
PISMO URZĘDU MIASTA PŁOCKA

GRUDZIEŃ 2008

Nr 21 (201)

Wszyst kiego co do bre i pach nie świę ta mi,
Skrzy pią ce go śnie gu pod bu ta mi,
Smacz nej ko la cji w wi gi lij nym mro ku,
Szam pań skie go Syl we stra
I Szczę śli we go No we go Ro ku

ży czy
Ra da Mia sta Płoc ka

Pre zy dent Mia sta Płoc ka
Re dak cja Sy gna łów Płoc kich
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Wigilia na świecie
Pło ną cy kwiat
Aby świę ta by ły jesz cze bar dziej ko lo ro we, czę sto

w na szych do mach: na pa ra pe tach, sto łach, a cza sa mi
na wet w ła zien kach sta wia my do ni czkę z gwia zdą bet le -
jem ską o czer wo nych bądź kre mo wych kwia tach. Ro śli -

na ta, ko ja rzy nam się prze de wszyst kim z nie du żym kwiat kiem ros ną cym w do nicz ce. Ale
nie wszę dzie tak jest. Np. na Do mi ni ka nie (wys pa na Mo rzu Ka ra ib skim) gwia zda bet le -
jem ska to roz ło ży sty krzew, któ ry osią ga wy so kość na wet 2-3 me trów. Wy glą da im po nu -
ją co i mo że dla te go, szcze gól nie wśród Po la ków, wzbu dza zach wyt. 

Gwia zda Bet le jem ska to zwy cza jo wa naz wa Wil czom le cza pięk ne go (Eup hor bia pul-
cher ri ma) zwa ne go ina czej Po in set tia pul cher ri ma, czy li po pu lar nie u nas Po in se cją – od
naz wi ska pier wsze go am ba sa do ra Mek sy ku Joe la Po in set te go, któ ry był nie tyl ko dy plo -
ma tą, ale prze de wszyst kim bo ta ni kiem. Je mu właś nie zaw dzię cza my od kry cie ro śli ny dla
Eu ro pej czy ków. Gwia zda bet le jem ska po cho dzi z Mek sy ku. Zwy czaj de ko ro wa nia nią do -
mu przy wę dro wał z Ame ry ki. Az tec ka le gen da gło si, że pło ną cy kwiat, jak na zy wa li go Az -
te ko wie, jest za bar wio ny krwią bo gi ni, któ rej ser ce pę kło z mi ło ści. (m.d.)

Fot. Gwia zda bet le jem ska sfo to gra fo wa na na Do mi ni ka nie w stycz niu 2008 r.

Zu pa mi gda ło wa
jest jed ną z trzech sta ro pol -

skich, ty po wych wi gi lij nych zup.
Nie gdyś rów nie po pu lar na,
zwłasz cza na szla chec kich dwo -
rach, jak dziś czer wo ny barszcz
i grzy bo wa. Mo że po ra ją przy-
pom nieć i wy pró bo wać?

Za go to wu je my czte ry szklan ki
mle ka z 4 ły że czka mi cu kru,
szczyp tą cu kru wa ni lio we go i cy -
na mo nu. Wrzu ca my zru mie nio ne
na pa tel ni mi gda ły w płat kach
i za gęsz cza my zu pę śmie ta ną po -
łą czo ną z łyż ką mą ki. 

Po da je my z grzan ka mi z buł ki
lub z ry żem na syp ko. Za miast
płat ków mi gda ło wych mo że my
użyć zmie lo nych mi gda łów i do -
dać garść ro dzy nek.

prze pis 
z „Po rad ni ka Do mo we go”

Kło pot 
z obie ra niem

Uwa ża się, że orze chy i mi gda ły są
jed nym z naj częst szych pro duk tów,
któ rych uży wa my do przy go to wa nia
po traw na świę ta. Zaz wy czaj ma my
jed nak prob lem z ich obra niem. Jak
ła two to zro bić?

Orze chy wło skie kil ka go dzin mo -
czy my w zim nym mle ku, po tym za -
bie gu skór ka ła two da się z nich ścią -
gnąć. Orze chy la sko we krót ko pra ży -
my w pie kar ni ku, a po tem owi ja my
w czy stą ba weł nia ną ście re czkę i po -
cie ra my w dło niach al bo wał ku je my
jak cia sto. Dzię ki te mu skór ka złusz -
czy się z nich. Na to miast mi gda ły
spa rza my wrząt kiem, a gdy prze sty -
gną, od ce dza my i po pro stu wy ci ska -
my ze skór ki.

na pod sta wie 
„Po rad ni ka Do mo we go” (m.d.)

Au stria – w Wi gi lię przy go to wu je się
kar pia lub ka czkę. Do dat ko wo pie czo ne
kasz ta ny, pier ni ki i wi no z ko rze nia mi.
W nie licz nych miej sco wo ściach świę tu je
się śpie wa jąc wspól nie ko lę dy.

Bel gia – nie ob cho dzi się po stu i wi gi -
lij ną ko la cję spo ży wa się w lo ka lach ga s-
tro no micz nych. Głów nym da niem jest in -
dyk z kasz ta na mi i bo rów ka mi.

Bo li wia – w trak cie Wi gi lii są świę co ne
fi gur ki, któ re są włas no ręcz nie przy go to -
wy wa ne przed uro czy sto ścia mi. Po po -
świę ce niu bo li wij czy cy ba wią się hucz nie
ca łą noc.

Da nia – da nie wi gi lij ne to pie czo na ka -
czka. Duńczycy urzą dza ją też za ba wę pod-
czas któ rej po da je się bie siad ni kom ryż
w mi se czkach z owo ca mi. W jed nej z mi -
se czek jest ukry ty mi gdał. Oso ba któ ra
od naj dzie sma ko łyk ma pra wo do do dat -
ko wych pre zen tów.

Fi li pi ny – na czas ad wen tu przy stra ja ją
do my i uli ce. Od pra wia ją no wen nę i ostat -
nie go dnia są in sce ni zo wa ne przed sta wie -
nia w szop kach.

Fran cja – dla Fran cu zów na ji stot niej -
szym po sił kiem jest świą tecz ny obiad,
gdzie po da ją pasz tet z gę si, wę dzo ne go
ło so sia oraz in dy ka fa sze ro wa ne go kasz-
ta na mi.

Ho lan dia – Ho len drzy nie ob cho dzą
po stu ani wi gi lii. Ozda bia ją cho in ki, śpie -
wa ją ko lę dy i idą na Pa ster kę. Ist nie je
u nich oby czaj pi sa nia, wy sy ła nia kar tek
świą tecz nych. Po otrzy ma niu kar tki Ho -

len drzy wy sta wia ją ją w ok nach, aby in ni
mo gli je obej rzeć.

Ka me run – wi gi lia jest dniem wol nym
od pra cy, cho ciaż jest to trud ny i pra co wi -
ty okres dla Ka me ruń czy ków. Roz pa la ją
ogni ska przy któ rych wspól nie się mo dlą
i czy ta ją Pis mo Świę te.

Ko lum bia – od ós me go grud nia są de ko -
ro wa ne uli ce, krze wy przy stra ja ne są lam p-
ka mi i róż ny mi ozdo ba mi. 17 grud nia roz -
po czy na się no wen na, po któ rej dzie ci otrzy-
mu ją ciast ka oraz le gu mi nę z ba ka lia mi.

Mek syk – świę ta są ob cho dzo ne w gro -
nie ro dzi ny. Jed nym ze zwy cza jów jest
wie sza nie pod su fi tem gli nia nych na czyń,
w któ rych znaj du ją się sło dy cze lub pia -
sek. Na le ży ki jem strą cić jak naj wię cej na -
czyń i ze brać sło dy cze. Za ba wa ta no si
naz wę pi nia ta.

Niem cy – brak po stu, na ko la cję po da -
je się pie czo ne kieł ba ski oraz sa łat kę
ziem nia cza ną. Pier wsze go dnia Niemcy
je dzą pie czo ną gęś.

Sło wa cja – ob cho dzą tra dy cyj ną wi gi -
lię. Przed wie cze rzą dzie lą się czos nko -
wym op łat kiem. Jed ną z po traw jest zu pa
z ki szo nej ka pu sty z grzy ba mi oraz – tak
jak w Pol sce – karp.

Wę gry – do naj po pu lar niej szych dań
na le żą: zu pa ryb na, bej gly – za wi ja niec
z mle kiem i orze cha mi, ga la re ta z ry by lub
mię sa, go łąb ki oraz do mo wa kieł ba sa.
Wszyst ko po da ne jest na obru sie po sy pa -
nym so cze wi cą, któ ra ma sym bo li zo wać
po myśl ność i do bro byt. opr. (m.d.)

W za leż no ści od wyz na nia na ro dzi ny Pań skie mo gą być ob cho dzo ne w róż nych ter-
mi nach. Na przy kład wyz naw cy pra wo sła wia Bo że Na ro dze nie ce le bru ją dwa ty god -
nie po ka to li kach. Gre ko ka to li cy tak że ob cho dzą je dwa ty god nie póź niej. W ko ście le
or miań skim świę ta za czy na ją się 6 stycz nia, gdyż ko rzy sta ją z in ne go ka len da rza.

Świę ta w za leż no ści od kra ju:
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Roz po czę ła się prze bu do wa bo isk
przy Szko le Pod sta wo wej nr 3 przy ul.
Kos so budz kie go.

W miej scu ist nie ją ce go bo i ska do
pił ki ręcz nej po ja wi się bo i sko wie lo -
fun kcyj ne o na wierz chni z two rzyw
sztucz nych, wy po sa żo ne w ko sze do
ko szy ków ki i słup ki do pił ki siat ko -
wej. Na wierz chnię syn te tycz ną bę dą
mia ły rów nież: no we bo i sko do pił ki
ko szy ko wej, po nad 100-me tro wa
bież nia i roz bieg do skocz ni w dal.
Przy go to wa ny zo sta nie tak że zie lo ny
plac ćwi czeń. Mię dzy bo i ska mi prze -

wi dzia no te re ny tra wia ste. Wy ko na ne
zo sta ną tak że chod ni ki z pol bru ku
i usta wio ne ław ki. Na ko niec za in sta -
lo wa ne bę dą, po za li nia mi koń co wy mi
bo i ska wie lo fun kcyj ne go, siat ki do
wy ła py wa nia pi łek. 

Pra ce roz po czę ły się od ro bót ziem-
nych. Na stęp nie prze ło żo na zo sta nie
sieć ciepl na i wy ko na ne od wod nie nie li -
nio we bo isk. Pra ce pro wa dzi war szaw -
ska fir ma Pan pro Sport Sp.j. Na wy wią -
za nie się z za da nia ma osiem mie się cy.
Koszt przed sięw zię cia to pra wie 1 mln
200 tys. zł. mk

No we bo i ska dla „trój ki”
Już nie dłu go w bu dyn ku Miej skie go

Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej po win na
być za in sta lo wa na win da dla osób nie -
peł no spraw nych. Zaj mie się tym Za -
kład Pro duk cyj no -Bu do wla ny „Pro -
me sa”, któ ry wy grał prze targ pro po -
nu jąc za wy ko na nie za da nia 316 tys.
370 zł. 

Bu dy nek MOPS-u mie ści się przy ul.
Wol skie go 4. Spe cjal na plat for ma dla
nie peł no spraw nych zo sta nie umiesz czo -
na w szy bie sa mo noś nym. Wew nętrz ne
drzwi win dy bę dą szkla ne, a zew nętrz ne
bę dą po sia da ły sy stem au to ma tycz ne go
otwie ra nia. Me cha nizm bę dzie mógł być
awa ryj nie za si la ny z aku mu la to ra.
W środ ku win dy za in sta lo wa ne bę dą du -
że przy ci ski do ty ko we oraz – do dat ko wo
– gło so wy sy stem in for ma cji. Do środ ka

bę dzie moż na do stać się z zew nątrz bu -
dyn ku spe cjal nym pod ja zdem. 

Za da niem pra cow ni ków „Pro me sy” bę -
dzie tak że adap ta cja po miesz czeń na dru -
gim pię trze bu dyn ku. Kie dyś na le ża ły one
do przy chod ni i mie ści ła się tam sto ma to -
lo gia oraz bak te rio lo gia. Pod czas re mon tu
zo sta ną zde mon to wa ne wszyst kie drzwi
wraz z oścież ni ca mi i po wię kszo ne otwo -
ry drzwio we do sze ro ko ści 95 cm. Ko -
niecz ne bę dzie rów nież wy bu rze nie niek-
tó rych ścia nek dzia ło wych, sku cie tyn ków
i po sa dzek oraz de mon taż nie czyn nych
rur ga zo wych. Pod czas prac zo sta nie tak -
że ocie plo na ścia na szczy to wa, we wszys-
t kich po miesz cze niach wy mie nio ne bę dą
prze wo dy elek trycz ne oraz oświet le nie.
Po re mon cie MOPS bę dzie mógł ko rzy -
stać z do dat ko wych 11 po koi. (m.d.)

Zmia ny na Wol skie go

Do koń ca stycz nia po trwa bu do wa uli cy
Stu dzien nej na osie dlu Wy szo grodz ka.

Stu dzien na łą czy ul. Ka li no wą z
ul. Wy szo grodz ką. W tej chwi li ma 
na wierz chnię grun to wą miej sca mi
utwar dzo ną wiel ko ga ba ry to wy mi pły ta -
mi be to no wy mi. Do wy ko na nia są
m.in.: as fal to wa na wierz chnia uli cy

wraz ze skrzy żo wa nia mi z ul. Cha bro wą
i ul. Agre sto wą, dwa się ga cze, pol bru -
ko we obu stron ne chod ni ki i wja zdy na
po se sje. Pro jekt uw zględ nia tak że roz -
bu do wę ka na li za cji desz czo wej oraz bu -
do wę no wych od cin ków ka na li za cji te -
le ko mu ni ka cyj nej. 

Pra ce za bli sko 1 mln zł wy ko nu je
ZIS TECH -IN STAL Gra ży na Po ręb ska. 

mk

Stu dzien na w bu do wie
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* 16 li sto pa da w ka te drze płoc kiej bp
Piotr Li be ra od pra wił mszę św. za ofia ry
po ża ru w nor we skim Dram men.

* PKN Or len pod su mo wał III kwar tał –
osią gnął przy cho dy na po zio mie 23.058
mln zł, czy li 34% wię cej niż rok wcześ niej.

* Par la ment stu den tów SWPW wraz ze
stu den ckim ko łem PCK prze pro wa dził
zbiór kę gwiazd ko wych da rów dla po d-
o piecz nych Po wia to we go Zes po łu Pla có -
wek Opie kuń czo -Wy cho waw czych w Go -
sty ni nie i odzie ży dla DPS-ów.

* Zo stał og ło szo ny dru gi prze targ (na
pier wszy nie by ło chęt nych) na pro jekt
i kosz to rys wia duk tu ko le jo we go nad al.
Pił sud skie go.

* 14 li sto pa da otwar ty zo stał 4-gwiaz-
d ko wy Ho tel Tum ski przy ul. Pie kar skiej.
Na 50 go ści cze ka 27 po ko jów – w re sta u -
ra cjach po mie ści się znacz nie wię cej.

* Do zoo przy je cha ła z Czech rocz na sa -
mi ca or ła na da le kow schod nie go (spo -
krew nio ny z na szym or łem bie li kiem). Do -
tąd mie liś my 2 sam ce, te raz jed ne go od da -
my do Poz na nia.

* Szczy pior ni ści Wi sły prze gra li z Pick
Sze ged 17:26.

* Re gio nal ne Cen trum In for ma cji Eu ro -
pej skiej przy SWPW zor ga ni zo wa ło 17-18
li sto pa da szko le nie pt. „Przed się bior czość
mło dzie ży”, w kon tek ście pla no wa nia ka r-
ie ry w Unii Eu ro pej skiej.

* Pra wie pół to ra mi lio na zło tych przez na -
czył Wo je wo da Ma zo wiec ki na po moc dla
be zdom nych. Płoc ki PKPS otrzy mał z tej
pu li 58 tys. zł.

* In sty tut Na uk Eko no micz nych PWSZ
zor ga ni zo wał 21 li sto pa da w So czew ce
III mię dzy na ro do wą kon fe ren cję nt.
„Gos po dar ka w wa run kach in te gra cji eu -
ro pej skiej”.

* Pod ję to de cy zje o tym cza so wym uru-
cho mie niu w grud niu dro gi do ja zdo wej do
no we go mo stu (od Cie cho mic do To kar).
Ostat nia war stwa as fal tu bę dzie tam po ło -
żo na wios ną.

* Atrak cyj ny te ren po by łej mle czar ni
przy al. Ja cho wi cza wciąż zmie nia wła ści -
cie la: Mi tex, łódz ki Ar sBud, sieć han dlo wa
Glo bi, a po fu zji fran cu ski Car re fo ur. Zmie -
nia ją się też kon cep cje za bu do wy – ostat nia
to przesz klo ny biu ro wiec (14 tys. mkw. do
wy na ję cia) „Płoc kie Cen trum Biz ne su”.

* Wraz z Ga le rią Wi sła otwo rzy ło swo je
pod wo je ki no He lios; na pre mie rze po ka -
za no pol ską ko me dię „To nie tak jak my -
ślisz, kot ku” oraz „Taj ne przez po uf ne”,
„High Scho ol Mu si cal”, „Qu an tum of So -
la ce”. Bi le ty po 18 zł w dni po wszed nie,
20 zł w we e ken dy.

* Z koń cem li sto pa da Mu ni ser wis za -
koń czył re mont czę ści ale jek na Wzgó rzu
Tum skim.

* Pa li wo Pre mium VER VA 98, pro du -
ko wa ne przez PKN Or len zo sta ło uho no -
ro wa ne Me da lem Eu ro pej skim, przyz na -
wa nym przez UKIE, Bu si ness Cen tre Club
i Eu ro pej ski Ko mi tet Eko no micz no -Spo -
łecz ny.

* Płoc ki zes pół Lao Che wy róż nio ny zo -
stał Na gro dą Ar ty stycz ną Mia sta To ru nia
im. Grze go rza Cie chow skie go. (j) 

Mi nęło pół miesiąca
In sta la cje po dziem ne

Usta lo no spo sób okre śla nia mi ni mal -
nych op łat za za ję cie grun tów gmin nych
pod bu do wę li nio wych in sta la cji po -
dziem nych w 2009 ro ku. Op ła ta skła dać
się bę dzie z 4 ele men tów: op ła ty z ty tu łu
zmniej sze nia war to ści nie ru cho mo ści,
kosz tu opi nii rze czoz naw cy, z ty tu łu
dzier ża wy grun tu i z ty tu łu wy bu do wa nia
urzą dze nia po dziem ne go.

Op ła ty dzier żaw ne bę dą na li cza ne za
każ dy roz po czę ty mie siąc w wy so ko ści
3,75 zł/mb, a za wy bu do wa nie urzą dze nia
24,84 zł/mb. Dla stre fy II (te re ny przy łą -
czo ne do Płoc ka od 1 stycz nia 1997)
współ czyn nik ko ry gu ją cy wy no si 0,70.

Na Wi śla ną

Pre zy dent wy ra ził zgo dę na na by cie 3
dzia łek nie za bu do wa nych, bę dą cych do tąd
włas no ścią osób pry wat nych, zlo ka li zo -
wa nych przy ul. Gór nej i Oś nic kiej. Dział -
ki te o pow. 227 mkw., 326 mkw. i 543
mkw. są po trzeb ne do pla no wa nej bu do wy
uli cy Wi śla nej wraz z in fra struk tu rą.

Bi le ty tar go we

Za twier dzo ne zo sta ły no we wzo ry bi le -
tów op ła ty tar go wej, po bie ra nej przez in -
ka sen tów, o no mi na łach: 11, 14,17, 23,
27, 32, 36, 45, 54, 90 zło tych. No we wzo -
ry obo wią zy wać bę dą od no we go ro ku.

Ga ra że do wy na ję cia

Pre zy dent za twier dził li stę ga ra ży, sta -
no wią cych włas ność mia sta, przez na czo -
nych do wy na ję cia w try bie pub licz ne go
prze tar gu nie o gra ni czo ne go. Wol nych
jest 8 ga ra ży przy uli cach: Ja ku bow skie -
go, Do brzyń skiej (4), Pa dlew skie go (2)
i Sien kie wi cza. Po za pier wszym (18
mkw.), po zo sta łe ma ją po wierz chnie po
16 mkw. Prze targ og ło si MZGM-TBS.

Za dzier ża wę grun tu

Usta lo ne zo sta ły mie sięcz ne staw ki za
dzier ża wę grun tów Skar bu Pań stwa, znaj -
du ją cych się na te re nie mia sta, na 2009 rok.
I tak za grun ty pod upra wy trze ba bę dzie
zap ła cić (w za leż no ści od po wierz chni) od
0,23 zł do 2,60 zł za ar. Za dział ki na ce le
han dlo we 16,04 zł/mkw. za te ren do 100
mkw. i 10,43 zł/mkw. za ob szar po wy żej
100 mkw. Dzier ża wę grun tów, na któ rych
od by wać się bę dą im pre zy wi do wi sko we
wy ce nio no na 4,69 zł/mkw, a przez na czo -
ne na ce le skła do we na 1,18 zł/mkw. Za
grun ty za ję te pod usłu gi dla lud no ści staw -
ka wy nie sie 4,69 zł/mkw. Pod par kin gi –
w za leż no ści od lo ka li za cji – grunt wy ce -
nio no od 1,18 do 4,69 zł/mkw. Staw ka za
grun ty na ce le oświa to we i kul tu ral ne wy -
no sić bę dzie 1,18 zł/mkw. Dla stre fy pier-
wszej współ czyn nik ko ry gu ją cy wy no si 1,
a dla stre fy dru giej – 0.70 (j)

Prezydent zarządził

NA OKŁADCE praca Bogusława Hecz-
ko z wystawy w Domu Darmstadt, która
czynna będzie od 14 grudnia

Je śli je steś wła ści cie lem bu dyn ku,
któ ry wpi sa ny jest do re je stru za byt ków,
to na je go re mont mo żesz uzy skać do ta -
cję z Urzę du Mia sta. Wa ru nek jest je -
den: mu sisz zło żyć od po wied ni wnio -
sek. Czas mi ja 31 stycz nia. 

Pie nią dze mo gą być przez na czo ne na
pra ce kon ser wa tor skie, re sta u ra tor skie
i ro bo ty bu do wla ne, po le ga ją ce na re -
mon tach da chów, od no wie niu lub uzu -
peł nie niu ele wa cji fron to wej lub cał ko -

wi tym od two rze niu sto lar ki okien nej
i drzwio wej w ele wa cji fron to wej.

Szcze gó ło we in for ma cje udzie la ne są
przez pra cow ni ków Zes po łu Re wi ta li za -
cji Mia sta, tel. 024 367 14 53.

– W 2006 ro ku z do ta cji wy ko na no
pra ce przy 10 za byt kach nie ru cho mych
– mó wi Zo fia Ulic ka, dy rek tor Wy dzia -
łu Gos po dar ki Miesz ka nio wej. – Rok
póź niej od no wio nych zo sta ło 13 bu dyn -
ków, a do koń ca 2008 ro ku – 20. (m.d.)

Pie nią dze do wzię cia

Urząd Mia sta Płoc ka za pra sza płoc -
czan, któ rzy ukoń czy li 60 rok ży cia, do
udzia łu w wy kła dzie edu ka cyj nym pod
ha słem „Bądź świa do mym kon su men -
tem”. Wy kład od bę dzie się 10 grud nia
br. w ra tu szo wej au li (Sta ry Ry nek 1)
o go dzi nie 15. 

„Kam pa nia 60+” pro wa dzo na jest na
zle ce nie Urzę du Och ro ny Kon ku ren cji
i Kon su men tów z udzia łem Sto wa rzy -
sze nia Kon su men tów Pol skich. Wy kład
ma na ce lu pod nie sie nie świa do mo ści
kon su men ckiej osób w star szym wie ku. 

Udział w wy kła dzie jest bez płat ny.
Uczest ni cy otrzy ma ją ma te ria ły edu ka -
cyj ne, m.in.: bro szu rę Va de me cum

Kon su men ta, ulot kę „Jak unik nąć kło -
po tów i nie na ra zić się na nie ucz ci we
prak ty ki ryn ko we” oraz ka len darz na
rok 2009.

W za kre sie praw kon su men tów wy -
kład po pro wa dzi Agniesz ka Klu czyń ska
– Miej ski Rzecz nik Kon su men tów. Na -
to miast o za gro że niach, na któ re mo gą
być na ra że ni kon su men ci pod czas kon-
tak tów z nie ucz ci wym przed się bior cą,
mó wić bę dzie psy cho log Ka ta rzy na
Przy bysz.

Biu ro Rzecz ni ka czyn ne jest od po -
nie dział ku do piąt ku w go dzi nach 7:30 –
15:30, na to miast w śro dy w go dzi nach
9:30 – 17:30. mk

Wy e du ko wa ny kon su ment 

Płoc kie osią gnię cia zdo mi no wa ły ga lę
In no wa tor, któ ra od by ła się w ho te lu
Vic to ria w War sza wie 27 li sto pa da. Do
kon kur su „Naj lep szy Pro jekt Sa mo rzą -
do wy” Płock sta nął w trzech ka te go riach:
naj lep szy pro jekt ur ba ni stycz no – re wi ta -
li za cyj ny, naj lep szy pro jekt kul tu ral ny
oraz naj lep sza spół ka sa mo rzą do wa.

W pier wszej ka te go rii naj bar dziej
spo do ba ła się ju ro rom uli ca Tum ska po
mo der ni za cji. W dru giej ka te go rii pier-
wszy w Pol sce oka zał się am fi te atr, a w
ostat niej zwy cię ży ła gmin na spół ka
Miej skie To wa rzy stwo Bu dow nic twa
Spo łecz ne go.

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że ul.
Tum ska zdo by ła pier wszy la ur już po
raz dru gi. By ła tak że li de rem roz strzy -
gnię te go nie daw no kon kur su Mo der ni -
za cja 2007. MTBS na to miast otrzy mał
w ubieg łym ty god niu Zło te go Or ła
w ka te go rii za rzą dza nia nie ru cho mo -
ścia mi. Mar sza łek Adam Stru zik otrzy-
mał m.in. Grand Prix wśród sa mo rzą -
dow ców. 

Przy kon kur sie współ pra cu ją: Cen-
trum im. Ada ma Smi tha, Man hat tan In -
sti tu te for Po li cy Re a se arch, KPMG
i Zwią zek Wo je wództw Rzecz pos po li tej
Pol skiej. mg

Po trój na vic to ria w Vic to rii

La u ry ode bra li: (od le wej) Iza be la Olen de rek – dy rek tor Wy dzia łu Skar bu i Bu dże tu UM,
Mi ro sław Kło bu kow ski – pre zes MTBS, To masz Kol czyń ski – za step ca Pre zy den ta Mia sta
i Ma rze na Sa wic ka – dy rek tor Wyd zia łu In we sty cji Miej skich UM



Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o uw zględ nie nie w bu dże cie
mia sta na 2009 rok uzu peł nie nia oświe-
t le nia w uli cach: Se me stral nej i Wa ka cyj -
nej. 2/ Kie dy zo sta nie włą czo na sy gna li -
za cja świet lna nad ron dem Woj ska Pol-
skie go, za pro gra mo wa na w no wej for mu -
le re a go wa nia na licz bę po ja zdów, ocze -
ku ją cych na tra sie mo sto wej? 3/ Czy
w związ ku ze zbli ża ją cym się se zo nem
zi mo wym sto sow ne in sty tu cje, sto wa rzy -
sze nia i or ga ni za cje po za rzą do we, zaj mu -
ją ce się wspar ciem osób be zdom nych
i po trze bu ją cych po mo cy, przy go to wa ne
są na za bez pie cze nie wa run ków umoż li -
wia ją cych po do piecz nym prze trwa nie zi -
my? 4/ Na proś bę miesz kań ców osie dli:
Gó ry i Cie cho mi ce pro szę o za bez pie cze -
nie ob słu gi kur sów li nii nr 7 w godz. 7.20
i 7.26 tyl ko du ży mi au to bu sa mi.

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie do dat ko wych op łat za zu ży -
cie wo dy w blo ku MTBS przy al. Ja na
Pa wła II. 2/ Pro szę o wy jaś nie nie dziw ne -
go usy tu o wa nia przej ścia dla pie szych na
wy so ko ści skle pu „Po do lak” przy al. Ja na
Pa wła II. 

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W ja kim za kre sie zo sta nie zmie nio na
or ga ni za cja ru chu na uli cach: Czwar ta -
ków i Ja na Pa wła II, w związ ku z otwar -
ciem Ga le rii Wi sła. 2/ Wno szę o wpro wa -

dze nie na skrzy żo wa niu ul. Tar go wej
z Biel ską i Oto liń ską ta kiej or ga ni za cji ru -
chu, aby za pew nić płyn ność prze ja zdu. 3/
Wno szę o uak tu al nie nie te le fo nów alar-
mo wych w bu dyn kach wie lo ro dzin nych
MTBS oraz in for ma cji o spo so bie re a go -
wa nia w nag łych sy tu a cjach np. pęk nię cia
ru ry wo do cią go wej. 4/ Wno szę o wy ko -
na nie na wierz chni chod ni ka w al. Ja na Pa -
wła II po za chod niej stro nie przej ścia dla
pie szych, po mię dzy przy chod nią „Ro dzi -
na” a skle pem „Po do lak”. 5/ W na wią za -

niu do mo jej in ter pe la cji w spra wie sta nu
tech nicz ne go wia duk tu przy ul. Nor ber -
tań skiej (do jazd do zoo) mu szę z przy kro -
ścią stwier dzić, że otrzy ma na od po wiedź
nie jest sa tys fak cjo nu ją ca. Czy urzęd ni cy
nie po win ni oce nić sta nu tech nicz ne go
obiek tu i pod jąć roz mów z za rząd cą
obiek tu? Ocze ku ję kon kret nych dzia łań.
6/ Wno szę, na czas re a li za cji po łą cze nia
ul. Zbo żo wej z Ar mii Kra jo wej o pil ne za -
bez pie cze nie do ja zdu miesz kań com bu -
dyn ku przy ul. Ar mii Kra jo wej 78 i do -
mów jed no ro dzin nych przy ul. Zbo żo wej.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W związ ku z na si le niem ko li zji na ron -
dzie w ul. Wy szo grodz kiej pro szę o za -
mon to wa nie nad uli cą pod świet lo ne go
zna ku „Uwa ga na dro gę z pier wszeń stwem
prze ja zdu” i pod nie sie nie grun tu w środ ku
ron da, by by ło bar dziej wi docz ne.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Na ja kim eta pie są przy go to wa nia do
udroż nie nia ko mu ni ka cyj ne go osie dla
„Za gro da” na Po dol szy cach Po łud nie? 2/
Czy MTBS pla nu je za gos po da ro wa nie
wol nych prze strze ni wzdłuż bu dyn ków
przy al. Ja na Pa wła II 39? 3/ Pro szę o za -
bu do wę dro gi do ja zdo wej przy bu dyn ku
Ja na Pa wła II 13 od stro ny wschod niej. 4/
Kie dy roz pocz nie się za gos po da ro wy wa -
nie te re nów zie lo nych przy pa sa żu Pa de -
rew skie go? 5/ Jak zo sta nie roz wią za ny
prob lem ko mu ni ka cyj ny al. Ja na Pa wła II
z chwi lą otwar cia Ga le rii Wi sła? 6/ Wno -
szę o za gos po da ro wa nie dział ki pod te re -
ny zie lo ne i bo i sko tra wia ste na osie dlu
Po dol szy ce Po łud nie. 7/ Pro szę o roz pa -
trze nie mon ta żu de ko ra cji świą tecz nej na
pa sa żu Pa de rew skie go na Po dol szy cach.
8/ Czy zo sta ły już prze pro wa dzo ne ba da -
nia co do po trze by bu do wy przed szko la
na Po dol szy cach Po łud nie? 9/ Wno szę
o roz sze rze nie mo ni to rin gu o osie dla Po -
dol szy ce – Pół noc i Po łud nie.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Jak zo sta ły roz pla no wa ne wja zdy i wy -
ja zdy oraz jak du ży bę dzie par king dla
pow sta ją ce go no we go pa wi lo nu przy ul.
Gwar dii Lu do wej? 2/ Po now nie pro szę
o prze pro wa dze nie re mon tu w przed -
szko lach nr 14 oraz 16. 3/ Pro szę o wy ko -
na nie za to czki au to bu so wej w miej scach

ist nie ją cych przy stan ków na ul. Ko le jo -
wej, w cią gu dro gi kra jo wej nr 60. 4/ Pro -
szę o wy ko na nie za to czek par kin go wych
przed bu dyn kiem miesz kal nym przy ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go nr 34 (sa mo cho dy
par ku ją na traw ni ku). 5/ Kie dy roz pocz -
nie się bu do wa por tu jach to we go? 6/ Pro -
szę o wy bu do wa nie za to czek au to bu so -
wych w miej scach przy stan ków w al. 
Ki liń skie go. 7/ Pro szę o zwię ksze nie licz-
by au to bu sów, któ re do wo żą stu den tów
do In sty tu tu Eko no mii PWSZ w Trze po -
wie. 8/ Pro szę o re mont za to czki par kin -
go wej przy ul. Wol skie go 6 oraz mon taż
2 lamp ulicz nych wzdłuż te go bu dyn ku.
9/ Pro szę o mon taż pro gów zwal nia ją -
cych na od cin ku ul. Wol skie go. 10/ Pro -
szę o wy ko na nie re mon tu ul. Wol skie go
wraz z chod ni ka mi. 11/ Pro szę o re mont
ulic: Cha łu biń skie go, Dy bow skie go
i PCK oraz po da nie ter mi nu wy ko na nia
ka na li za cji w ul. Ma szew skiej. 12/ Pro szę
o in for ma cję, kie dy roz pocz nie się re -
mont Miej skie go Przed szko la nr 1. 13/
Pro szę o za in sta lo wa nie sy gna li za cji świ-
et lnej na skrzy żo wa niu ulic: Do brzyń -
skiej, Ma szew skiej i Trak to ro wej. 14/
Pro szę o re mont te re nu po by łym par kin -
gu au to bu sów KM przy szpi ta lu.

Ma gda le na Le wan dow ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Co zro bio no przez 3 la ta w kwe stii po -
now ne go uru cho mie nia pły wal ni „Po do -
lan ka”?

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się z proś bą do Pa na Pre zy -
den ta o umiesz cze nie w pla no wa nym bu -
dże cie mia sta na 2009 rok sym bo licz nej
kwo ty z przez na cze niem na wspar cie ak -
cji re sta u ra cji ko lej nych za byt ko wych na -
grob ków na płoc kim cmen ta rzu. Opr. (j)
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Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi 
w listopadzie 2008 ro ku:

1. UCH WA ŁA NR 410/XXIX/08
w spra wie ucz cze nia pa mię ci wiel kie go
płoc cza ni na i Pa ste rza Die ce zji Płoc kiej,
Bło go sła wio ne go Ks. Ar cy bi sku pa An to -
nie go Ju lia na No wo wiej skie go (1858-
1941), 

2. UCH WA ŁA NR 411/XXIX/08
w spra wie przy ję cia Stra te gii Zrów no wa żo -
ne go Roz wo ju Mia sta Płoc ka do 2022 ro ku,

3. UCH WA ŁA NR 412/XXIX/08
w spra wie uch wa le nia Wie lo let nie go Pla nu
In we sty cyj ne go na la ta 2009-2013,

4. UCH WA ŁA NR 413/XXIX/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc -
ka na 2008 rok,

5. UCH WA ŁA NR 414/XXIX/08
w spra wie okre śle nia wy so ko ści sta wek po -
dat ku od nie ru cho mo ści oraz zwol nień od
te go po dat ku,

6. UCH WA ŁA NR 415/XXIX/08
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr 18/IV/02
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 16 grud nia 2002
ro ku w spra wie okre śle nia wzo rów for mu -
la rzy do ty czą cych pod mio tu i przed mio tu
opo dat ko wa nia niez będ nych do wy mia ru

i po bo ru po dat ku od nie ru cho mo ści, po dat -
ku rol ne go i po dat ku leś ne go,

7. UCH WA ŁA NR 416/XXIX/08
w spra wie udzie le nia po rę cze nia fi nan so -
we go dla Wo do cią gów Płoc kich Sp. z o.o.
z ty tu łu za cią gnię cia kre dy tu pre fe ren cyj -
ne go na re a li za cję za da nia pn. „Prze bu do -
wa i roz bu do wa oczysz czal ni ście ków
w Ma sze wie”,

8. UCH WA ŁA NR 417/XXIX/08
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
729/XLIII/05 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 28
czer wca 2005 r.,

9. UCH WA ŁA NR 418/XXIX/08
w spra wie usta le nia in nych za dań słu żą -
cych och ro nie śro do wi ska i gos po dar ce
wod nej, któ re mo gą być fi nan so wa ne ze
środ ków Miej skie go i Po wia to we go Fun-
du szu Och ro ny Śro do wi ska i Gos po dar ki
Wod nej,

10. UCH WA ŁA NR 419/XXIX/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
po ro zu mie nia mię dzyg min ne go w za kre sie
pro wa dze nia gmin ne go tran spor tu zbio ro -
we go,

11. UCH WA ŁA NR 420/XXIX/08
w spra wie zmia ny uch wa ły nr 364/XIX/03
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 30 grud nia 2003
ro ku zmie nio nej uch wa ła mi: nr
433/XXII/04 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 16
mar ca 2004 ro ku, nr 733/XLIII/05 Ra dy

Mia sta Płoc ka z dnia 28 czer wca 2005 ro -
ku, nr 923/LIV/06 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 28 mar ca 2006 ro ku, nr
1016/LXII/06 z dnia 24 paź dzier ni ka 2006
ro ku i nr 72/VI/07 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 27 lu te go 2007 ro ku,

12. UCH WA ŁA NR 421/XXIX/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umo wy na wy ko na nie in wen ta ry za cji i pro -
jek tu de mon ta żu scho dów łą czą cych Park
na Gór kach z pod nó żem Skar py Wi śla nej
w la tach 2008 i 2009,

13. UCH WA ŁA NR 422/XXIX/08
w spra wie przy ję cia Miej skie go Pro gra mu
Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Prob le mów
Al ko ho lo wych na te re nie mia sta Płoc ka na
rok 2009,

14. UCH WA ŁA NR 423/XXIX/08
w spra wie przy ję cia Miej skie go Pro gra mu
Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii na te re nie
mia sta Płoc ka na la ta 2009 – 2011,

15. UCH WA ŁA NR 424/XXIX/08
w spra wie za ło że nia pub licz nej szko ły 
po nad gim na zjal nej, na da nia sta tu tu i pod pi -
sa nia ak tu za ło ży ciel skie go,

16. UCH WA ŁA NR 425/XXIX/08
w spra wie wy dzier ża wie nia grun tu sta no -
wią ce go włas ność Gmi ny-Mia sto Płock
przy ul. Nał kow skiej w Płoc ku,

17. UCH WA ŁA NR 426/XXIX/08
w spra wie wy dzier ża wie nia grun tu sta no -

wią ce go włas ność Gmi ny-Mia sto Płock
przy ul. Sier pec kiej w Płoc ku,

18. UCH WA ŁA NR 427/XXIX/08
w spra wie wy dzier ża wie nia w try bie bez -
prze tar go wym nie ru cho mo ści grun to wych
przy uli cy Ko le jo wej i ul. 1 Ma ja w Płoc ku
bę dą cej włas no ścią Gmi ny-Mia sto Płock,

19. UCH WA ŁA NR 428/XXIX/08
w spra wie wy dzier ża wie nia grun tu sta no -
wią ce go włas ność Gmi ny-Mia sto Płock
przy ul. Me dycz nej w Płoc ku, 

20. UCH WA ŁA NR 429/XXIX/08
w spra wie wy dzier ża wie nia nie ru cho mo ści
grun to wej sta no wią cej włas ność Gmi ny-
Mia sto Płock przy uli cy Sier pec kiej
w Płoc ku,

21. UCH WA ŁA NR 430/XXIX/08
w spra wie re kom pen sa ty pie nięż nej dla
fun kcjo na riu szy po li cji Ko men dy Miej skiej
Po li cji w Płoc ku za czas służ by prze kra cza -
ją cej nor mę,

22. UCH WA ŁA NR 431/XXIX/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umo wy na okres prze kra cza ją cy rok bu dże -
to wy na ob słu gę praw ną in we sty cji
„Wzmoc nie nie skar py wi śla nej na od cin ku
od ho te lu Sta rzyń ski do ka te dry wraz z bu -
do wą am fi te a tru w Płoc ku”, 

23. UCH WA ŁA NR 432/XXIX/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc -
ka na 2008 rok.

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXIX 
se sji w dniu 25 listopada 2008 roku:
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– Jest to zbiór za dań in we sty cyj nych,
któ re bę dą re a li zo wa ne w naj bliż szych
la tach – wy jaś nia ła Ma gda le na Sa mo raj,
p.o. dy rek to ra Wy dzia łu Roz wo ju Mia s-
ta. – To ak tu a li za cja do ku men tu, któ ry
zo stał za twier dzo ny w 2006 ro ku i obej -
mo wał in we sty cje za pla no wa ne do re a li -
za cji w la tach 2007-2013. 

Ma gda le na Sa mo raj przy pom nia ła, że
od 1 lu te go do 15 kwiet nia płoc cza nie
mo gli zgła szać swo je pro po zy cje do
WPI. Na de sła no 320 wnio sków. Wszys-
t kie pro po zy cje zo sta ły szcze gó ło wo
roz pa trzo ne. 

– Do ku ment bę dzie co ro ku ak tu a li zo -
wa ny – wy jaś nia ła p.o. dy rek to ra. – Za -
miesz czo ne są w nim naj waż niej sze in we -
sty cje, któ re mia sto chce zre a li zo wać.

Dla te go w WPI zna laz ły się te za da nia,
na któ re z bu dże tu trze ba przez na czyć
przy naj mniej 400 ty się cy zło tych (w
przy pad ku re mon tów) lub 200 tys. zł (in -
we sty cje).

