su dziec ka oraz zgro ma dze -
nie wia ry god ne go ma te ria łu do wo do we go.

Płoc ki po kój fun kcjo nu je przy MOP Sie
od 21 mar ca 2006 ro ku. Pow stał z ini cja -
ty wy pra cow ni ków płoc kie go Oś rod ka
In ter wen cji Kry zy so wej MOPS, Urzę du
Mia sta Płoc ka oraz płoc kich pro ku ra to -
rów i sę dziów. Przy two rze niu bez piecz -
ne go i przy jaz ne go dla dzie ci „Po ko ju
Prze słu chań” wzo ro wa no się na ist nie ją -
cym już po ko ju przy Fun da cji „Dzie ci Ni -
czy je” w War sza wie. Przez na czo ny jest
do prze słu chi wa nia dzie ci i mło dzie ży
(ofiar i świad ków prze stępstw) przez są dy
i pro ku ra tu rę w Płoc ku. Po miesz cze nia
udo stęp nia ne są nie od płat nie. W 2008 r.
ta kich prze słu chań by ło 39. (rł)

Licz cie wy dat ki, dbaj cie o bez ro bot nych i chroń cie za byt ki – to
głów ne za le ce nia wo je wo dy Jac ka Koz łow skie go skie ro wa ne do sa -
mo rzą dow ców z re gio nu płoc kie go

Pa lą ce te ma ty
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Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, to pod ko niec ma ja roz pocz -
nie się prze bu do wa bu dyn ku III Li ce -
um Ogól noksz tał cą ce go im. Ma rii Dą -
brow skiej. Urząd Mia sta po szu ku je
wy ko naw cy, któ ry po dej mie się wy ko -
na nia za da nia. 

Roz bu do wa ma na ce lu umoż li wie -
nie fun kcjo no wa nia szko ły ja ko odręb-
nej, nie za leż nej pla ców ki dy dak tycz -
nej. Pod czas prac pow sta nie osob ne
wej ście do szko ły, z któ re go bę dą
mog ły ko rzy stać rów nież oso by nie -
peł no spraw ne. Nad par te rem do bu do -
wa na zo sta nie jed na kon dy gna cja,
gdzie pow sta ną no we kla sy, świet li ca
oraz po miesz cze nia po moc ni cze. Ze
świet li cy bę dzie wi dok na plac głów -
ny, gdyż ca ła ele wa cja zo sta nie przesz -
klo na. Wschod nie skrzy dło szko ły zo -
sta ło tak prze pro jek to wa ne, aby na
par te rze zna laz ła się szat nia oraz po -
miesz cze nie dla och ro ny. W skrzy dle
za chod nim, nad czę ścią ku chen ną, bę -
dą sa le dy dak tycz ne. Aby się do nich
ła two do stać, mu si pow stać no wa klat-

ka zew nętrz na. Zo sta nie ona do bu do -
wa na od stro ny po łud nio wej skrzy dła
za chod nie go. Dru gie wej ście do no -
wych klas moż li we bę dzie po przez
skrzy dło środ ko we, nad bu do wa ne nad
wej ściem głów nym. 

Na par te rze w śro do wym skrzy dle,
gdzie znaj du je się wej ście głów ne,
pro jekt prze wi du je lik wi da cję przed-
sion ka i prze su nię cie ścia ny w stro nę
po łud nio wą. 

Po prze bu do wie wo kół szko ły po ja -
wi się no wa zie leń, bę dą też no we
chod ni ki oraz oświet le nie ty pu par ko -
we go. Ist nie ją cy utwar dzo ny plac za -
mie ni się w miej sca par kin go we i dro -
gę wew nętrz ną, któ ra umoż li wi ła twą
do sta wę to wa rów do kuch ni. 

W ra mach prac zo sta nie prze bu do -
wa na tak że ka na li za cja sa ni tar na
i desz czo wa oraz przy łą cza wo dy. Po -
nad to w sta rej czę ści bu dyn ku: sto łów -
ce, kuch ni i na za ple czu kuch ni zo sta nie
wy mie nio na in sta la cja elek trycz na.

Prze bu do wa li ce um po win na za koń -
czyć się do 15 czer wca 2010 r. (m.d.)

Zmia ny w „trze cim”

10 lu te go we wszyst kich kra jach
Unii Eu ro pej skiej ru szy ła kam pa nia
me dial na po świę co na cy ber prze mo cy. 

Płoc kie Gim na zjum nr 4 im. Obroń -
ców Płoc ka 1920 r. ak tyw nie włą czy ło
się do tej ak cji. Spo łecz ność szkol na
pod ję ła sze reg dzia łań, ma ją cych na
ce lu przyb li że nie za gro żeń pły ną cych
z „sie ci”. Przy go to wa ny zo stał re fe rat
dla ro dzi ców nt.,,Kom pu ter, In ter net
a zdro wie”, któ ry zo stał przed sta wio -
ny na ze bra niach z ro dzi ca mi. Ucz nio -
wie wy słu cha li au dy cji ra dio wej te ma -
tycz nie zwią za nej z Mię dzy na ro do -
wym Dniem Bez piecz ne go In ter ne tu.
Na u czy cie le na go dzi nach wy cho -
waw czych pro wa dzi li za ję cia do ty czą -
ce cy ber prze mo cy. 

Świet li ca szkol na wraz z na u czy cie -
lem pla sty ki zor ga ni zo wa ła kon kur sy:
pla stycz ny ,,Stop uza leż nie niom od

In ter ne tu” oraz na ulot kę re kla mo wą
za ty tu ło wa ną ,,Za gro że nia i za sa dy
bez piecz ne go ko rzy sta nia z Sie ci”.

Pod czas pod su mo wa nia te go rocz -
nych ob cho dów DBI ucz nio wie przed-
sta wi li pro gram, na któ ry skła da ły się
krót kie scen ki, obra zu ją ce za gro że nia
wy ni ka ją ce z ko rzy sta nia z In ter ne tu,
oraz pio sen ki z włas nym tek stem
i aran ża cją, do ty czą ce uza leż nień.

Ro zda ne zo sta ły na gro dy za kon kur -
sy. Ju ry w kon kur sie pla stycz nym
przyz na ło 15 wy róż nień: 11 w ka te go -
rii pla kat i czte ry w ka te go rii krzy -
żów ka. W kon kur sie na ulot kę re kla -
mo wą wrę czo no trzy na gro dy i sie dem
wy róż nień. 

Pod su mo wa niem szkol nej kam pa nii
DBI 2009 r. by ła pre zen ta cja mul ti me -
dial na po świę co na bez pie czeń stwu
w Sie ci. (e.r.)

Bez piecz ny in ter net

Lep sze go pre zen tu na Dzień Ko biet
nie mog ły so bie spra wić lek ko at let ki
z MUKS Płock. Trzy me da le ro ze gra -
nych w zi mo wej sce ne rii Mi strzostw
Ma zo wsza w Otwoc ku to do ro bek, ja -
kie go daw no nie by ło. Ja ko pier wsza po
brą zo wy krą żek się gnę ła de biu tu ją ca
w im pre zie tej ran gi – mło dzi czka Do -
mi ni ka MU RA SZEW SKA (95). Zdo -
bycz tym bar dziej cen na, że Do mi ni ka
bie ga ła w ka te go rii 94-95. Siód ma
w tym sa mym bie gu by ła ko le żan ka Do -
mi ni ki z kla sy spor to wej – Aga ta Mu -
szyń ska. Wśród mło dzi ków naj le piej
za pre zen to wał się Łu kasz Pę szyń ski
(94), któ ry w bie gu na 1,5 km przy biegł
na 5. po zy cji.

W bie gach ju nio rek młod szych na dy -
stan sie 1,5 km nie mia ła so bie rów nych
Mar ce li na KA WEC KA (93). Bar dzo
do brze roz ło ży ła si ły, ja ko pier wsza wy -
bieg ła z la su na ostat nią pro stą i fi nisz
zo stał już tyl ko for mal no ścią. Pew nie
wy gra ła bieg, w któ rym na szó stej po zy -
cji za mel do wa ła się ko le żan ka z kla sy –
Mo ni ka Za łę ska (93). W bie gu ju nio rek
młod szych (o ki lo metr dłuż szym) bar -
dzo do brze spi sa ła się Alek san dra KO -
ZA KIE WICZ (93). Od star tu zde cy do -
wa ła się na pro wa dze nie bie gu i wraz
z dwie ma za wod ni czka mi odłą czy ła się
od po zo sta łych bie ga czek. Na me cie
osta tecz nie za mel do wa ła się na trze ciej
po zy cji, po wię ksza jąc do ro bek me da lo -
wy klu bu.

Wy mie nie ni za wod ni cy MUKS-u, to
ucz nio wie lek ko at le tycz nych klas spor -
to wych w Gim na zjum Nr 1 w Płoc ku.

– To bar dzo do bry po czą tek se zo nu
prze ła jo we go – mó wi Piotr Miesz kow -
ski, tre ner ko or dy na tor MUKS Płock.
Je stem za do wo lo ny ze star tu mo ich po d-
o piecz nych. O ile wy ni ki ju nio rek młod -
szych są już po par te sy ste ma tycz ną pra -
cą tre nin go wą i moż na by ło na nie li -
czyć, to du żym za sko cze niem, oczy wi -
ście po zy tyw nym, jest brą zo wy me dal
de biu tu ją cej Do mi ni ki. PM

Mar ce li na mi strzy nią Ma zo wsza

22 lu te go to dzień uro dzin za ło ży cie la
ska u tin gu gen. Ro ber ta Ba den Po wel la
i je go żo ny Ola ve Ba den Po well. Każ de -
go ro ku har ce rze i ska u ci na ca łym świe -
cie ob cho dzą w tym dniu swo je wiel kie
świę to przy jaź ni i bra ter stwa – Dzień
My śli Bra ter skiej. To właś nie wte dy
har ce rze wy jąt ko wo my ślą o so bie, skła -
da ją ży cze nia, prze sy ła ją kar tki, or ga ni -
zu ją raj dy, bi wa ki, spot ka nia przy
wspól nym ogniu, a nie kie dy ak cje cha -
ry ta tyw ne. 

Idea Dnia My śli Bra ter skiej zro dzi ła
się na 4. Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji
Ska u tek i Prze wod ni czek w 1926 ro ku
w Sta nach Zjed no czo nych. Po cząt ko wo
świę to to ob cho dzi ły je dy nie dziew czę -
ta, lecz z cza sem Dzień My śli Bra ter -
skiej stał się świę tem wszyst kich ska u -
tów na ca łej ku li ziem skiej.

Har ce rze z Huf ca ZHP PŁOCK szcze -
gól nie prze ży li Dzień My śli Bra ter skiej.
Dru ży ny zro bi ły dla sie bie pre zen ty i w
su mie po nad 80 osób wy je cha ło na bi -
wak har cer ski do Sie cie nia. Ca ła im pre za
roz po czę ła się już w so bo tę ra no 21 lu te -
go pod cho da mi, pod czas któ rych uczest-
ni cy bi wa ku wy ko ny wa li róż ne za da nia,
przyb li ża ją ce ideę te go niez wy kłe go
dnia. W po po łud nio wym blo ku pro gra -
mo wym har ce rze wzię li udział w grze
de cy zyj nej, opar tej na za sa dach te le tur -
nie ju „De cy zja na le ży do Cie bie”, grach
i za ba wach in te gra cyj nych, a tak że

w „bie ga nym qu i zie” do ty czą cym ska u -
tin gu. Naj star si har ce rze wy bra li się na
wę drów kę po Sie cie niu, roz ma wia li
z miesz kań ca mi i skła da li im ży cze nia
z oka zji Dnia My śli Bra ter skiej. Wie czo -
rem wszy scy wzię li udział w ognio bra -
niu, któ re poz wo li ło le piej zro zu mieć
ideę przy jaź ni, bra ter stwa i to le ran cji. Na
ko niec peł ne go wra żeń i przy gód dnia
uczest ni cy bi wa ku obej rze li na wiel kim
ekra nie film „Most do Te ra bi thii”, któ ry
pod su mo wał dzień pe łen przy jaź ni i bra -
ter stwa. Na za jutrz (22 lu te go) w ka te drze
płoc kiej od pra wio na zo sta ła msza św.,
któ rej opra wę przy go to wa li har ce rze
z Huf ca ZHP PŁOCK. 

W bi wa ku zor ga ni zo wa nym przez
Zes pół Pro gra mo wy Huf ca udział wzię li:
1. Ma zo wiec ka Dru ży na Har cer ska „Le -
gion Tę czo wych Wo jow ni ków”, 2. Ma -
zo wiec ka Dru ży na Har cer ska „Bra ter -
stwo Wil ków” im. Ja na Byt na ra ps. „Ru -
dy”, 69. Wę drow ni cza Dru ży na Har cer -
ska „Mło de Wil ki”, 202. Dru ży na Har -
cer ska im. Ja nu sza Kor cza ka, Prób na
Dru ży na Har cer ska w Ma sze wie Du żym,
Har cer ski Zes pół Pieś ni i Tań ca „Dzie ci
Płoc ka” oraz 214. Wie lo po zio mo wa
Dru ży na Har cer ska „Wil cze Ja go dy”. 

Uczest ni cy Dnia My śli Bra ter skiej
dzię ku ją dy rek cji Szko ły Pod sta wo wej
i Gim na zjum w Sie cie niu za moż li wość
zor ga ni zo wa nia bi wa ku na te re nie
szko ły. phm. M. Fa biszewski

Dzień My śli Bra ter skiej 2009

Marcelina Kawecka na finiszu
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Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych in for -
mu je, iż od 1 mar ca 2009 r. świad cze nia
eme ry tal no -ren to we zo sta ną zwa lo ry zo -
wa ne wskaź ni kiem 106,1 %.

Oz na cza to, iż od tej da ty kwo ty naj niż -
szych świad czeń wy no szą:

– 675,10 zł – eme ry tu ry, ren ty ro dzin ne i
ren ty z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy,

– 519,30 zł – ren ty z ty tu łu czę ścio wej
nie zdol no ści do pra cy,

– 810,12 zł – ren ta z ty tu łu cał ko wi tej
nie zdol no ści do pra cy w związ ku z wy -
pad kiem lub cho ro bą za wo do wą oraz ren -
ta ro dzin na wy pad ko wa,

– 623,16 zł – ren ta z ty tu łu czę ścio wej
nie zdol no ści do pra cy z przy czyn j.w.

– 567,08 zł – ren ty so cjal ne,

– 804,02 zł – kwo ta ry czał to wa świad-
czeń prze de me ry tal nych.

Pod wyż szo ne zo sta ną tak że:
- do dat ki pie lę gna cyj ne i kom ba tan ckie

do kwo ty 173,10 zł,
- do dat ki dla sie ro ty zu peł nej do kwo ty

325,36 zł,
- ry czał ty ener ge tycz ne do kwo ty

131,41 zł, 
- kwo ty przy cho du rów ne 70% prze cięt -

ne go wy na gro dze nia – 2.167,60 zł i rów ne
130 % – 4.25,60 zł. 

Od 1 mar ca b.r. kwo ta ba zo wa wy no si
2.578,26 zł, zaś kwo ta za sił ku po grze bo -
we go – 6.193,10 zł.

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

ZUS in for mu je

WA LO RY ZA CJA ŚWIAD CZEŃ

W paź dzier ni ku 2008 ro ku Miej ski Oś ro -
dek Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku roz po czął
re a li za cję pro jek tu „KIS – Po moc wy klu -
czo nym”. Pro jekt współ fi nan so wa ny jest
przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. Ce lem pro jek tu jest
ogra ni cze nie zja wi ska bez ro bo cia i po pra wa
do stę pu do ryn ku pra cy miesz kań ców Płoc -
ka, któ rzy są dłu go trwa le bez ro bot ni (min.
12 mie się cy), za re je stro wa ni są w MUP
w Płoc ku i ko rzy sta ją z po mo cy MOPS.
W pier wszej z dwóch edy cji pro jek tu 30
osób dłu go trwa le bez ro bot nych zo sta ło ob -
ję tych dzia ła nia mi, ma ją cy mi na ce lu ich
ak ty wi za cję za wo do wą i spo łecz ną.

Na prze ło mie li sto pa da i grud nia zeszłe go
ro ku psy cho log i do rad ca za wo do wy do ko -
ny wa li dia gno zy oso bo wo ścio wej uczest ni -
ków pro jek tu. W tym cza sie każ da oso ba
zak wa li fi ko wa na do udzia łu w pro jek cie
mia ła moż li wość ko rzy sta nia z bez płat nych
po rad psy cho lo ga i praw ni ka.

Od po cząt ku bie żą ce go ro ku roz po czę ły się
za ję cia gru po we z psy cho lo giem i do rad cą za -
wo do wym oraz z pe da go giem. War szta ty zo -
rien to wa ne są na roz wi ja nie in te li gen cji emo -
cjo nal nej uczest ni ków (ko mu ni ka cja spo łecz -
na, wzmac nia nie sa mo o ce ny i po czu cia włas -
nej war to ści, spo so by ra dze nia so bie ze stre-
sem i przez wy cię ża nia prob le mów ży cio -
wych) oraz kształ to wa nie po sta wy pro ak tyw -
nej (na by cie umie jęt no ści ak tyw ne go po szu -
ki wa nia pra cy, pi sa nia CV, li stu mo ty wa cyj -
ne go, pism urzę do wych i po dań, na u ka au to -
pre zen ta cji i roz mo wy z pra co daw cą, opa no -
wa nie tech nik ne go cja cji i me dia cji itp.). 

Za ję cia pro wa dzo ne przez pe da go ga do ty -
czą edu ka cji spo łecz nej (ko mu ni ka cja w ro -
dzi nie, kształ to wa nie wła ści wej po sta wy wo -
bec ro dzi ny, ra dze nie so bie w trud nych sy tu -
a cjach opie kuń czo – wy cho waw czych).

Za ję cia war szta to we bę dą trwa ły do koń ca
sier pnia b.r. W tym cza sie uczest ni cy pro jek -
tu na dal ma ją moż li wość ko rzy sta nia z po -
rad nic twa spe cja li stycz ne go. In dy wi du al ne
kon sul ta cje z psy cho lo giem i praw ni kiem
od by wa ją się dwa ra zy w mie sią cu.

W ra mach re a li za cji pro jek tu zo sta ła stwo -
rzo na pra cow nia kom pu te ro wa, gdzie
uczest ni cy ma ją do swo jej dys po zy cji 5 sta -
no wisk kom pu te ro wych z do stę pem do dru -
kar ki i In ter ne tu. Pra cow nia fun kcjo nu je co -
dzien nie w go dzi nach pra cy MOPS.

Nie dłu go roz pocz ną się szko le nia i kur sy
za wo do we dla uczest ni ków. Wy bra ne in sty -
tu cje szko le nio we prze pro wa dzą szko le nia
z za kre su: sprze daw ca/fak tu rzy sta, księ go -
wość kom pu te ro wa, kie row ca wóz ków wi -
dło wych (+ eg za min pań stwo wy), spa wacz
z upraw nie nia mi CO2, ob słu ga kom pu te -
ra/In ter ne tu, kurs ję zy ka an giel skie go.

Uczest nic two w wy bra nym szko le niu/kur -
sie za koń czy się uzy ska niem od po wied nie go
dy plo mu, za świad cze nia, cer ty fi ka tu. Do dat -
ko wych in for ma cji na te mat re a li za cji pro-
jek tu „KIS – Po moc wy klu czo nym” udzie la
Zes pół Za rzą dza ją cy Pro jek tem – MOPS, ul.
Wol skie go 4, tel. (024) 364 02 23. In for ma -
cje znaj du ją się rów nież na pod stro nie in ter -
ne to wej pro jek tu – www.mopspl.pl od noś nik
Pro jekt „KIS – Po moc wy klu czo nym”.

Mar ta Obręb ska-Jakubik

KIS – Po moc wy klu czo nym

1. Prze cięt ne wy na gro dze nie w czwar tym
kwar ta le 2008 r. wy nio sło 3096,55 zł.

2. Prze cięt ne wy na gro dze nie w gos po dar -
ce na ro do wej w 2008 r. wy nio sło 2943,88 zł.

3. Re al ny wzrost prze cięt ne go wy na gro -
dze nia w 2008 r. w sto sun ku do 2007 r. wy -
niósł 6,0 %

4. Kwo ta ba zo wa w 2008 r. wy nio sła 2578,26 zł. 
Po da ne wiel ko ści słu żą do ce lów okre ślo -

nych w usta wie o eme ry tu rach i ren tach z
Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych.

5. Prze cięt ne mie sięcz ne wy na gro dze nie, bez
wyp łat na gród z zy sku w czwar tym kwar ta le
2008 r. wy nio sło 3091,58 zł. Po da na wy so kość
wy na gro dze nia słu ży do usta le nia gór nej gra ni cy
po mo cy fi nan so wej udzie la nej ze środ ków pub-
licz nych gru pom pro du cen tów rol nych wpi sa -
nym do re je stru grup do dnia 30 kwiet nia 2004 r.