– W po rów na niu z po przed nim pla -
nem, w no wym WPI nie ma czte rech za -
dań – mó wi ła i wy li cza ła: oświet le nia
ul. Ni zin nej, bu do wy ulic: Je zior nej,
Sło wi czej i Dział ko wej oraz uło że nia
wo do cią gu w ul. We sół ka.

WPI ma na ce lu po pra wę efek tyw no ści
wy dat ko wa nia środ ków fi nan so wych
z bu dże tu mia sta oraz utrzy my wa nie kon-
tro li nad ja ko ścią tech nicz ną i ter mi no -
wo ścią wy ko ny wa nych za dań in we sty -
cyj nych. Wcześ niej sze pro gra mo wa nie
in we sty cji i wy dat ków poz wa la na po zy -
ska nie środ ków zew nętrz nych na ich re a -
li za cję, np. z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go lub z Na ro do we go Pro gra mu Prze-
bu do wy Dróg Lo kal nych 2008-2011. 

Co w przy szło ści

W za łącz ni kach do WPI niek tó re z in -
we sty cji są do kład nie opi sa ne. Oprócz ter-
mi nów re a li za cji, okre ślo ne są ce le na -
drzęd ne, głów ne efek ty, pa ra me try i ce chy
in we sty cji. Są też map ki i zdję cia. 

W Wie lo let nim Pla nie In we sty cyj nym
na la ta 2009-2013 umiesz czo no m.in. ta -
kie in we sty cje jak: bu do wa ob wod ni cy
pół noc nej Płoc ka (ter min re a li za cji: 2009-
2011), bu do wa ob wod ni cy pół noc no -za -
chod niej mia sta (2009-2012), roz bu do wa
i za gos po da ro wa nie płoc kie go na brze ża
wi śla ne go na ce le tu ry stycz no -re kre a cyj ne
(2008-2010), mo der ni za cja ba zy Płoc kie -
go To wa rzy stwa Wio ślar skie go (2008-
2010), re wi ta li za cja za byt ko we go bu dyn -
ku Ko le gium Je zu ic kie go i Ko le gia ty przy
ul. Ma ła chow skie go 1 (2009-2011). Plan
obej mu je rów nież upo rząd ko wa nie prze -
strze ni miej skiej na ob sza rze Sta re go Mia -
sta po przez utwo rze nie no wej stre fy par -
kin go wej (2009-2010), re wi ta li za cję bu -
dyn ków ko mu nal nych wie lo ro dzin nych
na osie dlu Mio do wa Jar (2009-2014), pro-
jekt tech nicz ny na bu do wę li nii tram wa jo -
wej wraz in fra struk tu rą (2008-2010), bu -
do wę bez ko li zyj ne go skrzy żo wa nia li nii
ko le jo wej z al. Pił sud skie go z uw zględ nie -
niem li nii tram wa jo wej (2009-2010), re -
mont ul. Wy szo grodz kiej od al. Ki liń skie -
go do ul. Gra nicz nej (2009-2011), prze bu -
do wę ul. Wy szo grodz kiej na od cin ku od
ul. Ar mii Kra jo wej do Har cer skiej (2009-
2011), bu do wę ha li spor to wo -wi do wi sko -
wej (2008-2010), bu do wę kom plek su
oświa to we go przy ul. Har cer skiej wraz
z bu do wą się ga cza ul. Ką to wej oraz bra -
ku ją cą in fra struk tu rą i par kin giem (2010-
2011). Bu do wę ulic z in fra struk tu rą na
osie dlu Ra dzi wie (ul. Drzew na, Gro madz -

ka, Ka pi tań ska, Ko twicz na, Leś na, Ma ry -
nar ska, Te li gi, Pia sko wa, Soł dka, Stra żac -
ka, Tar tacz na) zaplanowano w la tach
2009-2014, na osie dlu Imiel ni ca -Par ce le
w la tach 2010-2014 (ul. Par ce le, Li sia, św.
Hu ber ta, Ja strzę bia, Dro zdo wa, Szpa cza,
Żu ra wia, Ży wicz na, Ja skół cza, Mo ty lo wa,
Za ję cza, Li ścia sta i Pod gó rze) oraz w za -
chod niej czę ści osie dla Bo ro wi czki – od
ul. Har cer skiej w pra wo (do 2013 ro ku). 

Wy mie nio ne po wy żej in we sty cje są tyl -
ko przy kła do we. Pier wsza z dat umiesz c-
zo na w na wia sach oz na cza czę sto roz po -
czę cie przy go to wa nia in we sty cji, czy li np.
wy ło nie nie wy ko naw cy pro jek tu. 

Kil ka uwag

Rad ni do kład nie za poz na li się z no wym
Wie lo let nim Pla nem In we sty cyj nym. Na
se sji nie oby ło się więc bez py tań. – Dla -
cze go nie ma za pi su o oświet le niu uli cy
Biel skiej po mię dzy prze ja zdem ko le jo wym
a cmen ta rzem – do py ty wa ła Bo że na Mu -
siał. 

Za stęp ca pre zy den ta Da riusz Za widz ki
wy jaś nił, że prze pro wa dze nie tej in we -
sty cji uza leż nio ne jest od bu do wy ob -
wod ni cy pół noc no -za chod niej, a do kład -
niej od te go kie dy bę dzie wia do mo, jak
do kład nie ma ona prze bie gać. 

Rad ny To masz Ma li szew ski chciał
wie dzieć, czy są już wy ku pio ne te re ny
pod bu do wę sto ku nar ciar skie go. – Ape -
lu ję tak że, aby w Szko le Pod sta wo wej nr
11 wy re mon to wać w naj bliż szym cza sie
sa lę gim na stycz ną, bo jej stan jest fa tal ny
– mó wił. 

Oka za ło się, że te re ny pod stok nar cia-
r ki są wy ku pio ne. – Nie ste ty, w dwóch
prze tar gach nie uda ło się wy ło nić fir my,
któ ra chcia ła by przy go to wać do ku men ta -

cję – wy jaś niał za stęp ca pre zy den ta To -
masz Kol czyń ski. – Nie otrzy ma liś my
żad nej ofer ty, dla te go przy go to wu je my
się do ne go cja cji z pro jek tan ta mi. 

Piotr Ku be ra, za stęp ca pre zy den ta ds.
oświa to wo -kul tu ral nych mó wił, że re -
mont SP nr 11 jest za pla no wa ny na przy -
szły rok. – Nie bę dzie on do ty czył sa li
gim na stycz nej, a sa ni ta ria tów – wy jaś -
niał. – WPI jest jed nak do ku men tem
otwar tym i za wsze moż na wpro wa dzić do
nie go no we in we sty cje. 

Rad ny Ar tur Ja ro szew ski miał za strze -
że nia, że wie le in we sty cji umiesz czo nych
w no wym WPI by ło uję tych już w pla nie
z 2006 ro ku. – Te raz zo sta ły prze su nię te
ter mi ny ich re a li za cji – mó wił i wy mie -
niał m.in. bu do wę ob wod nic Płoc ka,
prze bu do wę ul. Gra bów ka, prze bu do wę
ul. Me dycz nej, re mont bu dyn ku dwor ca
PKP czy re mont ul. Oto liń skiej. 

Grze gorz Le wic ki, za nie po ko jo ny
prze ja zdem przez mia sto po cią gów z nie -
bez piecz ny mi sub stan cja mi, za pro po no -
wał, aby w WPI za pi sać bu do wę ter mi na -
lu Or le nu w Ra dzi wiu. 

– Trze ba by po bu do wać ru ro ciąg bie -
gną cy po dnie Wi sły, ale w ten spo sób
wy pro wa dzi li byś my ruch ko le jo wy
z Płoc ka – mó wił. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski wy jaś nił,
że re a li za cja tej in we sty cji nie le ży w ge stii
mia sta i nie mo że być po kry ta ze środ ków
bu dże to wych. – Przy go tu je my jed nak od -
po wied nie wnio ski w tej spra wie do Orle -
nu i do Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa – za -
pew nił. 

W koń co wym gło so wa niu wię kszość
rad nych by ła za przy ję ciem Wie lo let nie -
go Pla nu In we sty cyj ne go na la ta 2009-
2013. Mał go rza ta Da nie luk

Na ostat niej se sji rad ni dy sku to wa li na te mat Wie lo let nie go Pla nu In we sty cyj ne go (WPI) na la ta 2009-2013

Pro gra mo wa nie wy dat ków i in we sty cji

Rad ni usta li li wy so ko ści sta wek po dat ku
od nie ru cho mo ści oraz za sa dy zwol nień od
te go po dat ku. Mak sy mal ne staw ki, okre -
ślo ne przez Mi ni stra Fi nan sów, wzra sta ją
prze cięt nie o 4,2 proc. Pre zy dent Płoc ka
za pro po no wał, aby płoc kie staw ki pod -
wyż szyć rów nież o ty le. Je dy nie w trzech
po zy cjach staw ki zo sta ły zmniej szo ne: 

– od po zo sta łych grun tów, w tym za ję -
tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pub licz ne go przez or -
ga ni za cje po żyt ku pub licz ne go (mniej
o 0,14 zł/mkw. w po rów na niu ze staw ką
mak sy mal ną), 

– od bu dyn ków miesz kal nych (mniej
0,13 zł/mkw.) 

– od bu dyn ków po zo sta łych o po wierz -
chni nie prze kra cza ją cej 12 mkw. (mniej
o 3,32 zł/mkw.).

Od 1 stycz nia 2009 ro ku po dat ni cy zap -
ła cą na stę pu ją ce kwo ty po dat ku:

1. Od grun tów: 

a. zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal -
no ści gos po dar czej, bez wzglę du na spo -
sób zak wa li fi ko wa nia w ewi den cji grun-

tów i bu dyn ków – 0,74 zł od 1 mkw. po -
wierz chni, 

b. pod je zio ra mi, za ję tych na zbior ni ki
wod ne re ten cyj ne lub elek trow ni wod nych
– 3,90 zł od 1 ha po wierz chni, 

c. po zo sta łych, w tym za ję tych na pro -
wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści
po żyt ku pub licz ne go przez or ga ni za cje po -
żyt ku pub licz ne go – 0,23 zł od 1 mkw. po -
wierz chni,

2. Od bu dyn ków lub ich czę ści:

a. miesz kal nych – 0,49 zł od 1 mkw. po -
wierz chni użyt ko wej, 

b. zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal -
no ści gos po dar czej oraz od bu dyn ków
miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na
pro wa dze nie dzia łal no ści gos po dar czej –
19,81 zł od 1 mkw. po wierz chni użyt -

ko wej, 
c. za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści

gos po dar czej w za kre sie obro tu kwa li fi ko -
wa nym ma te ria łem siew nym – 9,24 zł od 1
mkw. po wierz chni użyt ko wej, 

d. za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści
gos po dar czej w za kre sie udzie la nia świad-

czeń zdro wot nych – 4,01 zł od 1 mkw. po -
wierz chni użyt ko wej, 

e. po zo sta łych:
– o po wierz chni nie prze kra cza ją cej 12

mkw., w tym za ję tych na pro wa dze nie od -
płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku
pub licz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku
pub licz ne go – 3,32 zł od 1 mkw. po wierz -
chni użyt ko wej,

– o po wierz chni po wy żej 12 mkw.,
w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej
sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pub licz -
ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pub licz -
ne go – 6,64 zł od 1 mkw. po wierz chni
użyt ko wej, 

3. Od bu do wli – 2 proc. ich war to ści.

Z po dat ku od nie ru cho mo ści zwal nia
się:

– bu dyn ki lub ich czę ści za ję te na po -
trze by pro wa dze nia przez spół dziel nie
miesz ka nio we dzia łal no ści wśród dzie ci
i mło dzie ży w za kre sie oświa ty, wy cho wa -
nia, na u ki i tech ni ki, kul tu ry fi zycz nej
i spor tu

– nie ru cho mo ści lub ich czę ści za ję te
na po trze by ochot ni czych stra ży po żar -
nych w za kre sie ich dzia łal no ści sta tu -
to wej 

– bu dyn ki lub ich czę ści za ję te na po -
trze by pro wa dze nia szpi ta la, za wy jąt kiem
bu dyn ków lub ich czę ści za ję tych na pro -
wa dze nie in nej dzia łal no ści gos po dar czej 

– bu dyn ki i grun ty sta no wią ce włas ność
(współ włas ność) gmi ny, o ile nie są we
wła da niu osób fi zycz nych, osób praw nych
lub jed no stek or ga ni za cyj nych nie ma ją -
cych oso bo wo ści praw nej

– bu dyn ki i grun ty za ję te na par kin gi
wie lo po zio mo we ogól no do stęp ne o cha -
rak te rze wol no sto ją cym

– po wierz chnię użyt ko wą bu dyn ków lub
ich czę ści zwią za nych z fun kcjo no wa niem
bo isk i sta dio nów spor to wych, po wierz -
chnię grun tów pod bo i ska mi i sta dio na mi
spor to wy mi, bu do wle lub ich czę ści zwią -
za ne bez poś red nio z fun kcjo no wa niem bo -
isk i sta dio nów spor to wych, z wy jąt kiem
czę ści tych bu dyn ków, grun tów i bu do wli
za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści gos -
po dar czej. 

Ten ostat ni za pis po ja wił się po raz pier-
wszy. Aby zwol nie nie by ło moż li we i nie
wy ma ga ło no ty fi ka cji Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, mu si mieć cha rak ter po mo cy de mi -
ni mis, tj. nie prze kra cza ją cej dla da ne go
przed się bior cy kwo ty sta no wią cej rów no -
war tość 200 tys. eu ro. M.D.

Po da tek od nie ru cho mo ści
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Go sty niń ski Hy dro pol zaj mie się
bu do wą uli cy Siew nej wraz z bra ku ją -
cą in fra struk tu rą. Pra ce kosz to wać bę -
dą pra wie 440 tys. zł i prze pro wa dzo -
ne zo sta ną w re jo nie ist nie ją cej za bu -
do wy.

Fir ma z Go sty ni na, ofe ru jąc naj niż szą
ce nę, wy gra ła prze targ og ło szo ny przez
Urząd Mia sta. Po ko na ła ona płoc kie za -
kła dy: Mel bet, któ ry za wy ko na nie ro -
bót chciał 448,5 tys. zł, Fir mę Re mon to -
wo -Bu do wla ną „Li pow ski” (469,7 tys.
zł), Pry wat ne Przed się bior stwo Bu do -
wla ne „Al pex” (501,2 tys. zł), P.H.U.
„Re mar” (569,4 tys. zł) oraz płoc kie
kon sor cjum firm: „We resz czyń ski”
i Przed się bior stwo In ży nie ryj no -In sta la -
cyj ne Wa łę sa, Ry bic ki, Ma la ra, któ re
za pro po no wa ło naj wyż szą ce nę – 582,7
tys. zł. 

Uli ca Siew na znaj du je się na osie dlu
Ra dzi wie, w bok od ul. Kra ków ka.
Obec nie ma na wierz chnię z try lin ki
o sze ro ko ści trzech me trów, a jed no -

stron ny chod nik o sze ro ko ści 1,5 me tra
wy ko na ny jest z płyt be to no wych. 

Po wy ko na niu prac jezd nia bę dzie
mia ła 4,5 me tra sze ro ko ści, chod ni ki zo -
sta ną uło żo ne po obu stro nach, a każ dy
z nich bę dzie miał dwa me try sze ro ko -
ści. Pod ja zdy, jezd nia i chod ni ki wy ko -
na ne bę dą z pol bru ku. 

In we sty cja re a li zo wa na bę dzie na dłu -
go ści 145,5 m i po wierz chni ok. 1574
mkw. W ra mach te go przed sięw zię cia
zo sta nie rów nież wy ko na na ka na li za cja
desz czo wa wraz z przy łą cza mi oraz
oświet le nie ulicz ne. 

Po za koń cze niu wszyst kich prac, po -
pra wią się wa run ki ru chu po ja zdów oraz
pie szych, a tak że ich bez pie czeń stwo.
In we sty cja wpły nie też po zy tyw nie na
este ty kę osie dla, a wpu sty desz czo we
upo rząd ku ją gos po dar kę wo da mi opa d-
o wy mi, zbie ra jąc ście ki desz czo we
z po wierz chni utwar dzo nych (uli cy
i chod ni ków) i od pro wa dza jąc je do ka -
na li za cji desz czo wej. (m.d.)

Pol bruk na Ra dzi wiu
Rad ni pod czas ostat niej se sji Ra dy

Mia sta (25 li sto pa da), jed nog łoś nie
pod ję li uch wa łę w spra wie ucz cze nia
pa mię ci wiel kie go płoc cza ni na ar cy bi -
sku pa An to nie go Ju lia na No wo wiej -
skie go, któ ry w la tach 1908-1941 był
or dy na riu szem Die ce zji Płoc kiej.
W 2008 ro ku przy pa da 150. rocz ni ca
je go uro dzin i 100. rocz ni ca otrzy ma -
nia sa kry bi sku piej.

Oka zją do pod ję cia uch wa ły, za i ni -
cjo wa nej przez prze wod ni czą ce go Ra -
dy Mia sta To ma sza Kor gę, był koń -
czą cy się właś nie Rok Bło go sła wio ne -
go Ar cy bi sku pa w Die ce zji Płoc kiej.
Po dej mu jąc tę uch wa łę, Ra da Mia sta
od da ła hołd jed ne mu z naj wy bit niej -
szych płoc czan, za słu żo ne mu dzia ła -
czo wi spo łecz ne mu i mę żo wi sta nu.
Rad ni uz na li, że bło go sła wio ny ar cy bi -
skup jest czło wie kiem god nym naj -
wyż sze go uz na nia, czci i na śla do wa nia
przez ko lej ne po ko le nia.

Ar cy bi skup A.J. No wo wiej ski był
or dy na riu szem Die ce zji Płoc kiej przez
33 la ta. Sły nął z dzia łal no ści spo łecz -
nej, cha ry ta tyw nej i pa trio tycz nej.
Roz bu do wał Wyż sze Se mi na rium Du -
chow ne, odre sta u ro wał Ka te drę Płoc -
ką, był ini cja to rem pow sta nia Mu ze um
Die ce zjal ne go. Jest au to rem mo nu -
men tal ne go dzie ła pt. „Mo no gra fia hi -
sto rycz na. Płock”. W 1931 r. z oka zji
50-le cia kap łań stwa otrzy mał Krzyż
Ko man dor ski z Gwia zdą Or de ru Po lo -
nia Re sti tu ta, a ów czes na Ra da Miej s-
ka na da ła mu ho no ro we oby wa tel stwo
mia sta Płoc ka. Aresz to wa ny przez ge -
sta po, z po wo du tor tur i gło du po niósł
śmierć mę czeń ską w obo zie w Dział -
do wie 28 ma ja 1941 r. 

A.J. No wo wiej ski był go rą cym orę-
dow ni kiem sa mo rząd no ści. Jak przy-
pom niał pod czas se sji Ra dy Mia sta ks.
prof. Woj ciech Gó ral ski (de le gat bi -
sku pa płoc kie go Pio tra Li be ry), gdy 8

lu te go 1917 ro ku w Płoc ku swo ją dzia -
łal ność wzna wia ła Ra da Miej ska, pa -
sterz die ce zji skie ro wał do obra du ją -
cych pis mo z gra tu la cja mi i bło go sła -
wień stwem: „(...) Mia sto na sze, naj -
przód ksią żę ce, a po tem kró la Je go mo -
ści, za wsze tak dzie je uczą, w nie ro zer -
wal nych zo sta wa ło sto sun kach z Ko -
ścio łem ka to lic kim i je go przed sta wi -
cie lem – bi sku pem. Osiem dzie się ciu
bi sku pów z ko lei od ro ku 1000 uczest-
ni czy ło w do li i nie do li te go gro du.
Więc i dzi siaj, gdy mia sto na sze cie szy
się z przy wró co ne go mu sa mo rzą du,
Bi skup Płoc ki skła da wam, Pa no wie,
za rów no przed sta wi cie le rdzen ni na -
sze go ka to lic kie go Płoc ka, jak i wam
Pa no wie przed sta wi cie le gmi ny Iz ra e -
lic kiej, któ ra tak że od wie lu wie ków
kęs chle ba z lud no ścią ka to lic ką
wspól nie spo ży wa – ży cze nia, aby ście
jak naj prę dzej do cze ka wszy się zu peł -
ne go roz wi nię cia praw swo ich, dla
roz kwi tu Płoc ka jak naj dłu żej pra co -
wa li (...).” eg

W hoł dzie ar cy bi sku po wi

Płoc ka fir ma „Pro jek to wa nie i re a li -
za cja in we sty cji To masz Gór goń i s-ka”
zaj mie się przy go to wa niem do ku men ta -
cji pro jek to wo -kosz to ry so wej uli cy,
któ ra ma pow stać na osie dlu Wy szo -
grodz ka. W prze tar gu, og ło szo nym
przez Urząd Mia sta, fir ma ta za pro po no -
wa ła naj niż szą ce nę – 33 tys. 667 zł
brut to. O po nad 11 tys. zł wię cej za wy -
ko na nie te go za da nia chcia ło wło cław -
skie przed się bior stwo „MBZ An dler,
Tom czak”. Naj droż sza – 98 tys. 820 zł –
by ła fir ma wy ko nu ją ca usłu gi pro jek to -

we Pio tra Grysz pa no wi cza z Płoc ka. 
To masz Gór goń ze współ pra cow ni ka -

mi bę dzie mieć sześć mie się cy na stwo -
rze nie do ku men ta cji uli cy, któ ra ma pow-

stać po mię dzy ul. Wy szo grodz ką i Ma ne -
żo wą oraz po mię dzy ul. Zdziar skie go
i Le nar to wi cza. No wa dro ga ma być rów -
no leg ła do tych dwóch ostat nich. 

Roz wią za nia za war te w do ku men ta cji
ma ją prze wi dy wać po pra wę wa run ków
ko mu ni ka cyj nych, zwłasz cza dla miesz -
kań ców tej uli cy. Mu szą więc zo stać za -
pro jek to wa ne m.in. bez piecz ne zja zdy
na pry wat ne po se sje i chod ni ki. Wszys-
t ko po win no być wy ko na ne z ma te ria -
łów pier wszej ja ko ści. Je śli zaj dzie po -
trze ba, pro jek tant mu si uw zględ nić no -
we na sa dze nia drzew i krze wów. Mu si
tak że wyz na czyć miej sca na usta wie nie
po jem ni ków do se gre ga cji od pa dów. 

(m.d.)

No wa uli ca

Czy my płoc cza nie nie po tra fi my? 30
lat te mu, jak po wo ła no wo je wódz two
płoc kie, pow stał w re jo nie Płoc ka, dzię-
ki śro do wi sku PTTK, sy stem pie szych
szla ków tu ry stycz nych. Mia łem oka zję
wziąć w tym udział. Wysz liś my z za ło -
że nia, że wo je wódz twa mo że nie być,
a Wi sła, je zio ra i in ne atrak cje tu ry -
stycz ne po zo sta ną. O wo je wódz twie
płoc kim już za pom nie liś my, a układ
szla ków po zo stał. Ba, szla ki zo sta ły
prze dłu żo ne wzdłuż Wi sły do Wło cław -
ka i na War sza wę. Są zad ba ne i uczęsz -
cza ne.

Czy Płock ma ko ja rzyć się z Or le -
nem, par kiem mi nia tur, czy też być
atrak cyj ny dla ro dzin nej tu ry sty ki? Od -
no szę wra że nie, że „Eska dra” nie wie
co ma my.

Or len bę dzie do pó ki star czy na świe -
cie ro py naf to wej. Park mi nia tur to
szab lon do re a li za cji na pu sty ni kul tu -
ro wej. Z pew no ścią w naj bliż szych la-
tach ro dzi ny bę dą przy jeż dżać do Płoc -
ka do ga le rii na za ku py. Czy Płock mo -

że za pro po no wać coś ory gi nal ne go
i atrak cyj ne go dla tu ry stów? Czy Płock
dba o włas ną kul tu rę i hi sto rię? Czy pi -
sa nie współ cześ nie le gend to wła ści wy
kie ru nek na znaj dy wa nie je ste stwa
Płoc ka? Przy kro mi, że wło da rze mia s-
ta po szu ku ją po my słów na Płock po za
Płoc kiem, wy naj mu jąc do te go spe cjal -
ną fir mę.

Poz wo lę so bie przed sta wić 14 pro po -
zy cji atrak cji tu ry stycz nych w Ra dzi -
wiu, jed nej z dziel nic mia sta Płoc ka,
adre so wa nych do róż nych grup tu ry -
stów. Oczy wi ście wy ma ga ją one pew -
nych in we sty cji, ale są za ko rze nio ne
w lo kal nej kul tu rze, hi sto rii a przez to
ory gi nal ne i nie pow ta rzal ne.

1. Wi dok na Płock, na Wi słę i Wzgó -
rze Tum skie.

2. Por ty rzecz ne, naj wię ksze w Pol -
sce. Tzw. „sta ry port” (za sy pa ny), gdzie
prze cho wy wa no zi mą ele men ty mo stu
pły wa ją ce go, port stocz ni re mon to wej
z po chyl nia mi, port po sto jo wy ho low ni -
ków, lo do ła ma czy (du ży i so lid ny), port

prze ła dun ko wy zbo ża przy ele wa to rze
(bar dzo ory gi nal ny), port han dlo wy -
prze ła dun ko wy (z wie ży czką kon trol -
ną), port stocz nio wy (obec nie in ten syw -
nie uży wa ny).

3. Miej sce walk we wrześ niu 1939 ro -
ku (obro na prze pra wy rzecz nej i osło na
wojsk w Bi twie nad Bzu rą). 

4. Osie dle ko le jo we z cha rak te ry stycz -
ną, dla te go ro dza ju obiek tów, ar chi tek -
tu rą z lat dwu dzie stych XX wie ku.

5. Sta ry osiem dzie się cio let ni młyn,
z peł nym wy po sa że niem z tam te go
okre su (włas ność gmin na).

6. Zes pół obiek tów spor to wych
„Stocz nio wiec”.

7. Kil ka sta rych cha łup drew nia nych,
kil ku dzie się cio let nich, o cha rak te ry -
stycz nej ar chi tek tu rze. Zbie ra my i po -
sia da my już sta re, ory gi nal ne ele men ty
ich wy po sa że nia. Są też sta re, ory gi nal -
ne, drew nia ne ogro dze nia. 

8. Most dro go wo -ko le jo wy przez Wi -
słę z 1938 ro ku, o bar dzo in te re su ją cej
kon struk cji.

9. Miej sce osad nic twa z epo ki ka mie-
n nej (udo ku men to wa ne).

10. Je dy ny w Płoc ku opra co wa ny
zbiór miej sco wych pieś ni lu do wych
i ory gi nal nych le gend wi śla nych. Je śli
mó wi my o płoc kim lu do wym fol klo rze
to jest właś nie to.

11. Uli ca Kra ków ka, kró lew ski trakt
do Kra ko wa tzw. Trakt Kra kow ski.

12. Mi ni mu ze um Wi sły ba zu ją ce na
za miesz ki wa niu tu taj w XIX wie ku in -
ży nie ra Mar ka La jo ur die, wy bit ne go
znaw cy i mi łoś ni ka Wi sły.

13. Ogród an giel ski. Ist niał tu w XIX
wie ku. Jest szan sa na je go czę ścio wą re -
kon struk cję.

14. La sy na da ją ce się do ak tyw ne go
wy po czyn ku, jak choć by do bie gów na
orien ta cję.

Czy tu pa su je park mi nia tur? Jak
ten park ma ni by po łą czyć brze gi?
Czy to jest „tchnię cie ży cia” w to, co
ma my? A ma my to, i wię cej, co wy żej
na pi sa łem!

Bo gu sław Osiec ki

Śla dem na szych pub li ka cji

Ro dzin ny, hi sto rycz ny czy raj do wy?
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Jak pod kre śla ją, ro la pra cow ni ka so -
cjal ne go zmie nia się, a po moc nie po le -
ga je dy nie na ro zda wa niu pie nię dzy.
Jesz cze kil ka na ście lat te mu sprowa-
dzała się do roz ta cza niu opie ki nad
oso ba mi star szy mi i znie do łęż nia ły mi.
Dziś to pra ca na rzecz lu dzi, któ rzy
z róż nych wzglę dów – lo so wych, zdro -
wot nych, bez rad no ści, bez ro bo cia,
prze mo cy czy uza leż nień – nie ra dzą
so bie w ży ciu.

Do bre efek ty za czy na przy no sić tzw.
śro do wi sko wa me to da pra cy so cjal nej
zwią za na z ak ty wi za cją spo łecz no ści
lo kal nych i sty mu lo wa niem sa mo po -
mo cy. Pra cow ni cy so cjal ni pro wa dzą
pra cę so cjal ną w opar ciu o kon trakt so -
cjal ny, któ ry jest no wym ele men tem
po stę po wa nia z oso bą ubie ga ją cą się
o po moc. Kon trak ty (w pier wszym pół -
ro czu 2008 ro ku za war to ich 131) nie
pro wa dzą zwy kle do ra dy kal nych
i szyb kich zmian, ale umoż li wia ją osią -
ga nie po stę pów ma ły mi kro czka mi,
któ re po tem prze ło żą się na po pra wę
sy tu a cji ży cio wej klien ta po mo cy spo -
łecz nej. Do koń ca grud nia re a li zo wa ny
jest pro jekt EFS „Dro ga do ak tyw no -
ści”, w któ rym uczest ni czy 100 osób
bez ro bot nych, ko rzy sta ją cych z po mo -
cy spo łecz nej. Pra cow ni cy so cjal ni po -
ma ga ją rów nież w ra mach ta kich pro-
jek tów jak: „Klub Ak tyw ne go Po szu ki -
wa nia Pra cy” (fun kcjo nu je od paź dzier -
ni ka 2005) czy „gru pa te ra pe u tycz na
dla ab sol wen tów Klu bu Pra cy – Roz -
wiń skrzy dła”. Przy MOPS -ie dzia ła
też „Gru pa Sa mo po mo cy”- dla osób sa -
mot nie wy cho wu ją cych dzie ci w wie ku
szkol nym 7-18 lat. Pro jekt miał na ce lu
zmi ni ma li zo wa nie bez rad no ści, mar gi -
na li za cji, utra ty po czu cia toż sa mo ści
i ce lu w ży ciu. Pro jekt par tner sko
wspie ra ny był przez wo lon ta riu szy klu -

bu „My To bie”, pra cow ni ków Oś rod ka
In ter wen cji Kry zy so wej oraz pra cow -
ni ków Dzia łu Po mo cy Ro dzi nie
i Dziec ku. 

Płoc cy pra cow ni cy so cjal ni dzia ła ją
w ra mach trzech Zes po łów Pra cy So -
cjal nej i Dzia łu Pra cy So cjal nej po ma -
ga jąc po nad 5,3 tys. oso bom. 

Przy każ dym ZPS-ie pra cu ją zes po ły
in ter dy scy pli nar ne, skła da ją ce się ze
spe cja li stów; pe da go gów, psy cho lo gów
i pra cow ni ków so cjal nych oraz Klu by
Wo lon ta ria tu (34 osoby). W ubieg łym
ro ku 36 pra cow ni ków so cjal nych ukoń -
czy ło spe cja li za cję I stop nia w za wo dzie
pra cow nik so cjal ny. Pra cow ni cy so cjal -
ni wzię li udział w szko le niach spe cja li -
stycz nych w ra mach pro jek tu sy ste mo -
we go Ma zo wiec kie go Cen trum Po li ty ki
Spo łecz nej, m.in. „Me dia cje i ne go cja -
cje w pra cy z trud nym klien tem”,
„Wspar cie in te gra cji osób nie peł no -
spraw nych”, „Kon trakt so cjal ny -na rzę -
dzie pra cy pra cow ni ka so cjal ne go”,
„Pro fi lak ty ka wy pa le nia za wo do we go
pra cow ni ków so cjal nych”, „Edu ka cja
ani ma to rów lo kal nych w za kre sie ak ty -
wi za cji i in te gra cji śro do wi ska”.

Uro czy stość ob cho dów Dnia Pra cow -
ni ka So cjal ne go, zor ga ni zo wa na przez
Pre zy den ta Mia sta Mi ro sła wa Mi lew -
skie go, od by ła się 19 li sto pa da w sa li
kon cer to wej Pań stwo wej Szko ły Mu zy-
cz nej w Płoc ku. Pod czas uro czy sto ści
wrę czo ne zo sta ły na gro dy dla wy róż nia -
ją cych się pra cow ni ków po mo cy spo -
łecz nej.

Pra cow ni cy na gro dze ni przez Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka to: Jo an na Al ber -
ska, Eli za Dy gas, Re na ta Gra bar czyk,
Ka ta rzy na Grab ska, Mał go rza ta Jan -
kow ska, An na Kro kow ska, El żbie ta Ku -
rek, Bar ba ra Lesz czyń ska, Jad wi ga Le -
wan dow ska, Jad wi ga Per nej. (op. rł)

W płoc kim MOPS -ie pra cu je 76 pra cow ni ków so cjal nych. W pią -
tek 21 li sto pa da ob cho dzi li swo je świę to. 

Dzień Pra cow ni ka So cjal ne go

Sza cun ko wa licz ba osób be zdom -
nych prze by wa ją cych na te re nie mia s-
ta wy no si 84. Są to oso by ob ję te po -
mo cą od stycz nia do czer wca 2008 r.

Mo gą li czyć na go rą cy po si łek
w sto łów ce Ca ri tas Die ce zji Płoc kiej
oraz za pew nie nie schro nie nia w pla -
ców kach dzia ła ją cych na te re nie mia s-
ta Płoc ka tj. Noc le gow ni dla Ko biet
i Ma tek z Dzieć mi przy ul. Mi sjo nar -
skiej 22 pro wa dzo nej przez PKPS
oraz w Do mu dla Be zdom nych Męż -
czyzn pro wa dzo nych przez Ca ri tas
Die ce zji Płoc kiej przy ul. Sien kie wi -
cza 54.

Prob lem be zdom no ści sta je się
szcze gól nie wi docz ny w okre sie je sie-
n no -zi mo wym. W związ ku z tym, 5 li -
sto pa da 2008 ro ku, MOPS zor ga ni zo -
wał spot ka nie, ma ją ce na ce lu wy pra -

co wa nie za sad współ pra cy róż nych in -
sty tu cji i or ga ni za cji po za rzą do wych
w za kre sie dzia łań na rzecz osób be z-
dom nych, prze by wa ją cych na te re nie
mia sta. W spot ka niu wzię li udział
przed sta wi cie le: Ca ri tas Die ce zji
Płoc kiej, Wo je wódz kie go Szpi ta la
Zes po lo ne go, Pol skie go Ko mi te tu Po -
mo cy Spo łecz nej, Za rzą du Re jo no we -
go PCK, Stra ży Miej skiej, Iz by Wy -
trzeź wień. Na spot ka niu usta lo no, iż
tak jak w ro ku ubieg łym, w mia sto ru -
szą pa tro le – pra cow ni cy Stra ży Miej -
skiej oraz MOPS od wie dzać bę dą
miej sca, gdzie ko czu ją be zdom ni i na -
ma wiać ich do sko rzy sta nia z po mo cy
MOPS-u, Ca ri ta su i in nych or ga ni za -
cji. Pod czas te go rocz nej zi my, po dob -
nie jak w la tach ubieg łych, pro wa dzo -
na bę dzie ak cja pla ka to wa. Na te re nie

mia sta w wy bra nych pun ktach, bę dą
roz wie sza ne pla ka ty z adre sa mi i te le -
fo na mi pla có wek, do któ rych mo gą
zgła szać się oso by be zdom ne. W Za -
rzą dzie Re jo no wym PCK w Płoc ku
oso by be zdom ne otrzy ma ją odzież,
a w pun kcie Hi gie ny Sa ni tar nej, znaj -
du je się bez płat na łaź nia dla osób bez
da chu nad gło wą.

Miej sca w któ rych oso by be zdom ne
mo gą ubie gać się o po moc:

Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz -
nej w Płoc ku

ul. Wol skie go 4, tel. 024 364 02 10
Dział Pra cy So cjal nej,
ul. Ko le gial na 47, tel. 024 364 70 94

lub 364 70 92
Noc le gow nia dla Ko biet i Ma tek

z Dzieć mi
ul. Mi sjo nar ska 22, tel. 024 364 76 05
Dom dla Be zdom nych Męż czyzn

oraz Ho stel dla be zdom nych męż -
czyzn wy ma ga ją cych opie ki me dy-
cz nej 

ul. Sien kie wi cza 54, tel. 024 66 89 67
Punkt Hi gie ny Sa ni tar nej – bez płat -

na łaź nia ul. Me dycz na 1, tel. 024 367
19 09

Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Płoc ku od 1 kwiet nia 2007 ro ku, pro -
wa dzi też miesz ka nie chro nio ne dla
osób be zdom nych. Re a li za cja tej for my
po mo cy, by ła moż li wa dzię ki po mo cy
fi nan so wej Urzę du Mia sta Płoc ka (lo -
kal, środ ki na wy po sa że nie). Obec nie
prze by wa ją w nim 3 be zdom ne ko bie ty,
któ re re a li zu ją pro gram wy cho dze nia
z be zdom no ści (2 z nich pra cu ją, jed na
jest uczen ni cą tech ni kum, cze ka ją na
przy dział miesz ka nia so cjal ne go).

W czer wcu 2008 ro ku, zo sta ło uru-
cho mio ne dru gie miesz ka nie chro nio ne
dla osób za gro żo nych wy klu cze niem
spo łecz nym. Lo kal skła da się z 2 po koi,
kuch ni oraz ła zien ki. Obec nie w miesz -
ka niu prze by wa 1 oso ba, któ ra rów nież
zo sta ła ob ję ta in dy wi du al nym pro gra -
mem wy cho dze nia z be zdom no ści. (mb)

Ra port MOPS 

Be zdom ni w Płoc ku

Zi ma to naj gor szy okres dla osób,
któ re nie ma ją gdzie miesz kać. Do te go
zaz wy czaj do cho dzi brak pie nię dzy,
choć by na je dze nie czy le kar stwa. Dla -
te go straż ni cy, usta la ją miej sca, gdzie
gro ma dzą się be zdom ni. 

– Spraw dza my dwo rzec ko le jo wy,
ogród ki dział ko we, pu sto sta ny i ru i ny
do mów – mó wi Jo lan ta Gło wac ka,
rzecz nik pra so wy SM. – Py ta my rów -
nież miesz kań ców, czy nie wie dzą o no -
wych miej scach prze by wa nia osób be z-
dom nych. 

Zgod nie z pro ce du ra mi, gdy fun kcjo -
na riu sze znaj dą ta ką oso bę, od wo żą ją
do noc le gow ni, a je śli jest pi ja na do iz -
by wy trzeź wień. – Nie kie dy jed nak
oso by trzeź we, od ma wia ją od wie zie nia
do noc le gow ni – opo wia da Gło wac ka.
– Wte dy nic nie mo że my zro bić, ale

przy naj mniej in for mu je my o pla ców -
kach, któ re mog ły by im po móc.

Po nad to każ dy z be zdom nych otrzy-
mu je kar tkę z nu me ra mi te le fo nów
i adre sa mi. Ta kie spe cjal ne wi zy tów ki
dla be zdom nych przy go to wał Miej ski
Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej. 

Dla cze go be zdom ni nie chcą prze by -
wać w noc le gow ni, gdzie oprócz da -
chu nad gło wą ma ją za pew nio ne je dze -
nie i ubra nie? – Mó wią otwar cie: tam
nie moż na się na pić – mó wi rzecz nik. 

Z ana liz straż ni ków wy ni ka, że są
dwie gru py lu dzi, któ rzy nie ma ją da -
chu nad gło wą. Pier wszą sta no wią ci,
któ rzy nie pi ją, ale nie chcą żad nej po -
mo cy, bo sa mi pró bu ją za ro bić na
utrzy ma nie, np. zaj mu ją się sprze da żą
te go, co lu dzie wy rzu ca ją (pusz ki, bu -
tel ki, ma ku la tu ra, ele men ty me ta lo -
we). Jak sa mi mó wią, wo lą wol ność
niż ogra ni cze nia. – In na gru pa be z-
dom nych to ta cy, któ rzy by li w pla ców -
ce, ale z niej odesz li, na du ży wa ją al ko -
ho lu, a w do mu dla be zdom nych męż -
czyzn czy ho te lu by wa ją tyl ko po to, że -
by raz na ja kiś czas dojść do sie bie –
opo wia da Gło wac ka. – Po tem zwy kle

wra ca ją do swo je go try bu ży cia. 
Zi mą czę ściej zwra ca my uwa gę na

lu dzi, któ rzy nie ma ją do mu. Dla te go
je śli zo ba czy my, że ktoś śpi na na szej
klat ce scho do wej, zadz woń my do Stra -
ży Miej skiej pod czyn ny ca łą do bę
bez płat ny nu mer te le fo nu – 986. 

Jed no cześ nie pa mię taj my, że da jąc
pie nią dze be zdom nym wca le im nie
po ma ga my. Za miast na je dze nie czy
le kar stwa przez na cza ją je na al ko hol.
Le piej zadz woń my na po li cję mu ni cy -
pal ną – straż ni cy przy naj mniej po in -
for mu ją be zdom ne go gdzie mo że zna -
leźć po moc. (m.d.)

Wi dzisz, że na two jej klat ce scho do wej śpi be zdom ny, po in for muj
o tym Straż Miej ską. Fun kcjo na riu sze po li cji mu ni cy pal nej spró -
bu ją po móc.

Trud na zi ma
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Sie dział so bie spo koj nie w sa mo cho -
dzie, na wet wte dy gdy ten za czął się pa -
lić. Jak by te go by ło ma ło, nie chciał
żad nej po mo cy. Mo wa o 38-lat ku, któ ry
spło nął by w au cie, gdy by nie in ter wen -
cja po li cjan ta. 