Ko mu ni ka ty w tych spra wach zo sta ną opub-
li ko wa ne w Dzien ni ku Urzę do wym Rze czy pos -
po li tej Pol skiej „Mo ni tor Pol ski” lub Dzien ni ku
Urzę do wym GUS.

Ko mu ni kat GUS
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny in for mu je, iż:

Zna ne są już pod mio ty, któ re bę dą re a li -
zo wać te go rocz ne pro gra my pro fi lak tycz ne
dla płoc czan. W tym ro ku uda ło się wy brać
re a li za to rów wszyst kich pro gra mów.

Mia sto kon ty nu u je pro fi lak tycz ne
szcze pie nia prze ciw ko me nin go ko kom i,
zgod nie z za po wie dzia mi, po sze rza prze -
dział wie ko wy upraw nio nych do dar mo -
wych szcze pio nek. W ubieg łym ro ku by ły
to dzie ci od 0 do 12 lat, w tym mo gą po nie
się gnąć miesz kań cy Płoc ka w wie ku do 16
lat. Szcze pie nia prze ciw ko me nin go ko kom
pro wa dzi 9 przy chod ni: Ka ta rzy na Sztu-
pec ka NZOZ „Przy chod nia Ra dzi wie”,
Wo je wódz ki Szpi tal Zes po lo ny, Sa ba -Med,
In ter med, NZOZ CN „Ome ga”, Zdzi sław
Woź niak NZOZ „Bo ro wi czki”, Or len Me -
di ca, Phoe nix oraz spół ka Płoc ki ZOZ. Ta
ostat nia, ja ko je dy na w Płoc ku, po pro wa dzi
trzy ko lej ne pro gra my: pro mo cji zdro wia
w szko łach, sto ma to lo gii dla dzie ci i mło -
dzie ży oraz edu ka cji przed po ro do wej.
Pro fi lak ty ką i wczes nym wy kry wa niem
no wo two rów sut ka zaj mie się spół ka
NZOZ CM „Ome ga”, a no wo two rów pro -
sta ty – Sa ba -Med. Wo je wódz ki Szpi tal
Zes po lo ny w Płoc ku po pro wa dzi pro gram
pro fi lak ty ki i wczes ne go wy kry wa nia
no wo two rów je li ta gru be go. 

Bę dzie też moż na sko rzy stać z ba dań
z uży ciem me to dy PET – pro gram kie ro -
wa ny jest do osób, u któ rych le ka rze po dej -
rze wa ją no wo twór, ze scho rze nia mi ne u ro -
lo gicz ny mi i kar dio lo gicz ny mi, któ rych nie
moż na zdia gno zo wać in nym me to da mi. Ba -
da nia po pro wa dzi, jak w ubr., Za kład Me dy -
cy ny Nu kle ar nej Cen trum On ko lo gii
w Byd gosz czy. Szcze gó ły do ty czą ce pro gra-
mu moż na zna leżć na stro nie www.plock.eu
w za kład ce „Pro gram PET 2009”. 

W tym ro ku Pre zy dent Mia sta og ło si
jesz cze 2 kon kur sy na re a li za cję Bia łych
So bót oraz pro gra mu pro fi lak tycz nych
szcze pień prze ciw ko gry pie. (op. rł)

Pro gra my zdro wot ne

Urząd Mia sta Płoc ka roz strzy gnął
otwar ty kon kurs ofert na wy ko na nie za dań
pub licz nych zwią za nych z re a li za cją za dań
Gmi ny – Mia sta Płoc ka w ro ku 2009 w za -
kre sie och ro ny i pro mo cji zdro wia. Łącz nie
na re a li za cję za dań przez na czo no kwo tę
w wy so ko ści 300 270 zł. Oto za da nia
i pod mio ty, któ re bę dą je re a li zo wać:

Za da nie 1.1. Pro wa dze nie Pun któw
Kon sul ta cyj nych, w któ rych bę dą udzie la -
ne miesz kań com Płoc ka po ra dy z za kre su
pro fi lak ty ki uza leż nień, roz wią zy wa nia
prob le mów al ko ho lo wych, prze ciw dzia ła -
nia nar ko ma nii oraz prze mo cy w ro dzi nie.

Pol ski Czer wo ny Krzyż, Za rząd Re -
jo no wy (8 330 zł)

Pol skie Cen trum Me dia cji Od dział
w Płoc ku (13 230 zł)

Punkt Kon sul ta cyj ny „MO NAR” (19
000 zł)

Za da nie 1.2. Re a li za cja przed sięw zięć
z za kre su pro fi lak ty ki uza leż nień, roz wią -
zy wa nia prob le mów al ko ho lo wych, prze -
ciw dzia ła nia nar ko ma nii oraz prze mo cy
w ro dzi nie, udzie la nia po mo cy oso bom
uza leż nio nym od sub stan cji psy cho ak tyw -
nych, ofia rom prze mo cy oraz ich ro dzi -
nom.

Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ab sty nen -
ckich „Na dzie ja w nas” (55 000 zł)

Sto wa rzy sze nie „Nasz Kraj” (15 000 zł)
Płoc kie Sto wa rzy sze nie Klub Ab sty -

nen tów (55 000 zł)
Sto wa rzy sze nie Li ga Ko biet Pol skich

Od dział Te re no wy (10 000 zł) 
Pol ski Ko mi tet Po mo cy Spo łecz nej

w Płoc ku (36 000 zł)
Punkt Kon sul ta cyj ny MO NAR

w Płoc ku (34 600 zł)

To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci 
Od dział Miej sko-Po wia to wy (6 500 zł)

Pol skie Cen trum Me dia cji Od dział
w Płoc ku (3 900 zł)

Cho rą giew Ma zo wiec ka Związ ku
Har cer stwa Pol skie go (7 000 zł) 

Or ga ni za cja cza su wol ne go dzie ci
i mło dzie ży w for mie za jęć po za lek cyj nych
sta no wią cych al ter na ty wę wo bec uży wa -
nia al ko ho lu, nar ko ty ków.

Cho rą giew Ma zo wiec ka Związ ku
Har cer stwa Pol skie go (7 000 zł) 

„Rów nać szan se II” – pro gram pro fi -
lak tycz ny dla dzie ci i mło dzie ży z ro dzin
nie wy dol nych wy cho waw czo dot knię tych
skut ka mi al ko ho liz mu.

Za da nie 2.1. Pro wa dze nie dzia łań na
rzecz spo łecz no ści lo kal nej mia sta Płoc ka
w za kre sie edu ka cji zdro wot nej i pro mo cji
zdro wia. 

Sto wa rzy sze nie Uni wer sy te tu Trze-
cie go Wie ku w Płoc ku (7 680 zł)

Pol ski Czer wo ny Krzyż, Za rząd Re -
jo no wy (2 140 zł)

Za da nie 2.2. Pro wa dze nie dzia łań na
rzecz spo łecz no ści lo kal nej mia sta Płoc ka
w za kre sie pro pa go wa nia idei ho no ro we -
go krwio daw stwa.

PCK, Za rząd Rej no wy (11 700 zł)
Sto wa rzy sze nie Ho no ro wych Daw-

ców Krwi przy Wo je wódz kim Szpi ta lu
Zes po lo nym (8 500 zł)

Za da nie 2.3 Pro wa dze nie dzia łań w za -
kre sie upo wszech nia nia w spo łe czeń stwie
wie dzy na te mat udzie la nia pier wszej po -
mo cy przed me dycz nej. 

PCK, Za rząd Rej no wy (4 690 zł zł) (rł)

Płock chro ni i pro mu je zdro wie
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Jest rok 1955. Cias ne, skrom ne i dość
ciem ne miesz kan ko przy ul. Kwiat ka 9.
Wą ski snop świat ła wpa da przez ok no,
oświet la jąc po stać 69-let nie go męż czyz ny.
Zgar bio ny po chy la się nad kar tką pa pie ru
po ło żo ną na jed nym krze śle i far ba mi na
dru gim. Za je go ple ca mi, przy po tęż nym

sto le sie dzi, czy ta jąc ga ze tę, je go żo na
Wie ra. Obok wa zon, kwia ty, pa czka na po -
czę tych „spor tów”, za pał ki i ogrom na po -
piel ni czka z gru be go szkła. Jesz cze pu sta.
Sły chać, dość głoś no na sta wio ne ra dio na:
WAR SZA WA I. 

– To ok no by ło od stro ny za chod niej.
Świat ła w do mu by ło na praw dę ma ło
i bar dzo krót ko w cią gu dnia. Nie mniej
jed nak wy ko rzy stu jąc te ni kłe prze bły ski
ma lo wał. Ona, nie do sły szą ca, nie by ła ła -
twą to wa rzysz ką. Ni gdy na stół go nie pu -
ści ła. Zresz tą on się na to go dził, właś nie
ze wzglę du na lep sze świat ło – mó wi Ja cek
Miesz ko wicz, któ ry ze swym bra tem Pa -
włem by wał w l. 60-tych u pań stwa Ki riu -
szy nów, Alek sy był bra tem ich bab ki.
W czwar tek 5 mar ca, obaj pa no wie by li

goś ćmi Mu ze um Ma zo wiec kie go, któ re
zor ga ni zo wa ło „Wie czór z Ki riu szy nem”.

Pla styk ama tor

Alek sy (1886 –1972), któ ry ani przed,
ani po II woj nie, nie był zwią za ny z żad -
nym sto wa rzy sze niem czy związ kiem pla -

sty ków, żył skrom nie, z da la od świa ta. Lu -
bił jed nak ten świat ob ser wo wać z włas ne -
go ok na. To był ko lej ny po wód, dla któ re -
go właś nie przy nim zor ga ni zo wał pro wi -
zo rycz ne „ate lier”. To tu pow sta ło za pew -
ne wie le prac przed sta wia ją cych ży cie
płoc kich pod wó rek, tj. „Z ka ta ryn ką”,
„Pio sen ka”, „Za lo ty”, „Nie po ro zu mie nie”
czy „Po se sja nr 9 przy Kwiat ka w Płoc ku”.
Ni gdy nie zmie nił „krze seł ko wej” pra cow -
ni, choć proś ba o przy dzie le nie lo ka lu na
dzia łal ność ar ty stycz ną otar ła się na wet
o De par ta ment Pla sty ki Mi ni ster stwa Kul-
tu ry i Sztu ki. Ar ty sta miał po pro stu wiel -
kie go pe cha. Mi mo, że przed woj ną ukoń -
czył trzy kur sy ry sun ku przy To wa rzy stwie
Za chę ty Sztuk Pięk nych w War sza wie,
a na stęp nie uczył ry sun ku, kre śle nia i ka li -

gra fii w płoc kim Gim na zjum, nie mógł się
uwol nić od ety kie ty „pla sty ka ama to ra”. Za
ży cia uda ło mu się wy sta wić swo je pra ce
tyl ko dwa ra zy; w 1933 r. w sa li Re sur sy
Oby wa tel skiej i w 1964 r. (po sied miu la t-
ach sta rań!) w sa lach Mu ze um Ma zo wiec -
kie go, któ re mie ści ło się wów czas przy pl.
Na ru to wi cza. Ko lej ną wy sta wę rów nież
zor ga ni zo wa ło Mu ze um, czte ry la ta po
śmier ci ma la rza, w 1976 ro ku. W tym ro ku
pla ców ka ta zde cy do wa ła się tak że na za -
kup pier wszych prac ar ty sty.

Ki riu szyn miał jed nak szan sę do łą czyć
do ar ty stycz nej śmie tan ki Płoc ka w 1932
ro ku, kie dy to Klub Ar ty stycz ny Płoc czan
za pro sił go do udzia łu w wy sta wie. Nie ste -
ty, z nie wia do mych przy czyn zre zy gno wał
z po ka zu. Po woj nie nikt już mu ta kiej
szan sy nie dał; naj częst szą for mą ek spo zy -
cji je go twór czo ści by ły pro pa gan do we ga -
zet ki ścien ne w Za kła dzie Ener ge tycz nym,
gdzie do eme ry tu ry (1968 r.) pra co wał na
sta no wi sku kre śla rza. 

Do bra de cy zja

Ca ły czas bo ry kał się też z urzę da mi re -
pa tria cyj ny mi, któ rym za rów no przed woj -
ną, jak i po, mu siał udo wad niać, że mi mo
swo je go po cho dze nia czu je się Po la kiem,
płoc cza ni nem. 

Bo, że Płock ko chał, ni ko mu, kto wi -
dział je go obra zy, udo wad niać nie trze ba.
A kto nie wi dział (cho ciaż by zor ga ni zo wa -
nej w ubieg łym ro ku w ka mie ni cy przy
Tum skiej 8) wy sta wy je go prac po le cam
al bum, któ re go pro mo cja od by ła się właś -
nie 5 mar ca. Opra co wa ny przez Iwo nę
Kor gul – Wy sza tyc ką, z re pro duk cja mi
Ha li ny Płu cien nik, to po zy cja obo wiąz ko -
wa w bib lio tecz ce każ de go płoc cza ni na.
Pra ce – ak wa re le, ry sun ki, ka ry ka tu ry, pro-
jek ty wi zy tó wek, pom ni ków oraz kar ty do
gry – po dzie lo no na dzia ły m.in.: pej za że,
Płock, sce ny oby cza jo we, sce ny ukra iń -
skie, wschod nie i an tycz ne, sce ny po dróż -
ne, sce ny z pier wszej i dru giej woj ny świa-
to wej, epo pe ja na po le oń ska. 

– Ki riu szyn po zo stał wiel ką in dy wi du -
al no ścią płoc kie go śro do wi ska ar ty stycz -
ne go, któ re tak na praw dę ni gdy go na le -
ży cie nie do ce ni ło, po zo stał wier ny so bie,
nie ba cząc ani na mo dy, ani na kry ty kę –
pi sze w al bu mie Iwo na Kor gul – Wy sza -
tyc ka i trud no się z nią nie zgo dzić. Po -
dob nie jak ze sło wa mi Le o nar da So bie ra -
ja – obec ne go dy rek to ra Mu ze um, któ ry
chwa li de cy zje sprzed po nad 30 lat w ładz
pla ców ki o za ku pie dzieł za pom nia ne go
ar ty sty. 

Po nad 150-stro ni co wy al bum, za wie -
ra ją cy po nad 100 re pro duk cji, do stęp ny
jest w skle pi ku „Bel le epo que” Mu ze um
Ma zo wiec kie go po 20 zł. Do dat ko wo
moż na tam za ku pić trzy kom ple ty pocz -
tó wek z re pro duk cja mi prac ar ty sty, po
7 zł każ dy. (rł)

Nie do cze kał się uz na nia za ży cia, któ re zbyt nio go nie roz piesz cza ło. Ale mi mo to, a mo że dzię ki te mu, w je go obra zach to ży cie
dźwię czy nu tą naj czyst szą.

Ki riu szyn – por tret przy o kien ny

Posesja nr 9 przy Kwiatka w Płocku

Szef i sekretarka

Portret żony – Wiery Kiriuszyn

Od lewej: Ryszard Jelistratow, Paweł i Jacek Mieszkowicz oraz Mariusz Pogonowski,
który poprowadził rozmowę i wspólnie z Przemysławem Pawlickim przygotował część
artystyczną spotkania, w tle portret Kiriuszyna
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Pier wszą i chy ba do koń ca naj waż niej -
szą by ła mat ka – 

Ma ria 

z bo ga te go i za słu żo ne go ro du Bil le wi -
czów, obok któ rej na cmen ta rzu na wi leń -
skiej Ros sie w 1936 ro ku zło żo ne zo sta ło –
zgod nie z je go wo lą – ser ce sy na. Cia ło po -
cho wa no w kryp cie pod Wie żą Srebr nych
Dzwo nów na Wa we lu.

Ma ria Bil le wi czów na, choć lek ko uty -
ka ją ca z po wo du prze by tej w dzie ciń stwie
cho ro by sta wu bio dro we go, mia ła wie lu
pre ten den tów do jej rę ki. By ła bo wiem nie
tyl ko ład na i mą dra, ale prze de wszyst kim
bo ga ta; jej po sag sta no wi ło kil ka ty się cy
hektarów żyz nej zie mi, po tęż ny dę bo wy
dwór z Zu ło wie, nie da le ko Wil na i kil ka
ty się cy rub li w zło cie. Ale Ma ria wy bra ła
swe go da le kie go ku zy na, star sze go od niej
o 13 lat, Jó ze fa Win cen te go Pio tra Pił sud -
skie go. Przy ma jąt ku Bil le wi czów był on
bie da kiem, choć też po cho dził ze sta rej
szlach ty, któ ra jed nak do bra stra ci ła w cza -
sie nie u sta ją ce go spi sko wa nia prze ciw ca -
ra to wi, a tak że z po wo du dość nief ra sob li -
we go sty lu ży cia.

Ale ze ślu bem był kło pot, bo miej sco wi
du chow ni od mó wi li zwią za nia ich węz łem
mał żeń skim z po wo du po kre wień stwa. Na -
rze czo ny nie dał jed nak za wy gra ną. Dla
udo wod nie nia, że nie ma przesz kód dla za -
war cia te go mał żeń stwa za trud nił na wet
praw ni ka i hi sto ry ka. Nie wia do mo ja kim
spo so bem, ale w koń cu z Wa ty ka nu na de -
szło zez wo le nie na ślub. Po we se lu mło dzi
wy je cha li do skrom ne go ma jąt ku mę ża na
Żmu dzi, ale Jó zef (zgod nie z ro dzin ną tra -
dy cją) szyb ko na py tał so bie bie dy, an ga żu -
jąc się w Pow sta nie Stycz nio we i mał żeń -
stwo wró ci ło do Zu ło wa. I tu za czął się naj -
spo koj niej szy i do sta ni okres w ży ciu ro dzi -
ny Pił sud skich. Jó zef, bę dąc po stu diach
rol ni czych, za jął się mo der ni za cją du że go,
lecz nie co za nied ba ne go ma jąt ku; m.in.
wy bu do wał du ży młyn, go rzel nię, ce giel -
nię, spro wa dził fa chow ców z za gra ni cy, by
wdra żać no wo czes ne me to dy gos po da ro -

wa nia. Po la tach oka za ło się, że – jak byś my
dziś po wie dzie li – prze in we sto wał, a po tęż -
ny po żar w 1875 ro ku za koń czył okres do -
bro by tu. Ale przez kil ka na ście lat Pił sud -
scy, ży li szczę śli wie w Zu ło wie, a ro dzi na
po wię ksza ła się z każ dym ro kiem.

Ma ria uro dzi ła 12 dzie ci (ostat nie bliź -
nię ta zmar ły ma jąc pół to ra ro ku). Jó zef
Kle mens uro dził się ja ko czwar te dziec ko
(po He le nie, Zo fii i Bro ni sła wie). Ro dzin -
na opo wieść gło si, że uro dził się w nie co -
dzien nych oko licz no ściach, któ re zwia sto -
wa ły cie ka we i burz li we ży cie. Otóż no cą
5 grud nia 1867 ro ku dwór w Zu ło wie był
jas no oświet lo ny. Prze jeż dża ją cy w pob li -
żu od dział ro syj skich żan dar mów do szedł
wi docz nie do wnio sku, że we dwo rze mu -
szą pew nie po no cy spi sko wać, bo żoł da cy
z ba gne ta mi wpa dli do dwo ru go to wi
wszyst kich aresz to wać. Część za trzy ma ła
się do pie ro w sy pial ni na wi dok ro dzą cej
ko bie ty. Stąd po wie dze nie, że mar sza łek
uro dził się pod ba gne ta mi.

Ziuk, jak na zy wa no czwar te dziec ko
Pił sud skich, po dob nie jak po zo sta łe ro -
dzeń stwo, otrzy mał sta ran ne wyksz tał ce -
nie; we dwo rze za trud nia no na u czy cie li ję -
zy ków uczy ły bo ny – Niem ka i Fran cuz ka.
Naj waż niej szą jed nak lek cję – pa trio tyz -
mu, po sza no wa nia i pie lę gno wa nia wszys-
t kie go co pol skie – da ła im mat ka. Nic dzi-
w ne go, że po ta kim przy go to wa niu do ży -
cia Ziuk w ro syj skim gim na zjum w Wil nie
cią gle wpa dał w ta ra pa ty; a to nie od da wał
ho no rów ro syj skim na u czy cie lom, a to
czy tał pol skie książ ki, a to wyg ła szał opi -
nie zu peł nie nie zgod ne z pro gra mem na u -
cza nia. W szkol nej „ko zie” był po lek cjach
czę stym go ściem.