Wszyst ko wy da rzy ło się w li sto pa dzie.
As pi rant Da riusz Ja ro siń ski był właś nie
na ur lo pie. Oko ło godz. 3.30 w no cy wje -
chał do ga ra żu wie lo po zio mo we go przy
ul. Rut skich. – Już wy cho dzi łem, gdy za -
in try go wał mnie ja kiś od głos – opo wia da.
– Zo ba czy łem, że sto ją cy nie o po dal mer-
ce des pa li się. Ogień wy do by wał się z ba -
gaż ni ka, a po chwi li spod ma ski, z sil ni ka
buch nę ły kłę by dy mu. Od ra zu wez wa łem
stra ża ków i po li cję.

Po chwi li fun kcjo na riusz usły szał
ka sła nie. Do pie ro wte dy zo ba czył, że

za kie row ni cą sie dzi męż czyz na. Na ty-
ch miast otwo rzył drzwi i pró bo wał go
wy cią gnąć. Ale był pe wien prob lem. –
Ten czło wiek w ogó le nie miał ocho ty

wy siąść, wręcz się za pie rał – mó wi Ja -
ro siń ski. – Na szczę ście uda ło się go
wy cią gnąć. Wte dy za wia do mi łem po -
go to wie.

Oka za ło się, że w pło ną cym mer ce de -
sie sie dział 38-let ni płoc cza nin, któ ry
miał ok. 1,6 pro mi la al ko ho lu w or ga -
niz mie i to mo że tłu ma czyć je go nie -
chęć do po li cjan ta, któ ry go ra to wał.
Au to zaś nie by ło je go, a ko le gi, któ ry
dał mu klu czy ki, by mógł się w nim
przes pać. 38-lat ko wi uda ło się wyjść
z po ża ru bez szwan ku, za to sa mo chód
ma się du żo go rzej; spa li ły się ba gaż nik
i sil nik. (m.d.)

Po żar w ga ra żu
Po li cjan ci wal czą z pse u do ki bi ca mi.

Ale nie tyl ko na sta dio nach. Te raz bio -
rą się za tych, któ rzy ma ją za ka zy sta-
dio no we. Zgod nie z pra wem ta cy ki bi -
ce po win ni w trak cie me czów sta wić
się na ko men dzie po li cji. Fun kcjo na -
riu sze przyz na ją, że nie za wsze sto su -
ją się do na ka zu są du. Te raz nie uj dzie
im to na su cho.

Gdy ro zgry wa ne są me cze Wi sły
Płock, na po li cję w mie ście i po wie -
cie płoc kim po win no zgło sić się 30
ta kich de lik wen tów. – Ma ją oni
orze czo ne pra wo moc ne wy ro ki za
wy kro cze nia lub prze stęp stwa, ja kie
po peł ni li pod czas ro zgry wek Wi sły,
za rów no w Płoc ku, jak i na wy jeź dzie
– opo wia da po din spek tor Bo gdan
Ry bar czyk, na czel nik szta bu, któ ry
zaj mu je się w na szym mie ście za bez -
pie cze niem im prez ma so wych. – 25
z nich ma w wy ro ku za kaz sta dio no -
wy; 24 mu si w cza sie trwa nia spot -
kań płoc kiej dru ży ny, gdzie kol wiek
by one nie by ły, prze by wać w naj -
bliż szej miej scu za miesz ka nia jed no-

st ce po li cji, a je den – tyl ko pod czas
me czów, któ re dru ży na ro zgry wa
u sie bie.

Wy rok wy ro kiem, a rze czy wi stość
wy glą da ina czej. Do nie daw na obo -
wią zek sta wia nia się w jed nost ce po li -
cji re a li zo wa ło dwóch „na ka zow ców”,
a 15 li sto pa da, gdy Wi sła gra ła na wy -
jeź dzie – ani je den. – Naj wy raź niej fa -
ni sta dio no wych za dym uz na li, że nic
wię cej nikt im nie mo że zro bić – mó wi
An na Le wan dow ska z zes po łu pra so -
we go po li cji. – I to jest błąd.

Zła ma nie te go obo wiąz ku jest na ru -
sze niem wy ro ków są do wych, czy li
prze stęp stwem. – Jest ono za gro żo ne
ka rą do trzech lat poz ba wie nia wol no -
ści – wy jaś nia Bo gdan Ry bar czyk. –
Dla te go wszczy na my prze ciw ko pse u -

do ki bi com po stę po wa nie przy go to -
waw cze, co w prak ty ce oz na cza, że
oso by te mo gą sta nąć po now nie przed
są dem, ale te raz bę dą od po wia dać za
prze stęp stwo, a nie za wy kro cze nie.
Bę dzie my kon sek wen tni w eg zek wo wa -
niu za ka zów sta dio no wych. (m.d.)

Ki bi co wa nie... na po li cji

* Na ul. Oto liń skiej, na przej ściu
dla pie szych, 40-let ni kie row ca
Opla Ome gi po trą cił 21-let nie -
go płoc cza ni na. Chło pak tra fił
do szpi ta la.

* 25 li sto pa da, ok. godz. 10 do szło do
wy bu chu w kot łow ni bu dyn ku
KRUS przy ul. Oto liń skiej. Si ła ek -
splo zji wyr wa ła drzwi i odrzu ci ła je
na 47-let nią pra cow ni cę za kła du.
Ko bie ta zo sta ła prze wie zio na do
szpi ta la, gdzie stwier dzo no u niej
wstrząś nie nie mó zgu. Obra że nia
od nio sło tak że dwóch męż czyzn
w wie ku 25 i 37 lat, któ rzy pro wa -
dzi li w pob li żu pra ce kon ser wa tor -
skie. Po prze ba da niu ich w szpi ta lu,
zo sta li wy pusz cze ni do do mów. 

* Do po li cyj ne go aresz tu tra fił 25-let -
ni miesz ka niec Dro bi na. Męż czyz -
na, kie ru ją cy gol fem zo stał za trzy -
ma ny przy ul. Obroń ców We ster -
plat te. Po zba da niu al ko ma tem oka -
za ło się, że w wy dy cha nym po wie -
trzu ma 1,8 pro mi la al ko ho lu. Pod-
czas spraw dza nia męż czyz ny w po -
li cyj nej ba zie da nych oka za ło się,
że jest on po szu ki wa ny. 

* Na przej ściu dla pie szych przy ul.
Sien kie wi cza 35-let ni kie ru ją cy
For dem Escor tem po trą cił 47-let nią
ko bie tę, któ ra z obra że nia mi cia ła
tra fi ła do szpi ta la. 

* Trzy mie sią ce tym cza so we go aresz-
tu za sto so wał sąd wo bec 35-let nie -
go płoc cza ni na, któ ry tak po bił
swo ją kon ku bi nę, że ko bie ta zmar -
ła. Do zda rze nia do szło pod czas
awan tu ry z al ko ho lem na osie dlu
Wy szo grodz ka. Spraw cy gro zi 12
lat poz ba wie nia wol no ści. 

* Pod czas awan tu ry w jed nym z blo -
ków przy ul. Pa dlew skie go, z dru -
gie go pię tra – we dług zez nań żo ny

– wy sko czył 48-let ni męż czyz na.
Ran ny zo stał od wie zio ny do szpi ta -
la. Mi mo po waż nych obra żeń, je go
ży cie nie jest za gro żo ne. 

* 20 li sto pa da, tuż po godz. 16, do szło
do ka ram bo lu przy ul. Biel skiej,
w któ rym uczest ni czy ło pięć po ja -
zdów. W oko li cach cmen ta rza ko -
mu nal ne go, naj pierw au to bus jelcz
na je chał na tył For da Escor ta. Po -
tem na nie go wpa da ły ko lej ne sa -
mo cho dy: au di, Opel Vec tra, jesz -
cze je den opel i na koń cu se at. Do
szpi ta la tra fił męż czyz na i dziec ko
z au di. Obo je po cho dzą z Ukra i ny. 

* Oko ło 70-let ni męż czyz na zmarł
w no cy w szpi ta lu, dwie go dzi ny po
tym, jak zna le zio no go le żą ce go
przy ul. Pop ła ciń skiej na śnie gu.
Le karz oce nił, że męż czyz na był
skraj nie wy zię bio ny i wy cień czo -
ny. Miał od mro żo ną rę kę. Ba da nia
krwi wy ka za ły nie wiel ką ilość al -
ko ho lu. 

* Na ul. Biel skiej po li cjan ci za trzy ma -
li do kon tro li Opla Astrę. Po zba da -
niu 47-let nie go kie row cy al ko ma -
tem oka za ło się, że ma on po nad
1,2 pro mi la al ko ho lu. Męż czyz na
stra cił pra wo ja zdy i do wód re je -
stra cyj ny, bo au to nie mia ło waż -
nych ba dań tech nicz nych. 

* Na skrzy żo wa niu al. Ki liń skie go
i ul. Sien kie wi cza do szło do wy -
pad ku. 41-let nia ko bie ta pro wa dzą -
ca ci troe na nie ustą pi ła pier wszeń -
stwa prze ja zdu i zde rzy ła się z cię -
ża ro wą sca nią. Miesz kan ka Wło -
cław ka tra fi ła do szpi ta la. 

* Po li cjan ci za trzy ma li wła my wa cza,
któ ry w li sto pa dzie okradł trzy sa -
mo cho dy, za par ko wa ne w cen trum
mia sta. 22-let nie mu płoc cza ni no wi
gro zi do 10 lat wię zie nia. (m.d.)

Kro ni ka po li cyj na

Ca ła spra wa wy glą da jak kiep ski
film, ale wy da rzy ła się na praw dę. Oj -
ciec 17-let nie go płoc cza ni na ode brał
kil ka sms-ów z in for ma cją, że je go
syn zo stał por wa ny. Męż czyz na miał
przy go to wać kil ka ty się cy zło tych
i cze kać na dal sze po le ce nia. – Po nie -
waż sms-y wy glą da ły bar dzo po waż -
nie, oj ciec po sta no wił zgło sić por wa -
nie po li cji – opo wia da Ma riusz Gie ru -
la, rzecz nik pra so wy KMP. – Fun -
kcjo na riu sze na tych miast przy stą pi li
do dzia ła nia. Za czę li spraw dzać prze -
szłość chło pa ka, je go kon tak ty oraz
moż li we mo ty wy por wa nia.

I pew nie po li cjan ci na dal by szu ka li,
gdy by nie przy pad ko wy te le fon do dy -
żur ne go. Zadz wo ni ła płoc czan ka z in -
for ma cją, że trzech mło dych męż czyzn
de wa stu je klat kę scho do wą. Przy by ły
na miej sce pa trol za trzy mał wan da li. –
Wśród nich był 17-let ni płoc cza nin, któ -
re go po szu ki wa li kry mi nal ni w związ ku
z upro wa dze niem – mó wi Gie ru la.

Oka za ło się, że chło pak sam wy sy łał
sms-y do oj ca, gdyż chciał w ten spo sób
zdo być pie nią dze. Bez myśl ność „dow-
cip ni sia” mo że go dro go kosz to wać.
Gro zi mu ka ra na wet do pię ciu lat poz -
ba wie nia wol no ści. (m.d.)

Upro wa dzo ny na ni by

Dru ga edy cja kon kur su pro fi lak tycz -
ne go dla ucz niów szkół gim na zjal nych,
or ga ni zo wa ne go przez Ko men dę Miej -
ską Po li cji przy współ pra cy Gim na zjum
nr 4 oraz Wy dzia łu Zdro wia i Spraw
Spo łecz nych Urzę du Mia sta od by ła się
4 li sto pa da w sa li gim na stycz nej G 4.
Do udzia łu zgło si ło się 8 sied mio o so bo -
wych zes po łów z gim na zjów nr 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10 i 12.

Im pre zę roz po czę ła krót ka pre lek cja
po świę co na te ma ty ce prze mo cy, wyg ło -
szo na przez psy cho lo ga z Oś rod ka In ter -
wen cji Kry zy so wej Miej skie go Oś rod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku. Na stęp nie
mło dzież przy stą pi ła do ry wa li za cji.

Pięć osób wy ty po wa nych z gru py
wzię ło udział w kon kur sie te ma tycz -
nym, zwią za nym z prze mo cą do mo wą
i ró wieś ni czą. Mło dzież udzie la ła od po -
wie dzi na wy lo so wa ne py ta nia i pre zen -
to wa ła scen ki zwią za ne z te ma tem. Po -
zo sta łe oso by z zes po łu pod czas trwa nia
kon kur su wie dzy przy go to wy wa ły pla -
kat na wią zu ją cy do ha sła: ,,Bli żej sie bie
– da lej od prze mo cy”. Po za koń cze niu
obu kon ku ren cji zo sta ły prze pro wa dzo -
ne za wo dy spor to we dla wszyst kich
człon ków zes po łów. Uczest ni ków oce-
nia ło ju ry po wo ła ne przez or ga ni za to -

rów, któ re bra ło pod uwa gę po ziom wie -
dzy, po my sło wość w przed sta wie niu te -
ma tu oraz ta lent ak tor ski i umie jęt no ści
pla stycz ne uczest ni ków. Zwy cię ży ło
Gim na zjum nr 8 przed ,,dzie siąt ką”
i ,,trój ką”. Na to miast naj lep szy pla kat
na ry so wa li przed sta wi cie le gos po da rzy
z Gim na zjum nr 4.

Na zwy cięz ców cze ka ły atrak cyj ne
na gro dy ufun do wa ne przez or ga ni za to -
rów. War to do dać, że wcześ niej, 29 paź -
dzier ni ka br., gim na zja li ści z ,,czwór ki”
uczest ni czy li w kon kur sie ,,Wy bór na le -
ży do Cie bie – prze ciw dzia ła nie ewen-
tu al nym uza leż nie niom”, prze pro wa -
dzo nym w SDK. Za ję li I miej sce w qu i -
zie te ma tycz nym i III miej sce w kon kur -
sie pio sen ki. AM

Bli żej sie bie – da lej od prze mo cy
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W przed dzień 90. rocz ni cy odzy ska nia
przez Pol skę nie po dleg ło ści Hu fiec ZHP
PŁOCK im. I Dy wi zji Pie cho ty ob cho dził
swo je świę to. Od sa me go ra na płoc cy har -
ce rze uczest ni czy li w raj dzie pt. „W sta -
rym an tyk wa ria cie”. Przed star tem każ da
dru ży na otrzy ma ła frag ment ga ze ty „Płoc -
kie Tu my”, w któ rym na pi sa no: „W ma ga-
zy nach To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc -
kie go, w któ rych prze cho wy wa no no we
wy da nie książ ki „Płock od A do Z”, po ja -
wi ły się mo le książ ko we. Te ma łe owa dy
do ko na ły nie sły cha nych szkód. W naj no -
wszym wy da niu lek sy ko nu zna laz ła się
dość ob szer na bio gra fia o dru hu Wa cła -
wie Mil ke – płoc kim dzia ła czu spo łecz -
nym, in struk to rze har cer skim, wy cho -
waw cy, znaw cy fol klo ru, sce na rzy ście
i re ży se rze. Mo le książ ko we znisz czy ły
stro ny pub li ka cji do ty czą ce tej chlub nej
kar ty hi sto rii ma zo wiec kie go gro -
du Płock. Od two rze nie znisz -
czo nych stron jest jed nak
kło pot li we, ze wzglę du
na brak rę ko pi su przy-
go to wa nej książ ki.
Urząd Mia sta Płoc ka,
Wy daw nic two „Nie
Du że” oraz Re dak cja
Ga ze ty „Płoc kie Tu my”
ufun do wa ły na gro dę dla
wszyst kich, któ rym uda się
od szu kać bra ku ją ce frag men ty
bio gra fii. Su ge ru je my, aby pró bo wać
prze szu kać wszyst kie księ gar nie, bib lio te -
ki, zbio ry pry wat ne, a prze de wszyst kim
AN TYK WA RIA TY”.

Na szla ku raj du har ce rze spo ty ka li by -
łych uczest ni ków zes po łu „Dzie ci Płoc -
ka”, dzię ki któ rym moż li we by ło od two -
rze nie znisz czo nych stron lek sy ko nu oraz
poz na nie, czym jest pa trio tyzm w co -
dzien nym ży ciu, ja kie go przy kład dał
druh Wa cław Mil ke. 

O go dzi nie 18 w Te a trze Dra ma tycz -
nym od był się uro czy sty kon cert po łą -
czo ny z ce re mo nią na da nia zes po ło wi
imie nia dru ha Wa cła wa Mil ke, na któ rą
przy by ło po nad 400 osób, w tym za stęp -
ca pre zy den ta – Piotr Ku be ra, prze wod -
ni czą cy Ra dy Mia sta Płoc ka – To masz
Kor ga oraz z-ca na czel ni ka, skar bnik
Związ ku Har cer stwa Pol skie go – phm.
Zbi gniew Po pow ski. „Dzie ci Płoc ka”
przy wi ta ły za pro szo nych śpie wem har -

cer skich pio se nek. „Har cer skie ide a ły”
i „Sto krot ka”, „Da lej we so ło, niech pop -
ły nie grom ki śmiech” i kil ka in nych
przy pom nia ły nie tyl ko o tym, ile ra dos -
nych chwil moż na spę dzić w har cer -
stwie, ale rów nież o ide a łach har cer stwa,
któ re dru ho wi Wa cła wo wi Mil ke by ły
bli skie przez 80 lat. Po kaz au dio wi zu al ny
uka zał ży cio rys i dzie ło ży cia dru ha. Na
ko lej nych taś mach fil mo wych po ja wia ły
się zdję cia z mło dych lat, mo gliś my też
wy słu chać prze sła nia, któ re nam po zo -
sta wił druh Wa cław. 

To masz Kor ga od czy tał uch wa łę Ra dy
Mia sta Płoc ka o na da niu imie nia Dru ha
Wa cła wa Mil ke Har cer skie mu Zes po ło wi
Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”, któ rą zło -
żył na rę ce pwd. Ta de u sza Mil ke - dy rek -
to ra zes po łu. Pre zy dent Piotr Ku be ra pod-
kre ślił, że nie ma lep sze go mo men tu dla
tej uro czy sto ści jak przed dzień Świę ta
Odzy ska nia Nie po dleg ło ści, gdyż druh
Wa cław był wiel kim men to rem pa trio tyz -

mu. Su i tę tań ców i pieś ni sło wiań -
skich, de dy ko wa ną dru ho wi Mil -

ke wy ko nał Zes po łu Pieś ni
i Tań ca „Ma łe Sło wian ki”
z Kra ko wa.

Kon cert był rów nież
oka zją do odz na cze nia
płoc kich in struk to rów
Związ ku Har cer stwa Płoc -

kie go za wy róż nia ją cą się,
wie lo let nią pra cę wy cho -

waw czą na rzecz dzie ci i mło -
dzie ży. In struk to rzy ode bra li z rąk

za stęp cy na czel ni ka ZHP, a tak że Ko men -
dan ta Cho rąg wi Ma zo wiec kiej ZHP
Krzy że „Za Za słu gi dla ZHP” oraz odz na -
ki Cho rąg wi Ma zo wiec kiej ZHP.

Po czę ści ofi cjal nej na sce nie znów
przy wi ta liś my zes pół „Dzie ci Płoc ka”,
tym ra zem w su i cie ło wic kiej. Uro czy -
stość za koń czy ła jed na z ulu bio nych pieś -
ni dh. Wa cła wa – „Cha teń ka”, któ rą
skom po no wał in ny zna ny płoc cza nin –
Fa u styn Pia sek. 

Jak co ro ku, har ce rze w tych dniach po -
łą czy li na u kę i za ba wę ze służ bą dla Oj -
czyz ny i spo łecz no ści lo kal nej. 11 li sto pa -
da obec ni by li przed pom ni kiem Mar szał -
ka Jó ze fa Pił sud skie go, gdzie roz po czy na -
ły się ob cho dy rocz ni cy odzy ska nia nie -
po dleg ło ści. 

Świę to Huf ca współ fi nan so wa ne by ło
ze środ ków Urzę du Mia sta Płoc ka oraz
Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go. GF

Świę to Huf ca
Kie dy ma się kil ka na ście lat i jest się

zda nym na po moc in nych, bo cho ro ba
unie moż li wia sa mo dziel ne fun kcjo no wa -
nie, nie jest ła two. Kie dy jest się sa mot ną
mat ką z dwój ką dzie ci, z któ rych jed no –
wa żą ce już kil ka dzie siąt ki lo gra mów –
trze ba ubie rać, prze sa dzać, ką pać itd. jest
już bar dzo cięż ko. A przy nie wiel kich do -
cho dach sy tu a cja sta je się pod bram ko wa.

Pa ni Ma ria by ła na u czy ciel ką, ale dłu go
nie po pra co wa ła. Kie dy uro dził się Mar cin,
le ka rze stwier dzi li nie u le czal ną wa dę – roz -
szcze pie nie krę go słu pa – i z pra cy trze ba
by ło zre zy gno wać. Ale nie by ło źle. Mąż
nie naj go rzej za ra biał w fir mie re mon to wej,
z ma łym dziec kiem, któ re po za moż li wo -
ścią sa mo dziel ne go po ru sza nia się roz wi ja -
ło się bar dzo do brze, ra dzi li so bie cał kiem
do brze. Peł ni obaw, zde cy do wa li się na
dru gie dziec ko i wiel ka by ła ra dość kie dy
oka za ło się, że Ka sia jest zu peł nie zdro wa.

Mar cin rósł, z bar dzo do bry mi wy ni ka -
mi skoń czył pod sta wów kę, roz po czął na u -
kę w gim na zjum. Tyl ko z prze no sze niem
Mar ci na – z fo te la na wó zek, z wóz ka do
ła zien ki, do łóż ka i ra no znów to sa mo –
był co raz wię kszy kło pot. Ale mąż pa ni
Ma rii miał wpra wę i szło mu to cał kiem
spraw nie.

Aż nad szedł 1 lip ca 2008 ro ku. Te go
dnia pa ni Ma ria nie za pom ni do koń ca ży -
cia – za wa lił jej się ca ły świat. W wia do -
mość o wy bu chu pod czas prac re mon to -
wych w Or le nie i cięż ko po pa rzo nych
dwóch pra cow ni kach nie chcia ła po cząt ko -
wo uwie rzyć. Po tem na dzie ja, że to nie Łu -
kasz, po tem – co raz mniej sza – że mo że
jed nak z te go wyj dzie.

Zo sta ła sa ma, szczup ła, drob na ko bie ta.
Ro dzi na da le ko, pod Ra do miem. Ca łe ży -
cie mu si ukła dać so bie od no wa, prze jąć
wszyst kie do mo we obo wiąz ki mę ża. Li -
czyć ka żą zło tów kę, bo ren ta po mę żu na
trzy o so bo wą ro dzi nę zas po ka ja mniej niż
pod sta wo we po trze by. Ra tu je się za sił ka mi
z MOPS-u i na dzie ją, że mo że wresz cie
skoń czy się spra wa w są dzie o od szko do -
wa nie za wy pa dek przy pra cy i mo że do sta -
nie ja kiś fi nan so wy za strzyk na zro bie nie
kur su pra wa ja zdy, by móc wo zić Mar ci na
sa mo cho dem (zo stał po mę żu), uzu peł nie -
nie gar de ro by, wy po sa że nia miesz ka nia. 

Ale jest dziel na, nie na rze ka, wie rzy, że
so bie po ra dzi. Tyl ko to dźwi ga nie sy na,
któ ry już nie dłu go bę dzie pew nie wa żył

wię cej niż ona. Do wie dzia ła się, że jest ta -
kie urzą dze nie, któ re po ma ga w do mo wym
tran spor cie nie peł no spraw nych. Miej ski
Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej za ła twił do fi -
nan so wa nie z PFRON. To du żo, ale oka za -
ło się, że jednak za ma ło. Bo an giel skie
urzą dze nie Fre e way, któ re wy glą da jak
pod cze pio ny do su fi tu wie szak z szel ka mi,
kosz tu je 15 ty się cy zło tych, a – zgod nie
z prze pi sa mi – fun dusz mo że do fi nan so -
wać mak si mum 80% war to ści urzą dze nia.
20 pro cent, czy li w tym przy pad ku 3.200
zło tych pa ni Ma ria po win na do ło żyć ze
swo ich. Ale skąd wziąć ta ką su mę, prze -
kra cza ją cą dwu mie sięcz ne do cho dy?

Zwró ci ła się o po moc do ra tu szo we go
Biu ra Rzecz ni ka Osób Nie peł no spraw nych
i nie za wio dła się. W roz wią za nie prob le mu
włą czy ła się Miej ska Spo łecz na Ra da ds.
Osób Nie peł no spraw nych, a jej prze wod ni -
czą cy An drzej Gaj dka uru cho mił włas ne
kon tak ty ze spon so ra mi, któ rzy już nie jed -
no krot nie oka za li się wraż li wi na po trze by
lu dzi, bę dą cych w trud nym po ło że niu. Jed -
na z or le now skich spó łek do ło ży ła bra ku ją -
cą kwo tę i upra gnio na win da zo sta ła za -
mon to wa na w po ko ju i w ła zien ce miesz ka -
nia. Ści ślej mó wiąc 2 szy ny w su fi cie, po
któ rych prze su wa się prze noś ne urzą dze nie.

Pa ni Ma ria odży ła; naj cięż szy – w sen -
sie do słow nym – obo wią zek stał się
o wie le lżej szym. Jest bar dzo wdzięcz na
wszyst kim, któ rzy oka za li do brą wo lę,
by po móc jej w nie ty po wej sy tu a cji. – Bo
wszyst ko za le ży, prze de wszyst kim, od
do brej wo li. Naj pierw trze ba chcieć –
mó wi pa ni Ma ria. (j)

* Imio na bo ha te rów zo sta ły zmie nio ne

Pol skie To wa rzy stwo Wal ki z Ka lec -
twem to or ga ni za cja po za rzą do wa, po -
ma ga ją ca oso bom nie peł no spraw nym
i ich ro dzi nom w przez wy cię ża niu ba ri-
er zwią za nych z nie peł no spraw no ścią.
Zrze sza w swo ich sze re gach le ka rzy,
fi zjo te ra pe u tów, spe cja li stów re ha bi li -
ta cji ru cho wej, na u czy cie li oraz przed-
sta wi cie li in nych grup za wo do wych.
Dzie li się na sze reg od dzia łów te re no -
wych dzia ła ją cych w róż nych mia stach
w Pol sce.

22 paź dzier ni ka płoc ki od dział To wa -
rzy stwa za koń czył, trwa ją cą 6 mie się cy,
czwar tą edy cję pro gra mu „Pły waj z Na -
mi”. Jest to pro gram dla dzie ci nie peł no -
spraw nych z te re nu mia sta. Wzię ło

w nim udział 30 dzie ci w wie ku od 1 do
15 lat, o róż nym stop niu nie peł no spraw -
no ści. Był pro wa dzo ny pod okiem do -
świad czo nych in struk to rów na u ki pły -
wa nia i fi zjo te ra pe u tów. Opie ku na mi
i pro wa dzą cy mi za ję cia w gru pie star -
szych dzie ci by li: mgr wy cho wa nia fi -
zycz ne go, tre ner pły wa nia To masz Kra-
jew ski i tech nik fi zjo te ra pii Piotr Wiś -
niew ski. Gru pą ma lu chów zaj mo wa ła
się mgr fi zjo te ra pii, te ra pe u ta me to dą
Hal lwick i Voj ty – Gra ży na Rad wań ska.
Fi zjo te ra pe u ta Ane ta For tu na by ła ko or -
dy na to rem pro gra mu i dba ła o to, by
wszyst ko szło zgod nie z pla nem. W pro -
wa dze niu za jęć po ma ga ły wo lon ta riusz -
ki – uczen ni ce gim na zjum. Pro gram
miał na ce lu na u kę pły wa nia, ćwi cze nia
w wo dzie oraz pro fi lak ty kę naj młod -
szych dzie ci z tzw. gru py ry zy ka za gro -

że nia nie peł no spraw no ścią. Na dzór me -
ry to rycz ny peł ni ła Mał go rza ta Mar cin -
kow ska – mgr re ha bi li ta cji ru cho wej,
pre zes TWK OT w Płoc ku. 

Oprócz wy żej wy mie nio nych ce lów
waż na by ła tak że za ba wa. Po ćwi cze niu
umie jęt no ści pły wac kich dzie ci mog ły
grać w pił kę wod ną, ini cjo wać in ne za -
ba wy w ba se nie Ja giel lon ki. Za ję cia od -
by wa ły się 2 ra zy w ty god niu po go dzi -
nie dla dzie ci star szych i po 30 mi nut dla
naj młod szych. 

Zna ko mi tym uroz ma i ce niem za jęć
by ło za pro sze nie gru py do gos po dar -
stwa pań stwa Gan ca rzów, ho du jących
w Ju ry sze wie ko nie. Dzie ci mog ły zo ba -
czyć w ja kich wa run kach „miesz ka ją”
ko nie, po jeź dzić bry czką i wierz chem,
zjeść kieł ba skę z gril la, po ba wić się
przy mu zy ce. 

Od ubieg łe go ro ku pro gram wzbo ga -
co ny zo stał o atrak cje kul tu ral no – edu -
ka cyj ne. W 2007 ro ku by ła to wy cie -
czka do Mu ze um Wsi Ma zo wiec kiej
w Sier pcu, gdzie dzie ci poz na ły wa run -
ki ży cia daw nych miesz kań ców wsi,
a te go rocz ną edy cję uroz ma i ci ła wi zy ta
w sto li cy. Dzie ci zwie dzi ły Sta rów kę,
gra ły w krę gle i obej rza ły se ans w ki nie
3D. 

Par tne rem pro gra mu, po dob nie jak
w po przed nich la tach, był MOPS z fun -
du sza mi PFRON. Po zo sta łą część środ-
ków fi nan so wych ko niecz nych do peł -
nej re a li za cji pro gra mu prze ka za ła Fun-
da cja Or len „Dar Ser ca”, fir ma Bel we -
der Gro up, re sta u ra cja Ewy Sta rzyń -
skiej. Hur tow nia za ba wek „Gu miś”
ufun do wa ła upo min ki. 

P. Wiś niew ski 

Pły waj z na mi

Ra dość w niesz czę ściu
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Re wir I
Osie dla: Skar pa, Łu ka sie wi cza, Ty siąc le cia

Dziel ni co wi przyj mu ją in te re san tów w Ko men dzie Miej skiej Po li cji, ul. Sło -
wac kie go 4/1

Kie row nik I re wi ru dziel ni co wych – asp. sztab. Ja ro sław Sie czkow ski, po -
kój nr 104, tel. 024 266 16 15; kom. 696 497 104

Re jon nr 1 – mł.asp. Wal de mar Za wadz ki, po kój nr 105, tel. 024 266 16 21,
kom. 696 497 110

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

Re jon nr 2 – mł. asp. Piotr Adam ko wicz, po kój nr 105, tel. 024 266 16 21,
kom. 696 497 129

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

Re jon nr 3 – asp. Ma rek Rut kow ski, po kój nr 121, tel. 024 266 16 16, kom.
696 497 108

Uli ce: Bar tni cza, Ka zi mie rza Wiel kie go (od nr 26 do 38 D), Ko by liń skie go
(cmen tarz – no wa część), Kre dy to wa (od nr 1 do 12), Mio do wa (nr 5 i 13), Mo ści-
c kie go (od nr 2 do 6), Skło dow skiej, Sło do wa, To po lo wa.

Re jon nr 4 – mł. asp. Da riusz Ka miń ski, po kój nr 21, tel. 024 266 16 16, kom.
696 497 089

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

Re jon nr 5 – mł. asp. Piotr Kra jew ski, po kój nr 121, tel. 024 266 16 16, kom.
696 497 111

Uli ce: al. Ro guc kie go, Ba ta lio nów Chłop skich, Kró lo wej Jad wi gi, Łu ka siew cza
(od nr 22 do 30 i od nr 15 do 19), Mio do wa (od nr 22), Mo ry ko nie go, Plac Ce le -
bry, Ty siąc le cia (od nr 14 do 16), Wol skie go, Gał czyń skie go 11.

Re jon nr 6 – wa kat, kon takt z kie row ni kiem I re wi ru dziel ni co wych
Uli ce: Ga wa rec kie go, Kos so budz kie go, Pło skie go, Prze my sło wa (od nr 1 do 7),

Rem bie liń skie go, Ty siąc le cia (od nr 2 do 10).

Re jon nr 7 – mł. asp. Krzysz tof Pia sek, po kój nr 121, tel. 024 266 16 16, kom.
696 497 093

Uli ce: 7 Czer wca 1991 r., Biel ska (od nr 61 do 67 – do gra ni cy mia sta), Dłu ga
(od Łu ka sze wi cza do PGB), Gwar dii Lu do wej, Ko stro gaj, Łu ka sze wi cza (od 7
Czer wca do bra my nr 2), Or liń skie go, Prze my sło wa (od nr 17 do koń ca), Rut skich,
Wia dukt.

Re jon nr 8 – mł. asp. Ar tur Gaw ski, po kój nr 105, tel. 024 266 16 21,
kom. 696 497 106

Uli ce: Biel ska (od nr 51 do 51/3), Dą brów ki, Her ma na, Ko by liń skie go (od nr
2 do 14), Krzy wo u ste go, Łu ka sie wi cza (od nr 12 do 20), Miesz ka I, Pia sta Ko -
ło dzie ja, Ty siąc le cia (od nr 1 do 9/1).

Re wir II 
Cen trum Płoc ka

Dziel ni co wi przyj mu ją in te re san tów w Ko men dzie Miej skiej Po li cji w Płoc -
ku, ul. Sło wac kie go 4/1

Kie row nik II Re wi ru dziel ni co wych – asp. sztab. Sła wo mir Or liń ski, po -
kój 106, tel. 266 13 26, kom. 696 497 119

Re jon nr 9 – sierż. szt. To masz Mar cin kow ski, po kój nr 120, tel. 024 266
16 17, kom. 696 497 115

Uli ce: Biel ska (od nr 1 do 45), Ka zi mie rza Wiel kie go (nie pa rzy ste i od nr 2
do 24), Ko by liń skie go (od nr 1 do 25), No wo wiej skie go, Okrzei, Ostat nia,
Zduń ska, Plac Jur gen sa, To po lo wa (nr pa rzy ste), Pa ro wa, Za lew So bót ka, Łu -
ka sie wi cza (re jon ”Che mi ka”).

Re jon nr 10 – mł. asp. Ar tur Mróz, po kój nr 123, tel. 024 266 16 65, kom.
696 497 125

Uli ce: 21 Stycz nia, Cho pi na (od nr 2 do 50 i od nr 1 do 55), Ko cha now skie -
go (od nr 10 do 52/1 i 11-33), Lot ni ków, Łącz na, Mic kie wi cza (od nr 1 do 33),
Pół noc na, Prze skok, Tra u gut ta, Wschod nia, Żwir ki i Wi gu ry, Biel ska (od nr 32
do nr 42), Obroń ców We ster plat te (od nr 12 do nr 22).

Re jon nr 11 – mł. asp. Ma rek Imiel ski, po kój nr 123, tel. 024 266 16 65,
kom. 696 497 123

Uli ce: Cho pi na (od nr 55 i od nr 67, nr pa rzy ste 52 do nr 66), Dwor co wa, Oto -
liń ska (nr nie pa rzy ste), Obr. Płoc ka 1920 r. (od nr 1 do koń ca i nr pa rzy ste), Re -
ja, La soc kie go (od nr 14 do 28 i od 15 do 21), Tar go wa, Gra nicz na (od ul. Oto -
liń skiej w stro nę lot ni ska), Biel ska (od to rów do cmen ta rza – pra wa stro na), Ję -
drze je wo. 

Re jon nr 12 – mł. asp. Mar cin Bral ski, po kój nr 123, tel. 024 266 16 65,
kom. 696 497 118

Uli ce: Ja cho wi cza (od nr 6 do 44), Ko cha now skie go (od nr 2 do 6 i od nr 1
do 7), La soc kie go (od nr 1-13 i od 2 do 12), 11 Li sto pa da, Mic kie wi cza (od nr
2 do 24), Obr. Płoc ka 1920r. (od nr 1 do 25), Sa le zjań ska, Spor to wa, Biel ska (od
nr 22 do 30), Obroń ców We ster plat te (od nr 1 do 9 i od 2 do 10/2).

Re jon nr 13 – mł. asp. Sła wo mir Sy no wiec, po kój nr 120, tel. 024 266 16
17, kom. 696 497 113

Uli ce: Biel ska (od nr 2 do 16), Ja cho wi cza (nr 49), Kar czmar skie go, Kró -
le wiec ka (od nr 2 do 18 i od nr 1 do 9), Kwiat ka (od nr 2 do 44), No wy Ry -
nek, Sien kie wi cza (od nr 26 do 52 i od nr 35 do 65), Tum ska (nr 22 i od nr 5
do 15).

Re jon nr 14 – mł. asp. Ja ro sław Gór ski, po kój nr 120, tel. 024 266 16 17,
kom. 696 497 117

Dziel ni co wi bli żej miesz kań ców
Uwa ga płoc cza nie! Zmie ni ły się re wi ry dziel ni co wych, a niek tó rzy z Was ma ją też no wych dziel ni co wych! Na czel nik sek cji pre wen cji KMP Płock za pew nia,
że do stęp do po li cjan ta bę dzie te raz prost szy i sku tecz niej szy!
– Te raz w Płoc ku ma my o je den re wir dziel ni co wych wię cej – mó wi nad ko mi sarz Mi ro sław Pło ski, szef pre wen cji. – Po dol szy ce i wschod nie te re ny mia s-
ta po dle ga ją re wi ro wi ko mi sa ria tu na Po dol szy cach, po zo sta ła część Płoc ka po dzie lo na jest na trzy re wi ry, a nie na dwa, jak do tych czas. 
Nad kom. Pło ski wy jaś nia, że zmia na zo sta ła po dyk to wa na po trze bą spraw niej sze go za rzą dza nia pra cą dziel ni co wych i lep szym ich kon tak tem z miesz kań -
ca mi.
– W każ dym re wi rze jest te raz mniej osie dli, więc kie row ni cy tych re wi rów mo gą ła twiej przyj rzeć się prob le mom, ja kie w nich wy stę pu ją – tłu ma czy na -
czel nik pre wen cji. – To da je im moż li wość bliż szych kon tak tów z miesz kań ca mi, na wią za nia ści ślej szej współ pra cy. Ten no wy układ fun kcjo nu je od kil ku
ty god ni i dziś mo gę już od po wie dzial nie stwier dzić, że się do brze spraw dza.
No wy po dział spo wo do wał też drob ne prze ta so wa nia wśród sa mych dziel ni co wych. Niek tó rzy ma ją pod opie ką in ne uli ce niż do tych czas, dla te go pro si my
wszyst kich za in te re so wa nych o szcze gó ło we za poz na nie się z uzu peł nio ny mi da ny mi na stro nie in ter ne to wej KMP Płock: www.po li cja plock.pl w za kład ce
Dziel ni co wi.
– Jed no cześ nie za pra szam i za chę cam do kon tak tów ze swo i mi dziel ni co wy mi – ape lu je nad kom. Mi ro sław Pło ski. – Pro si my zgła szać się z prob le ma mi,
ale rów nież z po my sła mi wspól nych ini cja tyw, któ re mo że my po dej mo wać dla po pra wie nia bez pie czeń stwa. Ra zem mo że my wię cej i sku tecz niej zdzia łać.
Po ni żej po da je my no we re wi ry, nu me ry te le fo nów, naz wi ska dziel ni co wych oraz uli ce, któ ry mi się opie ku ją.
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Uli ce: 1 Ma ja (od nr 4 do 10 i od nr 7 do 11), 3 Ma ja, Do jazd, Gra dow skie -
go (od nr 18 do 32 i od nr 9 do 19), Ja cho wi cza (od nr 1 do 37), Ki liń skie go (od
nr 17 do 41), Kró le wiec ka (od nr 11 do 27 i od nr 18B do 28), Ku piec ka, Mi s-
jo nar ska (od nr 5 do 9 i nr 22), Pa dlew skie go, Pięk na.

Re jon nr 15 – asp. sztab. Wal de mar Świer czew ski, po kój nr 120, tel. 024
266 16 17, kom. 696 497 121

Uli ce: 1 Ma ja (od nr 1 do 3/5 i nr 2), Bło nie, Gra dow skie go (od nr 2 do 16
i od nr 1 do 7), Ja ku bow skie go, Ki liń skie go (od nr 1 do 5), Ko le gial na, Krót ka,
Mi sjo nar ska (od nr 1 do 3 i od nr 2 do 12), Plac Obroń ców War sza wy, Sien kie -
wi cza (od nr 3 do 33 i od nr 2 do 24).

Re jon nr 16 – mł. asp. Piotr Dziu ba ła, po kój nr 120, tel. 024 266 16 17,
kom. 96 497 134

Uli ce: Grodz ka, Je ro zo lim ska, Ko ściusz ki, Ko zia, Kwiat ka (od nr 1 do 49),
Ma ła chow skie go, Mo sto wa, Pie kar ska, Pl. Dą brow skie go, Pl. Na ru to wi cza, Ry -
ba ki, Sta ro miej ska, Sta ry Ry nek, Sy na go gal na, Te a tral na, Tum ska (nr 1,2,3),
War szaw ska, Za ci sze.

Re wir III 
Osie dla: Sta re Mia sto, Ra dzi wie i le wo brzeż na część Płoc ka

Dziel ni co wi przyj mu ją in te re san tów w Ko men dzie Miej skiej Po li cji w Płoc -
ku, ul. Sło wac kie go 4/1

Kie row nik III Re wi ru dziel ni co wych – asp. Krzysz tof Bron kow ski, po kój
108, tel. 04 266 16 41, kom. 696 497 105

Re jon nr 17 – sierż. Ma riusz So biec ki, po kój nr 108, tel. 024 266 16 41,
kom. 96 497 107

Uli ce: Agre sto wa (od nr 5 do koń ca i od nr 8A do koń ca), Cha bro wa (od nr
39 do koń ca i od 20 do koń ca), Do bro wol skie go, Dzie dzi niec, Fil tro wa, Gór na
(od nr 26 do koń ca i od 37 do koń ca), Gra bów ka (do mo stu),
Gin te ra, Imiel nic ka (od nr 11 do koń ca i od nr 6 do koń ca),
Ka li no wa (od nr 39 do koń ca i od 42 do koń ca), Ma li -
no wa, Oś nic ka, Pił sud skie go (nr pa rzy ste od to -
rów ko le jo wych do Gra nicz nej), Wy szo grodz -
ka (od to rów do Gra nicz nej), Wod na, Źró -
dla na.