Rok przed ma tu rą mat ka zmar ła (1884).
Dla Ziu ka brat nią du szą sta ła się ciot ka

Lip pma nów na,

miesz ka ją ca w Wil nie. U niej prze sia dy -
wał do ma tu ry i do niej wró cił po rocz nych
stu diach me dycz nych na uni wer sy te cie
w Char ko wie, gdzie roz po czął dzia łal ność
kon spi ra cyj ną w nie po dleg ło ścio wych or -
ga ni za cjach stu den ckich. Nie czuł się tam
jed nak zbyt do brze wśród Ro sjan i Bia ło -
ru si nów, po sta no wił więc prze nieść się na
„bar dziej eu ro pej ski” uni wer sy tet w Dor -
pa cie. Nie zo stał jed nak przy ję ty; jed ne
źró dła mó wią, że z po wo du dzia łal no ści
opo zy cyj nej, Da riusz Srzed nic ki twier dzi,
że po pro stu za póź no wy słał do ku men ty. 

Tak czy owak sie dział przez rok u ciot -
ki i znów, niech cą cy, wpadł w ta ra pa ty.
Prze no co wał bo wiem ko le gę swo je go bra -
ta Bro ni sła wa (udzie la ją ce go się we frak cji
ter ro ry stycz nej Na rod na Wo la, pla nu ją cej
do ko na nie za ma chu na ca ra Alek san dra
III), któ ry przy je chał do Wil na, chcąc zdo -
być u zna jo me go ap te ka rza tru ciz nę (dla
ca ra). Ca ła gru pa wpa dła przed za ma chem,
a Jó zef – choć w pro ce sie wy stę po wał tyl -
ko ja ko świa dek – ska za ny zo stał na 5 lat
ze sła nia w głą bi Ro sji.

Kil ka na ście mie się cy za bra ło gru pie ze -
słań ców do tar cie w paź dzier ni ku 1887 ro -
ku do Ir kuc ka. Tam poz nał trze cią ko bie tę
swo je go ży cia

Le o nar dę Le wan dow ską.

Wraz z ro dzi ca mi i dal szą ro dzi ną
(m.in. bra tem so cja li stą Sta ni sła wem
Lan dem) by li na ze sła niu już daw no. Na
ty le daw no, że pan na sła bo mó wi ła po
pol sku i od na u ki pol skie go roz po czę ła
się ich zna jo mość.

Pier wsza mi łość Ziu ka nie wy trzy ma -
ła jed nak pró by cza su. Gdy Jó zef Pił -
sud ski za cho ro wał na za pa le nie płuc,
zo stał prze nie sio ny w nie co lep sze wa -
run ki do nie wiel kiej wsi Tun ki. Mło -
dym po zo stał kon takt li sto wy. Ko res -
pon den cja mię dzy Le o nar dą a Jó ze fem,
do któ rej do tarł D. Srzed nic ki, wska zu -
je, że ze stro ny Ziu ka uczu cia by ły co
naj wy żej let nie, a gdy w 1892 ro ku wy -
rok do biegł koń ca i Pił sud ski wró cił do
Wil na ostyg ły zu peł nie i kon takt ur wał
się. Tak za koń czy ła się pier wsza mi łość
przy szłe go Mar szał ka.

Schy łek XIX wie ku to okres roz kwi tu
my śli po li tycz nej, two rze nia się licz nych
par tii i stron nictw. Po nie waż w pro gra mie
PPS by ła mo wa o nie po dleg ło ści Pol ski,
to ugru po wa nie wy da wa ło mu się naj wła -
ści wsze. Wstą pił do par tii, był wi leń skim
ko res pon den tem cza so pis ma kon spi ra -
cyj ne go „Przed świt”, a po tem re dak to rem
na czel nym „Ro bot ni ka”. W struk tu rach
par tii poz nał swą przy szłą żo nę

Ma rię z Ko plew skich Jusz kie wi czo wą.

By ła po dob no bar dzo pięk ną ko bie tą
(mia ła pse u do nim PP – pięk na pa ni) i ko -
cha li się w niej wszy scy człon ko wie wi -
leń skiej PPS, a tak że po dob no Ro man
Dmow ski. Ona zwró ci ła jed nak uwa gę na
mło de go ze słań ca z któ rym szyb ko zna le -
źli wspól ny ję zyk. Nie ba wem po sta no wi li
się po brać, ty le że Ma ria... by ła mę żat ką.
Wy da no ją za mąż w wie ku 16 lat i zwią -
zek daw no się roz padł, ale for mal nie dru -
gie go mę ża mieć nie mog ła.

Cóż więc zro bi li za ko cha ni? Zmie ni li
(na tro chę) wyz na nie na pro te stan ckie i w
lip cu 1899 ro ku wzię li ślub w ma łym wiej -
skim zbo rze we wsi Pa proć w po wie cie
łom żyń skim. Po nie waż Pił sud ski miał już
wte dy dość trud ny cha rak ter, co nie przys-
pa rza ło mu zwo len ni ków w par tyj nej ro -
bo cie, pięk na i elok wen tna żo na sta no wi ła

swo i sty bu for, ła go dzą cy spo ry i zjed nu ją -
cy przy chyl ność.

Po nie waż sy tu a cja w Wil nie sta wa ła się
go rą ca, pań stwo Pił sud scy prze nie śli się do
Ło dzi. W wy na ję tym miesz ka niu przy ul.
Wschod niej dzia ła ła taj na dru kar nia „Ro -
bot ni ka”. W lu tym 1900 ro ku wy daw nic -
two zo sta ło zde kon spi ro wa ne, a obo je Pił -
sud skich aresz to wa no. Żo nę wkrót ce wy -
pusz czo no, po wpła ce niu przez oj ca so wi -
tej ka u cji, na to miast Jó ze fo wi pod czas
śledz twa (naj pierw w Ło dzi, po tem w war -
szaw skiej Cy ta de li) przy pi sa no m.in.
udział w za bój stwie 2 szpic li. Cze ka ła go
ka ra śmier ci. Za czął więc sy mu lo wać cho -
ro bę psy chicz ną i na ba da nia prze wie zio no
go do Pe ter sbur ga, do szpi ta la Mi ko ła ja
Cu do twór cy, gdzie pra co wał m.in. pol ski
le karz Wła dy sław Ma zur kie wicz (dzia łacz
PPS). Przy je go po mo cy Pił sud skie mu
uda ło się w ma ju 1901 ro ku zbiec do do -
roż ki w któ rej pod szpi ta lem cze kał już
Wa le ry Sła wek.

Na stęp ne la ta spę dził w licz nych ro zja -
zdach, czę sto za gra nicz nych (Lon dyn, Pa -
ryż, To kio), sta ra jąc się m.in. o fun du sze
na zor ga ni zo wa nie kon spi ra cyj nych od -
dzia łów bo jo wych. Co się dzia ło z żo ną?
Nie wia do mo, z pew no ścią jed nak rzad ko
wi dy wa ła mę ża i mał żeń stwo mu sia ło się
roz pa dać. Osta tecz ny kres po ło ży ło mu
poz na nie przez Jó ze fa mło dej dzia ła czki
nie po dleg ło ścio wej

Alek san dry Szczer biń skiej.

Zdol na, ale bied na dziew czy na, wy cho -
wy wa na przez des po tycz ną bab kę (ro dzi ce
wcześ nie zmar li) w Su wał kach by ła za fa -
scy no wa na Pił sud skim, któ ry już za czął
obra stać le gen dą. Skoń czy wszy 20 lat, Ola
prze pro wa dzi ła się do War sza wy i pra co -
wa ła w fa bry ce na Bród nie. Wol ny czas
po świę ca ła pra cy w kon spi ra cji; od po wia -
da ła za prze myt bro ni, bra ła udział w zna -
nej ak cji pod Be zda na mi, pod czas któ rej
pił sud czy cy na pa dli na wa gon pocz to wy,
by zdo być pie nią dze na spła tę dłu gów or -
ga ni za cji i wspar cie ro dzin uwię zio nych.

Z te go związ ku uro dzi ły się dwie cór ki:
Wan da w 1918 i Jad wi ga w 1920 ro ku.
For mal nie zwią zek mał żeń ski za war li do -
pie ro w paź dzier ni ku 1921 ro ku, po śmier-
ci pier wszej żo ny Ma rii.

Ola zo sta ła z Jó ze fem do koń ca. Stwo -
rzy ła mu w Su le jów ku pier wszy praw dzi -
wy dom, ja kie go nie miał od dzie ciń stwa,
choć ży li bar dzo skrom nie.  Ewa Ja sińska

W PRL-u na róż ne spo so by pró bo wa no zde za wu o wać po stać mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go – kwe stio no wa no nie tyl ko
je go po glą dy, zdol no ści i za słu gi po li tycz ne, ale tak że pod wa ża no je go po sta wę mo ral ną, czy niąc z nie go ba wi dam ka, po -
że ra cza nie wie ścich serc, pra wie roz pust ni ka. Ile ko biet ode gra ło istot ną ro lę w ży ciu Na czel ni ka? – o tym opo wia dał 26
lu te go w Książ ni cy Płoc kiej hi sto ryk i pub li cy sta Da riusz Ma rek Srzed nic ki.

Ko bie ty Mar szał ka

Aleksandra Szczerbińska

Maria Billewicz

Da riusz Ma rek Srzed nic ki
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„Bo le sław Krzy wo u sty w świa do mo -
ści po tom nych” to te mat spot ka nia z cy -
klu Kon fron ta cje Hi sto rycz ne, zor ga ni -
zo wa ne go 26 lu te go w ka mie ni cy przy
ul. Tum skiej 8. Or ga ni za tor – Mu ze um
Ma zo wiec kie – przyz wy cza ił płoc czan,
że te ma tem cy klu są zwy kle spra wy
z hi sto rii niez byt odleg łej, się ga ją cej
naj da lej pocz. XX wieku. Jed nak za
spra wą pla no wa nej bu do wy pom ni ka
Bo le sła wa III i to wa rzy szą cych jej emo -
cji, ży cie księ cia ma dla wie lu płoc czan,
wy miar jak naj bar dziej współ czes ny.
To masz Kor da la, któ ry po pro wa dził
spot ka nie, za pro sił na nie wy bit nych
me die wa li stów: prof. Jac ka Ba nasz kie -
wi cza i dr Pa wła Żmudz kie go z Za kła du
Hi sto rii Śred nio wiecz nej In sty tu tu Hi s-
to rycz ne go Uni wer sy te tu War szaw skie -
go i po sta wił im trud ne py ta nia.

Gal lus Pa ne gy ri kus

Ca ły prob lem z Krzy wo u stym po le ga
na tym, że hi sto ry cy mu szą dziś ba zo -
wać na tek stach słyn ne go kro ni ka rza
śred nio wiecz ne go wład cy Pol -ski, a za
bar dzo wie rzyć mu nie chcą.

– Bę dąc od po wie dzial ny mi hi sto ry ka -
mi nie mo że my ubie rać Gal la Ano mi ma
w ko stium XIX -wiecz ne go czy XX -wiecz -
ne go hi sto ry ka – tłu ma czył Żmudz ki,
a wtó ro wał mu Ba nasz kie wicz: Trud no
do koń ca za u fać Gal lo wi, któ re go kro ni -
ka by ła prze de wszyst kim pa ne gi ry kiem
ku czci Bo le sła wa III. Ża den z pol skich
wład ców, ani wcześ niej ani po tem, nie
miał tak do brej pra sy, tak do bre go oświ-
et le nia jak Krzy wo u sty. Nie ste ty, hi sto -
ry cy czę sto da ją się te mu świat łu
uwieść. Zna mien nym przy kła dem
„prze sad ne go zach wy tu” nad Bo le sła -
wem jest kre o wa nie Zbi gnie wa na je go
prze ci wień stwo. – Tak że byś my, od po -
cząt ku, nie mie li wąt pli wo ści, kto po wi -
nien być wład cą – tłu ma czył Żmudz ki. –
My wo bec te go tro chę je steś my bez rad -

ni. Mo że my tyl ko ana li zo wać je go ar gu -
men ta cję i wy cią gać włas ne wnio ski.

Z te go też po wo du za rzu ty pa da ją ce
z sa li (re ak cja m.in. na po zy tyw ne ko -
men ta rze o Zbi gnie wie) na te mat rze ko -
me go „opo wia da nia” ba jek przez war -
szaw skich hi sto ry ków, sa mi pre le gen ci
przyj mo wa li z uś mie chem, zgod nie
przyz na jąc, że ich pra ca ma coś z baj ko -
pi sa nia. 

Bo les la us Crzy vo u sti czy Cur vus 

Mi mo do brej pra sy rów nież wśród
póź niej szych kro ni ka rzy czy ba da czy
np. Ja na Dłu go sza jed na za dra tkwi jak
cierń w ob li czu wład cy – dość nie for -
tun ny przy do mek. – W kro ni kach Gal la
Ano ni ma po ja wia ją się okre śle nia:
„Mar so we dzie cię”, „Ksią że pół no cy”
czy „Ogni sty smok”, nie ma mo wy
o Krzy wo u stym. Przy do mek ten od no to -
wu ją do pie ro rocz ni ki pol skie po cho -
dzą ce z dru giej po ło wy XIII w., a pró ba
wy jaś nie nia je go zna cze nia po ja wi ła się

w XIV i XV -wie ku – mó wił prof. Ba nasz -
kie wicz. – Na pew no jest to je den ze
star szych przy dom ków, zbu do wa ny nie
na grun cie – do mi nu ją cej wów czas ja ko
ję zyk uczo nych i piś mien nych – ła ci ny,
ale ję zy ka pol skie go. Wy da je się że ten
„Krzy wo u sty” (Crzy vo u sti) pow stał po
pro stu wcześ niej, ja ko le gen da, a po tem
stał się przy dom kiem, pi sa nym na stęp -
nie po ła ci nie (Cur vus). Prob le my za -
czy na ją się przy in ter pre ta cji. Do dziś
hi sto ry cy spie ra ją się, czy by ła ska za fi -
zycz na (pa miąt ka po trud nym po ło gu
lub wrzo dzie na po li czku, wo jen na bliz-
na, ner wo wy tik) czy mo ral na – jak chce
te go dr El żbie ta Ko wal czyk, któ rej tekst
z „Kwar tal ni ka hi sto rycz ne go” („Ska za
fi zycz na czy mo ral na”, 1994, tom 101,
ze szyt 1) obaj pa no wie przy wo ły wa li
pod czas spot ka nia wie lo krot nie. Za mo -
ral ną prze ma wia prze de wszyst kim
okrut ne obej ście z bra tem. Zda niem Ko -
wal czyk „krzy wo u sty” mog ło zna czyć
ty le co „fał szy wy”, „mó wią cy krzy wo”,
czy li „krzy wo przy sięz ca”, któ ry dał sło -
wo bra tu, a go nie do trzy mał. War szaw -
ski ar che o log cał ko wi cie odrzu ci ła usta -
le nia W. Szaf rań skie go na te mat rze ko -
mej „czasz ki Krzy wo u ste go” zna le zio -
nej w Ka te drze Płoc kiej. 

Za rów no Żmudz ki jak i Ba nasz kie -
wicz choć uwa ża ją, że nie moż na ani
przy jąć ani odrzu cić obu hi po tez, to
chęt niej przyj mą sta no wi sko od mien ne
od Ko wal czyk. – Je śli na da nie te go
przy dom ka mia ła by być efek tem ska zy
mo ral nej to dla mnie, mi mo wszyst ko,
brak jest ne ga tyw ne go kon tek stu, nie

moż na zna leźć po twier dze nia w czy nach
– tłu ma czył hi sto ryk. – Po za tym wszy -
scy od Gal la Ano ni ma, przez Win cen te -
go Ka dłub ka po Ja na Dłu go sza ro bią
wszyst ko, aby wy bro nić go z ośle pie nia
Zbi gnie wa. Ba nasz kiewcz do da je:
w tam tych cza sach ośle pie nie nie by ło
ni czym niez wy kłym i mie ści ło się, wśród
ak cep to wa nych, sku tecz nych i czę sto
sto so wa nych w Eu ro pie prak tyk ne u tra -

li za cji po li tycz nych prze ciw ni ków. Gdy -
by nie fa tal ny fi nał, czy li śmierć bra ta,
być mo że nie by ło by spra wy. Ba nasz kie -
wicz na wią zy wał tu taj do po dob nej hi s-
to rii z głów nym do rad cą księ cia – Ska -
ro bo mi rem. Zresz tą – jak mó wił Kor da -

la – jest ma ło praw do po dob ne, że by
wład ca któ ry do ko nał tak wie le wiel kich
czy nów ry cer skich, otrzy mał ta ki przy-
do mek z po wo du ska zy mo ral nej.

Se des Re gni Prin ce pa les

Czy Płock w cza sach Her ma na
i Krzy wo u ste go moż na naz wać sto li cą
Pol ski? A je śli tak, czy nie zo stał sto li cą
„tro chę przy pad ko wą”, wy ni ka ją ca
z fak tu, że sta re mu i scho ro wa ne mu
Her ma no wi nie chcia ło się już ni gdzie
ru szać? – to ko lej ne py ta nie, z któ ry mi
ja ko pier wszy zmie rzył się prof. Ba -
nasz kie wicz. Przyz nał, że w śred nio wie -
czu by ła to naz wa umow na, sto li cą się
po pro sto „by wa ło”. – Król, wład ca –
był per so ną po dró żu ją cą, a z nim jeź -

dził ca ły dwór i „sto lec”, czy li stół lub
tron, na któ rym się sie dzi, gdzie się jest
u sie bie, po sia da się i rzą dzi. Płock był
jed nym z wie lu ta kich „se des re gni
princ pa les”, mia stem po sia da ją cym ce -
chy sto li cy i do te go mia na pre ten du ją -
cym – tłu ma czył i żar to wał. – Ale ja bym
się bał mó wić, że Płock był sto li cą przy-
pad ko wą, bo nie wyj dzie my ży wi z tej
sa li. Opo no wał też dr Żmudz ki: ja też
po le mi zo wał bym z tą przy pad ko wo ścią.
Prze cież wg Gal la by ła to ulu bio na sto -
li ca Her ma na – to prze cież brzmi jak
wyz na nie mi ło ści. 

Obaj przyz na li, że je śli Płock miał
swo je pięć mi nut w hi sto rii to na pew no
wte dy. – Płock był dla Krzy wo u ste go
pro giem do Po mo rza, to klucz do in ne go
kształ tu Pol ski – pod su mo wał Żmudz ki.

Co ja kiś czas tem pe ra tu ra dy sku sji
ska ka ła na dość wy so ki po ziom, kie dy
to kil ka osób z pub licz no ści ście ra ło się
nie tyl ko z po glą da mi war szaw skich na -
u kow ców, ale rów nież mię dzy so bą; to

chwa ląc, to ga niąc na zmia nę Bo le sła wa
lub Zbi gnie wa, to nie mo gą przy jąć ar -
gu men tów me die wa li stów lub do ma ga -
jąc się dy sku sji o płoc kim pom ni ku
wład cy.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Czy „Krzy wo u sty” to kwe stia ana to mii czy cha rak te ru? Jak to by ło z tą sto łecz no ścią Płoc ka? I dla cze go do dziś po stać te go wład -
cy wy wo łu je, nie tyl ko wśród płoc czan, ty le emo cji?

Ksią że Pół no cy, czy li baj ka o Ogni stym Smoku 

Od lewej: T. Kordala, J. Banaszkiewicz, P. Żmudzki podczas sesji
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Bolesław III Krzywousty. Obraz J. B. Jacobiego (1828)
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prze ja wia się w ich ist nie niu. Rze czy po
pro stu są. Ma ją si łę, ukry tą i po tęż ną,
nie mal nie do strze gal ną, któ ra wy wie ra
na nas wpływ każ de go dnia, w każ dej
chwi li.

„Na tu ra rze czy” to rów nież te mat po -
szu ki wań ar ty stów sku pio nych wo kół V
Fo rum Ma lar stwa Pol skie go. 

Wy sta wa jest pró bą od po wie dzi na
py ta nie ja kie rze czy in te re su ją dzi siej -
szych ma la rzy i co sta no wi dla nich ich
isto tę? Czy daw ny dy le mat ar ty sty – od -
twa rzać czy two rzyć – jest na dal ak tu al -
ny? Czy ze współ czes nych re la cji mię -
dzy czło wie kiem a rze czą wy ni ka ją spe -
cy ficz ne, no we ar ty stycz ne prob le my,
a tak że czy isto ta tych re la cji po zo sta je
wciąż ta ka sa ma. 

Fo rum Ma lar stwa Pol skie go to cy k-
licz na im pre za ar ty stycz na, na któ rą
skła da ją się spot ka nia, twór ców – ar ty -
stów ma la rzy, kry ty ków i te o re ty ków
sztu ki, se sje na u ko we, wy kła dy, sym po -
zja i wy sta wy. Do każ dej edy cji za pra -
sza na jest gru pa ar ty stów ma la rzy i te -
o re ty ków sztu ki, two rzą cych trzon ar ty -
stycz ny i na u ko wy, któ ra pro wa dzi roz -
wa ża nia na te ma ty za war te w ha śle Fo -
rum. Pow sta łe ma te ria ły pub li ko wa ne
są w Ze szy tach Fo rum, któ re sta no wią
jed no cześ nie ka ta log do wy staw pre zen -
to wa nych w wie lu ga le riach i mu ze ach
w Pol sce. 

W obec nej edy cji spot ka nie pod ha -
słem „Na tu ra Rze czy” od by ło się
w Biesz cza dach w Orel cu, a se sja na u -
ko wa w Rze szo wie (3-14 wrze sień
2006). W mar cu 2007 ro ku roz po czął
się cykl 21 wy staw V edy cji: ko lej no
w Rze szo wie, Kroś nie, Gor li cach, Miel-
cu, Kiel cach, Ol ku szu, Mie cho wie, Kra -
ko wie, Ka to wi cach, Ostrow cu Świę to -
krzy skim, Czę sto cho wie, To ru niu, Wło -
cław ku, Ło dzi, Ka li szu, Poz na niu, Go-
rzo wie Wlkp., Lu bi nie, Le gni cy, Wał -
brzy chu i... wresz cie w Płoc ku. 

Uczest ni ka mi V Fo rum by li m.in.:
prof. Sta ni sław Bia łog ło wicz z Rze szo -
wa, prof. Wie sław Szam bor ski z War -
sza wy, prof. Krzysz tof Wa cho wiak,
prof. Piotr Klu gow ski, z To ru nia, prof.
Ka zi mierz Ro chec ki z To ru nia (po my -
sło daw ca i dy rek tor ar ty stycz ny FMP),
prof. Alek san dra Si miń ska z Byd go-
sz czy, prof. Pa weł Pal le Le wan dow ski
z Wro cła wia, prof. Mi ro sła wa Ro chec -
ka z To ru nia, (wspó łor ga ni za tor FMP),
prof. Ja nusz Kacz mar ski z War sza wy,
art. mal. Jo an na Sta siak, art. mal. Łu -
kasz Hu cu lak z Wro cła wia, oraz te o re -
ty cy sztu ki, dr Ma gda le na Ra bi zo – Bi -
rek z Rze szo wa (red. Ze szy tu nr 5 i 6),
Ma gda le na Hnie dzie wicz z War sza wy,
Ja cek Ka wa łek, dr An drzej Ge le ta
i ks.dr Krzysz tof Bo che nek z Rze szo -
wa. Płoc ką wy sta wę moż na oglą dać
w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki od 23 mar ca
do 19 kwiet na. Wię cej o wy sta wie na
www.sztu ka -pol ska.eu (rł)

Natura rzeczy
Trzy jed no ak tów ki An to nie go Cze -

cho wa – Ła bę dzi śpiew, Oświad czy -
ny, Niedź wiedź – skła da ją się na ty tu -
ło wy „Ro mans z Cze cho wem”, czy li
opo wieść zło żo ną z ludz kich wad
i sła bo ści, uję tych w za baw ną, te a tral -
ną for mę. Bo ha te ra mi są zwy kli lu dzie
– cza sem z wiej skiej pro win cji, cza-
sem z pro win cjo nal ne go te a tru. Sa ty ra
zła go dzo na jest do bro cią i wy ro zu -
mia ło ścią na ja ką zdo być się mógł
wiel ki pi sarz, któ ry był jed no cześ nie
le ka rzem. Po trój ne wi do wi sko spa ja
w ca łość spe cjal nie na gra na me lo dia
„Ro mans dla pa na Cze cho wa” – stąd
ty tuł. Spek takl re ży se ru je Ma riusz Pi -
law ski. Au to rem sce no gra fii jest Ma -

ciej Ku bic ki, ko stiu mów – Ja ni na Pie -
cho wicz. Wy stę pu ją: Krzysz tof Bień,
Han na Zien ta ra, Ma riusz Pi law ski,
Han na Choj nac ka, Ma rek Wal czak.
Pre mie ra – na sce nie ka me ral nej – już
21 mar ca (so bo ta), o godz. 19. Spek-
ta kle po pre mie ro we: 24 i 25 mar ca
o godz. 9, 27 mar ca – godz. 18 oraz 24
(godz. 9, 11.30, 19) i 25 kwiet nia
(godz. 19). 

Tym, któ rzy chcie li by jesz cze po ro -
man so wać z Cze cho wem te atr po le ca
„Trzy sio stry” w re ży se rii Ju lii Wer ni
(3 kwiet nia, godz. 19). Bę dzie to
z pew no ścią grat ka rów nież dla fa nów
Pio tra Ma cha li cy, któ ry wy stą pi
w spek ta klu w ro li Cze bu ty ki na. (rł)

Te atr Dra ma tycz ny za pra sza na szó stą pre mie rę se zo nu. Tym ra -
zem bę dzie to... 

Ro mans z Cze cho wem 

19 mar ca Sta ni sła wów ka za pra sza na
ko lej ne spot ka nie z cy klu „Wie czór
chwa ły”. Tym ra zem po świę co ne ono
bę dzie prze ba cza niu.

– Bar dzo czę sto my śli my, że prze ba -
czy liś my już oso bie, gdy tym cza sem
spot ka nie z tą oso bą po wo du je w nas
go rycz i smu tek. Pró by na wią za nia re la -
cji z tą oso bą spra wia ją nam trud ność.
W tym przy pad ku prze ba cze nie nie wy -
da ło żad nych owo ców. Cza sa mi jest tak,
że ktoś pró bu je po jed nać się z dru gą

oso bą i w tym ce lu pro si o prze ba cze nie,
ale na sku tek wy mia ny zdań do cho dzi do
jesz cze wię ksze go uprze dze nia, ani że li
mia ło to miej sce, przed pró bą po jed na -
nia – mó wią or ga ni za to rzy. – Je zus
prze ba cza i ni gdy już nie wy po mi na nam
na szych grze chów. Je go prze ba cze nie
jest cał ko wi te i bez wa run ko we. 

Na stęp ny „Wie czór” od bę dzie się 16
kwiet nia, a 22 ma ja uczest ni cy spot ka ją
się w am fi te a trze – za wsze o godz.
19.30. (j)

Wie czór Chwa ły

W lu tym spot ka nie ua trak cyj nił zes pół Bo sko Band
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Uro cza to nie wiel ka uli czka na osie d-
lu Wy szo grodz ka, a do kład nie na tzw.
„Cho ler ce”, po mię dzy ul. Mi łą a Sło -
necz ną. Ma pra wie 111 me trów dłu go ści
i 3,5 me tra sze ro ko ści. Po za chod niej
stro nie jezd ni znaj du je się chod nik. 

Już nie dłu go miesz kań ców tych re jo -
nów cze ka ją utrud nie nia, ale za to po
trzech mie sią cach bę dą mo gli ła twiej
do je chać do swo ich po se sji. Urząd Mia -
sta po szu ku je wy ko naw cy, któ ry zaj mie
się bu do wą ul. Uro czej wraz z bra ku ją -

cą in fra struk tu rą. Wy ło nio na w prze tar -
gu fir ma wy ko na m.in. ka na li za cję desz -
czo wą. Pra ce obej mą rów nież uło że nie
na wierz chni jezd ni z sza rej kost ki bru -
ko wej. Z ta kie go sa me go ma te ria łu wy -
ko na ne bę dą rów nież chod ni ki oraz wja -
zdy na po se sję. Na ko niec pow sta nie no -
we oz na ko wa nie pio no we uli cy. In we -
sty cja pro wa dzo na bę dzie w ra mach za -
da nia pn. „Bu do wa ulic: Uro czej, Wi -
dok i We so łej wraz z bra ku ją cą in fra -
struk tu rą”. (m.d.)

Przez trzy dni (10-12 mar ca) w płoc -
kim ra tu szu od by wa ło się ko lej ne szko -
le nie zor ga ni zo wa ne przez CI FAL
Płock.

Te ma tem cy klu wy kła dów i dy sku sji
by ło „Ulep sza nie za rzą dza nia za so ba mi
wo dy w ce lu ko rzyst ne go do star cza nia
usług”. Do na sze go mia sta przy je cha li
uczest ni cy m.in. z Buł ga rii, Ma ce do nii,
Moł da wii i Ukra i ny. By li to mię dzy in -

ny mi przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych, mi ni sterstw, pry wat nych firm
oraz nie za leż ni spe cja li ści. Pod czas
szko le nia za pre zen to wa ne zo sta ły no we
stra te gie oraz na rzę dzia w za rzą dza niu
za so ba mi wod ny mi. Te ma ta mi roz mów
by ły mię dzy in ny mi me to dy za rzą dza nia
na szczeb lu lo kal nym po przez de cen tra -
li za cję oraz ko rzy ści pły ną ce z par tner -
stwa pub licz no -pry wat ne go. (a.g.)

Za rzą dza nie wo dą

Jezd nia i chod ni ki

9 mar ca osią gnię te zo sta ło po ro zu -
mie nie po mię dzy za rzą dem PKN OR -
LEN a związ ka mi za wo do wy mi w spra -
wie wskaź ni ka wzro stu płac na rok
2009.

Z po wo du pro gno zo wa nych bar dzo
trud nych wa run ków ma kroe ko no micz -
nych, osią gnię tej w ro ku ubieg łym stra -
ty oraz ko niecz no ści re a li za cji pro ce sów
osz częd no ścio wych i op ty ma li za cyj -
nych w przed się bior stwie, za rząd za pro -
po no wał związ kom za wo do wym, aby
wskaź nik wzro stu wy na gro dzeń w 2009
ro ku był ze ro wy.

W cza sie ne go cja cji, kie ru jąc się od -
po wie dzial no ścią za spół kę i jej pra cow -
ni ków, stro ny za ak cep to wa ły tę pro po -
zy cję. Ze ro wy wskaź nik oz na cza utrzy-
ma nie sta łych kosz tów pra cy w 2009 ro -
ku na niez mie nio nym po zio mie, co jest
niez wy kle waż ne w sy tu a cji roz mów
z agen cja mi ra tin go wy mi i ban ka mi.
Dla po rów na nia, w ub. ro ku wy ne go cjo -
wa ny wskaź nik wzro stu prze cięt ne go
wy na gro dze nia wy niósł 9,5%. Po nad to
stro ny zgo dzi ły się na utrzy ma nie tra dy -

cyj nie wyp ła ca nych co ro ku świad czeń,
ta kich jak na gro dy jed no ra zo we: Wiel -
ka noc na w wy so ko ści 500 zł, z oka zji
Dnia Che mi ka 3000 zł i Bo żo na ro dze -
nio wa 500 zł oraz na gro da ju bi le u szo wa
z oka zji 10-le cia ist nie nia kon cer nu
w wy so ko ści 1500 zł. Łącz na su ma
świad czeń wy nie sie 5500 zł, pod czas
gdy w ro ku 2008 wy no si ła śred nio 6700
zł. Wspom nia ne na gro dy nie bę dą przy -
słu gi wać wyż szej ka drze me ne dżer skiej
kon cer nu.

– Ne go cja cje by ły bez pre ce den so we,
to czo ne w re a liach niez wy kle trud nej sy -
tu a cji na świa to wych ryn kach i w pol-
skiej gos po dar ce. Po raz ko lej ny za ka -
den cji te go za rzą du roz są dek, dia log
i po czu cie od po wie dzial no ści wzię ły gó -
rę nad emo cja mi w do brze po ję tym in te -
re sie wszyst kich pra cow ni ków. Uda ło
się nam za cho wać niez wy kle waż ny, ze -
ro wy wskaź nik wzro stu wy na gro dzeń.
Jed no cześ nie, dzię ki wyp ła ca nym jed no -
ra zo wym na gro dom nie po gor szy się po -
ziom do cho dów na szych pra cow ni ków,
co sta no wi świa dec two od po wie dzial no -
ści i so li dar no ści w kon cer nie – po wie -
dział Ja cek Kra wiec, pre zes za rzą du
PKN Or len. BP

Po ro zu mie li się

W ubieg łym ro ku po raz pier wszy
zo sta ła przy ję ta przez Ra dę Mia sta
Płoc ka 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 2009-2013. Zwró ci liś my się
wów czas do płoc czan z proś bą o skła -
da nie wnio sków do pla nu i przed sta -
wie nie pro po zy cji kon kret nych in we -
sty cji, któ re do strze ga cie w swo im
oto cze niu lub w ska li
ogól no miej skiej. Efek-
tem prze pro wa dzo -
nych kon sul ta cji by ło
zło że nie po nad 300
wnio sków. Wszyst kie
zo sta ły szcze gó ło wo
roz pa trzo ne. Wię k-
szość do ty czy ła in we -
sty cji, któ re są już pla -
no wa ne w mie ście.
Wśród tych wnio sków
naj wię cej do ty czy ło
roz wią za nia prob le -
mów ko mu ni ka cyj -
nych mia sta, w tym:

– wpro wa dze nia wie -
lo po zio mo we go skrzy -
żo wa nia w ul. Wy szo -
grodz kiej – na most So li dar no ści,

– bu do wy ob wod nic miej skich,
– bez ko li zyj ne go skrzy żo wa nia w al.

Pił sud skie go z to ra mi ko le jo wy mi,
– uli cy Wy szo grodz kiej (za rów no

w czę ści osie dla Wy szo grodz ka, jak
i dro gi na War sza wę),

– skrzy żo wa nia al. Pił sud skie go z ul.
Oto liń ską i Dwor co wą,

– bu do wy ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej. 

Wska zu je to na du że po par cie spo -
łecz ne dla re a li za cji tych za mie rzeń.
Wśród zło żo nych wnio sków czę sto
pow ta rzał się apel miesz kań ców o za -
pew nie nie te re nów re kre a cji i miejsc za -
baw dla dzie ci. W tym ce lu zo sta ło za -
pla no wa ne no we za da nie „Te re ny re kre -

a cyj ne i par ki osie dlo we”, któ re bę dzie
re a li zo wa ne co rocz nie.

W tym ro ku cze ka my na pro po zy cje
miesz kań ców Płoc ka do 15 kwiet nia.
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. Wnio sek w for mie pa pie ro wej
jest do stęp ny w Urzę dzie Mia sta Płoc ka

w Biu rze Ob słu gi Klien ta
oraz do łą czo ny do „Sy -
gna łów Płoc kich” (nr
6/207). W bie żą cym ro -
ku par tne rem w ak cji
zbie ra nia wnio sków in -
we sty cyj nych jest Pocz-
ta Pol ska. W na stę pu ją -
cych pla ców kach pocz-
to wych, w okre sie od 15
mar ca do 15 kwiet nia
2009 r. wy sta wio ne bę dą
spe cjal ne ur ny, do któ -
rych bę dzie moż na wło -
żyć wy peł nio ny wnio -
sek: UP Płock 1 ul.
Biel ska 14b, UP Płock
3 ul. Ko le jo wa 41, UP
Płock 4 ul. Ja cho wi cza

21, UP Płock 9 ul. Gie rzyń skie go 17,
UP Płock 11 ul. Wa lecz nych 9, UP
Płock 12 ul. Wy szo grodz ka 161, UP
Płock 15 ul. Dwor co wa 12b, Fi lia UP
Płock 4 ul. Ko le gial na 26c, Fi lia UP
Płock 1 ul. Me dycz na 19.

Zło żo ne wnio ski zo sta ną prze a na li zo -
wa ne i w mia rę moż li wo ści uw zględ nia -
ne w pla nach mia sta.

Za chę ca my do po dzie le nia się uwa -
ga mi na te mat Pań stwa naj bliż sze go
oto cze nia, jak i po trze ba mi roz wo ju
Płoc ka w każ dym as pek cie dzia łal no -
ści mia sta za rów no ko mu ni ka cji,
miesz kal nic twa, gos po dar ki ko mu nal -
nej, jak i szkol nic twa, opie ki zdro wot -
nej i bez pie czeń stwa.

Wy dział Roz wo ju Mia sta 

Roz po czy na się prze bu do wa obiek-
tów Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar -
skie go. Pra ce za koń czą się w li sto pa dzie
przy szłe go ro ku.

Zmia ną wi ze run ku wy słu żo nych bu -
dyn ków i ich oto cze nia zaj mie się spół -
ka Pe tro Me cha ni ka, któ ra wy gra ła og -
ło szo ny przez Urząd Mia sta prze targ.
Na wy wią za nie się z za da nia ma 20 mie -
się cy. Koszt przed sięw zię cia wy no si
bli sko 5,5 mln zł. 

Pra ce obej mą roz bu do wę i nad bu do -
wę bu dyn ku sta re go ba se nu, re mont
i prze bu do wę bu dyn ku ba se nu wio ślar -
skie go i han ga ru na ło dzie, a to z ko lei
wią że się z wy ko na niem no wych przy -
łą czy ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo -
wej, c.o., sie ci elek troe ner ge tycz nej
i te le tech nicz nej. Na miej scu żel be to -
we go ba se nu pow sta nie sa la spor to wa,
a w nad bu do wa nym pię trze za pla no -
wa no po ko je go ścin ne i biu ra za rzą du

PTW. Zmie ni się tak że oto cze nie
obiek tów. Te ren zo sta nie ogro dzo ny.
Wyz na czo ne bę dą cią gi pie szo -jezd ne.
Po ja wią się tak że traw ni ki ob sa dzo ne
krze wa mi igla sty mi oraz mu ry opo ro -
we wzdłuż skar py. Ca łość znaj dzie się
pod czuj nym okiem ka mer. Ro bo ty
ma ją być pro wa dzo ne w ta kiej ko lej -
no ści, aby umoż li wić ciąg łość szko le -
nia za wod ni kom oraz za bez pie cze nie
sprzę tu spor to we go. 

Zgod nie z pod pi sa nym w 2006 ro ku
po ro zu mie niem sie dzi ba Płoc kie go To -
wa rzy stwa Wio ślar skie go bę dzie na dal
mie ści ła się przy ul. Ka wiec kie go,
w prze ka za nych mia stu bu dyn kach. To -
wa rzy stwo zo bo wią za ło się do po no sze -
nia kosz tów wy ni ka ją cych z bie żą cej
ek splo a ta cji uży czo nych obiek tów
(ener gia, wo da oraz na pra wy bie żą ce
i kon ser wa cje). Nie bę dzie mu sia ło na -
to miast do ko ny wać re mon tów. mk

Zmia ny przy ul. Ka wiec kie go

Ra zem two rzy my kształt 
mia sta
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* Na tar go wi sku przy ul. Ostat niej w rę -
ce po li cjan tów wpa dło czte rech męż -
czyzn, któ rzy han dlo wa li al ko ho lem i pa -
pie ro sa mi bez pol skich zna ków ak cy zy.
Fun kcjo na riu sze zna le źli przy nich dwie
bu tel ki wód ki i 1300 pa czek pa pie ro sów
o war to ści 10,4 tys. zł. 

* W jed nym z blo ków na osie dlu Ty -
siąc le cia do szło do wy pad ku. Gdy ko bie ta
wsia da ła do win dy, ta – przy otwar tych
drzwiach – nies po dzie wa nie ru szy ła.
Oścież ni ca ude rzy ła płoc czan kę w gło wę.
Przy by li na miej sce le ka rze opa trzy li ko -
bie tę, któ ra wró ci ła do do mu. 

* W al. Pił sud skie go bmw zde rzy ło się
z tak sów ką – Oplem Astrą. Do szpi ta la
tra fi ło dwóch męż czyzn: 21-let ni kie row -
ca bmw i 51-let ni pa sa żer tak sów ki. 

* Dy żur ny po li cji otrzy mał zgło sze nie,
że obok klat ki scho do wej blo ku przy ul.
Kró le wiec kiej sto ją dwie ta jem ni cze tor by.
Przy by li na miej sce fun kcjo na riu sze
spraw dzi li, że w tor bach są tyl ko za ku py.
Oka za ło się, że „po dej rza ny to war” zo sta -
wił je den z miesz kań ców blo ku, któ ry za -
pom niał wnieść go do swo je go miesz ka nia. 

* Na te re nie be to niar ni przy ul. Gra -
nicz nej do szło do wy pad ku: z dra bi ny,
z wy so ko ści oko ło czte rech me trów spadł
męż czyz na. Oka za ło się, że pra cow nik fir -
my: miał w or ga niz mie 1,1 pro mi la al ko -
ho lu. Męż czyz na z ura za mi bio dra, rę ki
i gło wy tra fił do szpi ta la. 

* Nie let ni płoc cza nin „ku pił” na auk cji
in ter ne to wej te le fon ko mór ko wy i – na
po da ne przez sprze da ją ce go kon to – wy -
słał po nad 900 zł. Nie ste ty, za kup nie tra -

fił do płoc cza ni na, a ze sprze da ją cym ur -
wał się kon takt. 

* Ko bie ta stra ci ła to reb kę z do ku men ta mi
i te le fo nem ko mór ko wym w cen trum han d-
lo wym przy ul. Prze my sło wej. Zło dziej wy -
ko rzy stał nie u wa gę miesz kan ki gm. Bru -
dzeń Du ży, gdy ta my ła rę ce w ła zien ce. 