Re jon nr 18 – mł. asp. Piotr Sa wic ki,
po kój nr 119, tel. 024 266 16 27, kom. 96
497 122

Uli ce: Ba na cha, Cho pi na (od Oto liń -
skiej do Lach ma na), Gie rzyń skie go, He -
we li sza, Kacz mar skie go, Kol ber ga, Ko -
per ni ka, Koł łą ta ja, Lach ma na, Krzy wic -
kie go, Oto liń ska (od nr 2 do 10), Ro ze go,
Sta szi ca, Pia ska, Pił sud skie go (nr 31),
Sto dół kie wi cza.

Re jon nr 19 – wa kat, kon takt z kie -
row ni kiem III re wi ru dziel ni co wych

Uli ce: Błot na, Gro no wa, Gę sia, Je sien na,
Ka cza, Ki liń skie go (od nr 8A do 12), Le nar -
to wi cza (od nr 10 do 28 i od 7 do 25), Let nia,
Łą ko wa, Ma ne żo wa, Nie ca ła, Oa za, Owo co wa,
Pił sud skie go (od nr 2 do 8), Pod cho rą żych, Pow stań -
ców Stycz nio wych, Pszen na, Sa per ska, Sien na, Spół -
dziel cza, Strze lec ka, To ro wa, Ułań ska, Wro nia, Wspól na,
Wy szo grodz ka (od nr 1 do 63), Zdziar skie go, Za ką tek, Ża bia,
Żyt nia.

Re jon nr 20 – mł. asp. Ro mu ald Ki nal ski, po kój nr 119, tel. 024 266 16
27, kom. 696 497 120

Uli ce: Agre sto wa (od nr 1 do 5 i 2 do 8A), Aka cjo wa, Ba to re go, Bocz na,
Brzo zo wa, Bu ko wa, Cha bro wa (od nr 1 do 39 i 2 do 20), Dę bo wa, Dol na, Dział -
ko wa, Fa brycz na, Gło wac kie go, Gór na (od nr 1 do 37 i od 2 do 26), Imiel nic ka
(od nr 1 do 11 i od 2 do 6), Jo dło wa, Ka li no wa (od nr 1 do 39 i od 2 do 42), Ka -
wiec kie go, Ki liń skie go (od nr 2 do 6A), Klo no wa, Le nar to wi cza (od nr 1 do 5
i od 2 do 10), Mo drze wio wa, Mi ła, Nor ber tań ska, Obej ście, Par ty zan tów, Po -
przecz na, Paś ni ki, Plac Zie lo ny, Po łud nio wa, Ró ża na, Rzecz na, Sa do wa, Sło -
necz na, Sło wi cza, Stu dzien na, Świer ko wa, Uro cza, We so ła, Wi śla na, Wia tra ki,
Wi dok, Wy szo grodz ka (nu me ry pa rzy ste do nr. 70 A), Za le sie, Za u łek.

Re jon nr 21 – wa kat – kon takt w kie row ni kiem re wi ru III dziel ni co -
wych

Uli ce: Drzew na, Ga jo wa, Gro madz ka, Ja wo ro wa, Ka pi tań ska, Ko le jo wa (od
nr 2 do 48), Ko twicz na, Kut now ska (nr pa rzy ste), Leś na, Ma ry nar ska, My śliw -
ska, Osie dlo wa, Par ko wa, Pia sko wa, Po dleś na, Pop ła ciń ska, Por to wa, Przy tul -

na, Soł dka, Stocz nio wa, Stra żac ka, Su cha, Suk ce sor ska, Szkut ni cza, Tar tacz na,
Te li gi, Ukoś na, We sół ka, Wrzo so wa, Wy so ka, Za gro da, Zdro jo wa, Zie lo na.

Re jon nr 2 – mł. asp. Ja ro sław Gro bel ski, po kój nr 119, tel. 024 266 16
27, kom. 696 497 138

Uli ce: Bro war na, Chmie lo wa, Ci cha, Cie cho mic ka, Do brzy kow ska, Edu ka -
cyj na, Św. Fa u sty ny, Gą biń ska, Gór ska, Gó ry, Gra biń ska, Her ba cia na, Ja nó -
wek, Je zior na, Jor da now ska, Ko le jo wa (od nr 1 do 47), Kra ków ka, Krę ta, Kut-
now ska (nr nie pa rzy ste), La wen do wa, Let ni sko wa, Łąc ka, Mię to wa, Na Sto ku,
Nad wi ślań ska, Na u czy ciel ska, Ni zin na, No wo cie cho mic ka, No wo o sie dlo wa,
Ogro do wa, Oko po wa, Pe da go gicz na, Piw na, Prze pra wa, Przes myk, Przysz kol -
na, Re kre a cyj na, Ru mian ko wa, San nic ka, Se me stral na, Siew na, Spo koj na, Tę -
czo wa, To kar ska, Ty mian ko wa, Wa ka cyj na, Wą ska, Wcza so wa, Wło ścia ny,
Wy gon, Zio ło wa. 

Re wir na Po dol szy cach
Wszy scy dziel ni co wi z te go re wi ru przyj mu ją in te re san tów w Ko mi sa ria cie

Po li cji przy ul. Ar mii Kra jo wej 62
Kie row nik re wi ru dziel ni co wych – asp. Lech Do mań ski, po kój nr 22, tel.

024 266 16 73. kom. 696 497 131

Re jon nr 1 – mł. asp. Wi told Bal ce rzak, po kój nr 2; tel. (024) 266 16 79,
kom. 696 497 132

Uli ce: Żyz na, Ar mii Kra jo wej (od nr 60 do ul. Żyz nej), Ar mii Kra jo wej (nr
nie pa rzy ste od ul. Hu bal czy ków do ul. Ku trze by), Hu bal czy ków, Ba czyń skie -
go, Gro ta Ro wec kie go, Gen. Ku trze by, Obroń ców He lu, Ofiar Ka ty nia, Os sow -
skie go, Su char skie go.

Re jon nr 2 – mł. asp. Pa weł Chmie lec ki, po kój nr 1; tel. (024) 266 16 76,
kom. 696 497 128

Uli ce: Si kor skie go (do bu dyn ku PERN), Ar mii Kra jo wej (nr nie pa rzy ste od
1 do ul. Ku trze by), Ar mii Kra jo wej (nr pa rzy ste od 2. o ul.

Żyz nej), Wań ko wi cza, Mon te Ca si no, An der sa, So sa -
bow skie go, Dy wi zjo nu 303, Ba ta lio nu Pa ra sol, Ba ta -

lio nu Zoś ka, Byt na ra, Chru ście la, Wy szo grodz -
ka 161.

Re jon nr 3 – mł. asp. Ja ro mir Ma -
zur, po kój nr 1, tel. (024) 266 16 77, kom
696 497 130

Uli ce: Sza rych Sze re gów, Wa lecz -
nych, Łącz ni czek, Si kor skie go (do bu -
dyn ku PERN włącz nie), Kle e ber ga, Zbo -
żo wa, Wy szo grodz ka (nr nie pa rzy ste od
ul. Zbo żo wej do nr 159), Ar mii Kra jo wej
(nr nie pa rzy ste od ul. Hu bal czy ków do
koń ca), Ar mii Kra jo wej (nr pa rzy ste od
62. do koń ca).

Re jon nr 4 – mł. asp. Zbi gniew Zie -
miń ski, po kój nr 3; tel. (024) 266 16 80,
kom. 696 497 133

Uli ce: Wy szo grodz ka (nr pa rzy ste od
ron da do Imiel ni cy), Zu brzyc kie go, Czwar -

ta ków, Swoj ska, Sy nów Puł ku, Pa ła co wa,
Kom ba tan tów, Wil czyń skie go.

Re jon nr 5 – mł. asp. Syl we ster Wa sąż nik, po kój nr
3; tel. (024) 266 16 81, kom. 696 497 139

Uli ce: Ja na Pa wła II, Pa de rew skie go, Gen. Grzmot -Skot nic -
kie go, Św. Woj cie cha, Pu chal skie go, Ro gow skie go, Czer wo nych Ko sy nie rów,
Szczęs ne go, Wiś niew skie go, Ma zu ra.

Re jon nr 6 (osie dla: Oś ni ca, Bo ro wi czki, Imiel ni ca, Par ce le) – mł.asp.
Ro man Asa kow ski, po kój nr 2; tel. (024) 266 16 78, kom. 696 497 112

Uli ce: Gra bów ka (od mo stu do Bo ro wi czek), Gmu ry, Go ści niec, Ma ło pol ska,
Ma zo wiec ka, Zgod na, Bia ło wie ska, Łom żyń ska, Ło wic ka, Kur piow ska, Ma zur ska,
Wój to wa, Kor cza ka, Za rzecz na, Żu ław ska, Lu bu ska, Po dla ska, Fli sac ka, Skier kow -
skie go, War miń ska, Po mor ska, Ślą ska, Ku jaw ska, Ka szub ska, Po wi śle, Ryb na, Roz-
to cze, Pod wa le, Pocz to wa, Odleg ła, Ur ba no wo, Ra czko wiz na, pl. Wi to sa, Har cer -
ska, Srebr na, Zło ta, Pia ski, Młyń ska, Że laz na, Wiej ska, Mo kra, No wa, Zap ło tek,
Mie dzia na, Pie sza, Bo ro wic ka, Za ko le, Ba se no wa, Wią zo wa, Ce dro wa, Li po wa,
Gra bo wa, Ci so wa, Je sio no wa, Bo ta nicz na, Wierz bo wa, Sar nia, Wil cza, Li ścia sta,
Par ce le, Pod gó rze, Li sia, Ja strzę bia, Dro zdo wa, Szpa cza, Żu ra wia, Ży wicz na, Mo -
ty lo wa, Za ję cza, Ja skół cza, Św. Hu ber ta, Wy szo grodz ka (od rze ki Ro si cy do koń -
ca), Wio sen na, Ma jo wa, Po god na, Kasz ta no wa, Lesz czy no wa, Har cer ska, Ką to wa,
Pro sta, Lo kal na, Mo re lo wa, Skraj na, Cze reś nio wa, Wid na, Ja bło ni, Wiś nio wa,
Orze cho wa, Ła ma na, Śli wo wa, Dar nio wa, Brzosk wi nio wa, Po rze czko wa, Siel ska,
Chmiel na, Po ziom ko wa.
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Kie dy w Do mu Dar mstadt otwie ra -
na by ła wy sta wa je go ostat nich prac (9
paź dzier ni ka), w Byd gosz czy ju ry po -
dej mo wa ło de cy zję o przyz na niu mu
I na gro dy. A wy bór był trud ny, choć-
by ze wzglę du na ilość dzieł na de sła -
nych na 7 edy cję kon kur su (250 obra -
zów i 124 au to rów). – Oprócz sta rych
za słu żo nych mi strzów wśród la u re a -
tów no we naz wi ska, no we ta len ty. Jed -
ni od cho dzą, a na ich miej sce przy cho -
dzą wciąż in ni. Róż no rod ność po staw
nie uła twia za da nia ju ry, wy bór jest
trud ny, pra wie nie moż li wy, stąd aż 10
na gród i 31 wy róż nień – tłu ma czył
czło nek ju ry prof. Alek san der Jac kow -
ski. Ko sek pier wsze miej sce zdo był ex
ae quo z Ja nem No wa kiem ze Ślą ska. 

To już trze cia „ociep ko wa” na gro da
dla Ko ska, któ ry w Płoc ku miesz ka od
51 lat. W dzie ciń stwie tań czył i śpie -
wał w „Dzie ciach Płoc ka”. Skoń czył
szko łę mu zycz ną i krót ko na u czał mu -
zy ki oraz grał w zes po le Loft. Ma lo -
wać za czął w wie ku 30 lat, kie dy zam -
knął się w do mu i ogra ni czył kon tak ty
ze świa tem. Pier wsza in dy wi du al na
wy sta wa przy szła z ro kiem 1994. 
Mu ze um Ma zo wiec kie po ka za ło wów-
czas „Wiel ką sce nę al bo Pieśń
o śmier tel ni ku”, któ ra wy wo ła ła
ogrom ne za in te re so wa nie i za o wo co -
wa ła wy sta wa mi w Byd gosz czy, 
War sza wie, Bruk se li, Bor de a ux czy
Ro u en. 

Po tem by ło kil ka lat względ ne go
spo ko ju do 2006 ro ku, kie dy w Pol skę
ru szy ła wy sta wa ob ja zdo wa „Obra zy

pier wsze”, czy li zbiór prac ma lo wa -
nych jesz cze przed de biu tan cką wy s-
ta wą, a od kry tych przez przy ja cie la
ma la rza, póź niej sze go po my sło daw cę
wy sta wy – An drze ja Kwa si bor skie go.
Je go pra ce są w zbio rach Mu ze um
Ma zo wiec kie go, ga le rii Art en Mar ge
w Bruk se li, ale i u ko lek cjo ne rów pry-
wat nych. Mó wią, że fa scy nu je ich roz-
mach i dy na micz na ek spre sja Ko ska
al bo po pro stu ko lek cja in dy wi du ów
spod Mrocz nej Gwia zdy, gnież dżą -
cych się na je go obra zach i szcze rzą -
cych się do nas szczer ba ty mi, ale mi -
mo wszyst ko sym pa tycz ny mi, py ska -
mi, gę ba mi i pasz cza mi. 

Po za tym wy róż nie nia w Byd gosz -
czy zdo by li rów nież: Ta de usz Gło wa -
la i Ra do sław Py te lew ski z Mi sze wa
Mu ro wa ne go. (rł)

Ry szard Ko sek po now nie zdo byw cą pier wszej na gro dy w Ogól -
no pol skim Kon kur sie Ma lar skim im. T. Ociep ki w Byd gosz czy

Triumf 
płoc cza ni na

To wy sta wa przy go to wa na przez
Mię dzy na ro do we Trien na le Gra fi ki,
któ ra mia ła swo ją pier wszą od sło nę kil -
ka mie się cy te mu w ka to wic kiej ga le rii
Ron do Sztu ki. 

Po tem roz po czę ła tur nee po ga le riach
w Pol sce. Do 22 paź dzier ni ka by ła ek s-
po no wa na w Chrza no wie w Mu ze um
im. Ire ny i Mie czy sła wa Ma za ra kich,
a na stęp nie przy je cha ła do Płoc kiej Ga -
le rii Sztu ki, w któ rej zo sta nie do 1 lu te -
go 2009 ro ku. 

We wstę pie do ka ta lo gu wy sta wy
prof. Wi told Sku licz na pi sał: Gra fi ka od
po cząt ku ze wzglę du na cha rak ter ja -
poń skie go pis ma by ła jak by dru gim ję -
zy kiem na ro do wym, choć od ka li gra fii

do praw dzi wej sztu ki drze wo ryt ni czej
epo ki Ukiy o-E mi nę ły wie ki. Po tem
przy szedł dłu gi okres hi sto rycz ne go
zam knię cia się Ja po nii przed świa tem,
za koń czo ny osta tecz nie po II woj nie
świa to wej. Wte dy to sztu ka ja poń ska,
sil na swą wie lo wie ko wą tra dy cją, wy -
szła na spot ka nie Sztu ki Za cho du, a ja -
poń scy mi strzo wie bar wne go drze wo ry -
tu na tych miast włą czy li się we wszyst kie
prze mia ny sztu ki XX w. Gra fi ka ja poń -
ska za wsze urze ka ła swo im pięk nem
i ol śnie wa ją cą per fek cją war szta tu.
W głę bi obra zów czu liś my tchnie nie,
jak że od mien nej tra dy cji i fi lo zo fii Zen. 

Wer ni saż wy sta wy: 17 grud nia
o godz. 17, wstęp wol ny. (rł)

Ma gia gra fi ki ja poń skiej

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza 14 grud nia do Do mu Dar mstadt
na otwar cie wy sta wy ak wa re li Bo gu sła -
wa He czko pt. „Pej za że”. Po czą tek wer -
ni sa żu o godz. 17. Wy sta wa czyn na bę -
dzie do 4 stycz nia 2009.

Bo gu sław He czko uro dził się w 1927
ro ku w Ustro niu. Ma lu je
ak wa re le od szko ły pod sta -
wo wej. W 1957 r. wstą pił
do Ogni ska Pla stycz ne go
w Biel sku -Bia łej, gdzie
w cią gu trzech lat do sko na -
lił swo je umie jęt no ści pod
kie run kiem prof. Sup na -
row skie go. Rok 1961 sta je
się prze ło mo wym w ży ciu
B. He czko, gdyż po raz
pier wszy pre zen tu je swo je
pra ce na in dy wi du al nej
wy sta wie w Do mu Kul tu ry w Ustro niu.
Du ży wpływ na roz wój ar ty sty miał ma -
larz Fran ci szek Ja wor ski. W la tach 70.
współ pra co wał z „Ce pe lią”. W ro ku
1977 zor ga ni zo wa no w Mu ze um Be -
skidz kim w Wi śle wy sta wę prac z oka zji
50-le cia uro dzin twór cy. Za pre zen to wał
na niej kil ka dzie siąt obra zów ak wa re lo -
wych, któ rych głów nym mo ty wem jest
pej zaż be skidz ki z gi ną cą drew nia ną ar -
chi tek tu rą oraz por tre ty gó ra li. Twór ca
wy ko nał ołów kiem lub tu szem wie le
szki ców i ry sun ków, głów nie z te re nu

Ślą ska Cie szyń skie go. Był współ za ło ży -
cie lem i pre ze sem gru py pla stycz nej
„Brzi my”. Pre zen to wał swo je obra zy na
kil ku dzie się ciu wy sta wach zbio ro wych
i in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni cą,
m.in. w ro ku 1978 we Fran cji (Eco ven k.
Pa ry ża), we Wło szech w ro ku 1987 (San

Se ve ri no), w Niem czech
w ro ku 1984 (Miil he im),
dwu krot nie w Ja po nii
(Osa ka w 1989 i 1990r.) na
świa to wej wy sta wie ar ty -
stów oraz w ro ku 1990 na
zbio ro wej wy sta wie
w Bel gii (Genk), w 1992
na in dy wi du al nej re tros -
pek tyw nej wy sta wie
w Do mu Na ro do wym
w Cie szy nie i Ne u kir chen -
Y lu yn (Niem cy) oraz

w Bu da pesz cie (1999 r.) Na je go do ro -
bek skła da się rów nież wie le prac z za -
kre su gra fi ki użyt ko wej m.in. pier wszy
herb Ustro nia z ro ku 1956, wy daw nic -
twa oko licz no ścio we.

Wszyst kie pej za że ar ty sty są bar dzo
ko lo ro we, peł ne ciep ła i ra do ści z ja ki mi
utrwa la na swych obra zach uko cha ną
zie mię cie szyń ską.

W 2000 ro ku Bo gu sław He czko zo -
stał la u re a tem „Srebr nej Cie szy nian ki”
– naj wyż sze go wy róż nie nia Zie mi Cie -
szyń skiej. (j)

Ra dos ne pej za że

List od Pre zy den ta RP
Pan Ma rian Wilk, prze wod ni czą cy

Oby wa tel skie go Spo łecz ne go Ko mi te -
tu Bu do wy Pom ni ka Bo le sła wa III
Krzy wo u ste go poch wa lił się nam li s-
tem, ja ki w imie niu Pre zy den ta RP wy -
sto so wał do nie go pod se kre tarz sta nu
w Kan ce la rii Pre zy den ta Rze czy pos -
po li tej Pol skiej – An drzej Du da. Mi ło,
że na wet w sto li cy wie dzą o pro jek cie
wznie sie nia mo nu men tu wład cy
w Płoc ku, dla te go pub li ku je my frag-
ment te go pis ma.

(...) Cie szy fakt, iż ref lek sji tej (po -
świę co nej hi sto rycz ne mu dzie dzic twu
na ro du) to wa rzy szy obec nie wie le no -
wych ini cja tyw i pro jek tów, któ re
sprzy ja ją odro dze niu na szej du my na -
ro do wej i pa trio tyz mu. Są one dzie łem
nie tyl ko po wo ła nych do te go in sty tu cji
pub licz nych, ale tak że or ga ni za cji po -
za rzą do wych oraz posz cze gól nych
oby wa te li. Przy kła dem ta kiej od dol nej
ini cja ty wy oby wa tel skiej jest ak cja bu -
do wy pom ni ka Bo le sła wa III Krzy wo u -
ste go w Płoc ku. W imie niu Pre zy den ta

Rze czy pos po li tej Pol skiej Pa na Le cha
Ka czyń skie go pra gnę wy ra zić uz na nie
dla tej ini cja ty wy i po dzię ko wać Pa nu
za wszyst kie wy sił ki zmie rza ją ce do jej
re a li za cji.

(...) Ja ko Po la cy, szczy ci my się po nad-
ty siąc let ni mi dzie ja mi na sze go pań st-
wa. Nie brak w nich epi zo dów chwa -
leb nych, do dzi siaj bu dzą cych po dziw
wo bec naj bar dziej za słu żo nych sy nów
na sze go na ro du. Jed nym z nich jest
ksią żę Bo le sław Krzy wo u sty. Cie szę
się, że dzię ki sta ra niom Spo łecz ne go
Ko mi te tu Bu do wy my śli miesz kań ców
Płoc ka i ich go ści bę dą kie ro wać się ku
oso bie te go wy bit ne go, dwu na sto -
wiecz ne go wład cy pol skie go. Idea, któ -
rej pod po rząd ko wał on swo je pa no wa -
nie, a więc sil ne, bez piecz ne i po wa ża -
ne pań stwo pol skie, po zo sta je ak tu al ne
rów nież dzi siaj. Ży cie i dzie ło księ cia
Bo le sła wa do sko na le uka zu ją, jak
prze kła dać tę ideę na od waż ne i kon -
sek wen tne dzia ła nia (...)

Z wy ra za mi sza cun ku i ukło na mi
An drzej Du da

z redakcyjnej poczty*
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Za miast sie dzieć w do mu i tłuc się
jaj kiem w Wiel ka noc, oglą da jąc set ną
pow tór kę „Sa mych swo ich”, oni tłu ką
się na dru gi ko niec świa ta, oczy wi ście
ra zem. Ma gda i Ma riusz Ma jew scy
wy ko rzy stu ją każ dą wol ną chwi lę na
po dró że. – Zbie ra my każ dy wol ny
dzień, łą czy my dłu gie we e ken dy. Po

co? Bo to ko cha my, bo to nasz spo sób
na ży cie – mó wi Ma riusz. Nie daw no
do łą czył do nich Maks, ich 9-mie sięcz -
ny sy nek. Ma riusz (36 lat) uro dził się
w Płoc ku, tu ukoń czył „Ma ła cho wian -
kę”, tu pro wa dzi swo ją fir mę i tu pla -
nu je ko lej ne po dró że. Zdą żył ich już
od być kil ka dzie siąt, m.in. dwa ra zy
do o ko ła świa ta. Ra zem z żo ną od wie -
dzi li po nad 200 kra jów. Poz na li się
przez In ter net, a po łą czy ła ich wspól na
pa sja, czy li po dró że. Po tem był ślub na
Fi dżi. Mi mo że nie ko rzy sta ją z ho te li
i biur po dró ży oraz ogra ni cza ją zbęd ne
wy dat ki, kosz ty wy ja zdów, zwłasz cza
gdy jest ich kil ka w ro ku, są ob cią że -

niem w ich do mo wym bu dże cie. – To
al ter na tyw ny spo sób na ży cie, ale jak
du żo po dró żu jesz, to głów nym prob le -
mem są pie nią dze na po dróż i noc leg.
W sier pniu 2007 ro ku zna le źliś my
w pra sie in for ma cję o co uch sur fin gu
i tak to się za czę ło – wspo mi na Ma -
riusz. 

Za pra sza my na ka na pę

Idea co uch sur fin gu jest pro sta – lu -
dzie z ca łe go świa ta wza jem nie ofe ru -
ją so bie dar mo we noc le gi, wspól nie
zwie dza ją i zmie nia ją świat. Dzię ki
swo jej życz li wo ści uła twia ją so bie
naw za jem po dró żo wa nie oraz zwie -
dza nie świa ta. Sam ter min dość trud no
przet łu ma czyć na ję zyk pol ski. Naj -
bar dziej traf ny mi od po wied ni ka mi są
„ka na po sur fing” (co uch z ang. – ka na -
pa) czy też po pro stu „po szu ki wa nie
ka na py”.

Po my sło daw cą był Ame ry ka nin Ca -
sey Fen ton, któ ry na prze ło mie 2002
i 2003 ro ku za ło żył stro nę in ter ne to wą

co uch sur fing.com, na któ rej za lo go wa -
ni in ter na u ci mo gli za pra szać do sie bie
in nych użyt kow ni ków tej sa mej wi try -
ny na dar mo wy noc leg. W po cząt ko -
wym okre sie dzia łal no ści na stro nę za -
glą da li zna jo mi i zna jo mi zna jo mych.
Póź niej za in te re so wa nie wzra sta ło
w sza lo nym tem pie. Dzi siaj za re je stro -
wa nych jest bli sko 830 tys. użyt kow ni -
ków z 6 kon ty nen tów (rów nież na An -
tar kty dzie!), z 30 tys. róż nych miejsc
na świe cie, a wśród nich pań stwo Ma -
jew scy.

– Co uch sur fing ma trzy pod sta wo we
za le ty – mó wi Ma riusz. – Po pier wsze,
za miast sie dzieć w czte rech bia łych
ho te lo wych ścia nach, moż na „od środ-
ka” poz nać czy jąś kul tu rę, tra dy cję,
ro dzi nę i np. zjeść wspól nie praw dzi -
wy, lo kal ny po si łek. Po dru gie, nie ma
lep szych prze wod ni ków niż lu dzie
miesz ka ją cy w da nym miej scu. Oni po -
wie dzą, co war to zo ba czyć, w ja kich
skle pach ku po wać, gdzie ta nio zjeść.
Do ra dzą, ja kie miej sca omi jać, gdzie
cię mo gą okraść lub oszu kać. Faj nie
też, jak ktoś cze ka na cie bie na lot ni -
sku. Trze cią istot ną za le tą są fi nan se.
Dla przy kła du na jed nej z wysp Po li ne -
zji Fran cu skiej noc leg kosz tu je 500 zł.
My mie liś my go za dar mo i jesz cze
w mi łym to wa rzy stwie. W ten spo sób
po dró że sta ją się tań sze.

Za ra zić płoc czan

W ostat nim ro ku sa mi z ta kiej go ści -
ny ko rzy sta li kil ka dzie siąt ra zy. – Na
Ala sce ko bie ta, któ ra wi dzia ła nas po
raz pier wszy, da ła nam klu cze do ca łe -
go do mu. W No wej Ka le do nii miesz ka -
liś my u Po la ków, któ rzy daw no nie wi -
dzie li na sze go kra ju. Moż na też prze-
je chać ca łe Sta ny i Ka na dę nie ko rzy -
sta jąc z mo te lu. Na sze do świad cze nia
są w 100 proc. po zy tyw ne – do da je.
„Ka na po wiec” nie mu si od ra zu udo -
stęp niać ca łe go do mu czy po ko ju.

Cza sa mi wy star czy właś nie ka na pa,
kąt na po dło dze al bo 2 go dzi ny na ka -
wie czy her ba cie w przy tul nej knaj -
pce. Waż ne jest spot ka nie przy jaz nych
lu dzi, a je go for mę usta la się przez In -
ter net na wie le dni przed przy ja zdem.
Wszyst ko opie ra się na za u fa niu i opi -
nii in nych co uch sur fe rów. Im wię cej
po zy tyw nych opi nii na nasz te mat (za -
rów no ja ko gosz czą cych, jak i gosz -
czo nych), tym wię ksze moż li wo ści
wy bo ru lo kum.

– Chce my za ra zić płoc czan tą ideą.
W na szym mie ście jest du żo mię dzy na -
ro do wych fe sti wa li – Reg ga e land, Au -
dio ri ver czy Ci ne ma gic. Moż na by po -
móc lu dziom, któ rzy przy jeż dża ją tu
z za gra ni cy i szu ka ją noc le gu – tłu ma -
czy Ma riusz. Na ra zie wśród co uch sur -
fe rów jest dzie sięć osób z Płoc ka. Za -
in te re so wa nych ideą od sy ła na stro nę
pro jek tu lub włas ną www.co uch sur -
fing.com/pe o ple/ma ma ma. – Wie rzy my
też, że dzię ki por ta lo wi nasz syn poz na
jak naj wię cej dzie ci z róż nych za kąt -
ków świa ta, bę dzie uczył się „na ży -
wo” to le ran cji oraz otwar to ści na in -
nych lu dzi i in ne kul tu ry – pod su mo -
wu je Ma jew ski. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

„Ka na pa” wie lu ko ja rzy się wy łącz nie z te le wi zo rem oraz pi lo tem w jed nej i pi wem w dru giej dło ni. Dla nich to po czą tek po dró ży,

za po wiedź no wej, wspa nia łej przy go dy.

Ka na po wi ser fe rzy
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Rem brandt da wał moż li wość wy ka za nia
się pra cą ze świat łem, Wys piań ski był niez -
wy kle pla stycz ny a Ma tej ko? Trze cia edy -
cja Ogól no pol skie go Kon kur su Fo to gra -
ficz ne go, or ga ni zo wa ne go przez Mu ze um
Ma zo wiec kie w Płoc ku oraz Płoc kie To wa -
rzy stwo Fo to gra ficz ne im. Al. Ma cie szy
w ra mach co rocz ne go cy klu „Por tre ty” by ła
chy ba naj trud niej sza. Jak po ka zać du cha
ma lar stwa Ja na Ma tej ki przez fo to gra fię?
Przed tym dy le ma tem sta nę li wszy scy
uczest ni cy, a efekt?

– Wszyst kie na de sła ne pra ce by ły na -
praw dę bar dzo do bre, choć by ło ich nie co
mniej niż w po przed nich edy cjach, ale jak
po wie dział Ar tur Kras – czło nek ju ry – Ilość
prze ło ży ła się na ja kość – mó wi Mał go rza ta
Sob czak – or ga ni za tor kon kur su z ra mie nia
Mu ze um Ma zo wiec kie go. 

W su mie 20 au to rów i spó łek au tor skich
na de sła ło 39 prac. Ju ry nie mia ło wąt pli wo -
ści, że pier wszą na gro dę po wi nien otrzy mać
Fi lip Igna to wicz z Gdań ska. Je go ze staw 3
prac „Do my sły na te mat Stań czy ka” nie tyl -
ko od da ją kli mat obra zu mi strza, ale za wie -
ra ją sze reg alu zji, od no szą cych się do cza-
sów współ czes nych. Jest zde cy do wa nie naj -
lep szą, wśród kil ku prac krą żą cych wo kół
„Stań czy ka”, in ter pre ta cją dzie ła. Po dob nie
by ło z Ko per ni kiem. Naj traf niej i naj za baw -
niej pod szedł do te ma tu Piotr Fi lu tow ski

z War sza wy (zdo byw ca II na gro dy) w pra -
cy „Ko per nik by ła ko bie tą”. III na gro dę
zdo by ła, za „Bi twę pod Grun wal dem” Ja go-
da Kra jew ska z Ło dzi oraz Ma rek Gru ma
z Po lic za „Bi twę”. Ju ry wy róż ni ło jesz cze:
Krzysz to fa Zie lon kę (War sza wa), Ja ku ba
Gra bow skie go (No we Mia sto Lu bu skie)
i Ro ma na Lip czyń skie go (Sos no wiec). Do
wy sta wy po kon kur so wej – pre zen to wa nej
w mu ze al nym pa tio (a od stycz nia 2009 r.
w skle pi ku „Bel le epo que”) zak wa li fi ko wa -
no jesz cze pra ce 18 au to rów, m.in. Pio tra
Au gu sty nia ka z Płoc ka. Na gro dy ro zda ne
zo sta ły w pią tek, 14 li sto pa da. (rł)

III edy cja Ogól no pol skie go Kon kur su Fo to gra ficz ne go za koń czo na.
Po ziom prac wy so ki, ale wśród la u re a tów nie ma płoc czan. 

Kopernik była kobietą

Grud nio we im pre zy w Do mu Dar mstadt
koń czą bo ga te w wy da rze nia ju bi le u szo we
ob cho dy 20-le cia współ pra cy Płoc ka z par -
tner skim mia stem w Niem czech. 2 grud nia
płoc cza nie mie li oka zję obej rzeć film pt.
„W lip cu” („Im Ju li”)  w reż. Fa tih Akin. Był
to ko lej ny  se ans w ra mach cy klu pt. „Ki no
nie miec kie w Do mu Dar mstadt”, pre zen to -
wa ny w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej.

Głów nym bo ha te rem fil mu jest Da niel:
mło dy na u czy ciel, któ ry w prze ci wień -
stwie do in nych pla nu je po zo stać na wa ka -

cje w Ham bur gu. Ju li, dziew czy na han dlu -
ją ca bi żu te rią na pchlim tar gu, pra gnie bli -
żej poz nać Da nie la. Sta ra się sprze dać mu
pier ścień May an ring ze słoń cem i prze po -
wia da, że spot ka ko bie tę ze słoń cem. Dzień
póź niej Da niel po dró żu je już po Eu ro pie.
Pier wszy raz w ży ciu zo sta je po bi ty i obra -
bo wa ny. W do dat ku dzia ła pod wpły wem
nar ko ty ków. Za trzy mu je go tu recka straż
gra nicz na. W trak cie po dró ży uświa da mia
so bie, że ży cie róż ni się znacz nie od te go,
cze go uczy w szko le. 

Gru dzień w DD

Na to miast 6 grud nia Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki  za pro sił do Do mu

Dar mstadt Ma cie ja Zem ba te go z re ci ta -
lem pt. „Wtańcz mnie”. Ten, uro dzo ny
w 1944 ro ku w Tar no wie, poe ta, sa ty ryk,
sce na rzy sta, re ży ser ra dio wy, mu zyk, bard
i tłu macz (głów nie poe zji Le o nar da Co he -
na) przez wie lu uwa ża ny jest za kla sy ka
pol skie go czar ne go hu mo ru. Pra cę ma gi -
ster ską na Uni wer sy te cie War szaw skim
na pi sał na te mat pol skiej pio sen ki i gwa ry
wię zien nej. Za de biu to wał w 1965 ro ku na
Fe sti wa lu w Opo lu, gdzie uzy skał wy róż -
nie nie ju ry oraz na gro dę za naj lep szy de -
biut au tor ski.

W 1972 ro ku, dzię ki Je rze mu Sko li -
mow skie mu zet knął się z pio sen ka mi Le -
o nar da Co he na. Przet łu ma czył ich po nad
60, wię kszość z nich opub li ko wał w to mi -
kach, za rów no w obie gu ofi cjal nym, jak
i po za nim. Wy dał tak że kil ka płyt z włas -
ny mi aran ża cja mi i wy ko na nia mi pio se -
nek ka na dyj skie go au to ra. Je go tłu ma cze -
nie pio sen ki Par ti san sta ło się jed nym
z nie o fi cjal nych hym nów przy wód ców
So li dar no ści in ter no wa nych w la tach sta -
nu wo jen ne go. Al bum „Al le lu ja” sprze da -

no w po nad 400.000 eg zem pla rzy, dzię ki
cze mu w 1986 ro ku uzy skał mia no zło tej
pły ty. W la tach 80. wy stę po wał w du e cie
z Joh nem Por te rem. W pier wszą rocz ni cę
Sier pnia ’80 zor ga ni zo wał Pier wszy Prze -
gląd Pio sen ki Praw dzi wej „Za ka za ne Pio -
sen ki” – im pre zę bę dą cą „an ty fe sti wa lem
so poc kim”, pre zen tu ją cą twór ców i twór -
czość po za pe e re low ską cen zu rą.

Od li sto pa da 2007 na an te nie ra dia
TOK FM emi to wa ne jest no we słu cho wi -
sko Ma cie ja Zem ba te go – Przy go dy Wu ja
Al ber ta.

Me lo ma nów Dom Dar mstadt za pra sza
9 grud nia na kon cert for te pia no wy

Shim Jung – Eun (Dar mstadt). Pia nist ka
uro dzi ła się w 1981 ro ku w Bu san w Ko rei.
By ła sty pen dyst ką Uni wer sy te tu Dong-A
w Bu san, a w 2003 ro ku zwy cię ży ła
w kon kur sie Fun da cji To wa rzy stwa Bu sa -
ner i kon kur sie ko re ań skich pe da go gów
mu zy ki. W 2006 ro ku zdo by ła dy plom
„Wyksz tał ce nie ar ty stycz ne” w Szko le
Wyż szej Mu zycz nej w Aug sbur gu.

Du żo kon cer tu je, głów nie w Dar mstadt
i Aug sbur gu. Ma w swo im re per tu a rze
utwo ry D. Scar lat ti’ego, W. Kempffa, F.
Cho pi na, R. Schu man na, L. Be e tho ve na.

Po czą tek kon cer tu o godz. 18, wstęp
wol ny. (j)

Spot ka nie 14 li sto pa da ze zna ko mi tym
znaw cą li te ra tu ry, dok to rem na uk hu ma -
ni stycz nych Książ ni ca Płoc ka zor ga ni zo -
wa ła w ra mach „Ro ku Her ber tow skie go
w Płoc ku”. – Obraz pach nie, ma fak tu rę,
cza sa mi chro po wa tą, ostrą. Moż na się
o nie go ska le czyć w sen sie po zy tyw nym
i w spo sób do słow ny – mó wił Mań kow ski.
– Gom bro wicz śmiał się z Her ber ta „prze-
cież nie moż na opi sać ko lo ru”. Po co opi -
sy wać obra zy, prze cież to przed sięw zię cie
kar ko łom ne. 

Her bert, choć prze kor nie mó wił „o głu -
po cie sztuk pla stycz nych” pro po no wał
„czy ta nie” obra zów ja ko nie ty le spo sób
poz na nia obra zu, ale no wy nurt wie dzy
(an tro po lo gia po przez sztu kę) – część
ogól nej te o rii poz na nia czło wie ka, nie
umy sło wej a zmy sło wej. – Czło wiek jest

isto tą este tycz ną w po ję ciu aist he sis, czy li
do świad cza ną po przez zmy sły. Naj pierw
wi dzi my, czu je my, po tem poz na je my –
mó wił gość. 

Her bert pro po nu je trzy eta py czy ta nia
obra zu; opi sa nie, od czy ta nie zna czeń i in -
ter pre ta cję – naj trud niej szą, bo nie jed no -
rod ną. Udo wad niał po nad to, że do świad -
cza nie ory gi na łu mo że być niez wy kle sen-
su al nym prze ży ciem; oryginał ma au rę,
nie pow ta rzal ny kli mat, a na wet za pach.

W swo im wy kła dzie, skie ro wa nym do
mło dzie ży szkol nej, li te ra tu roz naw ca od -
wo ły wał się do trzech ksią żek poe ty:
„Bar ba rzyń ca w ogro dzie”, „Mar twa na -
tu ra z wę dzi dłem” i „Wę zeł gor dyj ski”,
pró bu jąc prze śle dzić posz cze gól ne obra zy
daw nych mi strzów ma lar stwa go tyc kie go,
wło skie go i ho len der skie go. (rł)

Do świad cza nie obra zu, je go ory gi na łu to kwe stia sma ku – po wie dział by Her-
bert – w sen sie do słow nym. O sma ko wa niu obra zów w Książ ni cy Płoc kiej mó -
wił dr Zbi gniew Mań kow ski.

Ucz tu jąc z Her ber tem
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1. W ostat nich la tach chrze ści jań stwo sta ło
się naj bar dziej prze śla do wa ną re li gią świa ta.
Przy naj mniej w 60 kra jach jej wyz naw cy cier pią
z po wo du ogra ni cza nia ich pod sta wo wych
praw; są dy skry mi no wa ni, wię zie ni, tor tu ro wa -
ni. Nie rzad ko z po wo du wia ry w Chry stu sa
prze le wa ją włas ną krew. W opar ciu o naj no -
wsze da ne mo że my stwier dzić, że rocz nie ok.
170 ty się cy chrze ści jan od da je ży cie za wia rę,
na to miast 250 mi lio nów chrze ści jan jest w róż -
ny spo sób dy skry mi no wa nych. 

2. Od wie lu ty god ni je steś my świad ka mi
niez wy kle krwa we go prze śla do wa nia chrze ści -
jan w In diach. Ty sią ce wyz naw ców Chry stu sa
jest mor do wa nych, po ni ża nych, wy pę dza nych
z włas nych miesz kań. W ostat nim cza sie spa lo -
no set ki do mów, zbu rzo no lub spro fa no wa no
dzie siąt ki ko ścio łów. Prze śla do wa niu to wa rzy -
szy ha sło: „Za bij cie chrze ści jan i znisz czcie ich
in sty tu cje”. Po gro my an tych rze ści jań skie trwa -
ją, a miej sco we wła dze nie ro bią pra wie nic
w obro nie prze śla do wa nych. Wie lu ob ser wa to -
rów pod kre śla, że za fa lą an tych rze ści jań skich
po gro mów sto ją hin du i stycz ni na cjo na li ści,
któ rzy chcie li by przeksz tał cić In die w pań stwo
wyz na nio we z hin du iz mem ja ko re li gią pań st-
wo wą. Już te raz w niek tó rych re gio nach te go
kra ju obo wią zu je pra wo, któ re na kła da ka ry za
prze cho dze nie z hin du iz mu na in ną re li gię.