* W Ci troe nie C4 za par ko wa nym przy
ul. Sy na go gal nej ktoś prze bił dwie opo ny.
Stra ty osza co wa no na ok. 1 tys. zł. 

* Z par kin gu przy ul. Lach ma na zło -
dzie je za bra li srebr ne go VW Gol fa. Ce chą
cha rak te ry stycz ną skra dzio ne go au ta by ła
na klej ka z ty łu o tre ści: „Ostroż nie, te ścio -
wa w ba gaż ni ku”.

* W al. Pił sud skie go, 1 mar ca do szło do
ka ram bo lu. Od stro ny Po dol szyc je chał mer-
ce des – ka ret ka. Szla ba ny na prze jeź dzie by -
ły opusz czo ne i stał już sznur sa mo cho dów.
Kie row ca mer ce de sa nie zdą żył wy ha mo -
wać i wje chał w tył To y o ty Ya ris. Ta na to -
miast ude rzy ła w Vol vo, a ten z ko lei wje -
chał w tył Opla Ka det ta. Do szpi ta la zo sta li
od wie zie ni kie row ca i pa sa żer to y o ty. 

* Do płoc cza ni na na ul. Spa ce ro wej po -
de szło czte rech chło pa ków w wie ku ok.
15-16 lat. Za żą da li wy da nia pie nię dzy
oraz te le fo nu ko mór ko we go. Spraw cy bi -
li swo ją ofia rę pię ścia mi po gło wie. Gdy
męż czyz na od dał te le fon, mło dzi chłop cy
ucie kli za par ko wa nym nie da le ko Oplem
Astra. Ofia ra roz bo ju z ura zem skro ni, oka
i kil ko ma ra na mi na gło wie tra fi ła do szpi-
ta la, gdzie le karz za ło żył szwy. 

* Z ul. Tar go wej zgi nął cię ża ro wy ci t-
roen, na le żą cy do miesz kań ca gmi ny
Słup no. (m.d.)
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Kro ni ka po li cyj na

27-lat ka po in for mo wa ła po li cję, że
skra dzio no cię ża rów kę mar ki daf, któ ra
jest war ta ok. 100 tys. zł. Po jazd za re je -
stro wa ny był na jej fir mę tran spor to wą,
ale był wzię ty w le a sing, a ra ty za nie go
wciąż są spła ca ne. – Ko bie ta mó wi ła, że
w ba ku sa mo cho du by ło oko ło 200 li -
trów pa li wa, a po nie waż kra dzież od -
kry ła do pie ro po we e ken dzie, to sa mo -
chód mógł być już da le ko – opo wia da
An na Le wan dow ska z zes po łu pra so we -
go po li cji. 

Fun kcjo na riu sze zaj mu ją cy się prze -
stęp stwa mi sa mo cho do wy mi na tych -
miast wkro czy li do ak cji. Dość szyb ko
oka za ło się, że na po bo czu przy ul.
Biel skiej od piąt ku do po nie dział ku
w ogó le nie by ło opi sy wa ne go po ja zdu.
Kry mi nal ni wró ci li do ko men dy i po -
now nie za czę li prze słu chi wać ko bie tę.
W koń cu uda ło się usta lić praw dzi wą
wer sję wy da rzeń. 

– Oka za ło się, że jej fir ma ma ta ra -
pa ty fi nan so we i co raz trud niej by ło
spła cać ra ty le a sin go we – mó wi An na
Le wan dow ska. – Ra zem z mę żem wpa -
dli więc na po mysł, aby zgło sić kra -
dzież po ja zdu. W ta kich wy pad kach fir -
ma le a sin go wa do sta je od szko do wa nie
od ubez pie czy cie la i od stę pu je od wie -
rzy tel no ści. 

Po li cjan ci drą ży li spra wę da lej, aby
od na leźć au to. Tro py do pro wa dzi ły ich
do pod dro biń skiej wsi. Tam w ru i nach
daw ne go gos po dar stwa zna le źli da fa,
a wła ści wie je go ka wał ki, bo sa mo chód
zo stał do kład nie po cię ty na czę ści. 

– To już nie pier wszy raz, kie dy ma my
do czy nie nia z ta ki mi „przed się bior czy -
mi” oso ba mi – ko men tu je ko men dant
miej ski insp. Ja ro sław Brach. – Ostrze -
gam, że ma my spo so by na kłam ców.
Praw da wcześ niej czy póź niej wy cho dzi
na jaw i kon sek wen cje są bar dzo przy kre.

Mąż ko bie ty tra fił do po li cyj ne go
aresz tu (żo na zo sta ła zwol nio na do do -
mu z uwa gi na to, że ma pół to ra rocz ne
dziec ko). Męż czyz na ma już na kon cie
sied mio let ni po byt w wie lu pol skich
wię zie niach, w któ rych od sia dy wał
wy rok za po bi cie ze skut kiem śmier tel -
nym. Te raz cze ka go ko lej na ka ra. Mał -
żeń stwo mo że się tak że spo dzie wać ko -
lej nej spra wy za ło żo nej przez fir mę le -
a sin go wą, któ ra z pew no ścią wy eg zek -
wu je swo ją na leż ność wraz z wy so ki mi
ka ra mi. (m.d.)

Sa mo cho do we puz zle

– Ktoś do bi ja się do mo ich drzwi, bo ję
się – za a lar mo wał dy żur ne go po li cji
miesz ka niec blo ku na Mię dzy to rzu. By ła
godz. 16.40, więc fun kcjo na riusz ka zał
męż czyź nie spraw dzić, kto jest za drzwia-
mi. Ten odło żył słu chaw kę, ale po trzech
mi nu tach znów zadz wo nił. – Co raz bar -
dziej wy stra szo ny wzy wał po mo cy – opo -
wia da asp. sztab. Sła wo mir Szczy pec ki. –
Mó wił, że za drzwia mi sto ją ban dzio ry,

któ rzy wspo mi na ją coś o pie nią dzach. Do -
dał, że on nie ma z tym nic wspól ne go, że
to je go ko le ga ro bił ja kieś in te re sy. 

Dy żur ny po sta no wił wy słać na miej -
sce pa trol. Pra wie w tym sa mym mo -
men cie te le fon w ko men dzie zadz wo -
nił po raz trze ci. Tym ra zem te le fo no -
wał „ban dzior” z dru giej stro ny tych
sa mych drzwi. – Oka za ło się, że to
nasz ko le ga z sek cji kry mi nal nej, któ ry
wraz z in nym po li cjan tem pró bo wał
do stać się do miesz ka nia – wy jaś nia
Szczy pec ki. – 26-let ni płoc cza nin po -
szu ki wa ny był za nie u re gu lo wa nie
grzyw ny i mu si od sie dzieć w aresz cie
35 dni. (m.d.)

Wyr wia rze to oso by, któ re zaj mu ją się
wy ry wa niem to re bek ko bie tom. To właś -
nie im płoc cy po li cjan ci wy po wie dzie li
woj nę. – Od po cząt ku ro ku do szło już do
20 ta kich przy pad ków – mó wi An na Le -
wan dow ska z zes po łu pra so we go po li cji. 

We dług sta ty styk do wyrw naj czę -
ściej do cho dzi na Sta rym Mie ście (sześć
zda rzeń), Wiel kiej Pły cie i Mię dzy to rzu
(po trzy), osie dlu Wy szo grodz ka (dwa)
i po jed nym na osie dlach: Ty siąc le cia,
Do brzyń ska i Dwor co wa. – Naj bar dziej
nie bez piecz ne uli ce to Sien kie wi cza i 3
Ma ja – do po wia da Le wan dow ska. 

– Czę sto do wyrw do cho dzi w oko li -
cach ban ków i du żych skle pów – mó wi

na czel nik sek cji pre wen cji w KMP
Płock nad ko mi sarz Mi ro sław Pło ski. –
Zło dzie je wie dzą, że ko bie ta wy cho dzą -

ca z ban ku mo że mieć przy so bie wię k-
szą su mę pie nię dzy. Mie liś my przy pa -
dek, że eme ryt ce wyr wa no to reb kę z ca -
łą, do pie ro co ode bra ną, eme ry tu rą. 

Nie ma re gu ły co do wie ku wyr wia -
rzy; jest wśród nich i 19-let nia dziew-
czy na i 64-la tek. 

– Cho waj my pie nią dze, te le fo ny ko -
mór ko we, kar ty ban ko ma to we do wew -
nętrz nych kie sze ni kur tki – uczu la Pło -
ski. – Je śli bie rze my z ban ku wię kszą su -
mę pie nię dzy, to po proś my ko goś z ro -
dzi ny al bo zna jo me go, aby to wa rzy szył
nam w dro dze do do mu lub sko rzy staj my
z tak sów ki. (m.d.)

Wy po wie dzie li woj nę
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Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Mła wie po -
szu ku je Krzysz to fa Kar pie la s. Le cha
i Da nie li ur. 17.10.1962 r. zam. Płock ul.
Pszcze la 1/49. 

Wszyst kie oso by, któ re zna ją miej sce
po by tu po szu ki wa ne go pro szo ne są
o kon takt z naj bliż szą jed nost ką po li cji.

Po szu ki wa ny li stem goń czym Krzysz tof
Kar piel jest po dej rza ny o przy własz cze nie
ar ty ku łów han dlo wych o znacz nej war to -
ści. Na pod sta wie in for ma cji za miesz czo -

nych w li ście goń czym wzy wa się każ de -
go, kto zna miej sce po by tu po szu ki wa ne -
go, do za wia do mie nia o tym naj bliż szej
jed nost ki po li cji lub pro ku ra to ra.

Ostrze ga się, że za ukry wa nie po szu -
ki wa ne go lub do po ma ga nie mu
w uciecz ce gro zi ka ra poz ba wie nia wol-
no ści do 5 lat.

Po li cja i pro ku ra tu ra gwa ran tu ją peł ną
ano ni mo wość oso by in for mu ją cej o
miej scu po by tu po szu ki wa ne go.

List Goń czy 

Po li cja pu ka trzy ra zy
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Na co wy da dzą?
Sto wa rzy sze nie Mu zycz ne Roc ko -

we Ogród ki, Par tner – PWSZ w Płoc ku
GRAĆ KAŻ DY MO ŻE – war szta ty

mu zycz ne i re a li za cji dźwię ku dla mło -
dzie ży

Dwa (6-10 lip ca i 13-17 lip ca) war -
szta ty dla mło dzie ży spę dza ją cej wa -
ka cje w Płoc ku. Uczest ni cy, oprócz
na u ki gry na in stru men cie (gi ta ra, bęb -
ny, kla wi sze), poz na ją tak że pra cę
w pro fe sjo nal nym stu diu na gra nio -
wym, spo sób mik so wa nia utwo rów.
War szta ty pro wa dzą pro fe sjo nal ni mu -
zy cy: Grze gorz Grzyb, Fi lip Soj ka,
Ro man Pu chow ski, Krzysz tof Mi siak,
Ar tur Dut kie wicz, Prze mek Wasz kie -
wicz, An drzej Karp.

Do fi nan so wa nie: 10 000 zł.

Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Po mo cy
im. Św. Bra ta Al ber ta w Płoc ku, Par -
tner – Pol ski Zwią zek Ka to lic ko-Spo -
łecz ny

Dom Dzien ne go Po by tu – „Ciep ła Iz -
ba” – pro gram „Bądź z na mi”

Za ję cia dla osób star szych, sa mot -
nych, po do piecz nych Sto wa rzy sze nia
w ra mach kó łek za in te re so wań, wspól-
nych wyjść, wy cie czek i spot kań. Waż -
nym ele men tem są wspól ne za ję cia osób
star szych z po do piecz ny mi świet li cy
(dzieć mi i mło dzie żą).

Do fi nan so wa nie: 10 000 zł.

Sto wa rzy sze nie Uni wer sy tet Trze-
cie go Wie ku w Płoc ku

(nie)bez piecz na bab cia
Pro jekt za kła da, z jed nej stro ny cykl

spot kań z psy cho lo giem i praw ni kiem
nt. za gro żeń wie ku se nio ral ne go, z dru -
giej – ćwi cze nia z in struk to rem, któ ry
na u czy pod sta wo wych tech nik sa mo -
o bro ny. Weź mie w nim udział 80 osób
po wy żej 55. ro ku ży cia, słu cha czy
SUTW.

Do fi nan so wa nie: 6 900 zł.

Płoc kie Sto wa rzy sze nie Ama zon ki
Za sa da „Dwóch O” – obej rzyj, ob -

ma caj swo je pier si; spot ka nia edu ka -
cyj ne z mło dzie żą płoc kich szkół śred-
nich

Wy kła dy le ka rza, in struk taż i po kaz
na fan to mie spo so bu ba da nia. Uczest ni -
cy spot kań otrzy ma ją rów nież ulot ki
o pro fi lak ty ce ra ka pier si. Pro jekt za kła -
da, że uczen ni ce po po wro cie do do mu
za chę cą do sa mo ba da nia rów nież ma -
mę, cio cię, bab cię. 

Do fi nan so wa nie: 2 296 zł.

Pol ski Zwią zek Eme ry tów, Ren ci -
stów i In wa li dów Za rząd Okrę go wy
w Płoc ku

„Układ ko le żeń ski” i eme ryc kie dy le -
ma ty twór czo ści zes po łów i ka ba re tów
dzia ła ją cych przy PZE RiI w Płoc ku

W ra mach pro jek tu od bę dą się wy cie -
czki re kre a cyj ne do miejsc kul tu re li gij -
ne go, oko licz no ścio we spot ka nia i pik -
ni ki słu żą ce in te gra cji eme ry tów i ren ci -
stów oraz za gos po da ro wa niu ich wol ne -
go cza su.

Do fi nan so wa nie: 3 120 zł.

Klub Spor to wy „Stocz nio wiec”
Or ga ni za cja za jęć szko le nio wych

i uczest nic two w za wo dach spor to wych
dzie ci i mło dzie ży. Prze ciw dzia ła nie pa -
to lo giom spo łecz nym.

Środ ki po zy ska ne w ra mach gran tu
poz wo lą roz sze rzyć pra cę szko le nio wą
wśród dzie ci i mło dzie ży. Efek ty pro-
jek tu to też udział w za wo dach or ga ni -
zo wa nych przez OZPN. A w ra mach
pro mo cji Klub zo bo wią zu je się umie ś-
cić lo go Fun da cji na ko szul kach za wod -
ni ków.

Do fi nan so wa nie: 6 448 zł.

Sto wa rzy sze nie Po mo cy Oso bom
z Nie peł no spraw no ścią Umy sło wą
JE STEM, Par tner – TPD

„Po tra fię co raz wię cej” – wczes na
sty mu la cja roz wo ju dzie ci nie peł no -
spraw nych z wy ko rzy sta niem Sa li Do -
świad cza nia Świa ta

Kon ty nu a cja re ha bi li ta cji 50 dzie ci
z nie peł no spraw no ścią umy sło wą lub
sprzę żo ną z Płoc ka. Re ha bi li ta cja obej -
mie sy ste ma tycz ne za ję cia z psy cho lo -
giem, pe da go giem, lo go pe dą i te ra pe u tą.
Za ję cia od by wać się bę dą śred nio 2 ra zy
w ty god niu.

Do fi nan so wa nie: 21 600 zł.

To wa rzy stwo Przy ja ciół Miej skie go
Ogro du Zo o lo gicz ne go w Płoc ku, Par -
tner: ZOO

Wie czór ma rzeń w ZOO – Dre am -
night at the ZOO

Pik nik dla dzie ci nie peł no spraw nych
i prze wle kle cho rych oraz ich ro dzi ców
i opie ku nów, któ rzy uczest ni czą w róż -
nych grach, za ba wach i kon kur sach,
obej rzą przed sta wie nie wy sta wio ne
przez Te atr Per Se. W dru giej czę ści im -
pre zy dzie ci zwie dzą zoo wie czo rem,
z la tar ka mi, w gru pach.

Do fi nan so wa nie: 8 200 zł.

Płoc kie Sto wa rzy sze nie Po mo cy
Oso bom z Cho ro bą Al zhe i me ra
w Płoc ku

,,Cho ry z Al zhe i me rem na szym przy-
ja cie lem”

Wy ży wie nie cho rych i ich do wóz do
Dom Dzien ne go Po by tu pro wa dzo ne go
przez Sto wa rzy sze nie.

Do fi nan so wa nie: 15 000 zł.

Ma zo wiec kie Sto wa rzy sze nie Pra cy
dla Nie peł no spraw nych “De Fac to”

,,Płoc ki e-ser wis oby wa tel ski dla Nie -
wi do mych”

Po zy ska nie do ku men tów wy pra co wa -
nych przez płoc ki sa mo rząd (m.in. uch -
wał Ra dy Mia sta) i prze two rze nie ich na
for mat i noś ni ki do stęp ne dla nie wi do -
mych, np. na pli ki au dio lub mp3 i po -
wie le nie ich dla od po wied niej licz by
osób. Tak przy go to wa ny ma te ria ły oso -
ba nie peł no spraw na – za trud nio na w sy -
ste mie te le pra cy – bę dzie roz sy łać pocz -
tą elek tro nicz ną lub tra dy cyj ną.

Do fi nan so wa nie: 6 750 zł.

SCLE RO SIS MUL TI PLEX
Re ha bi li ta cja in dy wi du al na i in te -

gra cja osób cho rych na SM
W ra mach pro jek tu Sto wa rzy sze nie

pla nu je zor ga ni zo wać tur nus re ha bi li ta -
cyj ny i przy naj mniej dwa spot ka nia
przy gril lu. 

Do fi nan so wa nie: 13 650 zł.

Sto wa rzy sze nie In te gra cyj ny Klub
Te ni sa, Par tner – Ucz niow ski Klub
Spor to wy „70”

,,NIE USTAŃ CIE W BIE GU…”
Zwię ksze nie do stę pu osób nie peł no -
spraw nych do upra wia nia spor tu i po -
pra wia nia spraw no ści fi zycz nej

Klub chce po sze rzyć swo ją ofer tę o:
bad min ton, w na stęp nych la tach te nis
sto ło wy, pły wa nie, lek ko at le ty ka, ko -
szy ków ka.

Do fi nan so wa nie: 9 600 zł. 

Miej sko – Lu do wy Klub Lek ko at le -
tycz ny Płock

Szu ka my przy szłych olim pij czy ków
z Płoc ka w lek kiej at le ty ce

Obóz szko le nio wy w Ol szty nie dla
mło dzie ży ze szkół gim na zjal nych i po -
nad gim na zjal nych. W ra mach obo zu,
oprócz za jęć spor to wych, po ga dan ki
i pro jek cja fil mów o za gro że niach pły -
ną cych z al ko ho liz mu. 

Do fi nan so wa nie: 5 000 zł.

Ucz niow ski Klub Spor to wy „SAN -
DA PŁOCK”

Upo wszech nia nie re kre a cji, kul tu ry
fi zycz nej i spor tu

Fun da cja we sprze re a li za cję pro jek tu
prze ka zu jąc środ ki na szko le nia in struk -
to rów oraz za kup spe cja li stycz ne go
sprzę tu.

Do fi nan so wa nie: 5 000 zł.

Pa ra fial ny Klub Spor to wy Imiel ni ca
W tro sce o przy szłość płoc kiej mło -

dzie żo wej pił ki noż nej
10-dnio wy obóz spor to wo – szko le -

nio wy w Mal bor ku. 
c.d. na str. 16

Trzy dzie ści trzy gran ty na łącz ną su mę bli sko trzy stu ty się cy zło tych przyz na no w III edy cji kon kur su gran to we go

Gran ty ro zda ne
Na kon kurs Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka” wpły nę ło aż 56 wnio sków. Opi nio wa ła je Ra da Pro gra mo wa, Ra da Fun da cji oraz Za rząd, bio rąc pod uwa gę prze de wszy-

st kim wpływ pro jek tu na zrów no wa żo ny roz wój Płoc ka, spo sób po zy ski wa nia fun du szy oraz in no wa cyj ność. Zwy cię skie pro jek ty od no szą się do róż nych sfer ży cia, są wśród nich
ini cja ty wy zwią za ne z pod no sze niem po zio mu opie ki spo łecz nej, edu ka cją, kul tu rą czy spor tem. Uro czy ste og ło sze nie wy ni ków i wrę cze nie sym bo licz nych cze ków od by ło się 2
mar ca w au li Urzę du Mia sta.

W tym ro ku Fun da cja mia ła do dys po zy cji po nad 299 tys. zł. Ubie ga ło się o te środ ki 56 or ga ni za cji, któ re w su mie apli ko wa ły o po nad trzy krot nie wię kszą kwo tę (ok. 1 mln.
zł), osza co wu jąc war tość pro jek tów na 2,3 mln zł. Z 33 be ne fi cjen tów naj wię kszą kwo tę do fi nan so wa nia – 21 600 zł – otrzy ma ło Sto wa rzy sze nie Po mo cy Oso bom z Nie peł no -
spraw no ścią Umy sło wą “JE STEM” (we współ pra cy z TPD), naj mniej szą – 2 296 zł – Płoc kie Sto wa rzy sze nie Ama zon ki. 