3. In die są jed nym z wie lu kra jów, w któ -
rych ucz nio wie Chry stu sa cier pią z po wo du
prze śla do wań. Głę bo ki nie po kój bu dzi tak że
obec na sy tu a cja chrze ści jan w pań stwach
rzą dzo nych przez re żi my ko mu ni stycz ne oraz
w wie lu kra jach mu zuł mań skich. War to pod-
kre ślić, że dzi siaj w pań stwach rzą dzo nych
przez ko mu ni stów (m.in. Chi ny, Wiet nam,
Ko rea Pół noc na) miesz ka co czwar ty oby wa -
tel na sze go glo bu. W tych kra jach pro wa dzi
się cią gle przy mu so wą ate i za cję spo łe czeń -
stwa oraz dy skry mi nu je lu dzi wie rzą cych.
Po dob nie trud na sy tu a cja wy stę pu je w wie lu
kra jach mu zuł mań skich. Szcze gól nie dra ma -
tycz nym przy pad kiem jest Ara bia Sa u dyj ska,
w któ rej w ogó le nie jest uz na wa ne pra wo do
wol no ści re li gij nej. W tym kra ju po li cja kon-
fi sku je eg zem pla rze Pis ma Świę te go, a zor -
ga ni zo wa nie spot ka nia mo dli tew ne go we
włas nym miesz ka niu łą czy się z ka rą su ro we -
go wię zie nia. Na to miast przej ście z is la mu na

chrze ści jań stwo jest prze stęp stwem ka ra -
nym śmier cią. 

4. Prze śla do wa nia są naj bar dziej ja skra wym
prze ja wem ła ma nia wol no ści re li gij nej, któ ra
jest za ko rze nio na w sa mej god no ści oso by
ludz kiej i po win na być źró dłem i szczy tem
wszyst kich praw czło wie ka. Je że li bra ku je wol-
no ści re li gij nej, wszyst kie in ne pra wa są tyl ko
po zor ne. Wol ność re li gij na jest pod sta wo wym
i niez by wal nym pra wem oso by ludz kiej. W spo -
sób bez poś red ni wyp ły wa z na tu ry ludz kiej
i żad ne usta wo daw stwo nie ma kom pe ten cji,
by poz ba wić czło wie ka te go pra wa. O pra wie
do wol no ści my śli, su mie nia i re li gii mó wi bar -
dzo wy raź nie uch wa lo na 60 lat te mu przez ONZ
Po wszech na De kla ra cja Praw Czło wie ka. We -
dług te go do ku men tu, któ ry po wi nien obo wią -
zy wać wszyst kie lu dy i na ro dy, każ dy ma pra wo
do wol no ści my śli, su mie nia i re li gii. „Pra wo to
– czy ta my w De kla ra cji – obej mu je wol ność
zmia ny re li gii lub prze ko na nia we dług włas ne -
go wy bo ru i wol no ści uzew nętrz nia nia, sa me -
mu lub wspól nie z in ny mi, pub licz nie lub pry-
wat nie swej re li gii lub prze ko na nia w na u cza -
niu, prak ty ko wa niu, mo dli twie i w upra wia niu
kul tu”. Zde cy do wa ną obro nę te go pod sta wo -
we go pra wa czło wie ka znaj du je my tak że w na -
u cza niu Ko ścio ła ka to lic kie go, np. w De kla ra cji
o wol no ści re li gij nej „Di gni ta tis hu ma nae” So -
bo ru Wa ty kań skie go II.

5. Za bi ja nie i dy skry mi no wa nie chrze ści jan
w In diach, Ira ku oraz w wie lu in nych kra jach,
nie po koi na sze su mie nia. Czu je my mo ral ny obo -
wią zek, aby mo dlić się za prze śla do wa nych.
Wzy wa my tak że rzą dzą cych pań stwa mi, w któ -
rych do cho dzi do prze śla do wań, aby pow strzy -
ma no sto so wa nie prze mo cy wo bec wyz naw ców
Chry stu sa. Dzię ki dzia łal no ści „Ca ri tas” i in nych
or ga ni za cji hu ma ni tar nych mo że my przyjść
posz ko do wa nym z po mo cą ma te rial ną. Wy da je
się, że czymś niez wy kle waż nym jest bu dze nie
świa do mo ści i od po wied nie kształ to wa nie opi nii
pub licz nej. Niez wy kle waż ną ro lę po win ny tu taj
ode grać środ ki spo łecz ne go prze ka zu. Prze śla -
do wa nie chrze ści jan w świe cie nie mo że być
prob le mem, któ ry nas nie do ty czy.

Ks. dr An drzej Ko by liń ski
Prze wod ni czą cy Ra dy Spo łecz nej 

przy Bi sku pie Płoc kim
Płock, dn. 12.11.2008 r.

NO WI MĘ CZEN NI CY
Oświad cze nie Ra dy Spo łecz nej przy Bi sku pie Płoc kim 

w spra wie prze śla do wa nia chrze ści jan

Naj waż niej sza in we sty cja II RP

19 grud nia mi ja 70. rocz ni ca od da nia do
użyt ku sta lo we go mo stu dro go wo -ko le jo we -
go w Płoc ku. Za cy tu ję z ar ty ku łu pa na Wie -
sła wa Koń skie go „Pił sud skie go czy Ro kos -
sow skie go” za miesz czo ne go w Sy gna łach
Płoc kich nr 5(84) z 2003 ro ku. 

„Po cząt ko wo my śla no o od da niu mo stu
do użyt ku w dniu 11 li sto pa da, ale nie by ło
to moż li we, ze wzglę du na ogrom prac, obok
mo stu i przy do ja zdach. 28 paź dzier ni ka
1938 ro ku przez no wy most prze je chał pier-
wszy po ciąg ze sta cji Sierpc do Ra dzi wia,
któ ry do wiózł niez będ ne ma te ria ły. Przy bu -
do wie pra co wa ło wów czas jesz cze 500 pra-
cow ni ków, w tym 150 płoc czan, głów nie
przy pra cach po moc ni czych.

Osta tecz nie, no wy ter min od da nia mo -
stu usta lo no na 19 grud nia 1938 ro ku.
Za po wia da no przy jazd pre zy den ta Igna -
ce go Mo ścic kie go, wi ce pre mie ra Eu ge -
niu sza Kwiat kow skie go, mi ni stra prze my -
słu i han dlu An to nie go Ro ma na, a tak że
mar szał ka Ed war da Ry dza -Śmig łe go.
Fak tycz nie na uro czy stość od da nia do
użyt ku i po świę ce nia mo stu przy był mi ni -
ster ko mu ni ka cji Ju liusz Ur lych, wi ce mi -
ni ster ko mu ni ka cji Ju lian Ma rian Pia sec -
ki, wo je wo da war szaw ski Je rzy Pa cior -
kow ski, pre zy dent Płoc ka Sta ni sław Wa -
siak i sta ro sta płoc ki Le on Ro ża łow ski.
Pod nie o bec ność ab pa An to nie go Ju lia na
No wo wiej skie go (ze wzglę du na mróz
i wietrz ną po go dę) po świę ce nia mo stu
do ko nał ks. Bp Le on Wet mań ski. Siar czy -

sty mróz (-22 st. C.) spra wił, że po prze-
cię ciu wstę gi uczest ni cy uro czy sto ści
przesz li tyl ko na pier wsze przę sło i za -
wró ci li, mi mo że pla no wa ne by ło przej -
ście po cho dem przez ca ły most na le wy
brzeg. Most otrzy mał naz wę „Most Le gio -
nów Jó ze fa Pił sud skie go”. Ini cja to rem tej
naz wy był wi ce pre zes związ ku pe o wia -
ków Szcze pan Prasz kie wicz”.

Bu do wa płoc kie go mo stu by ła bar dzo
po waż nym przed sięw zię ciem i – jak wów-
czas okre ślo no – mo nu men tal nym dzie łem
no wo czes nej tech ni ki, któ re Sejm Tech ni -
ków Pol skich, obra du ją cy w War sza wie,
nie za wa hał się umie ścić na III miej scu
wśród naj waż niej szych in we sty cji II Rzecz-
pos po li tej – po bu do wie por tu w Gdy ni
i Cen tral nym Okrę gu Prze my sło wym.

Bar dzo lu bię ten most. Pa mię tam z dzie -
ciń stwa, z lat sześ ćdzie sią tych, jak po obu
stro nach by ły bud ki straż ni cze z uz bro jo ny -
mi SOK -i sta mi. Pa mię tam, jak od stro ny Ra -
dzi wia był war sztat ni cia rzy ze skrzyn ka mi
ni tów. Ca ły mi dnia mi sły chać by ło ich pra cę
na mo ście, gdzie spraw dza li, wy mie nia li
i do bi ja li ni ty. Przez czte ry la ta do Ma ła cho -
wian ki cho dzi łem pie szo po tym mo ście. Był
wte dy, za trud nio ny na sta łe, za mia tacz mo -
stu z dra pa ką i szuf lą, jeź dzi ły fur man ki, wi -
dać by ło z gó ry pły wa ją ce ry by, W la tach
osiem dzie sią tych da ne mi by ło ro bić ek sper -
ty zę sta nu rur spu sto wych wo dy desz czo -
wej. Wspi na liś my się wte dy z ko le gą po kon-
struk cji sta lo wej. Za im po no wa ła mi ta wspa -
nia ła kon struk cja. 

Bo gu sław Osiec ki 

z redakcyjnej poczty*

Uro czy sta msza świę ta w ba zy li ce ka te -
dral nej roz po czę ła w Płoc ku 22 li sto pa da
sym po zjum na u ko we zor ga ni zo wa ne z oka -
zji 20-le cia opub li ko wa nia li stu apo stol skie -
go Ja na Pa wła II „MU LIE RIS DI GNI TA -
TEM – God ność i po wo ła nie ko bie ty”. 

– Pa pież (...) roz wa ża ro lę ko bie ty w hi -
sto rii zba wie nia po czą wszy od Ewy. Się ga
za tem aż do bib lij ne go po cząt ku czło wie ka,
by zro zu mieć le piej etos ko bie ty. Kła dzie
tym sa mym fun da men ty pro gra mu, któ ry
moż na naz wać no wym fe mi niz mem, fe mi -
niz mem chrze ści jań skim. (...) Po lek tu rze
te go Li stu apo stol skie go sta je się rze czą
oczy wi stą, że „ko bie ta win na uczest ni czyć
w ży wej i ak tyw nej struk tu rze chrze ści jań -
stwa” (Pa weł VI) – mó wił ks. bp Li be ra –
Z per spek ty wy dwu dzie stu lat List ten wy da-
je się jesz cze bar dziej ak tu al ny. Czy zro zu -
mie liś my wiel kość te go pa pie skie go prze sła -
nia? Czy Ko ściół, czy my – posz liś my śla-
dem na u ki Słu gi Bo że go za chę ca ją ce go do
otwar cia spo łecz no ści ko ściel nej na to, co
on na zy wał „ge niu szem ko bie ty”? 

We dług dr El żbie ty Ada miak – wy kła -
dow cy te o lo gii dog ma tycz nej na UAM
w Poz na niu dla Ja na Pa wła II szcze gól nie
waż na jest ewan ge lia „Ja no wa”, gdzie opi -
su je dłu gie roz wa ża nia pro wa dzo ne z ko -
bie ta mi. 

– Pier wsza to be zi mien na, poch wy co na
na cu dzo łó stwie. Czy ta po stać nie jest po -
twier dze niem mę skiej nie spra wie dli wo ści,

prze stępstw i na du żyć? – mó wi ła pier wsza
pre le gen tka. – Za grzech cu dzo łó stwa, we -
dług pra wa Sta re go Te sta men tu, gro zi ło
uka mie no wa nie oboj ga, oskar żo nym po -
wi nien być więc rów nież męż czyz na, o któ -
rym nikt nie wspo mi na. Ada miak zwra ca -
ła uwa gę na po sta wę Je zu sa – re zy gnu je
z przy łą cze nia się do są du, pi sząc coś na
pia sku. – Nie cho dzi o to co pi sał? Tyl ko
o zna cze nie te go ge stu ja ko czy nu da rem -
ne go i nie trwa łe go. Chry stus po ka zu je, że
nie kie dy naj lep szym roz wią za niem jest nie
pod ję cie dzia ła nia, je go za nie cha nie – tłu -
ma czy ła dr Ada miak. Jej zda niem be zi -
mien na to wzór ko bie ty, któ ra na wet w sy -
tu a cji cięż kie go grze chu, po tra fi od mie nić
swo je ży cie. 

Dru ga to Mar ta, sio stra Ła za rza, to sym-
bol „ko bie ty ak tyw nej”, wcho dzą cej w spór
te o lo gicz ny z Je zu sem, gdy wąt pi w moc
wskrze sze nia jej bra ta, a po tem wyz na je 
wia rę. O jej wy jąt ko wym zna cze niu zna czy
ko lej ność wy mie nia nia w Ewan ge lii; „Je zus
umi ło wał naj pierw Mar tę, po tem jej sio strę
Ma rię, a na koń cu Ła za rza”. Na ko niec Ma -
ria z Ma gda lii – fun da ment Do brej No wi ny,
apo stoł ka apo sto łów. 

– Czy Ko ściół tra ci ko bie ty? – tym py ta -
niem roz po czę ła swój wy kład Ali na Pe tro -
wa Wa si le wicz, prze wod ni czą ca Kra jo wej
Ra dy Ka to li ków Świec kich i re dak tor
KAI. Jej zda niem za u wa żal ny wzrost
udzia łu ko biet w ży ciu pub licz nym, eko no -
micz nym i spo łecz nym, nie prze kła da się
na ak tyw ność w Ko ście le. – Oka zu je się, że
naj szyb ciej dech ry stia ni zu ją się ko bie ty
z wyż szym wyksz tał ce niem. Dla cze go? Ja
nie wi dzę ko biet w ko ście le, oczy wi ście one
są, ale sie dzą w ław kach, nie bio rą udzia -
łu, nie są np. mi ni stran tka mi. 

– Po win niś my po szu kać no we go ję zy ka,
za sta no wić się jak prze ma wiać, rów nież do
fe mi ni stek. Pro szę Pań stwa, dzie ci nie są
uczo ne pa cie rza! Ko bie ty, któ re ro bi ły to
przez set ki lat, za prze sta ły. Dech ry stia ni -
za cja prze cho dzi przez ko bie ty. Nie na le ży
te go lek ce wa żyć. 

Sym po zjum, któ re zor ga ni zo wa ła Ak cja
Ka to lic ka Die ce zji Płoc kiej, za koń czył
kon cert An to ni ny Krzysz toń w ka te drze
płoc kiej. Ra do sław Ła ba rzew ski 

– W imie niu Ko ścio ła Płoc kie go mó wię do Was, Dro gie Sio stry, Dro gie Ko bie ty – prze -
pra szam! – po wie dział w ho mi lii nt. god no ści i po wo ła nia ko bie ty ks. bp Piotr Li be ra 

Chrze ści jań ski fe mi nizm
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Szko ła Pod sta wo wa nr 23 bę dzie mia -
ła in ną ele wa cję. Wy bra na – w og ło szo -
nym przez Urząd Mia sta prze tar gu – fir -
ma bę dzie mia ła sześć mie się cy na wy -
ko na nie prac.

Bu dy nek mie ści przy ul. Wa lecz nych
20. Ro bo ty prze pro wa dzo ne bę dą
w seg men cie C i D. W pier wszej czę ści
re mont obej mie ele wa cję wschod nią,
a w dru giej – wschod nią i po łud nio wą. 

Seg ment C jest dwu kon dy gna cyj ny,
a D – trój kon dy gna cyj ny, oba w ca ło ści
są pod piw ni czo ne. Wy bu do wa ne zo sta -
ły w tra dy cyj nej tech no lo gii ze stro pa mi
z płyt. Na da chu znaj du je się pa pa. Ok -
na są drew nia ne, pod wój nie szklo ne.

Ele wa cje prze wi dzia ne do re mon tu są
w złym sta nie tech nicz nym i stwa rza ją
za gro że nie. Dla te go naj pierw trze ba

skuć tyn ki i zde mon to wać pły ty wió ro -
wo -ce men to we. Trze ba też bę dzie naj -
pierw zdjąć kra ty za bez pie cza ją ce ok na,
po ma lo wać je dwu krot nie far ba mi olej -
ny mi i po now nie za ło żyć. Drew nia ne
ok na zo sta ną wy mie nio ne na pla sti ko -
we, a ścia ny do cie plo ne. Wy ko naw ca
wy mie ni też krat ki wen ty la cyj ne i ele -
men ty bla char skie wo kół da chu. Po re -
mon cie bu dy nek bę dzie miał no wą izo-
la cję prze ciw wil go cio wą, a na co ko le
uło żo ne zo sta ną no we płyt ki klin kie ro -
we. Ca łość ele wa cji – po na ło że niu no -
wych tyn ków – zo sta nie po ma lo wa na.
Wo kół szko ły eki pa uło ży no wą opa skę
z kost ki be to no wej o gru bo ści 6 cm. 

Wszyst kie pra ce zo sta ną prze pro wa -
dzo ne we dług pro jek tu przy go to wa ne go
przez fir mę Pio tra Sul kow skie go. (m.d.)

W no wej od sło nie

Trzy mie sią ce po trwa ją pra ce przy
bu do wie ul. Bocz nej. Zaj mie się ni mi
Za kład Bu do wla no -Mon ta żo wy Bu do -
mont z Bru dze nia ko ła Płoc ka. W prze -
tar gu fir ma ta za pro po no wa ła naj ko -
rzyst niej szą ofer tę – 65 tys. 630 zł. Tym
sa mym po ko na ła pię ciu in nych chęt-
nych. Nie wie le droż sze by ło płoc kie
Przed się bior stwo Ro bót In ży nie ryj nych
Ri mex. Za wy ko na nie prac chcia ło 66
tys. 545 zł. Po nad czte ry ty sią ce wię cej
za pro po no wa ło P.P.U.H. „Mel bet”.
W prze tar gu prze gra ły rów nież fir my:
P.H.U. „Re mar” (75 tys. 762 zł), płoc ki
Za kład Pro duk cyj no -Bu do wla ny „Pro -
me sa” (91 tys. 809 zł) oraz Przed się -
bior stwo Pro duk cyj no -U słu go wo -Han -

dlo we „Lux -Dom” z Wło cław ka (97 tys.
207 zł). 

In we sty cja jest czę ścią za da nia pn.
„Bu do wa ulic: Bocz nej, Uro czej, Wi -
dok i We so łej wraz z bra ku ją cą in fra -
struk tu rą”. 

Bocz na jest dro gą lo kal ną, z któ rej ko -
rzy sta ją prak tycz nie je dy nie miesz kań cy
dom ków jed no ro dzin nych. Ma 97,58 me -
trów dłu go ści, jest jed no kie run ko wa i łą -
czy ul. Sło necz ną z Mi łą. Na wierz chnia
ul. Bocz nej ma 3,5 me tra sze ro ko ści
i znaj du je się w niej wie le wy bo jów. 

Po wy ko na niu prac chod ni ki, jezd nia
oraz pod ja zdy wy ko na ne bę dą z sza rej,
be to no wej kost ki bru ko wej o gru bo ści
8 cm. (m.d.)

Pra ce na Bocz nej

W so bo tę, 13 grud nia od godz. 9
w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry od bę dą
się po ka zy i tur niej pro gra mo wa nia ro bo -
tów su mo – Ro bo ga mes. Mło dzi kon-
struk to rzy w wie ku 10 – 16 lat bę dą mie -
li moż li wość wy pró bo wa nia swo ich
umie jęt no ści lo gicz ne go my śle nia i zdol -
no ści ma nu al nych. Uczest ni cy tur nie ju
bę dą dys po no wać ro bo ta mi zbu do wa ny -
mi z kloc ków LE GO Min dstorms, a pro -
gra mo wać je bę dą w spe cjal nym obraz -
ko wym ję zy ku. Wszy scy bę dą mie li 
go dzi nę na za pro gra mo wa nie swo je go

ro bo ta, któ ry na stęp nie zmie rzy się na
rin gu z ro bo ta mi in nych uczest ni ków.
Do dat ko wo ra dą i po mo cą bę dą słu żyć
do świad cze ni in struk to rzy.

Ce lem za wo dów jest po pu la ry zo wa nie
edu ka cji tech nicz nej wśród dzie ci i mło -
dzie ży. Or ga ni za to rzy, stu den ci i ab sol -
wen ci Po li tech ni ki Poz nań skiej, chcą zasz -
cze pić wśród mło dych lu dzi chęć poz na -
wa nia świa ta. Pa sję do na u ki sta ra ją się
prze ka zać po przez za ba wę. Za pi sy do tur -
nie ju dla dzie ci w wie ku 10-16 lat na stro -
nie in ter ne to wej www.ro bo ga mes.pl (rł)

Wal ki ro bo tów

Trwa otwar ty kon kurs ofert dla or -
ga ni za cji po za rzą do wych* dzia ła ją -
cych w ob sza rze po mo cy spo łecz nej.
29 grud nia up ły wa ter min nad sy ła nia
ofert. 

Ofer ty moż na skła dać na dwa ro dza je
za dań. Pier wsze do ty czy po mo cy ro dzi -
nom i oso bom znaj du ją cym się w trud -
nej sy tu a cji ży cio wej oraz wy rów ny wa -
nia szans ro dzin i osób w ra mach po mo -
cy spo łecz nej. Dru gie obej mu je or ga ni -
za cję i pro wa dze nie na te re nie Płoc ka
świet lic miej skich – pla có wek opie kuń -
czo -wy cho waw czych wspar cia dzien ne -
go. Pier wsze za da nie, na któ re mia sto

przez na cza 430 tys. zł, ma być zre a li zo -
wa ne w 2009 ro ku, dru gie w la tach 2009
– 2011 (w su mie na trzy la ta za pla no wa -
no 1 890 tys. zł).

Szcze gó ło we wa run ki re a li za cji za da -
nia znaj du ją się w og ło sze niu Pre zy den -
ta Płoc ka umieszczonym na stro nie
http://bip.ump.pl/ (rł)

*) oraz in nych pod mio tów upraw -
nio nych, o któ rych mo wa w art. 25,
ust. 1, pkt 2 usta wy z dnia 12 mar ca
2004r. o po mo cy spo łecz nej (tekst jed-
no li ty – Dz. U. z 2008r. nr 115, poz.
728 ze zmia na mi).

Kon kurs na po moc 
rodzinie i świetlice

Lo gu jesz się na stro nie
www.bp.plock.edu.pl (w za kład ce „ka -
ta log on -li ne”). Wy bie rasz po zy cje
i skła dasz za mó wie nie, któ re dru ku je się
w ma łym po miesz cze niu przy ul. Gał -
czyń skie go 26. Mo żesz to zro bić o każ -
dej po rze dnia i no cy. Stam tąd pra cow -
nik bib lio te ki pa ku je za mó wie nia do ko -
pert (każ dej na da jąc nu mer kar ty bib lio -
tecz nej użyt kow ni ka) i od kła da na pół kę
z dniem ty god nia, w któ rym przy szło
za mó wie nie. Od tej chwi li masz trzy dni
na ode bra nie ksią żek. W ten spo sób mo -
żesz so bie za re zer wo wać dzie sięć po zy -
cji, choć wy po ży czyć tyl ko 5. Ta ka in -
ter ne to wa re zer wa cja to nie tyl ko wy go -
da, ale i pew ność, że nikt nie sprząt nie
nam sprzed no sa wy bra nej książ ki. Po za
tym sy stem uła twia pra cę oso bom nie -
peł no spraw nym.

Ścież ka no wo czes no ści

– Wpro wa dze nie in ter ne to we go za -
ma wia nia ksią żek pla no wa liś my od
daw na – mó wi Bar ba ra Zie liń ska, dy -
rek tor Bib lio te ki Pe da go gicz nej w Płoc -
ku. – We wrześ niu za czę ło wcho dzić
w ży cie. Trze ba by ło, nie tyl ko wpro wa -
dzić każ dą z 40 tys. ksią żek pe da go gicz -
nych zbio rów do sy ste mu, ale rów nież
na dać i okle ić ją ko dem kre sko wym
oraz wy ro bić no we kar ty dla użyt kow ni -
ków. – Je stem dum na, że uda ło się nam
w koń cu wejść na ścież kę no wo czes no -
ści – mó wi Zie liń ska, choć ta no wo czes -
ność wkro czy ła do bib lio te ki już bli sko
trzy la ta te mu, dzię ki wspar ciu z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
i Urzę du Mar szał kow skie go (jed nost ki
pro wa dzą cej pla ców kę). Wte dy ru szy ło
ICIM – In ter ne to we Cen trum In for ma cji
Mul ti me dial nej z 6 sta no wi ska mi kom-
pu te ro wy mi z bez płat nym do stę pem do
In ter ne tu i urzą dze niem wie lo fun kcyj -
nym do dru ko wa nia, ska no wa nia i ko -
pio wa nia do ku men tów. Słu ży zwy kle
stu den tom, któ rzy pi szą pra ce dy plo mo -
we, ale w wa ka cje bib lio te ka chęt nie
udo stęp nia je naj młod szym; przed szko -

la kom, ucz niom czy dzie cia kom z oko -
licz nych klu bów śro do wi sko wych.

No wa kar ta

Choć w tym ro ku mi ja 55 lat od za ło -
że nia bib lio te ki dy rek cja nie pla nu je
hucz ne go ju bi le u szu. – Wo li mi dzia łać,
niż świę to wać – mó wi Zielińska i pod -
kre śla, że naj lep szym pre zen tem dla pra-
cow ni ków i czy tel ni ków jest no wy sy s-
tem za ma wia nia i re zer wa cji zbio rów. –
Do sy ste mu wpro wa dzi liś my już wię k-
szość ksią żek – tłu ma czy dy rek tor bib lio -
te ki. – Moż li wość elek tro nicz ne go do stę -
pu do za so bów bib lio tecz nych od kil ku
lat ma Książ ni ca Płoc ka, a rów no cześ nie
z na mi pro ces roz po czę ła uczel nia na pla -
ców ka Po li tech ni ki War szaw skiej
w Płoc ku. Jed nak tyl ko my swym czy tel -
ni kom dajemy moż li wość re zer wa cji i re -
je stra cji on -li ne. Ale za pew nia, że nie
cho dzi tu o nie zdro wą ry wa li za cję. 

– Każ de go czy tel ni ka zaz na ja mia my
z sy ste mem in dy wi du al nie – za pew nia
Iza be la Wy pych, ko or dy na tor pro jek tu.
– Od wrześ nia uda ło się nam prze pro -
wa dzić po nad ty siąc ta kich szko leń. Za -
pew niam, że pra cow ni cy nie ma ją do -
stę pu do kon ta czy tel ni ka, ale on mo że
w swo jej hi sto rii kar ty spraw dzić, co
kie dy wy po ży czał. Jest tam, nie tyl ko au -
tor i ty tuł książ ki, ale rów nież jej nu mer.
Przez In ter net moż na też prze dłu żyć ter-
min wy po ży cze nia, ale tyl ko je den raz.
Nie uda nam się to jed nak, gdy ktoś już
ją za re zer wo wał. Oba wia liś my się, że to
mo że na szym czy tel ni kom nie spo do bać
się, ale ma my po zy tyw ny odzew. To uczy
po pro stu pew nej dy scy pli ny. 

Iza be la Wy pych pod kre śla, że na wet
oso by star sze chwa lą so bie no wą for mę
wy po ży czeń. Dla tra dy cjo na li stów na -
dal jest do stęp ny ka ta log kar tko wy, jed-
nak pra cow ni cy pod po wia da ją, aby nim
się nie su ge ro wać, bo tyl ko w In ter ne cie
znaj du ją się wszyst kie bie żą ce in for ma -
cje, do ty czą ce sta tu su książ ki (do ty czą -
ce wy po ży cze nia i ter mi nu zwro tu).

Ra do sław Ła ba rzew ski 

Już nie tyl ko pod gląd za so bów, ale rów nież in ter ne to we za ma -
wia nie ksią żek ofe ru je Bib lio te ka Pe da go gicz na w Płoc ku, któ ra
w tym ro ku ob cho dzi 55 uro dzi ny

Z do mu ła twiej



18 Sygnały Płockie

Wpro wa dze nie Unii Gos po dar czej
i Mo ne tar nej by ło du żym wyz wa niem dla
jed no czą cej się Eu ro py. Mia ło słu żyć roz-
wo jo wi i wzmoc nie niu gos po dar ki sta re go
kon ty nen tu oraz spra wić, by by ła bar dziej
kon ku ren cyj ną dla naj wię kszych gos po -
da rek świa ta.

Ogól ne ra my Unii Gos po dar czej i Mo -
ne tar nej zro dzi ły się już w la tach sie dem -
dzie sią tych. Utwo rzo no wte dy Eu ro pej ski
Sy stem Wa lu to wy oraz ECU (Eu ro pe an
Cur ren cy Unit), czy li Eu ro pej ską Jed nost -
kę Wa lu to wą. By ła to tzw. „wa lu ta ko szy -
ko wa”, na któ rą skła da ły się jed nost ki pie -
nięż ne państw człon kow skich (nie miec ka
mar ka sta no wi ła wów czas 1/3 jej war to -
ści). ECU by ła pun ktem od nie sie nia dla
na ro do wych wa lut oraz jed nost ką ob li cze -
nio wą w ope ra cjach fi nan so wych. Po stęp
w two rze niu Unii Gos po dar czej i Mo ne -
tar nej na stą pił po ra ty fi ka cji w 1986 ro ku
Jed no li te go Ak tu Eu ro pej skie go oraz po
po sie dze niu Ra dy w Ha no we rze w 1988

ro ku. Usta lo no wte dy no we kon cep cje,
ma ją ce przys pie szyć utwo rze nie Unii,
mię dzy in ny mi po przez wpro wa dze nie li -
be ra li za cji w przep ły wie ka pi ta łu. Ko lej -
nym bar dzo waż nym eta pem by ło wej ście
w ży cie Trak ta tu z Ma a stricht. Wpro wa -
dzał on do Trak ta tu o EWG art.3a mó wią -
cy, że dzia ła nia państw człon kow skich
i Wspól no ty obej mu ją, w opar ciu o po sta -
no wie nia ni niej sze go trak ta tu i zgod nie
z okre ślo nym w nim har mo no gra mem,
przy ję cie po li ty ki gos po dar czej, opar tej na
ści słej ko or dy na cji po li tyk gos po dar czych
państw człon kow skich, ryn ku wew nętrz -
nym, okre śle niu wspól nych ce lów i pro -
wa dzo nej w po sza no wa niu za sa dy gos po -
dar ki otwar te go ryn ku i wol nej kon ku ren -
cji (…) Po wyż sze dzia ła nia państw człon -
kow skich i Wspól no ty za kła da ją po sza no -
wa nie na stę pu ją cych klu czo wych za sad:
sta bil no ści cen, zdro wych fi nan sów pub-
licz nych i sto sun ków pie nięż nych oraz sta-
bil ne go bi lan su płat ni cze go.

Na stęp nym eta pem by ło utwo rze nie
Eu ro pej skie go In sty tu tu Mo ne tar ne go,
któ re go dzia łal ność by ła re gu lo wa na
przez art.117 TWE. Ar ty kuł ten wspo -
mi nał rów nież o za mia rach wpro wa -
dze nia eu ro pej skiej, jed no li tej wa lu ty
eu ro. Jed nak już 1999 ro ku In sty tut zo -
stał zlik wi do wa ny na rzecz Eu ro pej -
skie go Ban ku Cen tral ne go. Rów nież
w 1999 ro ku po wo ła no do ży cia sy stem
ban ków cen tral nych, w skład któ re go
wcho dzi Eu ro pej ski Bank Cen tral ny
oraz na ro do we ban ki cen tral ne państw
człon kow skich. Prio ry te to wym za da -
niem sy ste mu jest utrzy ma nie sta łe go
po zio mu cen, re a li zo wa nie po li ty ki
pie nięż nej Wspól not oraz wspo ma ga -
nie fun kcjo no wa nia sy ste mów płat ni -
czych. Za emi sję ban kno tów wew nątrz
Wspól no ty od po wie dzial ny jest EBC
oraz na ro do we ban ki cen tral ne. Od te -
go cza su pań stwa człon kow skie mu szą
dzia łać zgod nie z za sa da mi otwar te go
ryn ku. Mu szą za pew nić swo bod ny do -
stęp do wszyst kich pod mio tów gos po -
dar czych wew nątrz Unii oraz wo bec
państw trze cich.

Istot nym ele men tem Unii jest jed no li ta
jed nost ka mo ne tar na, czy li eu ro. Wa lu ta ta
obo wią zu je w 15 pań stwach człon kow skich
Są to: Bel gia, Niem cy, Gre cja, Hisz pa nia,
Fran cja, Ir lan dia, Wło chy, Luk sem burg,
Ho lan dia, Au stria, Por tu ga lia i Fin lan dia
oraz pań stwa bę dą ce człon ka mi Wspól no ty
od 2004: Sło we nia, Cypr i Mal ta. Wiel ka
Bry ta nia, Da nia i Szwe cja nie zde cy do wa ły
się na wstą pie nie do Unii Gos po dar czej
i Mo ne tar nej, ma jąc do te go pra wo wy ni ka -
ją ce z prze pi sów trak ta to wych.

Unia Gos po dar cza i Mo ne tar na, oprócz
du że go zna cze nia eko no micz ne go, ode gra -
ła tak że ol brzy mią ro lę w pog łę bia niu in te -
gra cji po li tycz nej i spo łecz nej posz cze gól -
nych państw na le żą cych do UE. Swo bo dy
gos po dar cze oraz po słu gi wa nie się wspól -
ną wa lu tą uła twia fun kcjo no wa nie nie tyl -
ko przed się bior stwom, ale rów nież posz -
cze gól nym oby wa te lom. Na le ży zwró cić
jed nak uwa gę na to, że w ostat nich la tach
zma la ło tem po wzro stu gos po dar cze go
państw stre fy eu ro. Nie po lep szy tej sy tu a -
cji za pew ne świa to wy kry zys gos po dar czy,
któ ry dot knął nie mal że wszyst kie gos po -
dar ki świa ta. To masz Szczęs ny

W Szko le Pod sta wo wej Nr 17 (20 li -
sto pa da) od był się VIII Mię dzysz kol ny
Kon kurs Pio sen ki Dzie cie cej, któ ry zor-
ga ni zo wa ła Agniesz ka Kral ka – na u czy -
ciel ka mu zy ki w tej pla ców ce. Cho ciaż
w li sto pa dzie au ra ra czej sza ro -bu ra to
w „Sie dem nast ce” świe ci ło i grza ło
słoń ce. Prze nie śliś my się w re a lia sło -
necz nej i tęt nią cej ryt ma mi Hisz pa nii.
Oprócz so lo wych pre zen ta cji kon kur so -
wych, pod czas obrad ju ry wy stą pi ły
szkol ne zes po ły: ta necz ne „Ogni ki”
i „Pląs”, chór „Mu zycz ne Iskier ki” oraz
sek cja te a tral na pod kie run kiem Mar ty -
ny Świą tek. 

Do po mo cy przy or ga ni za cji fe sti wa -
lu włą czy li się ab sol wen ci: Ma te usz
Lan kie wicz spra wo wał opie kę nad
sprzę tem nag łaś nia ją cym, a Syl wia Go -
ra jek po pro wa dzi ła ca łą im pre zę. To
właś nie z ini cja ty wy ab sol wen tów ma
się od być w tym ro ku szkol nym kon cert
z oka zji 10-le cia chó ru szkol ne go „Mu -
zycz ne Iskier ki”.

W tym ro ku do ry wa li za cji zgło si ło się
12 szkół pod sta wo wych. Spo za Płoc ka
by ły to szko ły ze Świę cień ca, Słup na
i Zy got, zaś mia sto re pre zen to wa ły: szko -
ły pod sta wo we Nr 1, 3, 5, 6, 11, 17, 18, 21
(Zes pół Szkół Nr 2) oraz 23. W ka te go rii
klas I-III ry wa li zo wa ło 17 ma łych wo ka -

li stów, a w ka te go rii klas IV -VI 20 ucz -
niów. W każ dej ka te go rii zo sta ły na gro -
dzo ne trzy miej sca oraz do dat ko wo
przyz na no po trzy wy róż nie nia. Naj waż -
niej szą na gro dą kon kur su jest Grand Prix
-zdo by ła ją San dra Cha bow ska z SP
w Świę cień cu. W młod szej ka te go rii, ju -
ry pod prze wod nic twem Be a ty Ka miń -
skiej z PO KiS-u, ro zdzie li ło miej sca na -
stę pu ją co: I – Kla u dia Trzciń ska z SP
w Świę cień cu, II – Adrian Cza cho row ski
z SP nr 1, III – Bar ba ra Cen drow ska z SP
nr 23. W star szej gru pie I miej sce za jął
Adrian Ko ne fał z SP nr 17, II – Na ta lia
Pa chel ska z SP w Świę cień cu, a III – To -
masz Mar ci niak z SP nr 23.

Głów nym ce lem kon kur su jest pro -
pa go wa nie pio sen ki dzie cię cej. Wy da -
je się, że dzie ci nie ma ją obec nie
„swo je go re per tu a ru”. Kie dyś ta ką
fun kcję speł nia ła Na tal ka Ku kul ska
i Maj ka Je żow ska. Te raz dzie ci chęt-
niej śpie wa ją pio sen ki zes po łu Fe el
czy Ka si Ce rek wic kiej za po mi na jąc
o tym, że pio sen ka dzie cię ca też mo że
być wyz wa niem. 

Atrak cyj ne na gro dy dla uczest ni ków
kon kur su m.in. ma ty do na u ki tań ca
z pły tą DVD, gry edu ka cyj ne wy po sa żo -
ne w pły ty, plu szo we za baw ki, puz zle,
ufun do wał Urząd Mia sta Płoc ka. ak

Zdro wa olim pia da
W ra mach re a li za cji za da nia z za kre su

och ro ny i pro mo cji zdro wia, 12 li sto pa da
w sie dzi bie Miej skie go Cen trum Roz wią -
zy wa nia Prob le mów Spo łecz nych Urzę du
Mia sta Płoc ka od był się etap re jo no wy
Ogól no pol skiej Olim pia dy Pro mo cji Zdro -
we go Sty lu Ży cia. W olim pia dzie udział
wzię ło 27 ucz niów z 14 szkół (7 gim na zjal -
nych i 7 szkół po nad gim na zjal nych). Oce-
nie po dle gał na pi sa ny przez ucz niów test
oraz udział w mi ni mum jed nej ak cji pro -
zdro wot nej w śro do wi sku szkol nym.

Zwy cięz cą w ka te go rii gim na zjal nej zo -
stał Pa weł Ka li wo da z Gim na zjum nr 4
w Płoc ku, II miej sce Ka ro li na Pa włow ska
z Gim na zjum nr 1 w Płoc ku, III miej sce
Kac per Dur ski z Gim na zjum nr 2 w Płocku.
W ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych
zwy cię ży ła Ewe li na Ka mer dyn z Zes po łu
Szkół im. Le o ka dii Ber ge ro wej w Płoc ku,
II miej sce za ję ła Al do na Rut kow ska z Zes -
po łu Szkół im. L. Ber ge ro wej w Płoc ku,

a III – Ma ciej Ry del Aka de mic kie LO przy
PWSZ w Płoc ku.

Zdo byw cy pier wszych miejsc bę dą re -
pre zen to wać nasz re jon w eta pie okrę go -
wym, or ga ni zo wa nym przez Ma zo wiec ki
Za rząd Okrę go wy PCK w War sza wie.

Or ga ni za to rem olim pia dy na szczeb lu
re jo nu był Za rząd Re jo no wy PCK w Płoc -
ku, a wspó łor ga ni za to ra mi: Urząd Mia sta
Płoc ka – Wy dział Zdro wia i Spraw Spo -
łecz nych, Ku ra to rium Oświa ty – De le ga tu -
ra w Płoc ku, Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -
E pi de mio lo gicz na, Od dział Oświa ty Zdro -
wot nej i Pro mo cji Zdro wia w Płoc ku.B. Ż.

In sty tut Na uk Eko no micz nych Pań st-
wo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej
w Płoc ku był or ga ni za to rem III Mię dzy na -
ro do wej Kon fe ren cji pod ha słem „Gos po -
dar ka w wa run kach in te gra cji eu ro pej -
skiej”,  któ ra od by ła się 21 li sto pa da 
w oś rod ku szko le nio wo -wy po czyn ko wym
w So czew ce.

Przy by łych na kon fe ren cję go ści
i uczest ni ków po wi tał rek tor PWSZ prof.
zw. dr hab. Ja cek Grzy wacz. Po ofi cjal -
nym otwar ciu obrad prof. Grzy wacz
wpro wa dził uczest ni ków kon fe ren cji
w jej te ma ty kę, do ko nu jąc krót kie go bi -
lan su zy sków i strat z ra cji na sze go człon -
kow stwa w Unii Eu ro pej skiej na róż nych
płasz czyz nach. Obra dy od by wa ły się
w trzech blo kach te ma tycz nych, któ re

koń czy ły się krót kim pod su mo wa niem
pro wa dzą ce go i dy sku sją. 

W kon fe ren cji wzię li udział przed sta wi -
cie le pre sti żo wych uczel ni kra jo wych
m.in. ze Szko ły Głów nej Han dlo wej
w War sza wie, Uni wer sy te tu Łódz kie go,
Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go,
przed sta wi cie le Pań stwo wych Wyż szych
Szkół Za wo do wych oraz pra cow ni cy na u -
ko wi z Pań stwo we go Agrar ne go Uni wer -
sy te tu w Hu ma niu na Ukra i nie, a tak że re -
pre zen tan ci przed się biorstw i ban ków.

Wszy scy uczest ni cy kon fe ren cji otrzy ma -
li wśród ma te ria łów in for ma cyj nych m.in.
pub li ka cję na u ko wą „Gos po dar ka w wa run -
kach in te gra cji eu ro pej skiej”, za wie ra ją cą
re fe ra ty wyg ło szo ne na kon fe ren cji.

Spon so ra mi kon fe ren cji by li: Urząd
Mia sta Płoc ka, Płoc ki Park Prze my sło wo -
-Tech no lo gicz ny, Hen czke Bu dow nic -
two, PE TRO Re mont, Cle an Ser vi ce
Płock, Pe tro tel Gru pa Or len, Bil da u&Bus -
smann Pol ska, PKO Bank Pol ski, Bank
Spół dziel czy w Sta rej Bia łej i Agen cja
Re wi ta li za cji Sta rów ki. M. Z.

Gos po dar ka
w Unii

Śpie wa ją ca „sie dem nast ka”

Unij ne dy le ma ty (5)

Unia Gos po dar cza i Mo ne tar na 
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Płock jest naj star szym mia stem Ma zo -
wsza i jed nym z naj star szych w kra ju.

W X i XI w. na Wzgórzu Tumskim pow sta-
je drew nia ny gród, sta no wią cy wczes no -
pia stow ską sie dzi bę. Od po cząt ków pań st-
wa pol skie go (od Miesz ka I i Bo le sła wa
I Chro bre go) Płock był głów nym oś rod -
kiem jed nej z pię ciu pro win cji Pol ski Pia s-
tow skiej – Ma zo wsza; był gro dem kasz te -
lań skim. W la tach 1037-1047 Płock był
sto li cą pań stwa Ma sła wa (Mie cła wa), a od
1075 r. – bi skup stwa ma zo wiec kie go (płoc -
kie go), któ re ufun do wał Bo le sław II Szczo -
dry (zwa ny tak że Śmia łym). Ugrun to wa ło
to zna cze nie mia sta w tym re gio nie Pol ski. 

W 1079 ro ku umie ra naj star szy syn 
Ka zi mie rza Od no wi cie la – Bo le sław II
Szczo dry. Wła dzę w pań stwie obej mu je je -
go młod szy brat – Wła dy sław I Her man,
któ ry do tej po ry rzą dził jed ną z dziel nic
pań stwa – Ma zo wszem. Nie za bie gał on
jed nak ni gdy o ko ro nę kró lew ską. Od te go
mo men tu Płock na le ży uz nać za cen trum
dys po zy cyj ne wła dzy mo nar szej – czy li
fak tycz ną sto li cę Pol ski. Przez pier wsze la -
ta od śmier ci Wła dy sła wa I Her ma na trwa
spór je go sy nów – Zbi gnie wa i Bo le sła wa
III Krzy wo u ste go – o to, kto ma stać na
cze le pań stwa. Na prze ło mie 1107 i 1108 r.
uda ło się Krzy wo u ste mu wy gnać bra ta
i prze jąć ca łą wła dzę w swo je rę ce. Był on
nie ko ro no wa nym wład cą Pol ski, któ rej sto -
li cą po zo stał Płock. Sy tu a cja zmie ni ła się
po śmier ci księ cia. Po zo sta wił te sta ment, na
mo cy któ re go kraj po dzie lo ny zo stał na
dziel ni ce. In ten cją Bo le sła wa by ło za po bie -
że nie woj nom do mo wym po je go śmier ci
i unik nię cie walk o suk ce sję. Od 1138 ro ku
Płock był sto li cą dziel ni cy ma zo wiec kiej
oraz mia stem re zy den cjo nal nym naj pierw
ksią żąt ma zo wiec kich, póź niej płoc kich. 

W 1237 ro ku bi skup płoc ki Piotr I Pół -
ko zic na dał Płoc ko wi przy wi lej lo ka cyj ny
na pra wie pol skim – czy li pra wa miej skie.
Do ku ment zo stał wy sta wio ny w po ro zu -
mie niu z księ ciem ma zo wiec kim Kon ra -
dem I Ma zo wiec kim. Na stęp nie Sie mo wit
I (syn księ cia Kon ra da) w 1255 ro ku po -
twier dził i roz sze rzył przy wi le je Płoc ka.
Od 1322 r. Płock prze sta je być włas no ścią
bi sku pią. W la tach 1329-1356 Księ stwo
Płoc kie by ło len nem cze skim. W okre sie
od 1351 do 1370 Płock i Ma zo wsze znaj -
do wa ły się pod bez poś red nią wła dzą kró la
Ka zi mie rza III Wiel kie go. Wte dy to pow-
sta ją for ty fi ka cje miej skie, no wy go tyc ki
za mek oraz ko ściół far ny, a przy nim naj -
star sza płoc ka pa ra fia – św. Bar tło mie ja.
W 1435 ro ku ksią żę Wła dy sław I na dał
mia stu peł ne pra wo cheł miń skie.

W 1495 ro ku, po bez po tom nej śmier ci
ostat nie go księ cia płoc kie go Ja nu sza II, król
Jan Ol bracht zlik wi do wał Księ stwo Płoc kie
i na stą pi ła je go in kor po ra cja do Ko ro ny
(Kró le stwa Pol skie go). Płock stał się sto li cą
wo je wódz twa i sie dzi bą sta ro stwa płoc kie -
go. Na cze le wo je wódz twa stał wo je wo da
po wo ły wa ny bez poś red nio przez kró la, zaś
po wia tem kie ro wał naj pierw kasz te lan,
a po tem sta ro sta. W 1558 r. król Zyg munt II
Au gust poz wo lił mia stu na swo bod ny wy -
bór bur mi strza i wój ta. 

Po II roz bio rze Pol ski (1793) wo je wódz -
two płoc kie wraz z ca łym za chod nim

Ma zo wszem do sta ło się pod pa no wa nie
pru skie. Wła dze pru skie z ziem za bra nych
Pol sce utwo rzy ły wów czas no wą pro win -

cję – tzw. Pru sy Po łud nio we i po dzie li ły ją
na dwa de par ta men ty: poz nań ski i łę czyc -
ki, w któ rych utwo rzo no Ka me ry. Wo je -
wódz two płoc kie po cząt ko wo włą czo no do
Ka me ry Łę czyc kiej. Na po cząt ku 1794 ro -
ku Ka me rę Łę czyc ką prze nie sio no do
Piotr ko wa Try bu nal skie go. De par ta ment
piotr kow ski po dzie lo no na 27 po wia tów –
w tym po wiat płoc ki. W czer wcu 1795 ro -
ku utwo rzo no trze ci de par ta ment Prus Po -
łud nio wych – wy bór padł na Płock. Ca ły
te ren po dzie lo no wów czas na 15 okrę gów;
Płock był sie dzi bą jed ne go z nich. 

W wy ni ku III roz bio ru Pol ski (1795)
wła dze pru skie, po otrzy ma niu no -

wych ziem na pra wym brze gu Wi sły i Bu -
gu, utwo rzy ły no wą pro win cję – Pru sy No -
wow schod nie, w skład któ rej we szły dwa
de par ta men ty: bia ło stoc ki i płoc ki. Sie dzi -
bą de par ta men tu był Płock, w któ rym mia -
ły swo je sie dzi by wła dze re gen cji, zaj mu -
ją cej się spra wa mi są dow nic twa. Płoc ka
re gen cja obej mo wa ła aż 15 okrę gów, za -
rów no po le wej jak i pra wej stro nie Wi sły.

Utwo rze nie Księ stwa War szaw skie go
w 1807 ro ku spo wo do wa ło no wy po dział

ad mi ni stra cyj ny kra ju – tym ra zem na 10
de par ta men tów. Płock zo stał sto li cą de -
par ta men tu płoc kie go, obej mu ją ce go pra -
wie ca łe Ma zo wsze, po nie waż był naj wię -
kszym mia stem w de par ta men cie. 

Kon gres Wie deń ski w 1815 ro ku przy -
niósł wiel kie zmia ny w Eu ro pie – głów nie
te ry to rial ne i po li tycz ne. Utwo rzo no au to -
no micz ne Kró le stwo Pol skie, po wią za ne
z im pe rium car skim. Płock i daw ne wo je -
wódz two zna laz ły się na naj bliż sze 100 lat
pod pa no wa niem ro syj skim. 

Wstycz niu 1816 r. wpro wa dzo no kole-
jny po dział ad mi ni stra cyj ny; w miej -

sce do tych cza so wych 10 de par ta men tów
po wo ła no 8 wo je wództw, w tym wo je -
wódz two płoc kie. Gra ni ce wo je wódz twa
płoc kie go pra wie nie róż ni ły się od gra nic
daw ne go de par ta men tu, je dy nie za miast
daw ne go po wia tu wy szo grodz kie go utwo r-
zo no okręg płoc ki. Płock za czął więc peł nić
po now nie pod wój ną ro lę – mia sta wo je -
wódz kie go i jed no cześ nie po wia to we go,
sta jąc się sie dzi bą sze re gu urzę dów oraz są -
dów.

W 1817 ro ku ro ze bra no sta ry ra tusz, sto -
ją cy poś rod ku ryn ku, ja ko moc no znisz -
czo ny i nie na da ją cy się do dal sze go użyt -
ko wa nia. Pod ję to sta ra nia, ma ją ce na ce lu
bu do wę no we go ra tu sza. Po kil ku la tach
pro jekt no we go ra tu sza pow stał w urzę dzie
Ge ne ral ne go Bu dow ni cze go. Obec ny bu -
dy nek ra tu sza wznie sio no w la tach 1824-

1825 wg pro jek tu Ja ku ba Ku bic kie go –
jed ne go z naj wy bit niej szych ar chi tek tów
okre su kla sy cyz mu (twór cy m.in. Bel we -
de ru w War sza wie). Po cząt ko wo sta no wił
je dy nie środ ko wą część obec ne go gma chu.
W 1838 r. oka za ło się, że ra tusz jest za
cias ny i za czę to za sta na wiać się nad je go
roz bu do wą. Za ku pio no ka mie ni ce przy leg -
łe do ra tu sza od stro ny po łud nio wej, prze -
pro wa dzo no w nich wie le adap ta cji, a ca -
łość ro bót za koń czo na zo sta ła w po ło wie
1849 ro ku. W la tach 1850-1854, za ku pio ne
i za a dap to wa ne ka mie ni ce włą czo no do
zes po łu ra tu szo we go. W 1928 r. za ku pio no
ko lej ną ka mie ni cę, przy leg łą do ra tu sza od
stro ny pół noc nej. Na stęp nie w la tach 1938-
1940 prze pro wa dzo no ge ne ral ny re mont
ra tu sza z ujed no li ce niem fa sa dy. 

W cza sie Pow sta nia Li sto pa do we go, 23
wrześ nia 1831 r. w płoc kim ra tu szu od by ła
się ostat nia sal wo wa na (czy li odro czo na na
czas nie o kre ślo ny) se sja Sej mu Kró le stwa
Pol skie go. Po pow sta niu wła dze car skie sil-
nie ogra ni czy ły au to no mię Kró le stwa –
znie sio no Sejm, prze sta ła obo wią zy wać
Kon sty tu cja, woj sko pol skie wcie lo no do

ar mii ro syj skiej. W 1837 r. w ce lu ści ślej -
szej uni fi ka cji i pod po rząd ko wa nia Kró le -
stwa Pol skie go ca ra to wi, prze mia no wa no
wo je wódz twa na gu ber nie, a ko mi sje wo je -
wódz kie na rzą dy gu ber nial ne. W la tach:
1845, 1867 i 1895 wpro wa dza no zmia ny
ad mi ni stra cyj ne, jed nak Płock był sie dzi bą
gu ber ni nie przer wa nie aż do 1915 ro ku.

W cza sie I woj ny świa to wej (w 1915 r.)
wła dze nie miec kie znio sły po dział na gu -
ber nie, po zo sta wia jąc po dział na po wia ty.
Te ren gu ber ni płoc kiej zo stał włą czo ny
w skład tzw. Je ne rał Gu ber na tor stwa
War szaw skie go, a w 1916 r. utwo rzo no
w Płoc ku gu ber na tor stwo wo jen ne, któ re
spra wo wa ło na dzór woj sko wy nad po wia -
ta mi by łej gu ber ni płoc kiej. 

Odzy ska nie przez Pol skę nie po dleg ło ści
w 1918 r. spo wo do wa ło ko niecz ność

wpro wa dze nia no we go po dzia łu te ry to rial -
ne go. Na mo cy usta wy z 2 sier pnia 1919 r.
daw ne 10 gu ber ni Kró le stwa Pol skie go we -
szło w skład no wych 5 wo je wództw. Po wiat
płoc ki by łej gu ber ni zo stał włą czo ny do wo -
je wódz twa war szaw skie go. Płock stra cił
ran gę mia sta wo je wódz kie go, sta jąc się tyl -
ko sie dzi bą władz po wia to wych. Przez ca ły
nie mal okres 20-le cia mię dzy wo jen ne go
czy nio no jed nak sta ra nia o uw zględ nie nie
Płoc ka ja ko sie dzi by wo je wódz twa w przy -
szłym po dzia le ad mi ni stra cyj nym. Płock
nie prze stał jed nak peł nić ro li cen trum re -
gio nu i po zo sta wał na dal oś rod kiem o ska li

po nad po wia to wej. Wie le zlo ka li zo wa nych
tu urzę dów i in sty tu cji świec kich oraz ko ś-
ciel nych swym za się giem obej mo wa ło kil -
ka, a na wet kil ka na ście po wia tów. 

W cza sie II woj ny świa to wej po wiat płoc ki
zo stał włą czo ny do Rze szy Nie miec kiej
i wszedł w skład re jen cji cie cha now skiej okrę -
gu Pru sy Wschod nie. Oku pant opu ścił Płock
21 stycz nia 1945 ro ku o godz. 2 w no cy.

Po II woj nie świa to wej (przy naj mniej
for mal nie) przy ję to za sa dę ciąg ło ści obo -
wią zy wa nia pra wa, co spo wo do wa ło, że
re ak ty wo wa no sa mo rząd te ry to rial ny fun -
kcjo nu ją cy w okre sie przed wo jen nym. Sa -
mo rząd ten pracował na pod sta wie tzw.
usta wy sca le nio wej z 1933 r. oraz usta wy
z 11 wrześ nia 1944 r. o or ga ni za cji i za kre -
sie dzia ła nia rad na ro do wych. Zgod nie
z ty mi prze pi sa mi or ga na mi wy ko naw czy -
mi sa mo rzą du te ry to rial ne go by ły: 

– w gmi nach i mia stach – za rzą dy;
– w po wia tach – wy dzia ły po wia to we

(na cze le któ rych sta li sta ro sto wie ja ko
przed sta wi cie le or ga nów ad mi ni stra cji
rzą do wej);

– w wo je wódz twach – wy dzia ły wo je -
wódz kie na cze le z wo je wo dą.

Or ga na mi sta no wią cy mi sa mo rzą dów by -
ły ra dy na ro do we, po cho dzą ce z de le go wa -
nia. Na le ży pod kre ślić, że obok sa mo rzą du
te ry to rial ne go w po wia tach i wo je wódz -
twach dzia ła ły te re no we or ga ny ad mi ni stra -
cji rzą do wej zes po lo nej i nie zes po lo nej. Du -
a li stycz ny sy stem or ga nów te re no wych fun -
kcjo no wał w Pol sce do 1950 ro ku. Zgod nie
z art. 32 usta wy z 20 mar ca 1950 r. o te re no -
wych or ga nach jed no li tej wła dzy pań stwo -
wej znie sio no związ ki sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, a ich ma ją tek z mo cy pra wa stał się
ma jąt kiem Pań stwa. Na mo cy art. 35 usta wy
znie sio no urzę dy wo je wódz kie i sta ro stwa.
Ra dy na ro do we w gmi nach, mia stach
i dziel ni cach wię kszych miast, po wia tach
i wo je wódz twach sta ły się te re no wy mi or ga -
na mi jed no li tej wła dzy pań stwo wej. Sa mo -
rząd te ry to rial ny w Pol sce prze stał ist nieć.

Płock w dal szym cią gu na le żał do wo je -
wódz twa war szaw skie go (1945-1975), peł -
niąc fun kcję mia sta po wia to we go i po wia tu
miej skie go. Do pie ro po 56 la tach przer wy
Płock otrzy mał po now nie sta tus mia sta wo -
je wódz kie go. Sta ło się to na mo cy usta wy
uch wa lo nej przez Sejm 28 ma ja 1975 r.
Zlik wi do wa ła ona po wia ty i wpro wa dzi ła
dwu stop nio wy po dział te ry to rial ny. No wa
ad mi ni stra cja obej mo wa ła 49 wo je wództw
i po nad 2 tys. gmin. Wo je wódz two płoc kie
by ło jed nym z naj mniej szych. 

Z dniem 1 stycz nia 1999 r., w wy ni ku
ko lej nej re for my ad mi ni stra cyj nej, Płock
utra cił sta tus mia sta wo je wódz kie go i stał
się sie dzi bą po wia tów: ziem skie go
i grodz kie go. Te ry to rial nie po wiat płoc ki
(ziem ski) przy na le ży do wo je wódz twa
ma zo wiec kie go. W je go skład wcho dzi 12
gmin wiej skich oraz 3 gmi ny miej sko -
wiej skie. Gmi ną miej ską wy dzie lo ną
z po wia tu ziem skie go (czy li po wia tem
grodz kim) jest mia sto Płock, któ re po sia -
da ta kie sa me pra wa jak po wiat ziem ski.

mgr Mar cin Kę czkow ski

PS Au tor jest ab sol wen tem Wy dzia łu
Ad mi ni stra cji Szko ły Wyż szej im. Pa wła
Włod ko wi ca w Płoc ku i la u re a tem kon kur -
su „Dy plom Dla Płoc ka”, a po wyż szy tekst
jest frag men tem na gro dzo nej pra cy.

Jak kształ to wał się Płock



20 Sygnały Płockie

Pru sa cy wkra cza jąc do Płoc ka w 1793 r.
za sta li śred nio wiecz ny układ mia sta oto -
czo ne go jesz cze moc no znisz czo ny mi,
mu ra mi miej ski mi. Po za ni mi, oprócz czte -
rech ko ścio łów i trzech klasz to rów, by ły
ogro dy, po la upraw ne i ba gna. Pier wszy
plan prze bu do wy mia sta au tor stwa Gőppn-
e ra, pow stał już w 1793 ro ku. „Wy cho -
dząc” po za śred nio wiecz ne mu ry – wyz na -
czał no wy układ ulic z no wy mi dziel ni ca -
mi Płoc ka, ja ko sto li cy de par ta men tu. Śro -
dek cięż ko ści na ma pie ad mi ni stra cyj nej
prze su nię ty zo stał na wschód na plac Pa -
nień ski, prze mia no wa ny póź niej na Col le -
gien Platz (dziś pl. Obroń ców War sza wy),
gdzie poś rod ku mia ła zo stać wy bu do wa na
ka me ra – re pre zen ta cyj ny gmach władz
pru skich. W 1798 r. Schőnwald w swym
pla nie roz sze rzył nie co ob szar za gos po da -
ro wa nia te re nu i prze wi dy wał wpro wa dze -
nie po przecz ne go ukła du ulic. Plan
Schmid ta z 1803 r., któ ry za kła dał roz bu -
do wę ulic do dzi siej szych al. Ko by liń skie -
go i Ki liń skie go, przy niósł osta tecz ne roz -
wią za nie, m.in. roz biór kę za chod niej czę ś-
ci mu rów i upo rząd ko wa nie dziel ni cy ży -
dow skiej oraz prze nie sie nie ka me ry
w część pół noc ną pla cu Pa nień skie go. Pla -
ny pru skie, cho ciaż by bu do wy uli cy Tum-
skiej, re a li zo wa ne by ły przez wła dze pol-
skie w okre sie Księ stwa War szaw skie go
i Kró le stwa Kon gre so we go. Choć by li tu
dość krót ko, to wy gląd Płoc ka do lat 60.
ubieg łe go wie ku wyz na czy ła właś nie pru s-
ka kon cep cja ur ba ni stycz na.

Od da nie kli ma tu

– Kie dy po ja wił się po mysł bu do wy dru -
giej, hi sto rycz nej czę ści mu ze um i przez na -
cze nia jej na ek spo zy cje re gio nal ne sta nę -
liś my przed prob le mem sce na riu sza wy s-
ta wy – mó wi Bar ba ra Ry dzew ska z Dzia -

łu Hi sto rii Mu ze um Ma zo wiec kie go
w Płoc ku. – Roz ma wia liś my z ko le ga mi –
El żbie tą Po pio łek i To ma szem Kor da lą –
jak każ dy wi dzi tę re gio nal ną wy sta wę.

W efek cie  zde cy do wa liś my się na przy ję -
cie kon cep cji, któ ra po ka zy wa ła by dzie je
mia sta na tle hi sto rii Ma zo wsza i na da liś -
my jej ro bo czy ty tuł „X wie ków Płoc ka”.
Za cho wu jąc po rzą dek chro no lo gicz ny
chcie liś my po ka zać na ji stot niej sze za gad -
nie nia w dzie jach Płoc ka. Bar ba ra Ry -
dzew ska wspól nie z El żbie tą Po pio łek pra-
co wa ły nad czę ścią obej mu ją cą okres od
XVIII wie ku po la ta 80. XX w.

– W pew nym mo men cie prac kon cep -
cyj nych do szłyś my do okre su pru skie go.
Wie dząc, ja kie pięt no od cis nął na mie ście,
by ło dla nas jas ne, że mu si my go po ka zać.
Na ji stot niej szą sfe rą zmian, obok zmian
w gos po dar ce, ad mi ni stra cji i sfe rze kul-
tu ry, by ły te zwią za ne z ur ba ni sty ką. Szan-
sę na od da nie kli ma tu epo ki pru skiej da -
wa ły dwa te ma ty: ist nie ją ce do dziś przed-
mie ście wy szo grodz kie i zgro ma dzo ne
w mu ze um zbio ry ma so ni ków. Po sta no wi -
łyś my po łą czyć te odleg łe i jed no cześ nie
bli skie so bie wąt ki (jed na z płoc kich lóż
ma soń skich, któ re za ło żo ne zo sta ły w la -
tach 1803, 1804 mia ła sie dzi bę w bu dyn -
ku ober ży przy Col le gien Platz, obec nie
ul. Ko ściusz ki 9) – do da je Ry dzew ska.
Stąd po mysł po zy ska nia drzwi sprzed 200
lat na po trze by no wej ek spo zy cji, a w bu -
dyn ku przy pl. Obroń ców War sza wy
wsta wie nia ich wier nej ko pii. W stycz niu
2007 r. pra cow ni cy mu ze um skon tak to -
wa li z miesz kań ca mi po se sji. 

– Przed sta wi liś my nasz po mysł i tak się
zło ży ło, że wspól no ta przy stę po wa ła właś -

nie do re no wa cji bu dyn ku, więc przy sta li
na na szą pro po zy cje, z du żą życz li wo ścią
– tłu ma czy B. Ry dzew ska. Mu ze um mu -
sia ło rów nież zo bo wią zać się, że po wy ję -
ciu z bu dyn ku drzwi zo sta ną pod da ne
kon ser wa cji. Ek sper ty zę au ten tycz no ści
wy ko nał mgr Zbi gniew Na wroc ki,
warstw ma lar skich drzwi – Ka ta rzy na Da -
niel z To ru nia. Oka za ło się, że jest ich je -
de na ście. 

Hi sto ria jed ne go bu dyn ku

Na pod sta wie do ku men tów z Ar chi -
wum Głów ne go Akt Daw nych w War -
sza wie i płoc kie go są du moż na stwier -
dzić, że bu dy nek po cho dzi z prze ło mu
1799 i 1800 ro ku. – W pla nie Schőnwal -
da uw zględ nio ny był ja ko pla no wa ny do
bu do wy. W pla nie Schmid ta jest za pi sa -
ny ja ko już ist nie ją cy bu dy nek mu ro wa -
ny. 2 mar ca 1799 r. Ka rol Fry de ryk
Wil helm Cy ry a cy lub Ci ria ci – ka pi tan
wojsk pru skich sta cjo nu ją cych w Płoc ku
pod pi sał kon trakt z wła dza mi mia sta na

dzier ża wę grun tu. Nie o po dal nie go
miesz kał kpt. Kap pe, a na prze ci wleg łej
pie rzei – ma jor Ho ym. Dom w rę kach
te go ofi ce ra po zo sta wał do 1821 r., kie -
dy to zo stał sprze da ny w dro dze li cy ta cji
pub licz nej. – Cy ry a cy, wte dy już ma jor,
mu siał sprze dać go za dłu gi. Na mo cy
wy ro ku Try bu na łu Cy wil ne go Wo je -
wódz twa Płoc kie go ma ją tek wraz z bu -
dyn kiem prze szedł w rę ce kup ca płoc -
kie go Ja na Jo a chi ma Les se ra. Od Les -
se ra ku pi li go Wa len ty i Ka ta rzy na (z
Cza plic kich) Gro chow scy, a po tem do -
stał się w rę ce pp. Kon wic kich – wy mie -
nia B. Ry dzew ska. Kom po zy tor, dy ry -
gent i pe da gog, a tak że bar dzo ak tyw ny
spo łecz nik Wa cław Lach man na był go
wraz z sio strą An ną w l. 1910 – 1912 ja -
ko spa dek po bab ce. 

Do bry ko niec hi sto rii

Zbie ra nie niez będ nych do ku men ta cji,
ek sper tyz do tzw. tran slo ka cji drzwi wy -
ma ga ło 2 lat pra cy. Pra ca nad ko pią oko ło
dwóch mie się cy. Zo sta ła wy ko na na
z drew na sos no we go. Na do le jest na pis
in for mu ją cy, że jest to ko pia ory gi na łu,
któ ry znaj du je się w Mu ze um Ma zo wiec -
kim. Ko pia to za słu ga fir my Bil da u&Bus -
sman Pol ska, któ ra zaj mo wa ła się m.in.
wy mia ną sto lar ki okien nej i drzwi
w opac twie po be ne dyk tyń skim. Od biór
na stą pił pod ko niec li sto pa da. 

Ory gi nał cze ka na za bie gi kon ser wa tor -
skie, a po tem zo sta nie w mu ze um. –
Chce my, aby osa dzo ne na wy sta wie drzwi
speł ni ły na sze wy o bra że nia i po mog ły
stwo rzyć kli mat cza sów pru skich, że by
poz wo li ły zwie dza ją cym ek spo zy cję po -
czuć czas, w któ rym się zna le źli, oce nić
ska lę zmian – pod su mo wu je Bar ba ra Ry -
dzew ska. Ra do sław Ła barzewski

Dwa la ta sta rań i uda ło się. Drzwi z do mu Lach ma na są już w zbio rach Mu ze um Ma zo wiec kie go, a w bu dyn ku przy pl. Obroń ców War sza wy 1 jest ich wier na ko pia

O nie po dleg ło ści – w róż nych jej as pek -
tach: uwa run ko wa niach hi sto rycz nych, do -
świad cze niach pier wszych lat, suk ce sach
i po raż kach, pa trio tycz nych po sta wach
spo łe czeń stwa na po cząt ku mi nio ne go stu -
le cia i obec nie – mó wi li: prof. An drzej
Choj now ski (kie row nik Za kła du Hi sto rii
XX wie ku In sty tu tu Hi sto rycz ne go Uni w-
er sy te tu War szaw skie go, czło nek Ra dy
Na u ko wej Pol skie go Słow ni ka Bio gra ficz -
ne go i czło nek Ra dy Mu ze um Hi sto rii Pol-
ski, wi ce prze wod ni czą cy Ko le gium In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej), dr Sła wo mir
So wiń ski (po li to log i so cjo log, adiunkt
w Ka te drze Hi sto rii Idei i Dok tryn Po li -
tycz nych Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na
Wy szyń skie go), prof. Pa weł Śpie wak
(so cjo log, pub li cy sta, kie row nik Za kła du
Hi sto rii My śli Spo łecz nej w In sty tu cie So -
cjo lo gii UW). 

Co przy nio sła nam nie po dleg łość? Po
123 la tach odro dzi ła się Pol ska ja ko re -
pub li ka par la men tar no -de mo kra tycz na.
By ło to pań stwo wie lo na ro do wo ścio we

(w sen sie et nicz nym aż 1/3 lud no ści nie
by ła Po la ka mi) – co przys pa rza ło do dat -
ko wych prob le mów – usy tu o wa ne mię -
dzy dwo ma mo car stwa mi. Pod sta wo wym
wyz wa niem by ło bu do wa nie od pod staw
ad mi ni stra cji i sca le nie w je den or ga nizm
3 za bo rów, w któ rych pa no wa ły róż ne
pra wa, pro ce du ry i oby cza je. 

Na rze ka my cza sem, że obec nie jest za
du żo par tii, mno żą cych się na oka zję wy -
bo rów. A do pier wszych wy bo rów
w 1919 ro ku sta nę ło kil ka dzie siąt par tii!
Przy ta kim ro zdrob nie niu nie ła two by ło
co kol wiek prze for so wać w par la men cie.
Ale spo ro ele men tar nych rze czy (mi mo
spo rów, kłót ni, wręcz awan tur) uda ło się
za ła twić jak np. kon kor dat z Wa ty ka nem,
ure gu lo wa nie sto sun ków z mniej szo ścia -
mi na ro do wy mi, re for ma wa lu to wa Grab-
skie go. Mo del gos po dar ki wol no ryn ko -
wej miał swo je uza sad nie nie, ale gdy
trze ba by ło (jak w przy pad ku za gro żo -
nych upad kiem ko pal ni w cza sie kry zy -
su), aby pań stwo in ter we nio wa ło. Re a li -

zo wa no sztan da ro we in we sty cje: port
w Gdy ni i Cen tral ny Okręg Prze my sło -
wy. Dłu go fa lo wych pla nów nie zdą żo no
zre a li zo wać, ale osią gnię to to, co naj waż -
niej sze – zbu do wa no na ro do wą toż sa -
mość, któ ra poz wo li ła oj czyź nie prze tr-
wać w la tach cięż kiej pró by II woj ny
świa to wej – mówił prof. Chojnowski. 

Sła wo mir So wiń ski sku pił się z ko lei na
po ję ciu su we ren no ści. Czy dziś Pol ska jest
su we ren na? Oka zu je się, że od po wiedź
wca le nie mu si być jed noz nacz na, bo wiem
po ję cie to prze cho dzi pew ną ewo lu cję.
W tra dy cyj nym ro zu mie niu, uksz tał to wa -
nym w XVI wie ku, je go kwin te sen cją by ła
mak sy ma cu ius re gio, eius re li gio (czy ja
wła dza te go re li gia). W XIX wie ku re li gia
mia ła już mniej sze zna cze nie i su we ren -
ność spro wa dza ła się do nie za leż no ści
pań stwa od wszel kich czyn ni ków zew -
nętrz nych. Od po ło wy XX wie ku, gdy za -
czę ły two rzyć się zrę by Unii Eu ro pej skiej,
na stą pi ła ko lej na mo dy fi ka cja su we ren no -
ści, któ rą spro wa dzo no do zdol no ści pań st-
wa do zas po ka ja nia po trzeb swo ich oby-
wa te li. W ta kim ro zu mie niu, re zy gna cja
z czę ści swo ich praw, słu żą ca w kon sek -
wen cji oby wa te lom, nie usz czu pla su we -
ren no ści pań stwa. Je śli oby wa te le chcą, to
mo gą część wła dzy pań stwo wej zde po no -
wać w rę ce wła dzy po nad pań stwo wej i tak

sta je się z chwi lą przy stę po wa nia ko lej -
nych państw do Unii Eu ro pej skiej.

Z ba dań prze pro wa dzo nych przez Pa -
wła Śpie wa ka wy ni ka, że Po la cy co raz
bar dziej utoż sa mia ją się ze swo ją oj czyz -
ną, uwa ża ją się w zde cy do wa nej wię k-
szo ści za pa trio tów, jak kol wiek... jest to
dość czę sto pa trio tyzm oka zjo nal ny i wy -
biór czy: utoż sa mia my się z na ro dem, ale
już nie z je go kon kret ny mi przed sta wi -
cie la mi, lu bi my Po la ków, ale już nie ko -
niecz nie swo je go są sia da, de kla ru je my,
że chce my pra co wać dla kra ju, ale jak
tra fi się oka zja, chęt nie wy jeż dża my za -
gra ni cę. 

Pa ra dok sal nie, im bar dziej Pol ska
wcho dzi w struk tu ry Unii, im bar dziej
otwie ra się na świat, tym po czu cie wię -
zi na ro do wej jest w Po la kach moc niej -
sze. I choć wie dza hi sto rycz na u wię -
kszo ści z nas nie jest zbyt bo ga ta, to
utoż sa mia nie się z na ro dem ma za ko rze -
nie nie właś nie w hi sto rii, sze ro ko po ję -
tej tra dy cji. 

Po ło wa Po la ków w ostat nich ba da -
niach de kla ru je, że jest go to wa od dać ży -
cie za oj czyz nę. W cza sach po ko ju wy da -
je się to ła twiej sze (bo odleg łe?) niż by cie
pa trio tą na co dzień. Na le ży ro bić wszys-
t ko, aby te go wy ni ku ba dań nie trze ba by -
ło we ry fi ko wać w prak ty ce. E.J.

W ra mach cy klu im prez, zwią za nych z 90. rocz ni cą odzy ska nia nie po dleg ło -
ści, Mu ze um Ma zo wiec kie za pro si ło (13 li sto pa da) trzech zna nych go ści na
roz mo wę na temat

Nie po dleg ła, czy li ja ka?

Drzwi do hi sto rii

*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*
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Ju bi le u szo wy, dwu dzie sty rok współ -
pra cy Płoc ka z Dar mstadt był wy jąt ko -
wo bo ga ty w im pre zy...

– Po pu la ry zo wa nie kul tu ry na sze go za -
chod nie go są sia da jest jed nym z pod sta wo -
wych za dań Do mu Dar mstadt. W tym ro ku
w na szej pla ców ce zor ga ni zo wa liś my po -
nad 30 im prez, pod czas któ rych pro mo wa -
liś my nie miec kich pla sty ków, poe tów, mu -
zy ków, fo to gra fi ków, ki no nie miec kie
w wer sji ory gi nal nej i ki no do ku men tu nie -
miec kie go. Szcze gól nie za le ży nam na mło -
dych od bior cach kul tu ry, któ rzy nie ma ją
ba ga żu złych do świad czeń i nie kie ru ją się
ste re o ty pa mi. Po ofi cjal nym unor mo wa niu
sto sun ków z Niem ca mi – Ukła dzie Zgo rze -
lec kim z 1950 ro ku, li ście bi sku pów pol s-
kich do bi sku pów nie miec kich w 1966 ro ku,
wi zy cie kan cle rza Wil li Bran dta w 1970 ro -
ku i Trak ta cie o do brym są siedz twie z 1991
ro ku – współ pra ca mię dzy pań stwo wa ukła -
da się bar dzo do brze, ale jak roz ma wiam
z ludź mi to oka zu je się, że ja kieś, nie do
koń ca spre cy zo wa ne, oba wy przed Niem ca -
mi wciąż ist nie ją. Nie uf ność na ogół bu dzi
to, co niez na ne. Chcie li byś my, aby płoc cza -
nie poz na li są sia dów, ich kul tu rę, oby cza je,
punkt wi dze nia pod pa trzy li to co do bre.

Kon tak ty z Dar mstadt zo sta ły na wią -
za ne kie dy ist nia ły jesz cze dwa pań stwa
nie miec kie...

– Trze ba pod kre ślić, że już wte dy
w Płoc ku i w Dar mstadt zna le źli się lu -
dzie, do ce nia ją cy war tość po ko jo wej
współ pra cy, do strze ga ją cy po trze bę bliż -
szych kon tak tów. Ów czes ny nad bur mistrz
Dar mstadt Gűnter Met zger, któ ry w 1988
ro ku pod pi sy wał z na mi umo wę o współ -
pra cy, życz li we za in te re so wa nie Płoc kiem
prze ka zał swo im na stęp com. 

Ba zą tej współ pra cy stał się po byt Er n-
sta Hof fman na w Płoc ku na po cząt ku XIX
wie ku. Dla nie go sa me go – poe ty, kom po -

zy to ra, ry sow ni ka, czło wie ka o bar dzo
sze ro kich za in te re so wa niach – po byt w ta -
kim ma łym mie ście był dość uciąż li wy, ale
mia sto po la tach, dzię ki nie mu, wie le zy -
ska ło m.in. Dom Dar mstadt przy Sta rym
Ryn ku, odre sta u ro wa ny w la tach 1994 –
1996 za pie nią dze Fun da cji Współ pra cy
Pol sko -Nie miec kiej oraz obu miast: Dar -
mstadt i Płoc ka. Zna czą ce oży wie nie kon-
tak tów pol sko -nie miec kich na stą pi ło wraz
z na ro dze niem się ru chu So li dar no ści.

Czy jesz cze gdzieś w Pol sce fun kcjo -
nu je po dob na do Do mu Dar mstadt
pla ców ka?

– Chy ba nie. Są in ne mia sta współ pra -
cu ją ce z nie miec ki mi od po wied ni ka mi,
tam też pro pa gu je się kul tu rę nie miec ką,
ale pla ców ki o tak sze ro kim spek trum, re -
a li zo wa nym w jed nym miej scu, nie ma.
Oprócz sa li wy sta wo wej, gdzie od by wa ją
się licz ne spot ka nia, kon cer ty i wy sta wy,
wy kła dy, wy świet la ne są fil my, ma my jesz -
cze po kaź ną bib lio te kę nie miec kiej li te ra -
tu ry i in nych wy daw nictw nie miec ko ję -

zycz nych, pro wa dzi my kur sy ję zy ków ob -
cych – nie miec kie go, an giel skie go, fran-
cu skie go, cza sa mi też wło skie go. Dys po -
nu je my też czę ścią ho te lo wą dla go ści.

Na sza współ pra ca z Niem ca mi ogra -
ni cza się tyl ko do te go jed ne go mia sta?

– Nie, za pra sza my ar ty stów z róż nych
czę ści Nie miec, jak kol wiek miesz ka ją cy
w Dar mstadt, czy w je go pob li żu, prze wa -
ża ją. Chciał bym pod kre ślić, że Dar mstadt
ma aż 15 miast par tner skich i kon tak ty
z Płoc kiem na le żą do naj częst szych. Na sze
po my sły, pro po zy cje, za wsze spo ty ka ją się
z bar dzo przy chyl nym przy ję ciem.

Czy wi zy ty go ści z Nie miec prze kła da ją
się tak że na bez poś red nie kon tak ty płoc -
czan z na szy mi za chod ni mi są sia da mi?

– Oczy wi ście, od wie dza ją się – już cał -
kiem pry wat nie – poe ci (wspól nie wy da li
tom wier szy „Most poe zji”), sza chi ści,
krwio daw cy, fo to gra fi cy, mu zy cy, spor -
tow cy, a tak że mło dzież. Ja giel lon ka od
kil ku lat ma sta łą wy mia nę ucz niów ze
z Ber told -Brecht -Schu le, ucz nio wie na szej
szko ły mu zycz nej za pra sza ni są do kon-
cer to wa nia z Eu ro pej ską Or kie strą Mło -
dzie żo wą, zło żo ną z mło dych mu zy ków
z miast par tner skich Dar mstadt. Na Świa-
to wy Dzień Dziec ka, któ ry ob cho dzo ny
jest w Dar mstadt we wrześ niu, jeż dżą na -
si gim na zja li ści – w tym ro ku by ła tam
piąt ka ucz niów z Gim na zjum nr 3.

Wie lu płoc czan od wie dza Dom
Dar mstadt?

– Naj wię cej go ści ma my na otwar ciach
wy staw i kon cer tach. Swo ich sta łych by -
wal ców ma też Klub Po dró ży im. To ny’e go
Ha li ka, w któ rym, na slaj dach co praw da,
ale zwie dzić moż na pra wie ca ły świat.
W Do mu Dar mstadt pre zen tu ją się nie tyl -
ko nie miec cy ar ty ści – do brze ukła da się
nam też współ pra ca z in ny mi, za gra nicz -
ny mi oś rod ka mi kul tu ry, któ re ma ją swe

sie dzi by w War sza wie np. Wło skim In sty -
tu tem Kul tu ry, Buł gar skim In sty tu tem
Kul tu ry, Au striac kim Fo rum Kul tu ry, Am -
ba sa dą Mek sy ku i in ny mi.

Pro mu je my też pol skie gwia zdy sce ny
i estra dy. W tym ro ku go ści liś my m.in. To -
ma sza Szu kal skie go, Gra ży nę Wol szczak,
Stef fe na Mölle ra, Agniesz kę Fit ka u -Pe re pe -
czko, Jo an nę Trze pie ciń ską, Ka ta rzy nę
Skrzy nec ką, Ja na Pie trza ka. Ta kie naz wi ska
przy cią ga ją tłu my, choć i na skrom niej szych
im pre zach na brak pub licz no ści nie mo że my
na rze kać. Co ro ku od wie dza Dom Dar m-
stadt po nad 8 ty się cy osób. W tym ro ku zor-
ga ni zo wa liś my 66 im prez – po ło wa z nich to
nie miec kie – nie miec kie fil my fa bu lar ne
w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej, któ re wy po -
ży cza my z In sty tu tu Goe the go w Pra dze,
a tak że ki no do ku men tu nie miec kie go ma ją
swo ją sta łą wi dow nię. O frek wen cji świad-
czy też po dło ga – par kiet cy kli no wa ny był
wca le nie tak daw no, a znów trze ba go od -
świe żyć. Wie lu go ści, po pier wszej wi zy cie
w Płoc ku, czę sto do nas wra ca.

A o swo im pa tro nie pa mię ta cie?
– Oczy wi ście. Nie daw no był u nas dy -

rek tor bib lio te ki uni wer sy tec kiej w Bam -
ber gu – Bernd Schem mel, któ ry przy wiózł
ze so bą kse ro ko pie ry cin po świę co nych
Hof fman no wi. Ja ko je dy ni w Pol sce mo -
gliś my oglą dać je przez dwa ty god nie
w lu tym te go ro ku.

W Bam ber gu Hof fmann miesz kał kil ka
lat i szczę śli wie za cho wa ło się tam spo ro
je go prac z te go okre su. Z Bam ber gu go -
ści liś my tak że dy rek to ra tam tej sze go te a -
tru im. Hof fman na, któ ry przy je chał do
nas z wy kła dem pt. „Pol skie la ta Hof f-
man na”.