– Gra tu lu je my za rów no ja ko ści, jak i ilo ści po my słów. Są bar dzo do bre, z każ dą edy cją co raz lep sze – po wie dział na wstę pie pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski – prze wod ni czą cy Ra -
dy Fun da to rów Fun da cji. Ma rek Se ra fin z PKN OR LEN za pew niał, że kon cern nie za pom ni o fun da cji i że bę dzie ją wspie rał przez wie le na stęp nych lat, trak tu jąc swój wkład nie ja -
ko ko lej ne kosz ty, ale ja ko do brą in we sty cję. Te go sa me go zda nia był Ka rol Ma rek Sęp z Ba sell Or len Po ly o le fins, któ ry do dał: Zda je my so bie spra wę, że nie są to kwo ty osza ła -
mia ją ce, ale na pew no ro zdzie lo ne spra wie dli wie. Ci, któ rzy nie do sta li gran tów w tym ro ku lub czu ją nie do syt niech ubie ga ją się o nie za rok.

Fun da to rzy wy sto so wa li też apel do in nych przed się bior ców o to, aby wspie ra li płoc ką fun da cję „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”, tak aby moż na by ło we sprzeć wię cej or ga ni za -
cji po za rzą do wych i na wię kszą kwo tę.

Ka mil Wysz kow ski, któ ry współ two rzył fun da cję, a obec nie jest ko or dy na to rem GLO BAL CON TACT w Pol sce chwa lił mia sto, ja ko jed no z dwóch w Pol sce, któ re nie tyl ko uru-
cho mi ły ten me cha nizm par tner stwa pub licz no – pry wat ne go, ale po tra fi ły go utrzy mać. Prze strze gał przed zmar no tra wie niem wy pra co wa nych przez la ta do brych prak tyk. 

Te raz or ga ni za cje, któ rym przyz na no gran ty ma ją czas do 16 mar ca, by zde cy do wać o przy ję ciu lub odrzu ce niu do fi nan so wa nia. (rł)
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dokończenie ze str. 15

Pod czas obo zu za pla no wa no trzy tre -
nin gi dzien nie, co dzien ne 20-mi nu to we
po ga dan ki pro fi lak tycz ne oraz za wo dy. 

Do fi nan so wa nie: 12 100 zł.

Sto wa rzy sze nie Na Rzecz Roz wo ju
Tań ca „IM PRE SJA”

II let nie war szta ty tań ca jaz zo we go
5 – dnio we war szta ty ta necz ne dla

dzie ci i mło dzie ży w dwóch gru pach,
na u ka m.in.: mo dern jazz, Bro ad way
jazz oraz gim na sty ka ko rek cyj na.

Do fi nan so wa nie: 3000 zł.

Płoc kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Książ ki i Bib lio tek, Par tner – Książ ni -
ca Płoc ka

Z pro chu lud wskrze szę… Rok Ju -
liu sza Sło wac kie go w Płoc ku

Pro jekt za kła da m.in. wy sta wę po -
świę co ną uro czy sto ściom spro wa dze nia
pro chów Ju liu sza Sło wac kie go do Pol -
ski, ek spo zy cję po świę co ną ko bie tom
w je go twór czo ści, se sję po pu lar no na u -
ko wą, in sce ni za cję „Bal la dy ny” w wy -
ko na niu lu dzi kul tu ry, na u ki i płoc kie go
sa mo rzą du

Do fi nan so wa nie: 4 740 zł.

Płoc kie To wa rzy stwo Mu zycz ne
im. Wa cła wa Lach ma na, Par tner –

Pań stwo wa Szko ła Mu zycz na I i II
stop nia im. Ka ro la Szy ma now skie go
w Płoc ku

III Mię dzy na ro do we Spot ka nia Mło -
dych Skrzyp ków im. prof. Mi ro sła wa
Ła wry no wi cza

Bar dzo waż nym as pek tem kształ ce -
nia mło de go adep ta sztu ki mu zycz nej
jest za pew nie nie mu moż li wo ści roz wo -
ju tech ni ki i spraw dze nie włas nych
moż li wo ści oraz kon takt z wy bit ny mi
pe da go ga mi. Głów ną na gro dą w tym
kon kur sie jest udział w kur sach mi -
strzow skich kra jo wych i za gra nicz nych.
Prze słu cha nia prze pla ta ne bę dą in dy wi -
du al ny mi kon sul ta cja mi uczest ni ków
i pe da go gów.

Do fi nan so wa nie: 21 000 zł.

Sto wa rzy sze nie Na Rzecz Osób
z Au tyz mem „Odzy skać Wię zi”, Par t-
ner – Miej skie Przed szko le Nr 16 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi

„Krok po kro ku”- cen trum po mo cy
dzie ciom z au tyz mem i ich ro dzi nom

W przy pad ku dzie ci au ty stycz nych,
naj waż niej sza jest wczes na dia gno za 
– już w 2-3. ro ku ży cia – i in dy wi du al -
na, do sto so wa na do je go po trzeb te ra -
pia, uzu peł nia na ćwi cze nia mi wy ko ny -
wa ny mi w do mu, pod okiem ro dzi ców.
Dzię ki pro jek to wi dzie ci bę dą mog ły li -
czyć na dia gno zę, a ro dzi ce otrzy ma ją
moż li wość kon sul ta cji. Ro dzi ce, oprócz
wspar cia, pod okiem te ra pe u ty bu du ją
war sztat pra cy z dziec kiem. Te ra pia za -
pla no wa na jest na 1-3 spot ka nia ty god -
nio wo, w za leż no ści od po trzeb dziec-
ka. Par tner kie ru je dzie ci z au tyz mem
do Sto wa rzy sze nia, poz wa la na pra cę
te ra pe u ty pod czas po by tu dziec ka
w przed szko lu (te ra pe u ta – cień wpro -
wa dza dziec ko w gru pę).

Do fi nan so wa nie: 10 000 zł.

Klub Spor to wy „FAL CON”
„Za tańcz z mi strzem!” – upo wszech -

nia nie kul tu ry fi zycz nej i spor tu wśród
dzie ci, mło dzie ży i do ro słych po przez
or ga ni za cję szko leń ta necz nych

Fun da cja prze ka za ła pie nią dze na or -
ga ni za cję war szta tów z Iwo ną Pav lo vić.

Do fi nan so wa nie: 5 000 zł.

Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Ar chi -
wum Pań stwo we go w Płoc ku, Par tner:
Ar chi wum Pań stwo we w Płoc ku

Ska no wa nie oraz bu do wa ba zy da -
nych akt sta nu cy wil ne go pa ra fii rzym-
sko-ka to lic kiej w Płoc ku z lat 1867-
1907

Ska no wa nie po nad 38,6 tys. akt
umoż li wi użyt kow ni kom ko rzy sta nie
z wer sji elek tro nicz nej, co za bez pie czy
ory gi na ły przed fi zycz ną de gra da cją. 

Do fi nan so wa nie: 12 034, 16 zł.

Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Ka te -
dral ne go Chó ru Chło pię ce go Pu e ri
Can to res Plo cen ses, Par tner – PO KiS

MO ZART dla PŁOC KA
W ra mach VII Mię dzy na ro do we go

Fe sti wa lu Płoc kie Dni Mu zy ki Chó ral -
nej wy ko na nie w Ba zy li ce Ka te dral nej
Re qu iem Wol fgan ga Ama de u sza Mo -
zar ta ra zem z Ukra iń skim Na ro do wym
Chó rem Aka de mic kim DUM KA oraz
Or kie strą Sym fo nicz ną Var so via. Łącz -
nie w wy ko na niu utwo ru uczest ni czyć
bę dzie oko ło 200 osób. Kon cert bę dzie
re je stro wa ny, pły ty z na gra niem bę dą
dy stry bu o wa ne bez płat nie.

Do fi nan so wa nie: 8 500 zł.

Ucz niow ski Klub Spor to wy „70”
Płoc ka Mię dzysz kol na Li ga Mło dzi -

ków w Bad min to nie
W ra mach za pro po no wa nych dzia łań

od bę dą się tur nie je eli mi na cyj ne (od 4
do 6 w tym ro ku szkol nym i 1-4 run dy)
ina u gu ru ją ce rok 2009/2010 Płoc kiej
Mię dzysz kol nej Li gi Mło dzi ków Bad-
min to na.

Do fi nan so wa nie: 6 100 zł. 

To wa rzy stwo Wspie ra nia Szkol ni-
c twa Wyż sze go i Oświa ty w Płoc ku

DEL TA KLUB U Ko ry fe u sza gru pa
Hu ma ni stycz na – po zasz kol ne za ję cia
edu ka cyj ne dla uzdol nio nej hu ma ni -
stycz nie mło dzie ży gim na zjów i szkół
po nad gim na zjal nych – edy cja II

Ce lem pro jek tu jest zor ga ni zo wa nie
za jęć po za lek cyj nych dla naj zdol niej -
szych płoc kich hu ma ni stów – ucz niów
ostat nich klas szkół gim na zjal nych
i pier wszych szkół po nad gim na zjal -
nych. Za ję cia od bę dą się w dwóch gru-
pach – ję zy ka pol skie go i hi sto rii. Lek -
cje po pro wa dzą pra cow ni cy na u ko wi
In sty tu tu Hi sto rii i Wy dzia łu Po lo ni sty -
ki UW oraz płoc kich pla có wek na u ko -
wych i hi sto rycz nych: Mu ze um Ma zo -
wiec kie go, TNP, Bib lio te ki im. Zie liń -
skich. Do dat ko wo ucz nio wie po ja dą na
wy cie czki do War sza wy, gdzie zwie dzą
naj waż niej sze mu zea. 

Do fi nan so wa nie: 11 040 zł.

Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se
„HU TA PŁOCK (Han gar Uty li za cji

To tal ne go Ar tu)”
Edu ka cja mło dzie ży w ta kich dzie -

dzi nach jak te atr, dzien ni kar stwo: ra dio -
we, te le wi zyj ne i pra sa, fo to gra fia. Cykl
war szta tów te a tral nych prze ło żyć ma
się na 8 pre mier te a tral nych, war szta ty
fo to gra ficz ne na 8 wy staw, war szta ty
dzien ni kar skie przy nieść ma ją 6 nu me -
rów bez płat nej ga ze ty kol por to wa nej
w płoc kich szko łach „HU TA PŁOCK”,
29 au dy cji ra dio wych w KRP, 8 re por -
ta ży emi to wa nych w lo kal nej te le wi zji.
Do dat ko wo mło dzież bę dzie mog ła
sko rzy stać z war szta tów ma ki ja żu pro -
wa dzo nych przez oso bę na co dzień
pra cu ją cą przy pro duk cji fil mów. Spot -
ka nia od by wać się bę dą w gru pach, raz
w ty god niu, w cy klu na u ki szkol nej.

Do fi nan so wa nie: 11 340 zł.

Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich
Die ce zji Płoc kiej

Przy go to wa nie i zor ga ni zo wa nie
Sym po zjum Ro dzin ne go “Ro dzi na
pod sta wo wą war to ścią spo łe czeń stwa “
w związ ku z XX -le ciem Sto wa rzy sze nia
Ro dzin Ka to lic kich w Die ce zji Płoc kiej

Sym po zjum od bę dzie się 29 sier pnia
2009 r. W su mie weź mie w nim udział
oko ło 300 osób – człon ków i sym pa ty -
ków Sto wa rzy sze nia. Sym po zjum ma
uświet nić ju bi le usz or ga ni za cji, ale
wyjść tak że na prze ciw wiel kie mu prob-
le mo wi, ja kim jest kry zys ro dzi ny.

Do fi nan so wa nie: 3 850 zł.

Fun da cja ,,Fa mi lia ris. Ini cja ty wy
edu ka cyj ne”

Pra cow nia wi tra żu ja ko me to da
w pro fi lak ty ce za cho wań agre syw nych
wśród dzie ci i mło dzie ży.

Pro jekt ma wspie rać świet li ce śro do -
wi sko we z te re nu Płoc ka w za kre sie
pra cy z dzieć mi z ro dzin pa to lo gicz -
nych. Pod czas za jęć – w 10 świet li cach
Fun da cja za mie rza zor ga ni zo wać sze ś-
cio o so bo we gru py, dzie ci za poz na ją się
z tech ni ką wy ko na nia wi tra żu i hi sto rią
tej sztu ki. Do dat ko wo wi tra że pre zen to -
wa ne bę dą na wy sta wie pod su mo wu ją -
cej pro jekt. Przy szło ścio wo, efek tem te -
go pro jek tu mo że być pra co wa nia wi -
tra żu przy któ rejś ze świet lic.

Do fi nan so wa nie: 7 620 zł.

Sto wa rzy sze nie „Ko lo ry Ży cia” Na
Rzecz Osób Nie peł no spraw nych, Par -
tner – Dom Po mo cy Spo łecz nej „Przy-
jaz nych Serc” w Płoc ku

Wol ni od ba rier i nie rów no ści
W ra mach kil ku wy ja zdów m.in. do

Pa sie ki w Bru dzeń skim Par ku Kra jo -
bra zo wym, Zie lo nej Szko ły w Sen de niu
czy Oś rod ka Gniew ko w Dar łów ku,
gdzie dla po do piecz nych Sto wa rzy sze -
nie or ga ni zu je nie tyl ko za ję cia re ha bi li -
ta cyj ne, ale rów nież za ba wy i cie ka we
wy cie czki, fun da cja we sprze pro jekt fi -
nan su jąc po byt na let nim obo zie wo lon -
ta riu szy.

Do fi nan so wa nie: 10 000 zł.

Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zes po łu
Pieś ni i Tań ca „Wi sła”, Par tner – PO -
KiS

Su i ta Kur piow ska
Sfi nan so wa nie wy ko na nia stro jów lu -

do wych. 
Do fi nan so wa nie: 12 500 zł.

Sto wa rzy sze nie bez ro bot nych
i osób dzia ła ją cych na rzecz bez ro -
bot nych „Con cor dia”, 

Par tner – MOPS
No wo czes na dro ga do pra co daw cy
Stwo rze nie Te le in for ma tycz ne go

Klu bu dla osób bez ro bot nych, któ ry
mie ścił by się w bu dyn ku MOPS przy
uli cy Wol skie go i pra co wał by co dzien -
nie, od po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach 14 – 18. W każ dy wto rek i czwar -
tek do dat ko wo dy żu ry peł nić bę dzie in -
for ma tyk, któ ry udzie li in dy wi du al nej
po mo cy zgła sza ją cym się oso bom.
W Klu bie be ne fi cjen ci otrzy ma ją do -
stęp do ak tu al nych ofert pra cy, bę dą
mo gli sko rzy stać z In ter ne tu, pocz ty
elek tro nicz nej, przy go to wać do ku men -
ty apli ka cyj ne.

Do fi nan so wa nie: 12 720 zł. 

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
Di gi ta li za cja zbio rów Bib lio te ki im.

Zie liń skich TNP
Fun da cja sfi nan su je di gi ta li za cję wo -

lu mi nów cza so pis ma Ty god nik Ilu stro -
wa ny z lat 1899-1911 ze zbio rów To wa -
rzy stwa. Cyf ro we wer sje bę dą ogól no -
do stęp ne dla użyt kow ni ków w czy tel ni
mul ti me dial nej Bib lio te ki im. Zie liń -
skich.

Do fi nan so wa nie: 13 000 zł. 

Sto wa rzy sze nie Edu ka cyj no – Ar -
ty stycz ne Oto Ja

Czy Art Brut wszę dzie zna czy to sa -
mo? – pol sko-fran cu ska kon fe ren cja
do ty czą ca sztu ki art brut po łą czo na
z wy sta wą ma lar stwa Ada ma Nidz gor -
skie go

W ca łej Eu ro pie to czy się dy sku sja
nad przy szło ścią art brut, do brze więc,
by jej pol ski wą tek roz po cząć w Płoc ku.
W pier wszej ko lej no ści Sto wa rzy sze nie
chce za jąć się po trze bą stwo rze nia de fi -
ni cji art brut, gdyż czę sto ter min ten jest
błęd nie uży wa ny. Fun da cja sfi nan su je
ho no ra ria pre le gen tów kon fe ren cji,
m.in. prof. Ala i na Bo u il let’a z Uni ver si -
te de Pa ris-X -Nan ter rre i Uni ver si te de
Pa ul Va le ry w Mon tpe lier – ba da cza
i znaw cy te ma tu.

Do fi nan so wa nie: 4 500 zł.

Płoc kie To wa rzy stwo Sza cho we
„W świe cie sza chów” szkół ka sza-

cho wa dla naj młod szych. Na u ka za sad
gry w sza chy dla dzie ci ze szkół pod sta -
wo wych, ja ko me to da dy dak tycz na
wpły wa ją ca na wszech stron ny roz wój
ucz nia

Pro jekt obej mu je or ga ni za cję na u ki
dla 20 dzie ci, za ję cia od by wać się bę dą
5 ra zy w ty god niu po 2 go dzi ny w gru -
pach 4-oso bo wych. Szkół ka ru szyć ma
z po cząt kiem wrześ nia.

Do fi nan so wa nie: 6 500 zł.

Ko lej ność or ga ni za cji wg ko lej no ści
skła da nia pro jek tów 
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27 mar ca, godz. 19
BOR NUS CON SORT (POL SKA), Poś rod -

ku ży wo ta
Ju di ca me
– In tro it na IV Nie dzie lę Wiel kie go Po stu,

zwa ną nie gdyś Do mi ni ca in Pas sio ne, z do -
mi ni kań skie go Pro to ty pu An ty fo na rza
1254 r. 

Eri pe me Do mi ne
– Res pon so rium mszal ne (gra du ał) na IV

Nie dzie lę Wiel kie go Po stu z Pro to ty pu
1254 r.

Żoł tarz Je zu sow, czy li pięt na ście roz my -
ślań o bo żym umę cze niu 

– zre kon stru o wa ne na pod sta wie XVI -
wiecz ne go rę ko pi su znaj du ją ce go się do
1944 r. w Bib lio te ce Kra siń skich w War sza -
wie, przy pi sy wa ne bł. Ła dy sła wo wi z Giel -
nio wa

Vi nea mea
– wiel ko piąt ko we res pon so rium za no to -

wa ne przez Har tke ra w klasz to rze St. Gal len
w X stu le ciu

Je sus Chry stus Bóg Czło wiek 
– z Kan cjo na łu Wa len te go z Brzo zo wa

1554
Krzy żu Świę ty 
– czę ścio we tłu ma cze nie hym nu Crux fi -

de lis. Rę ko pis kór nic ki ok. 1551
Con fi te bor ti bi
– Of fer to rium na IV Nie dzie lę Wiel kie go

Po stu (Pro to typ 1254)
Wszy scy miesz kań cy dwo ru nie bie -

skie go 

– rę ko pis kla ry sek gnieź nień skich ok.
1600 (za gi nio ny)

Me dia vi ta
– an ty fo na na II i III nie dzie lę Wiel kie go

Po stu, przy pi sy wa na Not ke ro wi Bal bu lu so wi
w po cząt ku X wie ku, a za no to wa na przez
Har tke ra w St. Gal len

28 mar ca, godz. 19
SCHO LA AN TI QUA (HISZ PA NIA)¸ Mo no -

dias y Pri mi ti vas Po li fo nias Oc ci den ta les -
Mo no dia i pry mi tyw ne for my po li fo nii

za chod nio e u ro pej skiej
I.
Tem pus Ad ven tus & Na ti vi ta tis 
Czas Ad wen tu i Bo że go Na ro dze nia
Heb do ma da San cta – Tem pus Pasc ha le 
Wiel ki Ty dzień- Okres Zmar twych wsta nia

Pań skie go
II
Can ti ca ex li tur gia his pa na. Of fi cium De -

fun cto rum ** 
Hisz pań skie (mo za rab skie) śpie wy li tur -

gicz ne. Ofi cjum za zmar łych
In com me mo ra tio ne Be a tae Ma riae

Vir gi nis
Ku czci Bło go sła wio nej Bo gu ro dzi cy
Ex Li tur gia Be a ti Ia co bi. Co dex Ca lix -

ti nus****
Z li tur gii ku czci św. Ja ku ba.
(*) Mu si ca En chi ria dis (ss. IX-X)
(**) Li ber Or di num Cód. 56. Bib lio te ca

de la Re al Aca de mia de la Hi sto ria de Ma -
drid. (s. XI)

(***) Co dex Las Hu el gas (ss. XII I -XIV)
(****) Co dex Ca lix ti nus (s. XII) 
(*****) Lli bre Ver mell de Mon tser rat (ss.

XIV-XV)

29 mar ca, godz. 19
EN SEM BLE NU:N (KA NA DA/NIEM CY),

Ra di ces Mu si cae
Im pro wi za cje na te mat li tur gicz nych śpie -

wów śred nio wiecz nych

1. Al le lu ia. Dies San cti fi ca tus 
Al le lu ja 3. z trze ciej mszy na Bo że Na ro dze nie
wg rę ko pi su z St. Gal len, ko niec IX w. 