Czy przy szły rok bę dzie w Do mu
Dar mstadt rów nie bo ga ty w im pre zy?

– Są dzę, że tak. Ma my już za pla no wa -
nych i wstęp nie uzgod nio nych kil ka dzie siąt
wy da rzeń. Po raz dru gi bę dzie my mie li Dni
Au strii, po raz pier wszy Dni Buł ga rii i Dni
Mek sy ku. Bę dą też efek ty współ pra cy
z Wło skim In sty tu tem Kul tu ry, któ ra trosz kę
ostat nio ku la ła, ale po zmia nie kie row ni-
c twa znów na bie ra ru mień ców. 25 li sto pa -
da mie liś my już kon cert wło skie go pia ni sty. 

Na pew no wie le bę dzie się dzia ło, za -
pra szam na Sta ry Ry nek 8 przez ca ły rok.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Gdy przed dwo ma wie ka mi E.T.A Hof fman zo stał ze sła ny za ka rę (za ry so wa nie ka ry ka tur) do
Płoc ka, nie mógł przy pusz czać, że je go po byt w tym mie ście (1802-1804) za o wo cu je 200 lat póź -
niej oży wio ną płoc ko -dar mstad tską współ pra cą 

Jak są siad z są sia dem
(z kie row ni kiem Do mu Dar mstadt Ma riu szem Woj ta le wi czem roz ma wia Ewa Ja siń ska)

Znaj dą się w niej do wo dy na to, że ka -
mien ny mur pod wie żą ze ga ro wą nie

jest, jak do tych czas są dzo no, pa la tium Bo -
le sła wa Chro bre go, tyl ko po zo sta ło ścią
pier wsze go, ro mań skie go ko ścio ła na
Tum skim Wzgó rzu. Mó wił o tym ar che o -
log An drzej Go łem bnik (we wto rek 19 li -
sto pa da) w To wa rzy stwie Na u ko wym
Płoc kim pod czas se mi na rium na u ko wo –
dy dak tycz ne go „Wę dru je my po ma pie za -
byt ków Ma zo wsza”. Wąt pli wo ści za siał
już osiem lat te mu w książ ce „Hi sto ria
Płoc ka w zie mi za pi sa na”. Trzy la ta te mu
po ko lej nych pra cach i ana li zach do tych -
cza so wych ba dań na Wzgó rzu Tum skim
war szaw ski ar che o log, któ ry – jak sam
mó wi – przez dzie sięć lat „ko pał” w Płoc -
ku od kry wa jąc naj głęb sze ta jem ni ce mia -
sta, pod trzy mał swo ją wcześ niej szą opi -
nię. Dziś nie po zo sta wia złu dzeń: Dys po -
nu je my moc ny mi do wo da mi, że by pod wa -
żyć hi po te zy sprzed kil ku dzie się ciu lat.
Go łem bnik zda je so bie spra wę, że dla
wie lu je go ar gu men ty bę dą nie do przy ję -
cia, ale uwa ża, że le piej opi sy wać hi sto rię

praw dzi wą niż tę, two rzo ną pod po trze by
bie żą cej po li ty ki. Za ta kie uwa ża „na gi na -
nie” hi sto rii w la tach 60. kie dy ko mu ni -
stycz ne pań stwo pol skie, chcąc stwo rzyć
prze ciw wa gę dla ko ściel nych ob cho dów
1000-le cia Chrztu Pol ski, pró bo wa ło
stwo rzyć świec kie uro czy sto ści 1000-le -
cia pań stwa pol skie go.

W mo no gra fii śred nio wiecz ne go Płoc -
ka po win ny zo stać roz wia ne wąt pli wo ści
co do da ty pow sta nia gro du i je go kró lew -
sko ści. – W do tych cza so wych pub li ka -
cjach pi sa no, że by ło to z koń cem X wie ku,
a na Wzgó rzu Tum skim, gdzie fun kcjo no -
wa ło san ktu a rium po gań skie na pocz. XI
w. pow sta ła re zy den cja kró lew ska – mó wi
Go łem bnik i do da je: Po ga nie to tak na -
praw dę po zo sta ło ści kul tu ry łu życ kiej,

sam gród pow stał na prze ło mie X i XI wie -
ku, w XI zo stał oto czo ny wa ła mi. Czy był
gro dem kró lew skim? Wy da je się że nie.

Se mi na rium zor ga ni zo wa ła dzia ła ją ca
przy TNP Fun da cja Od no wy Za byt ków
Płoc ka im. B. Krzy wo u ste go. Jej czę ścią
by ło ro zda nie na gród w kon kur sie na
pro jekt mul ti me dial nej wę drów ki po
ma pie za byt ków Ma zo wsza. Do kon -
kur su przy stą pi ło 18 szkół (gim na zjal -
nych i po nad gim na zjal nych) m.in.
z Płoc ka, Gą bi na, Sier pca i Go sty ni na.
La u re a ci to: (I na gro dy) Kac per Dur ski
z Gim na zjum nr 2 w Płoc ku i Be a ta
Krze szew ska z Ja giel lon ki, (II na gro dy)
Mar ta Chmie lec ka z LO im. T. Ko ś-
ciusz ki w Go sty ni nie i Mar ta Gi żyń ska
z Gim na zjum nr 5 w Płock, (III na gro -

dy) Ka ta rzy na Su jec ka (G5) i Ju sty na
Kęp czyń ska z Zes po łu Szkół Eko no -
micz no -Ku piec kich w Płoc ku.

Pro jekt zo stał wspar ty środ ka mi za -
rzą du wo je wódz twa mazo wiec kie go.
W grud niu ma się uka zać książ ka z re fe -
ra ta mi go ści i pra ca mi la u re a tów. (rł)

Naj póź niej na wios nę 2009 ro ku uka że się po zy cja na u ko wa, 
któ ra mo że być bo les na dla wie lu płoc czan, ale jak mó wi An drzej
Go łem bnik, li czy się praw da

Fał szy we pa la tium?

Tomasz Szukalski gościł w DD 21 listopada
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Mi rek, któ ry gra bra ta Ja nu sza mó wi: 
– Słu chaj, jak ja zo sta nę wój tem, to kim
ty zo sta niesz? Bra tem wój ta – od po wia da
roz ba wio ny Ja nek. – By ło do brze! Ale
Mi rek, nie mo żesz stać na bacz ność, uży -
waj rąk – tłu ma czy „ro zge sty ku lo wa ny”
Piotr Ba ła, a za chwi lę: Te re sa, nie mów
„po ło żyć się do wy ra”, ale „pier dziel -
nąć”, pa mię taj „pier dziel nąć”!!! Po
chwi li sku pie nia znów har mi der. Każ dy
ma uwa gi, każ dy chce się skon sul to wać
z re ży se rem. Na sce nie ka me ral nej Te a -
tru Dra ma tycz ne go trwa właś nie pró ba
spek ta klu „Spot ka nie”, któ ry bę dzie
moż na oglą dać w grud niu na płoc kiej
sce nie. 

Rzu ci łyś my sta rych dzia dów

Ak to rzy to kom plet ni na tur szczy cy; ze
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
w Słup nie, z gmin nych świet lic śro do wi -
sko wych i li ce a list ki z płoc kich szkół,
któ re miesz ka ją w Słup nie, sku pie ni wo -
kół gru py te a tral nej „A by ło to tak”.

Za an ga żo wa ni, choć nie wszy scy tak
do brze os wo je ni ze sce ną jak wspom nia -
na pa ni Te re sa.

– Ja ni gdy nie by łam w te a trze, choć
mia łam bo ga te go mę ża... li sy ho do wał –
mó wi. W spek ta klu gra jed ną z trzech
wyz wo lo nych ko biet. Kie dy hu czy ze
sce ny „dziew czy ny, ży cie za czy na się po
40-tce, rzu ci łyś my sta rych dzia dów i do -
brze” ro bi wra że nie. Gra też kar czmar kę,
któ ra za my ka drzwi przed świę tą ro dzi -
ną. – Pro szę pa na, to bo li, jak moż na do
św. Jó ze fa i Ma rii po wie dzieć: wy no cha
stąd – ubo le wa, ale gra. Prak tycz nie każ -
dy z ak to rów ma tu taj ta ką pod wój ną ro -
lę. – To co dzie je się na sce nie to spot ka -
nie w do mach uzdro wi sko wych w Kar pa -
czu. Prze wi ja się tu ca ły tłum po sta ci –
mniej lub bar dziej zja wi sko wych, któ re
na ko niec za gra ją w „Szop ce” schil le -
row skiej – mó wi Ba ła. Co cie ka we zdję-
cia do „szop ki” pow sta ły la tem. 

– Pan Ma rek i pan Piotr wy wie źli nas
ko ło am fi te a tru, ka za li wła zić pod gó rę.
Ja, pro szę pa na, bu ty po gu bi łam i na
czwo ra kach wcho dzi łam. Niez ła by ła za -
ba wa – śmie je się pa ni Ro ma, któ ra z po -
cząt ku ci cha, scho wa na, „roz krę ca się”

z każ dym sło wem. Ma prob le my z za pa -
mię ta niem niek tó rych kwe stii, ale obie -
cu je, że po pra cu je nad tym ra zem z cór -
ką. Ona też jest po raz pier wszy w te a trze
i od ra zu ja ko ak tor ka. To zo bo wią zu je. 
– Ja to bym jesz cze zo ba czyć coś chcia ła,
że by wie dzieć co ro bić, jak się po ru szać
tu taj – mó wi, wie dząc, że ruch sce nicz ny
to czu ły punkt pa na re ży se ra. Z bo ku sie -
dzi pan Sta ni sław, 91 lat, naj star szy
w gru pie. Chciał za grać He ro da, ale po -
tem zre zy gno wał: – Chy ba tro chę za sta -
ry je stem – stwier dził i przy jął ro lę je go
za usz ni ka. „W Kar pa czu” bę dzie an tyk -
wa riu szem faj tła pą, któ ry przez nie u wa -
gę nisz czy naj cen niej sze skar by.

Wy da rzy ło się coś faj ne go

– O! A tam sie dzi pan Zby szek, nasz
kie row ca. Przy wo zi nas na pró by do te -
a tru. Też do stał ro lę. Bę dzie sy nem, któ -
ry po rzu ca mat kę w do mu opie ki, ale po -
tem się re ha bi li tu je – mó wi Ma rek Cu -
pa ła, in struk tor te ra pii za ję cio wej i opie -
kun gru py, rów nież bar dzo za an ga żo -
wa ny i prze ję ty pro jek tem. – Wy da rzy ło
się coś faj ne go. Kie dy pa trzę ile ra do ści
przy no si lu dziom ta pra ca, je stem szczę -
śli wy. On i Mo ni ka Pan kow ska z GOP -
Su pra cu ją z ak to ra mi prze de wszyst kim
na miej scu, w Słup nie. – Za ję cia ma ją
cha rak ter in te gra cyj ny, bie rze w nich
udział 10 osób nie peł no spraw nych. Od
sa me go po cząt ku wie dzie liś my, że bę -
dzie to do bry po mysł. Te atr da je moż li -
wość roz wo ju, poz na nia włas nych moż -
li wo ści i otwar cia się na in nych, ale
prze de wszyst kim, dla wszyst kich, to nie -
za pom nia na przy go da – do da je Pan -
kow ska – po my sło daw czy ni te a tru. Kie -
dy roz ma wia my, ca ły czas prze ry wa
nam Ma te usz – naj młod szy uczest nik
pro jek tu – 11 lat. Ma te usz, gra sze fa
uzdro wi ska, któ ry pil nu je po rząd ku. Jest
bez względ ny. Je śli któ ryś z go ści mu
pod pad nie po tra fi zmu sić go do wło że -
nia su kien ki i pa ra do wa nia w niej po
uzdro wi sku. 

Za do wo le nia z pro jek tu nie kry je też
Jo an na Ja ku bow ska, dy rek tor Gmin ne go
Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej w Słup nie:
– Od sa me go po cząt ku za rów no dy rek cja
te a tru, jak i pan Piotr po desz li do te ma tu
bar dzo pro fe sjo nal nie. Pró by w te a trze
od by wa ją się dwa, trzy ra zy w ty god niu,
ale już dziś wia do mo, że na po cząt ku
grud nia bę dą tu prak tycz nie co dzien nie.
Nie ma z tym jed nak żad ne go prob le mu.
Każ dy przy jazd do te a tru to du ża fraj da. 

Choć Jo an na Ja ku bow ska li czy, że to
do pie ro po czą tek pięk nej zna jo mo ści
i pro jekt bę dzie kon ty nu o wa ny w przy -
szłym ro ku.

Te atr in te gra cyj ny to część wię ksze go
pro jek tu („Bądź ak tyw ny – Cen trum In -
te gra cji Spo łecz nej”) re a li zo wa ne go
przez oś ro dek po mo cy spo łecz nej
w Słup nie ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go.

Ra do sław Ła ba rzew ski 

– Dziew czy ny ci sza! Ania! Zap łacz jak chcesz, ale mu si cię być
sły chać – mó wi Piotr Ba ła. Nie po zor na osób ka w oku la rach bar -
dzo się sta ra, ale głos grzęź nie w krta ni. 

Na He ro da je stem za sta ry
W Książ ni cy Płoc kiej roz strzy gnię to II

edy cję mię dzysz kol ne go tur nie ju wie dzy
hi sto rycz nej ,,Li sto pad 1918 r.”, zor ga ni -
zo a ne go przez Zes pół Szkół Bu do wla -
nych nr 1. 

Wie my wszy scy, że świa do mość hi s-
to rycz na na sze go spo łe czeń stwa,
w tym mło dzie ży, jest nie wiel ka. Dla -
te go or ga ni za to rzy: I.A. Kuch ta (ini cja -
tor ka tur nie ju), E. Do ma ga ła, A. Ko zi-
c ka i A. Kal wa siń ski za cel tur nie ju
obra li pog łę bia nie wie dzy hi sto rycz nej
i kształ to wa nie po czu cia świa do mo ści
na ro do wej.

W te go rocz nej edy cji uczest ni cy mie li
do wy bo ru trzy for my: test, pra cę pla sty-
cz ną i pre zen ta cję mul ti me dial ną.

Do na pi sa nia te stu ucz nio wie przy stą -
pi li 4 li sto pa da. Każ dą szko łę mog ła re -
pre zen to wać jed na 3-oso bo wa dru ży na.
Naj lep szy wy nik uzy ska ła i la ur zwy cię -
stwa otrzy ma ła mło dzież z Pub licz ne go
Gim na zjum w Sta rych Pro bosz cze wi -
cach: Hu bert Bu dzyń ski, Prze my sław
Wa wrzyń ski i Łu kasz Bił go raj ski. Dru -
gie miej sce za ję li: Mar cin Ćwi kliń ski,
Ma ciej Go ści niak i Ma te usz Ko sow ski
z Gim na zjum nr 2 w Płoc ku. Trze cie
miej sce zdo by li ucz nio wie z Pub licz ne -

go Gim na zjum w Ra dza no wie: We ro ni -
ka Wo ro niec ka, Ka ta rzy na Go łę biow -
ska i Mar ty na Bu rzyń ska. 

Wy róż nie nie otrzy ma ła drużyna
z płoc kie go Gim na zjum nr 5.

Dru gą for mą tur nie ju by ła pre zen ta cja
mul ti me dial na – pra ca in dy wi du al na,
skła da ją ca się z 20 slaj dów. Tu taj zwy -
cięz cą oka za ła się Emi lia Wa chol z Gim -
na zjum nr 5 w Płoc ku. Dru gie miej sce
za ję ła Ju sty na So bót ka z Gim na zjum nr 1
w Płoc ku. Na trze cim miej scu upla so wał
się Ka mil Wło dar czyk z Gim na zjum
Pub licz ne go w Ra dza no wie.

Wy bie ra jąc pra cę pla stycz ną uczest ni -
cy (in dy wi du al nie) mie li za za da nie wy -
ko nać pocz tów kę w for ma cie A3, tech ni -
ka by ła do wol na. Cie ka we i ory gi nal ne
po my sły przed sta wi ły uczen ni ce ZSB nr
1 i to one zdo by ły pre mio wa ne uz na nie:
Syl wia Sztu bec ka (I miej sce), Ju sty na
So cha lew ska (II miej sce). Edy ta Dą dzik
(III miej sce).

Wszy scy la u re a ci otrzy ma li na gro dy
rze czo we ufun do wa ne przez Książ ni cę
Płoc ką i dy rek to ra ZSB nr 1.

Po wrę cze niu na gród, ucz nio wie
ZSB pod kie run kiem na u czy cie lek
świet li cy za pre zen to wa li krót ki pro-
gram ar ty stycz ny: ,,Pieś ni, z któ ry mi
szliś my do nie po dleg ło ści” w wy ko na -
niu Ma gdy Ble kic kiej, Ada ma Pio -
trow skie go, Pa try ka Le wic kie go,
Woj cie cha Da niel la, Szy mo na Przy-
by sza, Ja ro sła wa Do brzań skie go, Ka -
mi la Gra dow skie go i Prze my sła wa
Mar szał ka. ela

Szkol ny tur niej 
hi sto rycz ny 
„Li sto pad 1918”

Kon fe ren cja „Och ro na za byt ków na
Ma zo wszu – moż li wo ści po zy ski wa nia
fun du szy”, któ ra od by ła się 14 li sto pa da,
to pier wsze z cy klu spot kań od by wa ją -
cych się w de le ga tu rach UMWM. Ich ce -
lem jest po in for mo wa nie za in te re so wa -
nych pod mio tów o dzia ła niach sa mo rzą -
du wo je wódz kie go, pod ję tych do tej po -
ry na rzecz och ro ny ma te rial ne go dzie dz-
ic twa kul tu ro we go, jak rów nież za pre -
zen to wa nie moż li wo ści uzy ska nia
wspar cia fi nan so we go na pra ce kon ser -
wa tor skie, re sta u ra tor skie i ro bo ty bu do -
wla ne przy za byt kach. Po moc fi nan so wa
mo że po cho dzić z trzech źró deł: De par -
ta mentu Kul tu ry, Pro mo cji i Tu ry sty ki,
De par ta mentu Rol nic twa i Mo der ni za cji
Te re nów Wiej skich i Ma zo wiec kiej Jed-
nost ki Wdra ża nia Pro jek tów Unij nych.
Z tej ostat niej moż na po zy skać fun du sze
m. in. na: re wi ta li za cję hi sto rycz nych
i za byt ko wych bu dyn ków na ce le kul tu -
ral ne (w tym obiek tów po prze my sło -
wych). De par ta ment Rol nic twa po mo że
przy od na wia niu ele wa cji zew nętrz nych
i da chów w bu dyn kach ar chi tek tu ry sa -
kral nej wpi sa nych do re je stru za byt ków
oraz cmen ta rzy. De par ta ment Kul tu ry
we sprze sta ra nia przy od no wie niu lub
cał ko wi tym od two rze niu tyn ków, de ta li
ar chi tek to nicz nych oraz sto lar ki okien nej

i drzwio wej. Moż na też li czyć na wspar-
cie przy: mo der ni za cji in sta la cji elek-
trycz nej w za byt kach drew nia nych, od -
no wie nie lub cał ko wi te od two rze nie
więź by da cho wej, po kry cia da cho we go,
ry nien i rur spu sto wych, za kup i mon taż
in sta la cji prze ciw wła ma nio wej oraz
prze ciw po ża ro wej i od gro mo wej.
O środ ki z tych trzech źró deł mo gą sta rać
m.in.: ko ścio ły i związ ki wyz na nio we,
or ga ny ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej
(gmi ny) czy or ga ni za cje po za rzą do we
i in sty tu cje kul tu ry. 

W 2008 ro ku na re mon ty obiek tów za -
byt ko wych na ce le kul tu ral nie przez na -
czo no z bu dże tu sa mo rzą du wo je wódz -
kie go 4,7 mln zł na 152 obiek ty.

Pod czas spot ka nia w Płoc ku omó -
wio ny zo stał m.in. wnio sek do De par -
ta men tu Kul tu ry w spra wie prac kon-
ser wa tor skich, re sta u ra tor skich i ro bót
bu do wla nych przy za byt kach, a Ane ta
Uch wał z płoc kiej jed nost ki wpar cia
pro jek tów unij nych za pro si ła na dzień
otwar ty do sie dzi by pla ców ki przy Sta -
rym Ryn ku 20 w Płoc ku, gdzie 17
grud nia zor ga ni zo wa ne zo sta nie szko -
le nie nt. po mo cy pub licz nej i za mó -
wień pub licz nych. Wię cej o moż li wo -
ści po zy ska nia fun du szy moż na zna -
leźć na stro nie www.ma zo via.pl (rł)

O moż li wo ści po zy ski wa nia fun du szy na och ro nę za byt ków na
Ma zo wszu roz ma wia no w Płoc ku w de le ga tu rze Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go

Kul tu ra i Ar chi tek tu ra
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1. Two je 3-let nie dziec ko ma atak, któ -
ry wy glą da jak pa da czka: ma drgaw ki, śli -
no tok, prze wra ca ocza mi. Co po wi nie neś
zro bić?
a/ po ło żyć mu zim ny kom pres na gło wę
b/ po dać śro dek us po ka ja ją cy
c/ uło żyć dziec ko tak, by nie zro bi ło so -
bie krzyw dy, po dło żyć pod gło wę coś
mięk kie go, a mię dzy zę by coś twar de go
(łyż kę, li nij kę – co jest pod rę ką), by nie
przy gryz ło so bie ję zy ka i dzwo nić po
po go to wie

2. W cza sie obia du Twój gość dła wi się:
a/ py tasz, co mu jest
b/ ude rzasz go kil ka krot nie moc no
w kark
c/ chwy tasz go od ty łu w pa sie, na kła niasz
by zgiął się wpół, spu ścił rę ce i wte dy
ude rzasz go moc no w ple cy

3. Twój mąż prze su wa tap czan. Na gle
ła pie się za ple cy, pa da na ko la na i nie
mo że wstać. Co ro bisz, cze ka jąc na ka -
ret kę:
a/ nic
b/ okład z lo du
c/ kom pres ro zgrze wa ją cy

4. Two ja sio stra pra co wa ła kil ka go dzin
w ogród ku w ostrym słoń cu. Wie czo rem
ma go rą czkę, dresz cze, wy mio ty.
a/ przy kry wasz ją ko cem, po da jesz as pi ry -
nę, na ma wiasz do drzem ki
b/ prze no sisz ją do chłod ne go po miesz -
cze nia, kła dziesz zim ny kom pres na kark
i gło wę, wzy wasz le ka rza

c/ za pa rzasz her ba tę z li py, do da jesz so ku
ma li no we go i kła dziesz do łóż ka, li cząc,
że do ra na przej dzie

5. Twój mąż prze ciął so bie no żem głę bo -
ko pa lec. Krew pły nie jas nym, pul su ją cym
stru mie niem. Jak za ta mu jesz krwa wie nie?
a/ za ło żysz na pa lec nor mal ny opa tru nek
b/ za ło żysz opa skę uci sko wą na prze dra mię
c/ bę dziesz uci skać ra nę i unie siesz rę kę
do gó ry

6. Ko bie ta w skle pie mdle je. W ja ki
spo sób jej po mo żesz?
a/ uło żysz ją tak, by gło wa by ła ni żej niż
no gi, od chy lisz gło wę do ty łu, spraw dzisz
czy jest tęt no
b/ unie siesz gło wę i po dasz kro ple na ser -
co we
c/ za sto su jesz ma saż ser ca i sztucz ne od d-
y cha nie

7. Je steś świad kiem wy pad ku sa mo cho -
do we go. Je den z kie row ców jest nie przy -
tom ny. Jak mo żesz po móc?
a/ wy cią gnąć go jak naj szyb ciej z au ta,
któ re mo że wy buch nąć
b/ nie ru szać, wez wać po go to wie
c/ po ło żyć na tyl nym sie dze niu sa mo cho du,
spraw dzić czy od dy cha, wez wać ka ret kę

8. dziec ko za miast wo dy na pi ło się roz-
cień czo ne go pre pa ra tu do czysz cze nia rur
z osa dów. Co ro bisz?
a/ je dziesz z dziec kiem do le ka rza
b/ po da jesz mle ko
c/ ka żesz pić du żo sło nej wo dy

9. Dziec ko opa rzy ło so bie rą czki – są
ca łe czer wo ne i w bąb lach.
a/ wkła dasz rą czki pod stru mień zim nej
wo dy
b/ prze kłu wasz pę cherz i sma ru jesz środ-
kiem na opa rze nia
c/ sma ru jesz opa rze nia ma słem

10. Po so lid nym po sił ku star sza pa ni
skar ży się na nie straw ność. Mia ła wcześ -
niej atak ser ca, chcesz wez wać ka ret kę,
ale ona uwa ża, że prze sa dzasz.
a/ uz na jesz, że ona do brze zna ból cha -
rak te ry stycz ny dla ata ku ser ca i nic nie
ro bisz
b/ wzy wasz le ka rza
c/ po da jesz śro dek na nie straw ność

11. Twój mąż ma tor sje i bie gun kę. Mó -
wi, że to pew nie po bi go sie zje dzo nym
w sto łów ce.
a/ po da jesz mu du żo wo dy, by za po biec
od wod nie niu
b/ po da jesz wę giel lub in ny śro dek prze-
ciw bie gun ce
c/ pa ku jesz go do łóż ka z ciep łym ter mo -
fo rem

12. Two je dziec ko ugryzł ob cy pies.
Ra na jest nie groź na. Czy wy star czy zwy -
kły opa tru nek?
a/ do wia du jesz się, któ ry to pies i od wła -
ści cie li żą dasz świa dec twa szcze pie nia
prze ciw wście kliź nie
b/ ob ser wu jesz przez kil ka dni, jak goi się
ra na i w ra zie po ja wie nia się ro py idziesz
z dziec kiem do le ka rza
c/ od ra zu idziesz do le ka rza

13. Dziec ko wra ca z sa nek, dość moc no
prze mo czo ne. Po zdję ciu rę ka wi czek za u -

wa żasz, że pal ce są bia łe i nie ma w nich
czu cia. Co trze ba zro bić?
a/ na trzeć pal ce śnie giem, by zro bi ły się
czer wo ne
b/ na trzeć pal ce spi ry tu sem i za ło żyć go rą -
cy kom pres
c/ za nu rzyć dło nie dziec ka w ciep łej wo -
dzie

14. Po zje dze niu grzy bów w śmie ta nie
ca ła ro dzi na ma tor sje.
a/ po da jesz wszyst kim kro ple mię to we
i her ba tę z dziu raw ca
b/ każ de mu po 100 gram czy stej wód ki
z pie przem
c/ je dzie cie do le ka rza

15. Dziec ko użą dli ła pszczo ła. Twarz
po kry wa się wy syp ką, dziec ko za czy na
mieć trud no ści z od dy cha niem. Do tąd nie
za u wa ży łaś, aby dziec ko by ło aler gi kiem.
a/ sma ru jesz wy syp kę ma ścią na uczu le -
nie
b/ ką piesz dziec ko w so dzie oczysz czo nej,
by zła go dzić swę dze nie
c/ jak naj szyb ciej do cie rasz do le ka rza,
wez wiesz po go to wie

16. Kil ku let ni syn pod czas gry w pił kę
ude rzył gło wą w słu pek bram ki. Na chwi -
lę stra cił przy tom ność. Po po wro cie
z pod wór ka jest sen ny, bo li go gło wa, ma
nud no ści. 
a/ ka żesz mu się po ło żyć i wzy wasz le ka -
rza
b/ po nie waż nie ma wi docz nych obra żeń
(np. gu za) stwier dzasz, że nic mu nie jest
i ka żesz w przy szło ści być ostroż nym
c/ ro bisz mu na gło wę zim ny kom pres,
po da jesz ciep łą her ba tę i kła dziesz do
łóż ka

Sprawdź się w te ście z udzie la nia pier wszej po mo cy

Czy umiesz ra to wać ży cie?

1c – drgaw ki u ma łych dzie ci prze waż nie
wy wo ła ne są go rą czką i trwa ją mniej niż 5 mi -
nut. Sam atak nie za gra ża ży ciu i trze ba po -
cze kać aż mi nie. Po nie waż jed nak dziec ko
mo że udła wić się włas ny mi wy mio ci na mi, na -
le ży po ło żyć je na bo ku. Jed nak ata ki drga wek
mo gą wy stę po wać tak że przy za tru ciach, po -
waż nych in fek cjach i epi lep sji. Je śli atak trwa
dłu żej niż 10 mi nut trze ba wez wać le ka rza.

2c – je śli ofia ra za dła wie nia mo że mó wić
lub kasz leć, oz na cza to, że dro gi od de cho we
nie są zab lo ko wa ne i naj le piej, by sa ma od -
kasz lnę ła je dze nie. Je że li jed nak nie mo że mó -
wić i od dy cha z cha rak te ry stycz nym świ stem,
trze ba in ter we nio wać. Nie na le ży po kle py wać
w po zy cji sie dzą cej, bo je dze nie mo że prze su -
ną się jesz cze da lej w kie run ku płuc.

3a – nie wol no nic ro bić – cze kać na le ka -
rza. Za sto so wa nie okła dów mo że utrud nić
pra wi dło wą dia gno zę. 

4b – to ty po we ob ja wy po ra że nia sło necz -
ne go. Pod czas uda ru mo gą wy stą pić groź ne
po wi kła nia ukła du od de cho wo -krą że nio we -
go, dla te go ko niecz nie trze ba wez wać le ka -
rza. Do cza su je go przy ja zdu moż na pró bo -
wać ob ni żyć tem pe ra tu rę cia ła (zim ne kom-
pre sy, chłod ne pły ny).

5c – nor mal ny opa tru nek nie za ta mu je
krwa wie nia z tęt ni cy. Opa ski uci sko we mo gą
spo wo do wać usz ko dze nie tkan ki, a uci ska jąc
prze dra mię nie moż na za cis nąć tęt ni cy. Naj -
le piej uci skać bez poś red nio ra nę za po mo cą

ja ło wej ga zy lub czy ste go ręcz ni ka. Unie sie -
nie rę ki po wy żej ser ca spo wol ni przep ływ
krwi. Je śli to nie po skut ku je wez wij le ka rza.

6a – pod pie ra nie gło wy mo że zab lo ko wać
dro gi od de cho we. Przy nor mal nym om dle -
niu, oso ba po win na szyb ko odzy skać przy-
tom ność, je śli jed nak tak się nie dzie je trze-
ba wez wać po go to wie, a do cza su je go przy-
ja zdu: otwo rzyć ko bie cie usta, by spraw dzić
czy dro gi od de cho we nie są zab lo ko wa ne,
od chy lić gło wę do ty łu, pod no sząc żuch wę,
upew nić się czy od dy cha (klat ka pier sio wa
uno si się, sły chać od dech przy przy ło że niu
ucha do ust i no sa) i czy wy czu wal ne jest tęt -
no – je śli nie, na le ży roz po cząć sztucz ne od -
dy cha nie i ma saż ser ca.

7b – sprawdź, czy nie ma wy cie ku pa li wa
i czy nie czuć dy mu. Wy łącz sta cyj kę. Je śli nie
ma za gro że nia wy bu chem, nie ru szaj ofia ry
do cza su przy by cia po mo cy me dycz nej.
W przy pad ku ob fi te go krwa wie nia, za sto suj
bez poś red ni ucisk na ra nę (uży waj, bę dą cych
na wy po sa że niu sa mo cho do wej ap te czki, gu -
mo wych rę ka wi czek – AIDS, żół ta czka za kaź -
na), sprawdź, czy ofia ra od dy cha i czy wy czu -
wal ne jest tęt no.

8a – nie wy wo łuj wy mio tów „na si łę”. Sub-
stan cje żrą ce mo gą spo wo do wać jesz cze wię -
ksze szko dy, kie dy zo sta ną zwy mio to wa ne.
Jedź na po go to wie lub ostry dy żur w szpi ta lu. 

9a – skó ra pa li się jesz cze wte dy, kie dy nie
sty ka się już z ogniem. Za nu rze nie w zim nej

wo dzie za trzy ma pro ces i zła go dzi ból. Ma sło
i tłusz cze za trzy mu ją ciep ło. Ni gdy nie prze -
kłu waj pę che rzy. Przed pój ściem do le ka rza
po łóż wil got ną, wy ja ło wio ną ga zę na po pa -
rzo ne dło nie, na stęp nie owiń je su chą ga zą.
W ten spo sób och ro nisz rą czki dziec ka przed
in fek cją lub ura zem.

10b – każ dy atak ser ca mo że się róż nić od
po przed nie go, a czę sto my lo ny jest z nie -
straw no ścią. Je śli ból jest sil ny – wez wij po -
go to wie, je śli to tyl ko „ćmie nie” – jedź do
szpi ta la.

11a – wy mio ty i bie gun ka to szcze gól ny
spo sób or ga niz mu na sa mo o czysz cze nie.
Dla te go też, by nie prze ciw dzia łać te mu pro-
ce so wi, nie po da je się le karstw. Trze ba po da -
wać cho re mu ma ły mi ły ka mi pły ny, aby nie
do pu ścić do od wod nie nia. Je śli ob ja wy za -
tru cia nie mi ną przez czte ry do sze ściu go -
dzin, skon sul tuj się z le ka rzem.

12a – ra na jest nie groź na, za tem naj waż -
niej sze jest te raz do tar cie do wła ści cie la psa.
Mu si on trzy krot nie sta wić się u we te ry na rza
na ba da nia kon trol ne psa, bez wzglę du na to,
czy przed sta wi świa dec two szcze pie nia. Je śli
nie uda się do trzeć do wła ści cie la psa – na le -
ży niez włocz nie zgło sić się do le ka rza cho rób
za kaź nych.

13c – ob ja wy wska zu ją na od mro że nie. Za -
nurz dło nie dziec ka w ciep łej, ale nie go rą cej,
wo dzie. Pa mię taj, nie na le ży wy sta wiać od -
mro żo ne go cia ła na bez poś red nie dzia ła nie

wy so kiej tem pe ra tu ry, bo mog ło by to usz ko -
dzić tkan kę. Na to miast roz cie ra jąc zdrę twia łe
rę ce śnie giem (wąt pli wej czy sto ści) moż na
usz ko dzić na skó rek i spo wo do wać in fek cję. 

14c – po da wa nie al ko ho lu w tej sy tu a cji
jest wy klu czo ne. Trze ba niez włocz nie pójść
do le ka rza, za nim tok sy ny za war te w grzy -
bach po czy nią nie od wra cal ne szko dy w or ga -
niz mie. Praw do po dob nie bę dzie też po trzeb -
na prób ka po tra wy do ba da nia. Dla te go na -
wet wów czas, gdy przy go to wu je my po tra wę
z grzy bów, któ re sa mi zbie ra liś my i uwa ża my
się za fa chow ców, odłóż my dwie ły że czki do
sło i czka. Na wszel ki wy pa dek.

15c – dziec ko mu si otrzy mać po moc me -
dycz ną tak szyb ko, jak to jest moż li we.
Wstrząs uczu le nio wy mo że spo wo do wać
znacz ne ob ni że nie ciś nie nia krwi, a obrzęk
krta ni i skurcz oskrze li mo gą do pro wa dzić
w cią gu kil ku mi nut do udu sze nia. Ta ka re ak -
cja aler gicz na na ukłu cie pszczo ły mo że się
przy da rzyć każ de mu, kto ni gdy wcześ niej nie
był uczu lo ny.

16a – Twój syn, być mo że, doz nał po waż -
ne go ura zu gło wy. Po łóż go do łóż ka i wez wij
le ka rza. Ob ja wem ura zu gło wy mo że być dzi-
wacz ne za cho wa nie, sen ność, utra ta pa mię ci,
śpią czka i drgaw ki. Każ dy, kto na wet na krót -
ko stra cił przy tom ność od ude rze nia w gło wę,
po wi nien być zba da ny przez spe cja li stę, 
któ ry oce ni, czy pa cjent nie ma usz ko dzo ne go
móz gu lub wew nętrz ne go krwa wie nia. 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  

Jak za cho wać się w nag łych wy pad kach? Wzy wać po go to wie i cze kać, czy
pró bo wać po móc sa me mu, ale tak że by nie zasz ko dzić? Spró buj cie zna leźć
się w po niż szych sy tu a cjach; jak za re a gu je cie?
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Kwo ta głów na 25,5 tys. zł. plus 267
tys. zł. od se tek – to przy kład za dłu że nia
kre dy tem spół dziel czym każ de go lo ka lu
w bu dyn ku, któ re go wy ko naw cą był za -
kład pra cy. Wkład miesz ka nio wy pra-
cow ni cy po kry li wcześ niej spła tą po ży -
czek z ZFM i lik wi da cją ksią że czek
miesz ka nio wych w PKO oraz sa mi wy -
ko ny wa li ro bo ty wy koń cze nio we. Od -
set ki wie lo krot nie prze kra cza ją ce su mę
za dłu że nia to fi nał kre dy tów ,,pre fe ren -
cyj nych” z lat 90. w spół dziel niach
miesz ka nio wych, za dłu ża nych przez
ban ki zmia ną opro cen to wa nia, za zgo dą
za rzą dów spół dziel ni.

Po dob ny prob lem za dłu że nia z cza -
sów tran sfor ma cji ma bli sko 120 ty się cy
człon ków, któ rzy spła ci li już kosz ty bu -
do wy swych miesz kań w spół dziel ni,
jed nak chy trze na li cza ne od set ki od od -
se tek po wo du ją, że za dłu że nie roś nie.
Spół dziel com na le ży się pra wo odręb nej
włas no ści po od dłu że niu ich lo ka li.

Isto ta prob le mu tkwi w spo so bie na li -
cza nia od se tek przez bank, nie ma ją ce go
opar cia w prze pi sach praw nych. Jest to
prak ty ka wy łu dza nia od spół dziel ców
cen ryn ko wych za roz li cze nia z pań -
stwem kwot do ta cji w for mie no mi nal -
nych umo rzeń. Wy si łek o na pra wę spół -
dziel ni trwa od 2000 ro ku i po le ga na
upod mio to wie niu spół dziel ców, trak to -
wa nych do tąd zu peł nie przed mio to wo.
W 2007 r. zmia ną prze pi sów usta wy
o spół dziel niach miesz ka nio wych (usm)
uda ło się wy e li mi no wać po bie ra nie
przez spół dziel nie cen ryn ko wych za
no mi nal ne umo rze nia kre dy tów do ko -
na ne przy roz li cze niu in we sty cji, ale po -
zo sta ły jesz cze kre dy ty nies pła co ne, za
któ re bank pod wyż szał opro cen to wa nie
i na li czył od set ki od od se tek.

W Sej mie RP jest (zło żo ny po now nie
6 grud nia 2007r.) pro jekt zmian usta wy
„o po mo cy pań stwa w spła tach kre dy -
tów miesz ka nio wych” (zw. usta wą nor-
ma tyw ną). Ce lem jej jest re duk cja ko mi -
nów umo rzeń oraz bez praw ne go za dłu -
ża nia od set ka mi kre dy tów z lat 1989-92.
Pro jekt ten prze ka za ny zo stał
25.04.2008 r. do Ko mi sji In fra struk tu ry.
8 lip ca br. od by ło się pier wsze czy ta nie,
i... gdy już pro jekt zo stał przy ję ty przez
Pod ko mi sję sta łą ds. bu dow nic twa –
dal sze pra ce nad usta wą zno wu za wie -

szo no.
Pra ce w Ko mi sji nie są wol ne od

wpro wa dza nia jej człon ków w błąd
m.in. ze stro ny Kra jo wej Ra dy Spół -
dziel czej. Płoc kie SOS oraz ko niń ski
KZLiS – czyn nie sprze ci wia ją się bez -
pra wiu. Czas pły nie, prob lem po zo sta je
nie roz wią za ny.

Rys hi sto rii. Kre dy ty za cią ga ne przez
spół dziel nie (za człon ków) w okre sie do
1988 by ły pre fe ren cyj ne: okres spła ty
60 lat, umo rze nie no mi nal ne kre dy tu
50%, opro cen to wa nie 1% w ska li ro ku,
spła ty ra tą ka pi ta ło wo – od set ko wą,
dzię ki cze mu człon ków by ło stać na
spła tę tych kre dy tów w ca ło ści. Od
1989r. w kra ju wol ne go ryn ku wraz z in -
fla cją dro ża ły in we sty cje. Roz po rzą dze -
niem Ra dy Mi ni strów z 1988 r. bank
zmie nił za sa dy kre dy to wa nia na: okres
spła ty 40 lat, wkład włas ny 10% lub

20%, pań stwo uma rza ło no mi nal nie
30%, ale opro cen to wa nie ro sło w spół -
dziel niach od 2% po przez 3% i 6%.
Zmie nio ne w 1989r. Pra wo ban ko we
w art. 33 prze wi dy wa ło, że: bank mo że
po bie rać opro cen to wa nie od wy ko rzy -
sta ne go kre dy tu wg staw ki sta łej lub
zmien nej, sto sow nie do po sta no wień
umo wy kre dy to wej, Usta wa o upo rząd -
ko wa niu sto sun ków kre dy to wych
z 1989 ro ku znio sła obo wią zek pre fe -
ren cji, a dla kre dy tów wcześ niej udzie -
lo nych za strze żo no po kry cie ban ko wi
róż ni cy wy ni ka ją cej z udzie lo ne go ul -
go we go opro cen to wa nia. Bank z wy -
prze dze niem (na co usta wa nie poz wa la -
ła), zmie niał anek sa mi umo wy bez
sprze ci wu spół dziel ni – jed no stron nie
zwię kszał sto py pro cen to we, two rząc
ko mi ny za leg ło ści. Na li cza ne bez praw -
nie od set ki od za leg ło ści wraz z od set -
ka mi ka pi ta li zo wa ny mi (od set ki od od -
se tek), po wię ksza ły za dłu że nie człon -
ków ros ną ce szyb ciej, niż ma lał spła ca -
ny przez nich kre dyt.