„Al le lu ja. Świę ty dzień nam za jaś niał”
2. Stirps Jes se 
Res pon so rium*, Ful bert de Char tres, 11.Jh. 
3. Ma ter Dei / Ma ter vir go pia / EIUS 
Mo tet dwug ło so wy *, Ma nu skrypt

z Mon tpel lier, XIII w. Je go in spi ra cję sta -
no wi me liz ma tycz ny frag ment cho ra ło -
wy, któ ry zo stał od po wied nio zryt mi zo -
wa ny. Dwug ło so wi to wa rzy szy tekst uka -
zu ją cy zna cze nie Bo gu ro dzi cy w hi sto rii
zba wie nia

4. Vi de runt om nes
Gra du ał, czte rog ło so we Or ga num*,

Péro ti na pow sta łe ok. ro ku 1200. Dzie ło
to jest pier wszą w dzie jach mu zy ki eu ro -
pej ską, za cho wa ną na piś mie, kom po zy -
cją czte rog ło so wą. 

5. Qu is da bit
La men ta cje, z hisz pań skie go rę ko pi su

z Las Hu el gas, XIII w. Jed na z la men ta cji
pro ro ka Je re mia sza nad na ro dem wy bra -
nym (Jer 9, 1.)

6. Uni cor nis
Klasz tor En gel berg, ok. ro ku 1300.

W śpie wie tym Je zus po rów ny wa ny jest
z eg zo tycz ny mi zwie rzę ta mi ta ki mi jak: pe li -
kan, wąż, no so ro żec. W ten spo sób au tor
tek stu uka zu je Je go bo skie przy mio ty.

7. Ver bum sa lu tis om nium 
Cho ra ło wy hymn* niesz por ny w okre sie

Ad wen tu. “Sło wo, któ re wy szło z ust Oj ca,
przyj mij o Ma ry jo do swe go dzie wi cze go ło -
na” (So lo Gert An klam)

8. Fac tus est Do mi nus 
Cho ra ło wy in tro it, rę ko pis z La on, ok. ro ku

930. “Pan jest mo im obroń cą, On wie dzie
mnie w dal, On czy ni mnie wol nym, po nie -
waż mnie mi łu je” (So lo Falk Zen ker).

9. Be ne di ca mus Do mi no
Dwug ło so we Bło go sław my Pa nu wraz

z tro pem, Co deks z En gel ber gu, XIV w.
10. Cru ci fi xum in car ne la u da te 

Dwug ło so we Or ga num*, Ar chi wum Ka te -
dral ne w Er fur cie z ok. 1390 ro ku. Śpiew ten
wy ko ny wa no w Er fur cie pod czas pro ce sji
wiel ka noc nej. 

11. O plan gens vox 
La men ta cja z dzie ła ”Or do Vir tu tum” św.

Hil de gar dy von Bin gen (1098-1179). “O gło -
sie me go niesz czę ścia, peł ne bó lu! Ach,
Ach”.

Wo je wódz ki Szpi tal Zes po lo ny, Or -
len Me di ca i PKN Or len pod pi sa ły po -
ro zu mie nie o współ pra cy w spra wie
sta no wi ska in ten syw nej opie ki me dy-
cz nej. 

– W sy tu a cjach za gro że nia ży cia,
w pier wszym eta pie dzia łań ra tow ni -
czych li czą się mi nu ty, a na stęp nie
pro fe sjo nal na opie ka i szyb ka dia gno -
sty ka, któ ra po win na być wy ko na na
w cią gu tzw. zło tej go dzi ny – od mo -
men tu zda rze nia do roz poz na nia. Dla -
te go tak waż nym dla nas ele men tem
w pro ce sie dzia łań ra tow ni czych jest
bli ska i do bra współ pra ca z Wo je -
wódz kim Szpi ta lem Zes po lo nym oraz
jed nost ka mi Wo je wódz kiej Sta cji Po -
go to wia Ra tun ko we go i Lot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go – po wie dział
Krzysz tof Pi su la, pre zes OR LEN Me -
di ca.

Po ro zu mie nie okre śla za sa dy za -
pew nia ją ce kom plek so wą opie kę le -
kar ską, wska zu je ko or dy na to rów me -
dycz nych każ dej ze stron oraz okre śla
ich ro lę w sy tu a cjach za gro że nia ży cia
pra cow ni ków kon cer nu. W mia rę po -
trzeb – uw zględ nia jąc stan pa cjen ta –

stro ny bę dą ści śle ze so bą współ pra -
co wać w ce lu za pew nie nia jak naj lep -
szej opie ki le kar skiej, pie lę gniar skiej
i dia gno sty ki, a w ra zie ko niecz no ści
bę dą kon sul to wać się ze spe cja li sta mi
Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go.
Wspól nie bę dą też usta la ne kwe stie
prze nie sie nia cho rych do szpi ta li
o wyż szym po zio mie re fe ren cyj nym,
jak kli ni ki lub oś rod ki wy so kos pe cja -
li stycz ne. W sy tu a cjach bez poś red nie -
go za gro że nia ży cia lub nag łe go zda -
rze nia ma so we go, stro ny po sta no wi ły,
iż bę dą ści śle współ pra co wa ły z Wo -
je wódz ką Sta cją Po go to wia Ra tun ko -
we go i Tran spor tu Sa ni tar ne go
w Płoc ku oraz Lot ni czym Po go to -
wiem Ra tun ko wym.

Na stwo rze nie sta no wisk in ten syw -
nej opie ki Wo je wódz ki Szpi tal Zes po -
lo ny otrzy mał czek na su mę 1 mln zł od
PKN Or len. Jak za pew nił dy rek tor
szpi ta la Sta ni sław Kwiat kow ski, utwo r-
zo ne z tych środ ków sta no wi ska in ten -
syw nej opie ki słu żyć bę dą cho rym
w sta nach cięż kich obra żeń cia ła, posz -
ko do wa nym w wy pad kach i ka ta stro -
fach. (rł)

W nag łych przy pad kach

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Igor już dwa la ta le ży na od dzia le in -
ten syw nej opie ki me dycz nej w szpi ta lu
na Wi nia rach. Rzec moż na, że pra wie
ca łe ży cie, bo li czy so bie za led wie 3
i pół ro ku. W szpi tal nej sa li nie ma zbyt
wie lu atrak cji, więc przy nie sio ne przez
An drze ja Gaj dkę – ko or dy na to ra po mo -
cy hu ma ni tar nej w Urzę dzie Mia sta za -
baw ki i ko lo ro we ksią że czki wy wo ła ły
na je go twa rzy sze ro ki uś miech. Za stęp -

ca or dy na to ra dr Ma rek Cy wo niuk rów -
nież bar dzo się ucie szył z pre zen tu, któ -
rym ba wić się bę dą tak że in ne cho re
dzie ci na od dzia le.

Te go sa me go dnia po wód do ra do ści
mie li tak że po do piecz ni Ka to lic kie go
Sto wa rzy sze nia Po mo cy im. św. Bra ta
Al ber ta – ra tu szo wy Od dział Za rzą dza -
nia Kry zy so we go, Och ro ny Lud no ści
i Spraw Obron nych prze ka zał dla sto -
łów ki tej or ga ni za cji po tęż ną lo dów kę
z zam ra żar ką. (j)

Za uś miech

PRO GRAM



18 Sygnały Płockie

Syn drom po gra ni cza – w ro dzi mej tra -
dy cji ko ja rzo ny głów nie ze Ślą skiem,
Ma zu ra mi, Po mo rzem czy kre sa mi
wschod ni mi – w isto cie wy stę pu je wszę -
dzie tam, gdzie ma my do czy nie nia
z koeg zy sten cją róż nych grup et nicz nych
i z wy ni ka ją cy mi stąd prob le ma mi spo -
łecz ny mi czy kul tu ro wy mi, czy li tak że na
zie miach uwa ża nych za rdzen nie pol skie.
Na przy kład na po gra ni czu Ma zo wsza
i Ku jaw, gdzie w dru giej po ło wie XIX
wie ku osie dla li się nap ły wa ją cy do ów -
czes ne go Kró le stwa Kon gre so we go ko lo -
ni ści nie miec cy (patrz Pla ców ka Pru sa);
ich to „póź nym wnu kiem” jest uro dzo ny
we wsi Trzcian no w obec nym po wie cie
go sty niń skim Da niel Ratz, jed na z naj bar -
wniej szych po sta ci po wo jen ne go Płoc ka,
sa mo rod ny ta lent pla stycz ny i li te rac ki,
w tym ostat nim cha rak te rze do ce nio ny
przez gre mia ju ror skie prze róż nych kon -
kur sów.

Wśród nich naj bar dziej pre sti żo wa jest
za pew ne „Ma zo wiec ka Aka de mia Książ -
ki”, or ga ni zo wa na od 2004 ro ku przez
Ma zo wiec kie Cen trum Kul tu ry i Sztu ki
w War sza wie w in ten cji in spi ro wa nia
i pro mo cji „wy daw nictw na u ko wych
i kul tu ral nych o te ma ty ce do ty czą cej sze-
ro ko ro zu mia nej hi sto rii, tra dy cji i kul tu -
ry Ma zo wsza”. Na czte ry do tych cza so we
edy cje kon kur su nap ły nę ło oko ło 150
prac oce nia nych przez ju ro rów tak re no -
mo wa nych, jak kry tyk li te rac ki Iwo na
Smol ka, hi sto ry cy An drzej Krzysz tof Ku -
nert i Jan Ża ryn oraz pi sarz i pub li cy sta
To masz Łu bień ski. Spoś ród owych prac,
w se rii „Ma zo wiec ka Aka de mia Książ ki”
i pod szyl dem Wy daw nic twa TRIO, uka -
za ło się 13 – w tym aż dwie au tor stwa
Rat za: Prze mi ja nie pej za ży (2006) i, pod
sam ko niec ubieg łe go ro ku, Jak po ra nio -
ne pta ki.

Pier wsza z nich, bę dą ca roz sze rzo ną
wer sją pro za tor skiej czę ści Mo ich po dró -
ży do lu dzi, de biu tan ckiej książ ki au to ra,

wy da nej prze zeń włas nym sum ptem jesz -
cze w mi nio nym stu le ciu, sta no wi ła pró -
bę uka za nia skom pli ko wa nej kon fi gu ra cji
wie lo na ro do wych lo sów na te re nie go sty -
niń sko -płoc kiej „ma łej oj czyz ny” od cza-
sów przed wo jen nych po pier wszą de ka dę
III Rzecz pos po li tej. W obiek ty wie

wspom nień Rat za po ja wia ją się tu więc –
obok po sta ci tak nies po dzie wa nych jak
Ka rol Woj ty ła (jesz cze ja ko me tro po li ta
kra kow ski) – Po la cy, któ rzy nie za wsze
ob da rza li swych ży dow skich czy nie -
miec kich współ ziom ków sym pa tią. Ży -
dzi, naj czę ściej bied ni, któ rzy w tym nie -
pro stym ukła dzie so cjoet nicz nym sta ra li
się żyć do brze ze wszyst ki mi, oraz po -
tom ko wie nie miec kich osad ni ków, na
prze kór wszel kim re sen ty men tom czu ją -
cy się Po la ka mi. Im to w głów nej mie rze
po świę co ny jest zbiór Jak po ra nio ne pta -
ki, kon ty nu a cja Prze mi ja nia pej za ży
w for mie wy ryw ko wej, bo ga to udo ku -
men to wa nej fo to gra ficz nie sa gi ro dzi ny
au to ra, zro dzo ne go z ano ni mo we go de
fac to pol skie go oj ca i z mat ki Ge no we fy
de do mo Ratz (po włas nej ro dzi ciel ce...
von Al brecht).

Naj waż niej szym i naj dłuż szym ro zdzia -
łem owej sa gi jest „Ca łe ży cie mo jej mat -
ki”, wzru sza ją cy por tret wspom nia nej wy -
żej Ge no we fy, któ ra, mi mo ob cych ko rze -
ni, przez ca łe ży cie mó wi ła i my śla ła po
pol sku, niez łom nie trwa jąc przy tra dy cji
i oby cza jach kra ju na Wi słą oraz do koń ca
ży wiąc kult dla Mar szał ka Pił sud skie go.
Przez ca łe dłu gie ży cie (zmar ła w stycz niu
2004 ro ku w wie ku po nad 88 lat), jak
praw dzi wa mat ka -Pol ka, bro ni ła też swe -
go licz ne go po tom stwa, już to przed bar ba -
rzyń stwem so wiec kich wyz wo li cie li, już
to przed gwał ta mi ro dzi mej chu li ga ne rii,
z któ rej re kru to wa li się czę ścio wo... pier-
wsi fun kcjo na riu sze MO na te re nie gmi ny
Du ni nów. Po zo sta łe czte ry „opo wia da nia”
do ty czą dal szej ro dzi ny au to ra: dwóch cio -
tek i ich po tom stwa, po 1945 ro ku zmu s-
zo nych do opusz cze nia „ma łej oj czyz ny”
mię dzy Go sty ni nem, Płoc kiem a Wło -
cław kiem i emi gra cji do kra ju przod ków,
skąd życz li wą i stęsk nio ną pa mię cią wciąż
wra ca li do ro dzin nych stron. Jak ku zyn ka
Eri ka, pie czo ło wi cie ukła da ją ca al bu my ze
zdję cia mi z owych stron i wy trwa le sta ra -
ją ca się mó wić po pol sku, któ re go to ję zy -
ka wła ści wie już nie zna ła. I jak sam Da -
niel R., któ ry, zmu szo ny do emi gra cji
w 1986 ro ku przez re żim doj rze wa ją ce go
do Okrąg łe go Sto łu gen. Ja ru zel skie go, ja -
ko ob cy et nicz nie dzia łacz pier wszej „So -
li dar no ści”, pięć lat póź niej wró cił do Pol-
ski na sta łe.

Cu dzy słów przy sło wie „opo wia da -
nie” bie rze się stąd, że, choć po ja wia się
ono re gu lar nie w ty tu łach posz cze gól -
nych po zy cji zbio ru, ca łość ma zde cy do -
wa nie bar dziej cha rak ter fak to gra ficz nej
nar ra cji wspom nie nio wej niż fa bu lar nej.
Po dob nie jed nak jak w Prze mi ja niu pej -
za ży, ude rza tu taj nie ma ły kunszt gra da -
cji na stro jów i na pięć oraz umie jęt ność
ope ro wa nia szcze gó łem (sze ro ka ga ma
kon kre tów z ży cia ma zo wiec kiej wsi,
zwłasz cza w as pek cie ga stro no micz -
nym). Na osob ne pod kre śle nie za słu gu je
dar bez ma ła sar mac kie go ga wę dziar -
stwa – od lat oczy wi sty dla zna jo mych
au to ra, któ rzy, za chę ca jąc go do utrwa le -
nia ro dzin nych nar ra cji w me dium sło wa
pi sa ne go, też mie li udział w pow sta niu
tych zaj mu ją cych i po trzeb nych ksią żek.

A. Do ro bek

Rodzinne narracje z pogranicza

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza
16 mar ca do Do mu Dar mstadt na po kaz fil -
mu w ra mach cy klu „Ki no nie miec kie w Do -
mu Dar mstadt”. Za preze nto wa ny zo sta nie
obraz w reż. Sve na Tad dic ke na pt. „Roz ko -
sze Em my” („Em mas Glück”). Po czą tek se -
an sów o godz. 10 i 17, wstęp wol ny.

,,Roz ko sze Em my” to za ska ku ją ca,
peł na wzru szeń i ma gii ko me dia oby-
cza jo wa w kli ma cie „Ame lii”. Sce na -

riusz fil mu pow stał na pod sta wie best-
sel le ro wej po wie ści Cla u dii Schre i ber,
zaś sam film oka zał się ogrom nym suk -
ce sem frek wen cyj nym w Niem czech
i był no mi no wa ny do trzech nie miec -
kich na gród fil mo wych, w tym dla Naj -
lep sze go Fil mu. Słod kie, peł ne po zy -
tyw nej ener gii „Roz ko sze Em my” to cu -
dow ne po łą cze nie in ten syw nych emo cji
i wspa nia łych wra żeń wi zu al nych. 

Em ma to niez wy kła dziew czy na, ży ją ca
w swo im sie lan ko wym świe cie na far mie,
z da la od cy wi li za cji. Na co dzień opie ku -
je się świ nia mi, któ re trak tu je po kró lew -
sku. W jej do syć mo no ton nym ży ciu naj -
wię kszą atrak cją są prze jaż dżki mo to cy -
klo we. Pew nej no cy, zu peł nie jak w baj ce,
w jej ży ciu po ja wia się ry cerz na bia łym
ko niu... a ra czej w bia łym Ja gu a rze, któ ry
wsku tek wy pad ku wpa da w jej świń ską
far mę. W sa mo cho dzie Em ma znaj du je
nie przy tom ne go męż czyz nę oraz tor bę
peł ną pie nię dzy. Jest prze ko na na, że
szczę ście się do niej uś miech nę ło, zsy ła jąc
wresz cie upra gnio ne go fa ce ta, i przy tym
za moż ne go, któ ry w do dat ku pach nie do -
kład nie tak, jak so bie wy ma rzy ła... E.O.

Ki no nie miec kie

Roz ko sze Em my

Pro mo cja książ ki roz pocz nie się w śro -
dę, 18 mar ca o godz. 18 w Książ ni cy
Płoc kiej. Te dwa la ta to czas dość krót ki,
ale na twór czej i poe tyc kiej ścież ce Mać ka
Wło dar czy ka bar dzo ak tyw ny i bo ga ty.
Ten – jak sam o so bie pi sze – 25-let ni nie -
do szły szczu dlarz i eru dy ta, mi łoś nik Kun-
de ry, Wo ja czka i „Czło wie ka z bliz ną” jest
dziś nie tyl ko człon kiem Sto wa rzy sze nia
Au to rów Pol skich, ale rów nież człon kiem
ra dy płoc kie go od dzia łu, a tak że re dak to -
rem wkład ki o mło dej kul tu rze w kwar tal -
ni ku ZNAJ. Pro wa dzi – ja ko Ka pi tan Mat -
zky – włas ny, in ter ne to wy ar tzin DRE ZY -
NA. Ma też za so bą de biut sce nicz ny. Je go
poe zja po słu ży ła za kan wę cie ka we go
spek ta klu „Zu pa, ciep ła po mi do ro wa z ry -
żem”, któ ry pod ko niec ro ku przy go to wa -
ło Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se. Oka za ło
się wów czas, że moc no „od je cha ne” tek sty
Mat zky’e go do brze wybrz mie wa ją na sce-
nie, a sam spek takl zo stał do ce nio ny przez
pub licz ność. 

Ale to tyl ko ko lej ne eta py ży cia, oz na ki
wew nętrz ne go nie po ko ju i ciąg łe go po szu -
ki wa nia miej sca. Ko lej ny to mik to moż li -
wość wej ścia w głąb du szy, gdzie gro ma -
dzi się ca ły ba gaż złe go i do bre go, suk ce -
sów i – nie mniej – waż nych po ra żek, któ -
re przez ostat nie dwa la ta te go mło de go
poe tę kształ to wa ły. To wresz cie szan sa na
od kry cie, co oz na cza ty tu ło we „po bun cie”. 

Po pro mo cji w Książ ni cy, ko lej ne
spot ka nie z Ka pi ta nem or ga ni zu je 19
mar ca o godz. 18.30 Mło dzie żo wy Dom
Kul tu ry. (rł)

po czą tek

spóź ni łem się 
otwie ram se zon 
nie ma hyc li nie zbie ra się kasz ta nów 
z mi ło ści moż na stra cić gło wę
lub ewen tu al nie zdro wie

za pra szam do sto łu 
wy sta wiam dżem i ta nią wód kę 
te raz bę dzie cie pić ze mną 
owszem bę dę po le wał za ba wia jąc 
ru basz nym żar tem i sce nicz nym ge stem 
za ok nem na wios nę przy szła zi ma 
pa da pi je my

miej sco wi mó wią że wód ka do bra 
w tym ro ku 
że se zon bę dzie owoc ny
że obro dzi na wet ugór 

nie zna jąc ich do brze sta ję się nie uf ny 
za kła dam klam ki my ję ko ry tarz 
pa stu ję so bie twarz 
na zgo dę

Dwa la ta od bły skot li we go de biu tu „po_mię dzy”, z ba ga żem do -
brych i złych do świad czeń Ma ciej „Mat zky” Wło dar czyk pre zen -
tu je dru gi to mik swo ich wier szy...

po bun cie 

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
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W run dzie wio sen nej mo że my oglą -
dać zma ga nia płoc kich pił ka rzy noż -
nych ta niej. Za rząd Wi sły Płock ob ni -
żył ce ny bi le tów, za rów no kar ne tów,
jak i bi le tów jed no ra zo wych.

Za kar net upo waż nia ją cy do wej ś-
cia na try bu nę za chod nią trze ba te raz
zap ła cić 40 zł (do tych czas – 99 zł).
Ki bi ce, któ rzy ukoń czy li 60 lat mo gą
ku pić kar net i spo koj nie za siąść
w sek to rze G na try bu nie za chod niej.
W run dzie je sien nej za ta ką przy jem -
ność trze ba by ło zap ła cić 59 zł, a te -
raz z por tfe la na le ży wy dać je dy nie
40 zł. Ta ką sa mą ce nę zap ła cą fir my,
któ re zde cy du ją się na wy ku pie nie
kar ne tu kor po ra cyj ne go. O 100 zł
mniej, czy li 200 zł wy da dzą ki bi ce,
któ rzy wszyst kie me cze swo ich ulu-
bień ców chcą oglą dać z lo ży ho no ro -
wej. 

Nie zmie ni ły się ce ny kar ne tów dla
osób nie peł no spraw nych, upo waż -
nia ją cych do wej ścia na try bu nę za -
chod nią oraz dla osób na wóz kach in -
wa lidz kich i ich opie ku nów (lo ża ho -
no ro wa). Za oba kar ne ty zap ła ci my
po 1 zł. 

Wi sła Płock znacz nie ob ni ży ła rów -
nież ce ny bi le tów jed no ra zo wych. Te -
raz, aby za siąść w lo ży ho no ro wej
trze ba zap ła cić 40 zł (do tych czas 50
zł). Bi let na try bu nę za chod nią kosz tu -
je 10 zł, a na wschod nią – 5 zł (w run -
dzie je sien nej od po wied nio: 18 i 13
zł). Ce na bi le tu ro dzin ne go tak że po -

szła w dół. Za miast 30 zł te raz zap ła -
ci my 20 zł. Po nad to w run dzie wio -
sen nej try bu na kry ta w ca ło ści bę dzie
wy dzie lo nym sek to rem ro dzin nym.
Bi let upraw nia do wej ścia na try bu nę
dwóch osób do ro słych i trój ki dzie ci
do 15. ro ku ży cia. Przy po mi na my, że
bi let ro dzin ny moż na ku pić tyl ko wte -
dy, gdy od po wied nio wcześ niej zro bi
się re zer wa cję. 

Z ob ni żo nych op łat sko rzy sta ją rów -
nież zor ga ni zo wa ne szkol ne gru py
z opie ku nem. Za miast 2,50 zł zap ła cą
te raz 1 zł od oso by. Po za re zer wo wa -
niu bi le tów i po da niu imien nej li sty,
mło dzi fa ni pił ki noż nej bę dą mo gli
spo koj nie obej rzeć mecz na za da szo -
nym sek to rze ro dzin nym na try bu nie
za chod niej. 

Sę dzio wie pił kar scy PZPN, któ rzy
wcześ niej za re zer wu ją bi let zap ła cą
rów nież 1 zł. Gdy te go nie zro bią, bę -
dą mu sie li zap ła cić ty le, co za nor mal -
ny bi let.

Aby uła twić ki bi com wstęp na sta-
dion im. Ka zi mie rza Gór skie go każ dy
bi let i kar net w se zo nie 2008/2009 bę -
dzie róż nił się ko lo rem. Iden tycz ny mi
ko lo ra mi bę dą oz na czo ne bram ki wej -
ścio we na posz cze gól ne try bu ny. Ta -
kie roz wią za nie uła twi wstęp oraz
poz wo li unik nąć nie po ro zu mień czy
na pięć przy wej ściu na sta dion.

W dniu me czu ka sy przed sta dio -
nem bę dą otwar te na 2 go dzi ny przed
me czem. (m.d.)

Tań sze me cze 

Pod czas ro ze gry wek dru giej ko lej ki II
edy cji OR LEN Han dball Mi ni Li gi, jak
zwy kle nie bra ko wa ło emo cji i za cię tej ry -
wa li za cji do któ rej już zdą ży li nas przyz -
wy cza ić mło dzi szczy pior ni ści – ucz nio -
wie klas V z płoc kich i pod płoc kich szkół
pod sta wo wych. Rów nież kla sy fi ka cja gru -
po wa przys pa rza wie lu emo cji, a szcze gól -
nie wal ka o czo ło we lo ka ty. 

W gru pie A z kom ple tem 8 pun któw
prze wo dzi SP nr 22 w Płoc ku (tre ner Ra -
do sław Mro wic ki), któ rej za wod ni cy pew -
nie i zde cy do wa nie wy gra li swo je wszyst -
kie do tych cza so we spot ka nia. Do po ści gu
za li de rem włą czy li się trium fa to rzy I edy -
cji OHML ucz nio wie SP nr 23 w Płoc ku
(tre ner Mi chał Kró li kow ski). Po po raż ce
w pier wszej ko lej ce tym ra zem dwu krot nie
gład ko po ko na li swo ich ry wa li i 6 pun kta -
mi zaj mu ją dru gą lo ka tę. Ty le sa mo pun k-

tów, choć gor szy bi lans pun kto wy, zgro-
ma dzi li za wod ni cy SP nr 3 w Płoc ku (tre -
ner Mał go rza ta Klucz nik). 

Rów nie du żo emo cji to wa rzy szy ry wa -
li za cji w gru pie B. Tu, po dob nie jak w ro -
ku ubieg łym, bez kon ku ren cyj ni są fi na li ści
I edy cji OHML – ucz nio wie SP nr 21
w Płoc ku (tre ner An drzej Kul piń ski), któ -
rzy w II edy cji od pra wi li już z kwit kiem
swo ich naj groź niej szych ry wa li: SP nr 16
w Płoc ku oraz SP w Słu bi cach i z kom ple -
tem 8 pun któw zaj mu ją po zy cję li de ra. 

Te go rocz na II edy cja OR LEN Han dball
Mi ni Li gi wy ło ni trzy re pre zen ta cje OHML.
Skład każ dej z nich og ło szą tre ne rzy pod czas
III ko lej ki, któ ra od bę dzie się 23 li sto pa da.
Przy pom nij my tyl ko, że po wo ła ni za wod ni -
cy wez mą udział w zgru po wa niach oraz
dwóch Ogól no pol skich Tur nie jach mi ni pił ki
ręcz nej w Cie cha no wie i Płoc ku. skf

2. ko lej ka OR LEN HAN DBALL Mi ni LI GI

Po nad 300 uczest ni ków sta nę ło na
star cie XVII edy cji im pe zy Płoc kie Er -
go wio sła. 6 mar ca ha la ZST „Sie dem -
dzie siąt ka” zgro ma dzi ła pa sjo na tów
wio ślar stwa w wy da niu ha lo wym.
Wśród za wod ni ków wy czy no wych
prym wie dli wio śla rze zrze sze ni
w Szko le Mi strzo stwa Spor to we go
PTW. Przy kład z nich bio rą ucz nio wie
szkół gim na zjal nych, któ rzy rów nież ry -
wa li zo wa li na „sta cjo nar nych łód kach”.
Ja ki wpływ ma ją na gim na zja li stów im -
pre zy te go ty pu mo że świad czyć przy -
kład mło de go za wod ni ka Kon ra da
Rusz kow skie go. Trium fa tor z ubieg łe -
go ro ku w ka te go rii szkół gim na zjal -
nych w tym ro ku oka zał się rów nież
bez kon ku ren cyj ny – ty le że wśród za -
wod ni ków wy czy no wych w ka te go rii

ju nior, ja ko za wod nik PTW SMS Płock. 
W kla sy fi ka cji dziew cząt ze szkół śred-

nich war to rów nież od no to wać fakt, że tri-
um fa tor ką zo sta ła Mo ni ka Peł ka z Cen -
trum Edu ka cji, któ ra w ro ku ubieg łym by -
ła rów nież bez kon ku ren cyj na w tej ka te go -
rii. Oczy wi ście, nie za bra kło – jak co ro ku
– zma gań we te ra nów, służb mun du ro wych
i dzien ni ka rzy (wśród nich I miesjce
zdobył Sebastian Dymek z Biura Pra-
sowego Urzędu Miasta), ale praw dzi wą
no wo ścią był wy ścig osób nie peł no spraw -
nych, któ rzy przy je cha li do Płoc ka z tre ne -
rem na ro do wej re pre zen ta cji Ry szar dem
Ko chem. Na sze mia sto re pre zen to wał
w tej ka te go rii zna ny płoc ki te ni si sta na
wóz ku Je rzy Ku lik, któ ry zdra dził po wy ś-
ci gu, że na po waż nie roz wa ża moż li wość
wy czy no wych sta rów na er go me trze. PN

Płoc kie Er go wio sła 2009
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Na po że gna nie zi my

Sko rzy sta łem z do brych wa run ków
po go do wych (ujem na tem pe ra tu ra
i śnieg), za bra łem do sa mo cho du nar -
ty bie go we oraz psa i po je cha łem
spraw dzić jak się bie ga po za marz nię -
tych je zio rach, bo śnie gu ko ło Płoc ka
ma ło. Bie ga nie po lo dzie to wiel ka
fraj da; rów ny te ren, nie wiel ka war st-
wa śnie gu, prze strzeń, nie ma wy sta -
ją cych ko rze ni. 

W nie dzie lę, słoń ca nie by ło, był za
to od czu wal ny wschod ni, zim ny

wiatr. Po cząt ko wo my śla łem o je zio -
rze Sen deń, ale zde cy do wa łem się na
je zio ro Gór skie – wy god ny par king,
du ża taf la. 

Je zio ro oka za ło się na dal sku te lo -
dem o gru bo ści ok. 20 cm (spraw dza -
łem, wsa dza jąc kij w prze ręb le). Za -
sta łem gru pę łyż wia rzy wra ca ją cych
z prze jaż dżki. Nie by li za do wo le ni,
bo na lo dzie le ża ła kil ku cen ty me tro -
wa war stwa śnie gu. W sam raz dla
nart, ale za du żo dla łyż wia rzy. 

Ru szy łem spod Ru sał ki środ kiem
taf li pod wiatr. Bieg łem wol no,
w mia rę bie gu czu łem się co raz le piej.
Ubra ny by łem ciep ło, ale wiatr wych -
ła dzał cia ło. Na je zio rze Gór skim
spot ka łem trzech węd ka rzy. Na koń cu
je zio ra po sta no wi łem prze mie ścić się
na na stęp ne, je zio ro Cie cho mic kie.
Przes myk mię dzy je zio ra mi nie był
za marz nię ty i trze ba by ło przejść lą -
dem. Je zio ro Cie cho mic kie oka za ło
się rów nie przy jaz ne dla bie gu jak
Gór skie. Bie gnąc my śla łem o Ju sty -
nie Ko wal czyk, zło tej me da list ce na
dy stan sie 15 km w bie gu łą czo nym
i 30 km sty lem do wol nym na ostat-
nich mi strzo stwach świa ta w nar ciar -
stwie kla sycz nym w Li ber cu. Po ko na -
łem oko ło pięć ki lo me trów. Nie ste ty,
był to ostat ni wy pad na nar ty w tym
se zo nie. Bo gu sław Osiec ki

z redakcyjnej poczty



Przed Cu krow nią Bo ro wi czki stoi tab li -
ca pa miąt ko wa, po świę co na bo ha te rom,
któ rzy zo sta li za mor do wa ni pod czas II
woj ny świa to wej. By li to pra cow ni cy cu -
krow ni. Jed nym z nich był Eu ge niusz
Ry szard Zie gler, czło wiek niez wy kły.
Dzię ki ko res pon den cji z je go cór ką Ewą
Zie gler, za miesz ka łą w War sza wie, mo gę
przed sta wić je go bio gra fię. 

„Ta ta uro dził się 9 mar ca 1901 w Ło dzi.
Ukoń czył Wyż szą Szko łę Han dlo wą
w War sza wie, był w cza sie stu diów jed nym
z za ło ży cie li Kor po ra cji Res pub li ka, brał
udział w woj nie 1920 r. Nie wiem, kie dy
do kład nie pod jął pra cę w Bo ro wi czkach,
ale są dzę, że na po cząt ku lat 30-tych, bo ja
uro dzi łam się w ma ju 1931, a od nie mo -
wla ka wy cho wy wa łam się w Bo ro wi -
czkach. Pra co wał na sta no wi sku pro ku -
ren ta. Miesz ka liś my po cząt ko wo w do mu,
bę dą cym czę ścią za bu do wań fa brycz nych,
mię dzy bra mą a musz lą, mniej wię cej na -
prze ciw ko pa ła cu, na pier wszym pię trze.
W cza sie woj ny by ła tam sie dzi ba ge sta po.
Po tem, gdzieś oko ło 1935 ro ku, prze pro -
wa dzi liś my się do te go pię tro we go do mu,
któ ry stoi do dziś, ja dąc z Imiel ni cy do fa -
bry ki, gdy się skrę ca ko ło pa ła cu na prze-
ci wleg łym ro gu, nad miesz ka niem pań stwa
Ot to. Obok nas miesz ka li pań stwo Szcze -
pań scy, a pod ni mi pan Sta ni sław Ja ro -
szew ski. Mia łam ser decz ne go przy ja cie la,
Ry sia Ka raś kie wi cza i uwiel bia łam je go
ma mę – He nię. Ry sio ja ko do ro sły za -
miesz kał ze swą ro dzi ną i He nią we Wro -
cła wiu. Oj ciec brał udział w pra cy spo -
łecz nej w Bo ro wi czkach. Był wi ce pre ze -

sem Za wo do we go Związ ku Cu krow ni ków,
człon kiem Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Bo ro wi czkach. Pa mię tam, że upra wiał
w klu bie spor to wym lek ko at le ty kę (kie dyś
nie o stroż nie przez któ re goś ko le gę rzu co ny
osz czep ut kwił ta cie w łyd ce – dłu go się to
go i ło), jeź dził kon no. Był ppor. re zer wy
w 8 Puł ku Ar ty le rii Lek kiej w Płoc ku.

W cza sie kam pa nii wrześ nio wej brał
udział w obro nie Mo dli na. Po ka pi tu la cji
twier dzy zo stał wzię ty do nie wo li ra zem
z ca łym kor pu sem ofi cer skim i osa dzo ny
w Dział do wie. Jak wszy scy zo stał zwol nio -
ny „z pra wem no sze nia bia łej bro ni”. Po
po wro cie do Bo ro wi czek wró cił do pra cy
i 18 czer wca 1940 zo stał w biu rze aresz to -
wa ny. Ba wi łam się aku rat w ogród ku przy
uli cy i wi dzia łam przy pad ko wo, jak go sa -
mo cho dem wy wo zi li. W tym cza sie w do mu
by ła re wi zja, Ma ma wi dzia ła, jak ge sta po -
wiec po drzu cał na scho dach ku chen nych
pi sto let. Ten pi sto let stał się pre tek stem do
aresz to wa nia. Oj ciec zo stał osa dzo ny
w wię zie niu w Płoc ku. W tym cza sie otrzy -
my wa liś my od nie go gryp sy za poś red nic -
twem pań stwa Ko zów, ko mu ni stów ma ją -
cych kon takt z więź nia mi. 15 li sto pa da
1940 ro ku wy wie zio no go do KL Sach sen -
ha u sen, gdzie zmarł 30 czer wca 1941, wg
ofi cjal ne go pis ma „na wa dę za staw ki ser-
co wej”, wg re la cji współ więź niów zo stał
wy wie zio ny wraz z in ny mi wy bra ny mi
więź nia mi zam knię ty mi cię ża rów ka mi naj -
praw do po dob niej do pod ber liń skich la sów
Wuh lhe i de i tam – w jed nym z pier wszych
te go ro dza ju tran spor tów – za ga zo wa ny
w tym sa mo cho dzie. Szcze gó łów nikt nie
zna, bo z te go tran spor tu nikt nie prze żył.
Nie wia do mo, czy by ły to spa li ny, czy już
cy klon B.”

Ty le o swo im Ta cie na pi sa ła Ewa Zie -
gler. Znam jesz cze je den fakt zwią za ny
z pa nem Zie gle rem: ś.p. Ka zi mierz Le wan -
dow ski opo wia dał mi, że je go oj ciec 
za wiózł wo zem kon nym z Bo ro wi czek do
płoc kie go wię zie nia żo nę pa na Zie gle ra
wraz z cór ką Ewą. Niem cy by li prze ko na -
ni, że wi dok bli skich osób skło ni go do
pod pi sa nia lo jal ki tzw. folksdoj cza. Jed nak
my li li się, pan Zie gler od po wie dział im,
„że raz przy się gał na Or ła Bia łe go i tej
przy się gi ni gdy nie zła mie”. Praw do po dob -
nie za raz po tym zo stał wy wie zio ny i za -
mor do wa ny. Ty le hi sto ria pa na Ka zi mie -
rza, któ ry prze trwał obóz kon cen tra cyj ny
i zmarł pa rę lat te mu. Ma riusz Olen derek

Niez wy kli płoc cza nie

Eu ge niusz Ry szard ZIE GLER 

Ję drzej „Ko dym” Ko dy mow ski (Ap te ka) pod czas płoc kie go kon cer tu
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Zes pół Ap te ka za i na u gu ro wał cykl
kon cer tów mu zy ki al ter na tyw nej pod
wspól nym ty tu łem „Al ter -Sta cja” or ga -
ni zo wa ny przez Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry
i Sztu ki. Le gen da trój miej skiej sce ny
wy stą pi ła w sa li przy Tum skiej 9 w pią -
tek, 6 mar ca. Ty dzień póź niej al ter -sta -
cję ob sia dły Mu chy – zes pół z „mia sta

doz nań”, czy li Poz na nia, któ ry w swo jej
twór czo ści in spi ru je się zes po ła mi The
Smiths i The Vel vet Un der gro und. 

W kwiet niu do Płoc ka za wi ta ją zaś
„Pust ki” z Ostrów ki pod War sza wą.
Wszyst kie te zes po ły to dziś czo łów ka
pol skiej sce ny al ter na tyw nej, bez
których ta kie fe sti wa le jak gdyń ski
Open’er czy my sło wic ki Off Fe sti wal
nie mo gą się obejść. (rł)

Mu zy ka al ter na tyw na

Cytat
numeru

Nie po gar dzaj ubo gi mi,
że je steś bo ga ty,
Bo nie czy nią nas wiel ki mi
klej no ty ni sza ty.

W. Bo gu sław ski
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Eu ge niusz Ry szard Zie gler z cór ka Ewą
w Bo ro wi czkach

Pla sty ka płoc ka
Mu ze um Ma zo wiec kie w Płoc ku za pra sza na wy sta wę ma lar stwa, gra fi ki i rzeź by twór-

ców śro do wi ska płoc kie go (z Płoc ka i oko lic) pt. AR TY ŚCI PŁOC CY 2009, przy go to wa nej
przez Ma ję Woj na row ską. Wię kszość prac pow sta ła w ostat nich la tach pod czas ple ne rów
m.in. w So czew ce, Mu rzy no wie, Ko sze lów ce i Łąc ku. Ale są też pra ce cał kiem świe że, tj.
gra fi ki cyf ro we Jo an ny Pia sec kiej. Na wy sta wie pre zen tu ją cej 15 ar ty stów są mię dzy in -
ny mi: siel skie pej za że Aloj ze go Bal ce rza ka, baj ko we i ro man tycz ne kom po zy cje An ny Ma -
cio nek -Stań ko i bar wne ab strak cje Anie li Le wan dow skiej.

Mu ze um Ma zo wiec kie na wią zu jąc współ pra cę z lo kal ny mi ar ty sta mi pra gnie umoż -
li wić im wzno wie nie, po kil ku la tach nie o bec no ści, tra dy cyj nych do rocz nych prze glą -
dów ich prac. (rł) 
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W mar cu jak w gar ncu
– ta kie by ło pra wi dło we ha sło z krzy -
żów ki za miesz czo nej w nr 4/205 Sy gna -
łów Płoc kich. Wśród na de sła nych roz -
wią zań wy lo so wa liś my na gro dy dla 6
osób. „Księ gę niez wy kłych fak tów”
otrzy ma Mar cin Kę czkow ski z ul. Dą -
brów ki, „Kła nia się PRL” Ste fa nii Gro -
dzień skiej – Ire na Ja now ska z ul. Ar mii
Kra jo wej, ka len darz z ma lar stwem Ki r-
iu szy na – Re na ta Książ kow ska z ul.
Pow stań ców Stycz nio wych. Upo min ki
przy pa dły: Ża ne cie Pe try kow skiej z ul.
Lot ni ków, Bo gu sła wie Słup skiej z ul.
Mo ry ko nie go, Ewie Star skiej z ul. Wol-
skie go i Pio tro wi Ba jo ro wi z ul. Krzy-
wic kie go. Wy mie nio ne oso by za pra sza -
my do końca marca do re dak cji w ra tu -
szu, pok. 220 w go dzi nach pra cy Urzę-
du Mia sta. (j)