Roz po rzą dze niem RM, w 1991 ro ku
wpro wa dzo no po ję cie „nor ma ty wu”
(po ło wa ilo ra zu: mie sięcz ne go wy na -
gro dze nia przez po wierz chnię miesz ka -
nia), co spo wo do wa ło moż li wość zmia -
ny do tych cza so wych for muł spła ty kre -
dy tu z ka pi ta ło wo -od set ko wej na ra tę
nor ma tyw ną – wyż szą. Zmia na spłat
kre dy tu win na w tych la tach na stą pić
tyl ko na żą da nie spół dziel cy, ale – nie -
ste ty -wła dze spół dziel ni sa me po dej -
mo wa ły de cy zje za człon ków i pod pi sy -
wa ły z ban ka mi anek sy, zmie nia ją ce
w tym za kre sie umo wy kre dy to we. Zmi-
a na spłat na ”nor ma tyw” mia ła miej sce,
gdy kre dy ty by ły już obar czo ne za leg ło -
ścia mi. Sprzecz ność czyn no ści praw -
nych z pra wem skut ku je ich nie waż no -
ścią (patrz prze pi sy Kc.).

Ko lej ną zmia nę prze pi sów przy nio sła
usta wa o po mo cy pań stwa w spła cie
niek tó rych kre dy tów miesz ka nio -
wych (...) z 1995 ro ku. Przej ścio we wy -
ku pie nie od se tek z ban ku przez Skarb
Pań stwa nie zmniej szał zo bo wią za nia
kre dy to bior ców, bo za dłu że nie spół -
dziel cy wo bec ban ku prze szło na za dłu -
że nie wo bec bu dże tu. Do pie ro po 20 la t-
ach nie na gan nych spłat nor ma ty wu
czło nek mógł li czyć na umo rze nie ko m-
i na od se tek przej ścio wych. Usta wą
wpro wa dzo no moż li wość umo rze nia
70% od se tek bu dże to wych, ale kosz tem
spła ty ka pi ta łu jed no ra zo wo i od se tek
ban ko wych i oczy wi ście po zo sta łe 30%
przej ścio wych od se tek bu dże to wych.
Kto my ślał, że to po moc kre dy to bior -
com w spła cie, sro dze się za wiódł. Na
po mo cy tej sko rzy stał prze de wszyst kim
bank PKO.

W okre sie 1989-2005 bank udzie lił
spół dziel niom w ska li kra ju kre dy tu
w wy so ko ści 937,58 mi lio nów zł. od
któ re go od set ki kre dy to we ban ku wy -
nio sły l mld 677,93 mi lio nów zł., zaś
przej ścio we od set ki ’bu dże to we’ wy ku -
pio ne z ban ku kosz to wa ły Skarb Pań st-
wa 7 mld 416,67 mi lio nów zł. Na li cza -
ne za dłu że nia ro sły więc 10-krot nie,
a sa mo ul go we wy ku pie nie 30% od se -
tek bu dże to wych sta no wi ło po nad 2,2-

krot ną kwo tę kre dy tu. Ko rzy sta ją cy z tej
,,po mo cy pań stwa” kre dy to bior cy
z prze ło mu lat 90-tych, po 15 la tach
spła ca li by śred nio (1+1,7+2,2) = 4,9-
krot nie ka pi tał!

Obec nie sza cu je się, że bank – po za
spła ta mi kre dy to bior ców ok. 7,5 mld zł.
– otrzy mał z bu dże tu 28,34 mld zł., tj. za
kwo tę ok. 5 mld zł. udzie lo nych kre dy -
tów PKO uzy ska ła po nad 35 mld zł.

Po za wy mie nio ny mi usta wa mi
w 2000 r. uch wa lo no usta wę o ob ję ciu
po rę cze nia mi Skar bu Pań stwa niek tó -
rych kre dy tów miesz ka nio wych, gwa -
ran tu ją cą ban ko wi środ ki fi nan so we,
w wy pad ku nie wpła ca nia rat przez
kre dy to bior ców, wo bec cze go Skarb
Pań stwa do ko nał na rzecz ban ku płat -
no ści za spół dziel nie miesz ka nio we
z ty tu łu ka pi ta łu i od se tek w wy so ko -
ści 13,4 min zł.

Rze czy wi stość: wróć my do przy kła -
du; bu dy nek wy bu do wał za kład pra cy,
pra cow ni cy wnie śli wkład miesz ka nio -
wy 20% in we sty cji z włas nych fun du -
szy. Na jej do koń cze nie w 1990 r. spół -
dziel nia za cią gnę ła kre dyt, ob cią ża jąc
człon ków na dzień 30.04.1992 r. śred nio
kwo tą 145.196.000 sta rych zł na każ dy
lo kal. Po 16 la tach spła ty na dzień
30.08.2008 r. za dłu że nie kwo tą głów ną
nor ma ty wu wy no si 25,5 tyś. zł., a skła -
da ne od set ki przej ścio we 267 tyś. zł. In -
for mu jąc o za dłu że niu, spół dziel nia wy -
ra ża na dzie ję, że pod wa run kiem spła ty
kwo ty głów nej, w przy szło ści bank zgo -
dzi się na umo rze nie czę ści od se tek na l-
i czo nych nie zgod nie z pra wem. Te wir -
tu al ne 267 tyś. zł spół dziel cy mie li by
wy ku pić od ban ku za 30% czy li za 81
tyś. zł., a po zo sta łe 186 tyś. zap ła cą ban -
ko wi po dat ni cy z bu dże tu pań stwa.

In stru men tal ne trak to wa nie pra wa
(sto so wa nie li te ry pra wa wbrew je go in -
ten cji) od lat sta ło się to wa rem ryn ko -
wym. Ale z bez pra wia nie moż na na być
upraw nień (Ex iniu ria ius non ori ti tur).
Rze czy wi stość tę ma zmie nić no wa
usta wa nor ma tyw na – oby jak naj szyb -
ciej. Je śli jed nak w obec nym Sej mie nie
znaj dzie się świa do ma te go wię kszość,
oszu ka nym spół dziel com po zo sta je po -
moc nie za leż nych sto wa rzy szeń spół -
dziel ców.

Po ra da SOS: człon ko wie spła ca ją cy
kre dyt sprzed 1992 r. zwró ci li już wię -
cej, niż kosz ty bu do wy lo ka lu, więc za -
dłu że ni nie na leż ny mi od set ka mi cze ka ją
na od dłu że nie ich miesz kań przed
uwłasz cze niem. Za nim wej dzie w ży cie
no wa usta wa – za in te re so wa nym człon -
kom, któ rych ten pa ra doks za dłu że nia
kre dy tem sprzed 1992 r. do ty czy, Płoc -
kie SOS bę dzie sta rać się po móc. Roz -
po cząć na le ży od za żą da nia ko pii umo -
wy kre dy to wej spół dziel ni za war tych
wów czas z ban kiem oraz ich anek sów.
Gwa ran tu je to art. 81 ust. l usm pod kon-
sek wen cja mi jej art. 27 i 274 (Dz. U. nr
125, póz. 873).

Ta de usz Bo ro wic ki
(Płoc kie SOS)

* Przy to czo ne licz by po cho dzą
z pism: PKO bp z 1996r., Mi ni stra Bud.
z 2006r., Mi ni stra Fin. z 2006.

Ko mi ny spłat sta rych kre dy tów Straż ni cy 
szu ka ją 
be zdom nych

Po pier wszym te go rocz nym przy-
pad ku śmier ci z wy zię bie nia be zdom -
ne go, straż ni cy miej scy zo sta li szcze -
gól nie wy czu le ni na po szu ki wa nie
osób, któ rym po moc w po rę udzie lo -
na, po mo że prze trwać zi mę. Nie ste ty,
wie lu be zdom nych z ofer ty po mo cy
re zy gnu je. Np. 27 li sto pa da o godz. 7
ra no dy żur ny stra ży miej skiej otrzy-
mał zgło sze nie o mło dym chło pa ku,
któ ry le ży na scho dach w jed nej z kla -
tek blo ku przy ul. Łu ka sie wi cza.
Przy by ły na miej sce pa trol spraw dził
wszyst kie klat ki scho do we, ale ni ko -
go nie zna lazł. Straż ni cy po sta no wi li
spraw dzić jesz cze piw ni ce – w jed nej
z nich zna le źli śpią ce go na po sadz ce
(w opa rach al ko ho lu) mło de go męż -
czyz nę. Po prze bu dze niu chło pak
oświad czył, że dnia po przed nie go
wy pił kil ka piw, a tak w ogó le to on
uciekł z Oś rod ka Szkol no – Wy cho -
waw cze go. W ce lu po twier dze nia da -
nych oso bo wych i fak tu ucie czki
z Oś rod ka straż ni cy za wie źli chło pa -
ka na Ko men dę Miej ską Po li cji. Oka -
za ło się, że chło pak mó wił praw dę
i jest po szu ki wa ny przez Sąd Re jo no -
wy Wy dział Ro dzin ny i Nie let nich
w Płoc ku. Straż ni cy prze ka za li ucie -
ki nie ra Wy dzia ło wi Pre wen cji KMP,
któ ry da lej bę dzie pro wa dził czyn no -
ści w tej spra wie.

Dzień wcześ niej straż ni cy zna le źli
6 be zdom nych. O godz. 9.20 w jed nej
z kla tek scho do wych blo ku przy ul.
Mo ry ko nie go be zdom ny (trzeź wy) -
jak sam stwier dził – od 20 lat, od mó -
wił prze wie zie nia do noc le gow ni.
Zwi nął swo je pry mi tyw ne le go wi sko
i opu ścił klat kę. Pew nie za do mo wi się
w in nej.

Go dzi nę póź niej w al tan ce śmiet ni -
ko wej przy ul. Ja na Pa wła II straż ni -
cy miej scy zna le źli męż czyz nę le żą -
ce go na pia sku, przy kry te go koł drą.
Po nie waż uskar żał się na sil ne bó le
w klat ce pier sio wej wez wa no na
miej sce ka ret kę po go to wia. Le karz
zde cy do wał, że by za brać be zdom ne -
go do szpi ta la. Kil ka mi nut po godz.
11 nie trzeź we go be zdom ne go, le żą -
ce go na chod ni ku ul. Sien kie wi cza
od wie zio no do Iz by Wy trzeź wień. In -
ny pa trol na ul. Mio do wej wez wał ka -
ret kę po go to wia do le żą ce go na chod-
ni ku pi ja ne go be zdom ne go – le karz
zde cy do wał by za brać go do szpi ta la.
Przed godz. 17 ko lej ne zgło sze nie
z ul. Wol skie go. Na klat ce scho do wej
straż ni cy za sta li 34-let nie go be zdom -
ne go, od któ re go by ła wy czu wal na
sil na woń al ko ho lu. Po nie waż miał
prob le my z utrzy ma niem rów no wa gi,
od wie zio no go do Iz by Wy trzeź wień.
Z ko lei po godz. 18, ogrze wa ją ce mu
się przy ka lo ry fe rze na klat ce scho do -
wej jed ne go z blo ków przy ul. Biel-
skiej, straż ni cy za pro po no wa li lep sze
lo kum w noc le gow ni, ale męż czyz na
zde cy do wa nie od mó wił i w poś pie -
chu opu ścił klat kę. JG
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W ha li spor to wej Oś rod ka Szkol no –
Wy cho waw cze go Nr 2 w Płoc ku (5 li sto -
pa da) ro ze gra no I In te gra cyj ny Tur niej
Fut sa lu Szkół Za wo do wych. Or ga ni za to -
rem im pre zy by ła Za sad ni cza Szko ła Za -
wo do wa nr 6 w SOSW Nr 2 w Płoc ku, ul.
La soc kie go 14. 

Ce re mo nii otwar cia tur nie ju do ko nał
Woj ciech Ry gal ski – dy rek tor De le ga tu ry
w Płoc ku Ku ra to rium Oświa ty w War sza -
wie. Tur niej zasz czy ci li swo ją obec no ścią
go ście z Czech: Ja na Po la czko wa – dy rek -
tor Wy dzia łu Edu ka cji w Do brušce oraz
Dag ma ra Mac ko wa – dy rek tor Szko ły Spe -
cjal nej w Do brušce. Swo im dru ży nom ki bi -
co wa li dy rek to rzy wszyst kich szkół bio rą -
cych udział w ro zgryw kach oraz dy rek to rzy
za przy jaź nio nych pla có wek. W czę ści ar ty -
stycz nej swój pro gram przed sta wi li: zes pół
ta necz ny ze Szko ły Pod sta wo wej Nr 23
oraz sek cja Ju do Ka no.

W wal ce o ty tuł mi strza udział wzię ło
sześć zes po łów z płoc kich szkół za wo do -
wych. W no wo czes nej ha li spor to wej Oś -
rod ka Szkol no – Wy cho waw cze go Nr 2
obok dru ży ny gos po da rzy za gra ły eki py
z Zes po łu Szkół Eko no micz no – Ku piec -
kich, Zes po łu Szkół Bu do wla nych Nr 1,
Zes po łu Szkół Tech nicz nych „70”, Zes po łu
Szkół Usług i Przed się bior czo ści oraz Zes -
po łu Szkół Za wo do wych Nr 2. 

Fi nał ro ze grał się po mię dzy naj lep szy mi
– by ły to dru ży ny z „eko no mi ka” i „bu do -
wlan ki”. Pier wsze miej sce z nie wiel ką
prze wa gą (6:5) przy pa dło Zes po ło wi Szkół
Eko no micz no – Ku piec kich. Zwy cięz cy
otrzy ma li pu cha ry. Na po dium tuż za eki pą
z Zes po łu Szkół Bu do wla nych nr 2 zna laz -
ła się za ło ga gos po da rzy. Wy ni kiem 4:3
wy gra li oni po za cię tym spot ka niu z Zes po -
łem Szkół Za wo do wych Nr 2.

Na gro dy orzy ma li rów nież: naj lep szy
strze lec, bram karz i naj lep szy za wod nik
tur nie ju. Naj wię cej go li w tur nie ju zdo był
Da wid Sza brań ski (Zes pół Szkół Eko no -
micz nych). Tym, któ ry naj le piej bro nił oka -
zał się Łu kasz Świ tal ski (po pu lar na „Bu do -
wlan ka”). Ty tuł naj bar dziej uta len to wa ne -
go za wod ni ka I-sze go In ter ga cyj ne go Tur -
nie ju Fut sa lu Szkół Za wo do wych otrzy mał
Ar tur Wendt z Zes po łu Szkół Bu do wla -
nych Nr 1. Na gro dze ni gra cze otrzy ma li
pa miąt ko we sta tu et ki. rk

,,Za wo do wy”
tur niej fut salJuż po raz czwar ty płoc cy sym pa ty cy

spor tów wal ki mo gli po dzi wiać zma ga nia
za wod ni ków w ra mach ga li An gels of Fi re.
15 li sto pa da ha la płoc kie go Che mi ka, zna -
na prze de wszyst kim ze zma gań szczy pior -
ni stów, prze i sto czy ła się w za wo do wy ring.
Wpraw dzie wśród wal czą cych za wod ni -
ków nie moż na by ło po dzi wiać miej sco -
wych „wo jow ni ków” – Pio tra Woź nic kie -
go i Mar ci na Ró żal skie go, to ze staw walk
i tak za po wia dał pa sjo nu ją ce wi do wi sko.
Zgro ma dze ni ki bi ce w ra mach 14 po je dyn -
ków by li świad ka mi mię dzy in ny mi trzech
tur nie jów. W pier wszym, w sty lu MMA
w ka te go rii do 73 kg, zwy cię żył Łu kasz Sa -
jew ski po ko nu jąc w wal ce fi na ło wej Łu ka -
sza Bu ga ra przez TKO w dru giej run dzie. 

Ko lej ne dwa ze sta wy walk tur nie jo -
wych ro ze gra no w sty lu K-1. W ka te go rii
do 75 kg bez kon ku ren cyj ny oka zał się Ra -
fał Du dek, któ ry swo ją fi na ło wą wal kę
z Krzysz to fem Ro ma niu kiem wy grał dość
szczę śli wie przez RSC (nie zdol ność do
wal ki prze ciw ni ka) w dru giej run dzie.
Tur niej w ka te go rii do 95 kg to triumf re -
pre zen tan ta Czech Pe tra Mi cha le ca, któ ry
nie dał szans Ka mi lo wi So ko łow skie mu,
roz bi ja jąc go w dru giej run dzie fi na ło we go
po je dyn ku. 

Po za zma ga nia mi tur nie jo wy mi od by ło
się tak że kil ka walk po je dyn czych, z któ -

rych naj cie ka wsze by ły dwie. W po je dyn -
ku o ty tuł Za wo do we go Mi strza Świa ta or -
ga ni za cja WKA wa gi – 79 kg Ra fał Pe ter -
til (Pol ska) w dość efek tow ny spo sób po -
ko nał Wę gra Im re Zsol ta. Po lak w ostat -
niej (pią tej) run dzie na 5 se kund przed
koń cem wal ki po tęż nym kop nię ciem
w gło wę za pew nił so bie zwy cię stwo przez
KO. Nie mniej emo cji by ło w po je dyn ku
o Pas Mło dzie żo we go Mi strza Pol ski wa gi
67 kg po mię dzy Łu ka szem Ra jew skim
i Mi cha łem Ne u ma nem. Wal ka od po cząt -
ku ob fi to wa ła w zde cy do wa ne obu stron ne
ata ki i by ło jas ne, że wer dyk tem pun kto -
wym się nie skoń czy. Sku tecz niej szy
w swo ich ak cjach był Ra jew ski, po nie waż
Ne u mann wal czył w spo sób bar dzo cha o -
tycz ny. Zap ła cił za to spo rą ce nę już
w dru giej run dzie. Ra jew ski tra fił Ne u -

man na w tem po cio sem pro stym i w ten
spo sób za koń czył po je dy nek przez KO.
Chy ba tro chę roz cza ro wał po je dy nek Pa -
wła Sło wiń skie go z Chor wa tem Do ma go -
jem Osto ji ciem, któ ry był za po wia da ny ja -
ko wal ka wie czo ru. Od pier wszych se kund
Chor wat sta rał się za sko czyć Sło wiń skie -
go, ale dość ła two dał się kon tro wać, co
poz wo li ło Po la ko wi za koń czyć wal kę pro -
sty mi cio sa mi przez KO już w pier wszej
run dzie. 

Ca ła ga la An gels of Fi re IV do star czy ła
z pew no ścią spo rych emo cji ki bi com i by -
ła zna ko mi tą pro mo cją za rów no spor tów
wal ki jak i mia sta. Za bra kło jed nak przy -
sło wio wej krop ki nad i, czy li po je dyn ku
płoc cza ni na Mar ci na Ró żal skie go, któ ry na
po przed nich im pre zach te go ty pu był ma g-
ne sem dla miej sco wej pub licz no ści. PN

An gels of Fi re

Sek cja pił ki noż nej płoc kiej Wi sły wy -
ja zdo wym me czem z GKS Ja strzę bie
Zdrój za koń czy ła wal kę o I-li go we pun kty
w ro ku 2008. I choć był to wy gra ny po je -
dy nek (2:0), to nie przy sło ni z pew no ścią
ogól ne go obra zu pił ki ko pa nej w na szym
mie ście. Do ro bek 26 pun któw w 19 spot -
ka niach, gwa ran tu ją cy 8. lo ka tę w ta be li,
to nie jest z pew no ścią szczyt ma rzeń dzia -
ła czy i za wod ni ków, a już z pew no ścią ki -
bi ców. Ape ty ty tych ostat nich by ły ogrom -
ne, ale trze ba pa mię tać, że ich hu ra op ty -
mizm za rząd Wi sły stu dził już przed ro z-
gryw ka mi pod kre śla jąc, że w za sa dzie bie -
rze pod uwa gę brak awan su do ek stra kla -
sy, gdyż zes pół jest do pie ro w bu do wie. 

Jak się póź niej oka za ło, w bu do wie do
dnia dzi siej sze go, jest tak że za rząd i sztab
szko le nio wy. Fo tel pre ze sa klu bu stoi pu sty
od cza su jak wi ce pre zy dent Piotr Ku be ra
wró cił do swo ich obo wiąz ków w ra tu szu
po trzy mie sięcz nej pró bie pre ze so wa nia
Wi śle, a po sa dę I tre ne ra stra cił po 18. li go -
wych ko lej kach Mi ro sław Ja błoń ski, któ re -
go do świad cze nie i pro fe sjo na lizm mia ły
być gwa ran tem so lid ne go zes po łu. Je go
miej sce za jął do tych cza so wy II tre ner Piotr
Szcze cho wicz. Za wi ro wa nia w za rzą dzie
i nie sta bil na po sta wa zes po łu na bo i sku
spro wo ko wa ły ki bi ców do dość otwar tych
de mon stra cji swo je go nie za do wo le nia. Oli -
wy do ognia do le wa ły wpad ki wło da rzy
Wi sły. Wsku tek nief ra sob li wo ści za rzą du
płoc kie go klu bu wy gra ny mecz ze Zni czem
Prusz ków w Płoc ku zo stał zwe ry fi ko wa ny
na wal ko wer dla go ści, gdyż w sze re gach
Wi sły wy stą pił nie u praw nio ny do gry za -
wod nik. Dość kon tro wer syj na by ła rów nież

pró ba za stą pie nia pił ka rzom ręcz nym wo dy
bu tel ko wa nej na po pu lar ną fil tro wa ną „kra -
nów kę”. Wi ce pre zes Ja nusz Ma tu siak tłu -
ma czył wpraw dzie, że przy nie sie to pew ne
osz częd no ści, ale zes pół Mi strza Pol ski po -
wi nien być ostat nim ogni wem, któ re mu się
co kol wiek ogra ni cza. Nie po ko ją ce sy gna ły
do bie ga ły rów nież w spra wach płat no ści
sa mym szczy pior ni stom. Mor ten Se ier
dość otwar cie na ła mach lo kal nej pra sy wy -
po wia dał się o za leg ło ściach w prze le wach
na je go kon to. Wszyst kie te za wi ro wa nia
od bi ły się na po sta wie pił ka rzy ręcz nych
za rów no w kra jo wych ro zgryw kach li go -
wych jak i w Li dze Mi strzów. Na lo kal nym
pod wór ku wi śla cy od no to wa li kil ka wpa -
dek, ale naj dot kli wsza by ła chy ba ta we
włas nej ha li z eki pą Fo cus Park – Ki per
Piotr ków Try bu nal ski, któ rej szko le niow -
cem jest by ły za wod nik Wi sły i niech cia ny
nie gdyś w Płoc ku tre ner Krzysz tof Ki siel. 

Eu ro pej skie Pu cha ry „prze je cha ły” przez
Płock jak wa lec dro go wy. Wi sła prze gra ła
wszyst kie me cze gru po we i w za sa dzie tyl -
ko w dwóch spot ka niach pró bo wa ła na wią -

zać mo men ta mi rów no rzęd ną wal kę. Mię -
dzy baj ki na le ży wło żyć tak że te zę, że spot -
ka nia z tak uty tu ło wa ny mi klu ba mi za pro -
cen tu ją w przy szło ści. Sa mi za wod ni cy gra -
ją cy w tych me czach bę dą chcie li jak naj -
szyb ciej za pom nieć o prze gra nych róż ni cą
kil ku na stu bra mek, a je dy na oso ba któ ra
mog ła by wy cią gnąć ja kie kol wiek wnio ski,
czy li tre ner Bo gdan Ko wal czyk zo sta ła 28
li sto pa da zwol nio na z fun kcji I tre ne ra. Do
cza su za trud nie nia no we go szko le niow ca
zes pół po pro wa dzi II tre ner Ar tur Gó ral.
W tak roz pę dzo nej ka ru ze li per so nal nej
trud no bę dzie ra czej o po zy tyw ny wy nik
spor to wy w obu sek cjach, chy ba że wła ści -
ciel klu bu dość szyb ko ob sa dzi sta no wi sko
pre ze sa Wi sły oso bą kom pe ten tną i do -
świad czo ną w kwe stiach pro wa dze nia klu -
bu spor to we go. Wpraw dzie na ra zie nie po -
ja wia ją się kon kret ne kan dy da tu ry per so nal -
ne, ale wszy scy sym pa ty cy Wi sły wie rzą, że
w mie ście li czą cym po nad 100 tys. miesz -
kań ców znaj dzie się wła ści wa oso ba, któ rej
nie są obo jęt ne ani ocze ki wa nia lo kal nych
ki bi ców ani tra dy cje płoc kiej Wi sły. PN

Je sień Wi sły

Nagrody wręczali m.in. zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński
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Rok 2008 dla Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go był
bar dzo uda ny. Wy star czy wspom nieć, że za wod ni cy

PTW dzię ki osią gnię tym bar dzo wy so kim wy ni kom spor to -
wym na mię dzy na ro do wych to rach wio ślar skich osią gnę li
naj wyż sze kla sy spor to we: 5 za wod ni ków otrzy ma ło Mi str-
zow ską Mię dzy na ro do wą Kla sę Spor to wą, na to miast 6 za -
wod ni ków (w tym trzech ju nio rów) otrzy ma ło Mi strzow ską
Kla sę Spor to wą. Na ta ką wy so ką oce nę zło ży ły się bar dzo
do bre wy stę py na szych wio śla rzy na za wo dach naj wyż szej
ran gi mię dzy na ro do wej:

– Piotr Bu chal ski: za jął III miej sce  w Mi strzo stwach Eu ro py,
I miej sce w Aka de mic kich Mi strzo stwach Świa ta, był re zer wo -
wy do ósem ki na Igrzy skach Olim pij skich w Pe ki nie.

– Do mi nik Ku biak: był trze ci w Mło dzie żo wych Mi strzo -
stwach Świa ta (kon ku ren cja: ósem ka ze ster ni kiem).

– To masz Ci choc ki: za jął III miej sce (brą zo wy me dal)
w Mło dzie żo wych Mi strzo stwach Świa ta (ósem ka ze ster ni -
kiem).

– Da wid Ku biak: III miej sce w Mło dzie żo wych Mi strzo stwach
Świa ta (kon ku ren cja: czwór ka pod wój na).

– Ra do sław Mil cza rek: był naj lep szy  w Mię dzy na ro do wych
Re ga tach Se nio rów gru py „A” w Rat ze bur gu w Niem czech
(ósem ka ze ster ni kiem).

– Ra do sław Klim kow ski: zdo był I miej sce (zło ty me dal)
w Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro py (ósem ka ze ster ni kiem)
i srebr ny me dal na Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro py (kon -
ku ren cja: czwór ka bez ster ni ka).

– Ka mil Zaj kow ski: był trze ci w Pu cha rze Eu ro py i pier wszy
w Mię dzy na ro do wych Re ga tach Państw Nad bał tyc kich „Bal tic
Cup” (kon ku ren cja: je dyn ka).

– Da mian Sa lak: za jął II miej sce w Pu cha rze Eu ro py i rów -
nież był dru gi w Mię dzy na ro do wych Re ga tach Państw Nad bał -
tyc kich „Bal tic Cup” (kon ku ren cja: czwór ka bez ster ni ka).

– Da mian Ple wiń ski: II miej sce w Pu cha rze Eu ro py i II miej -
sce w Mię dzy na ro do wych Re ga tach Państw Nad bał tyc kich
„Bal tic Cup” (czwór ka bez ster ni ka).

Oprócz wy mie nio nych za wod ni ków naj wyż sze la u ry na are-
nie kra jo wej tzn. ty tu ły Mi strzów Pol ski zdo by li tak że: w gru -
pie se nio rów – Bo gdan Za lew ski, Hu bert Ró żań ski, Pa tryk Kra -
u se; w gru pie ju nio rów – Ja kub Za zga, Pa weł Bu czyń ski, Łu -
kasz Ko chań ski, Mar cin Ga wlik, Pa tryk Po kor ski, Do rian Ka -
łuż ny, Łu kasz So ko łow ski; w gru pie ju nio rów młod szych –
Ga briel Fel bór, Da mian Kru szyń ski, Łu kasz Le wan dow ski, Da -
wid Przed peł ski; w gru pie mło dzi ków – Kla u dia Po lit, Jo an na
Środ kow ska, Kla u dia Ma łec ka, An dże li ka Pie trzak oraz Pa weł
Pi łat i Pa tryk Sze lą gow ski. We dług opi nii pol skich szko le niow -
ców na bar dzo wy so ką oce nę za słu ży ła osa da ósem ki se nio rów
PTW na Mi strzo stwach Pol ski Se nio rów, któ ra za ję ła do sko na -
łe II miej sce, star tu jąc na po ży czo nej ło dzi (brak ta kiej ło dzi
w PTW), prze gry wa jąc je dy nie z ósem ką Byd go stii Byd goszcz
(pra wie ca ła ósem ka re pre zen ta cji Pol ski), po ko nu jąc osa dę
ubieg ło rocz nych Mi strzów Pol ski – ósem kę z To ru nia. Płoc ka
ósem ka pły nę ła w skła dzie: Bo gdan Za lew ski, Piotr Bu chal ski,
To masz Ci choc ki, Ra do sław Mil cza rek, Ra do sław Klim kow ski,

Do mi nik Ku biak, Da wid Ku biak, Mi chał Grze lak, ster. Pa tryk
Kra u se. 

Do wy mie nio nych naj waż niej szych suk ce sów spor to wych
PTW na are nie świa to wej oraz kra jo wej, swój zna czą cy wy nik
do ło ży li rów nież we te ra ni, któ rzy star tu jąc na Mi strzo stwach
Świa ta We te ra nów na Li twie zdo by li zło te me da le w kon ku -
ren cji czwó rek ze ster ni kiem.  Rów nież ju nio rzy PTW w 2008 r.
oka za li się „bez li toś ni” dla ry wa li, zaj mu jąc trzy pier wsze miej s-
ca w ran kin gu o „Srebr ne Wio sła” (pier wszy raz w hi sto rii),
pro wa dzo nym przez Pol ski Zwią zek To wa rzystw Wio ślar skich
dla naj lep sze go wio śla rza (ju nio ra) na pod sta wie osią gnię tych
wy ni ków. Są to: Da mian Ple wiń ski, Da mian Sa lak, Ka mil
Zaj kow ski.

Wy mie nio ne suk ce sy są ści śle zwią za ne z fa cho wym szta bem
szko le niow ców, któ ry two rzą: Grze gorz Stel lak, Ja cek Ka ro -
lak, Je rzy Pod sę dek, Piotr Sał kow ski, An drzej Pe try kow ski,
Krzysz tof Ka liń ski oraz Agniesz ka Lep czak i wspo ma ga ją cy
Woj ciech Jan kow ski (tre ner ka dry olim pij skiej w PZTW). Na -
le ży zaz na czyć, że pra wie wszy scy wio śla rze PTW są ucz nia mi
lub ab sol wen ta mi Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go przy ZST
„70” w Płoc ku. 

Tak że du żym suk ce sem or ga ni za cyj no -spor to wym oka zał się
„XXV Me mo riał Ju liu sza Ka wiec kie go”, w któ rym uczest ni -
czy li wszy scy me da li ści i fi na li ści z olim pia dy oraz przed sta wi -
ciel Pre zy den ta RP i płoc kie wła dze. 

Rok 2008, po za suk ce sa mi spor to wy mi, za pi sze się tak że dla
PTW ja ko rok roz po czę cia rze czy wi stych zmian mo der ni za cyj -
nych ba zy szko le nio wej, gdyż pra ce pro jek to we zo sta ły już za -
koń czo ne i obec nie zo sta ła roz po czę ta pro ce du ra wy ło nie nia wy -
ko naw cy na pra ce re mon to wo -mo der ni za cyj ne. Ten pro ces jest
przy kła dem do brej współ pra cy or ga ni za cji po za rzą do wej, ja ką
jest Płoc kie To wa rzy stwo Wio ślar skie, z Urzę dem Mia sta.

Suk ce sy by ły moż li we dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta,
PKN Or len, Ba sell Or len Po ly o le fins oraz in nych życz li -
wych spon so rów. W. Ro gow ski 

(se kre tarz za rzą du PTW)

Mi strzo wie wio seł

Za wod nik MMKS „Ju trzen ka” Płock
Pa tryk Cie chom ski wró cił ze zło tym me -
da lem z fi na łów Pu cha ru Pol ski Ju nio rów
Młod szych w Ju do. Za wo dy ro zgry wa ne
by ły 15-16 li sto pa da w Je zie rzy cach
k/Słup ska.

W im pre zie od po wia da ją cej ran gą Mi-
strzo stwom Pol ski w tej ka te go rii wie ko -
wej Pa tryk był naj lep szy w wa dze 73 kg. 

Jest to ko lej ny me dal te go za wod ni ka
zdo by ty na za wo dach cen tral nych. Pół ro -
ku te mu pod czas Ogól no pol skiej Olim -
pia dzie Mło dzie ży był trze ci, a w ro ku
ubieg łym, ja ko mło dzik, pod czas fi na łu
Pu cha ru Pol ski tak że zdo był zło to. mw

Ma my zło ty me dal 

W Drzon ko wie k/ Zie lo nej Gó ry od by ły się XIII Ha lo we
Mi strzo stwa Pol ski w te ni sie na wóz kach. W tym ro ku po raz
pier wszy ro zgry wa ne by ły je sie nią (do tych czas wios ną). Od 6
do 9 li sto pa da te ni si ści na wóz kach wal czy li o pry mat na kor-
tach kry tych.

W mi strzo stwach nie wy star to wa li naj lep si pol scy te ni si ści na
wóz kach: Ta de usz KRU SZEL NIC KI (SKS Kon stan cin Je zior -
na) i Piotr JA RO SZEW SKI (SIKT Płock). Po wo dem nie o bec -
no ści KRU SZEL NIC KIE GO by ła kon tu zja, na to miast JA RO -
SZEW SKI star to wał w tym cza sie w tur nie ju w Szwaj ca rii.

Pod nie o bec ność fa wo ry tów, swój pier wszy ty tuł mi strza
Pol ski w grze sin glo wej wy wal czył Al bin BA TYC KI (SPAR-
TA KUS Koź min Wlkp.), któ ry w fi na le po ko nał Je rze go KU -
LI KA (SIKT Płock) 6/1; 6/2. W fi na le mę skie go deb la Mi s-
trzem Pol ski zo sta ła pa ra SIKT Płock – Ka mil FA BI -
SIAK/Je rzy KU LIK, któ ra po ko na ła pa rę SPAR TA KU SA

Koź min Wlkp. – Al bin BA TYC KI/ Krzysz tof BRE ZY NA
6/3;3/6; 10/4. W ka te go rii ko biet ty tuł Mi strzy ni Pol ski w grze
sin glo wej zdby ła Agniesz ka BAR TCZAK (LOB Wro cław), po
zwy cię stwie w fi na ło wym me czu z Ju dy tą OL SZEW SKĄ (SIKT
Płock) 6/2; 6/2. W fi na le gry deb lo wej ko biet Agniesz ka BAR -
TCZAK (LOB Wro cław)/ Lu cy na SKO RU PIŃ SKA (ZSTTW
Zie lo na Gó ra) po ko na ły Ju dy tę OL SZEW SKĄ (SIKT
Płock)/Ka ta rzy nę WOJ CIE SZAK (SPAR TA KUS Koź min
Wlkp.) 7/6; 6/1.

Dla Sto wa rzy sze nia In te gra cyj ny Klub Te ni sa w Płoc ku me da -
le zdo by li po nad to: brą zo we w grze sin glo wej męż czyzn: Ma r-
iusz ŚMIE TAN KA oraz w grze deb lo wej męż czyzn – pa ra Bro-
ni sław MA LI NOW SKI/ Ma riusz ŚMIE TAN KA.

Łącz nie z Drzon ko wa płoc cy „wóz ka rze”, tre no wa ni przez
Jac ka Wil czyń skie go i Ar tu ra Adam czu ka, przy wie źli je den zło -
ty, trzy srebr ne i dwa brą zo we me da le. W.Ch.

Fa bi siak i Ku lik mi strza mi Pol ski

W XIII Ogól no pol skim Tur nie ju
Dzie ci z oka zji Dnia Nie po dleg ło ści 11
li sto pa da, któ ry od był się w Rem ber to -
wie, wzię ły udział klu by z ca łej Pol ski.
Nie za bra kło rów nież ju do ków z Płoc ka.
Ucz niow ski Klub Spor to wy „Ju do Sen-
sei” re pre zen to wa ny był przez sied miu
za wod ni ków.

Był to tur niej ran kin go wy, w związ ku
z czym je go po ziom był bar dzo wy so ki.
Wi zja zdo by cia waż nych pun któw mo ty -
wo wa ła mło dych adep tów ju do do jak naj -
lep szych starć na ma tach.

Naj lep sze wy ni ki wśród ju do ków
z UKS „Ju do Sen sei” Płock zdo by li: ak -
tu al ni Mi strzo wie Płoc ka – Ma te usz Bu -
gaj w wa dze do 30 kg za jął I miej sce
i Mi chał Bed nar ski w wa dze do 52 kg III
miej sce. Ak tu al ny srebr ny me da li sta Mi -
strzostw Płoc ka – Piotr Do ma gal ski
w wa dze do 56kg upla so wał się na III
miej scu. 

Po zo sta li za wod ni cy za ję li miej sca od 4
do 12. Zda niem tre ne ra Łu ka sza Smo -
rzew skie go oni tak że za słu ży li na poch -
wa łę za uda ne star ty: Łu kasz  Wa lic ki
w wa dze +66kg, Emil Bo giel w wa dze
44kg, Mar cin Smo la rek w wa dze 40kg
i Ma riusz Smo la rek w wa dze 40kg.

Dzię ki te mu klub „Ju do Sen sei” wy wal-
czył w Rem ber to wie trze cie miej sce
w kla sy fi ka cji dru ży no wej. Wy nik ten jest
dla płoc kich ju do ków tym cen niej szy,
gdyż in ne klu by dys po no wa ły du żo licz -
niej szy mi eki pa mi. smo

Na ma tach
w War sza wieKamil Zajkowski
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– Co po da ru jesz McGre go rom na ich
ślub? – py ta Szkot ko le gę.

– Pa rę go łę bi z mo jej far my.
– Coś ty, ta ki dro gi pre zent? Zruj nu -

jesz się!
– Spo koj nie, to go łę bie pocz to we.

* * *
Pe wien Szkot od wie dził przy ja cie la

w Lon dy nie. Gos po darz ca ły dzień opro -
wa dzał go po mie ście, po ka zał mu zea, wo -
ził tak sów ka mi, kar mił. Wie czo rem przed
od ja zdem wstą pi li jesz cze do ba ru na kie li -
szek whi sky. Gdy kel ner przy niósł ra chu -
nek, lon dyń czyk, jak zwy kle się gnął po
por tfel.

– O nie, przy ja cie lu – odez wał się
Szkot. Przez ca ły dzień za wszyst ko pła -
ci łeś. Poz wól, że te raz zap ła cę za sie bie.

* * *
Szkot pły nie z żo ną stat kiem. Pod czas

bu rzy na mo rzu ko bie ta wo ła prze stra szo -
na:

– O Bo że, ten sta tek za raz uto nie!
– Nie wrzeszcz tak – mi ty gu je ją mąż.

Prze cież to nie twój sta tek.
* * *

Spo ty ka ją się dwaj Szko ci:
– Sły sza łem, że uro dzi ły ci się bliź nia -

ki. Masz ich zdję cie?
– Mam, zo bacz.
– Ale tu jest tyl ko je den.
– Dru gi jest iden tycz ny. Ro bie nie

dwóch zdjęć by ło by roz rzut no ścią.

* * *
Żo na ro bi wy rzu ty mę żo wi:
– Dla cze go ty cią gle mó wisz mój te le -

wi zor, mo je miesz ka nie, mój sa mo chód.
Prze cież je steś my mał żeń stwem i wszyst -
ko jest wspól ne. Cze go ty tam grze biesz
w sza fie?

– Szu kam na szych ka le so nów.
* * *

– Dok to rze, mam po waż ny prob lem.
Nie pa mię tam te go, co przed chwi lą po -
wie dzia łam.

– Kie dy pier wszy raz za u wa ży ła pa ni
ten prob lem?

– Ja ki prob lem?
* * *

Przy cho dzi fa cet do psy cho lo ga:
– Pa nie dok to rze, wy da je mi się, że

w mo jej lo dów ce ktoś ży je...
– Dla cze go tak pan my śli?
– Wi dzia łem jak żo na no si tam je dze -

nie.
* * *

Mło dy ap te karz py ta bar dziej do -
świad czo ne go ko le gę:

– Ma ciek co jest w tej szuf la dzie?

– Tam trzy ma my as pi ry nę.
– A w tej obok?
– To są róż ne rze czy, któ re da je my

lu dziom jak nie mo że my prze czy tać, co
le karz na ba zgrał na re cep cie.

* * *
Ko bie ta do le ka rza:
– Z mo im mę żem jest coś nie tak. Wy -

pi ja co dzien nie litr ben zy ny i po tem bie -
ga 5 ki lo me trów.

– Hm, rze czy wi ście. Na li trze ben zy -
ny po wi nien prze biec wię cej.

* * *
Le karz wy pi su jąc cho re mu re cep tę, po -

le cił ją zre a li zo wać w kon kret nej ap te ce,
tłu ma cząc, że w in nej te go spe cy fi ku nie
do sta nie. Na re cep cie by ło na pi sa ne: C-C,
N-W-C-M-J. D-M-J-S-i N-S. W ap te ce
mło da far ma ce ut ka nie mia ła po ję cia co to
za lek, więc po szła do sze fa, któ ry od ra zu
wie dział o co cho dzi i wy dał klien to wi lek.

– Ja kie to by ło le kar stwo? – za in try -
go wa na do py tu je sze fa.

– A nic ta kie go. To re cep ta od mo je go zna-
jo me go. Na pi sał: Cześć Cze siek, nie wiem co
mu jest. Daj mu ja kiś sy rop i niech spa da.

* * *
Mło de mał żeń stwo w ho te lu:
– Po kój na do bę – mó wi mąż.
– Ma pa ni szczę ście – mru ga por tier do

żo ny – zwy kle bie rze po kój na go dzi nę.
* * *

Ko bie ta w kwie cie wie ku sta je przed
lus trem i mó wi do mę ża:

– Ech, przy by ło mi zmar szczek, uty -
łam, wło sy ta kie ja kieś ni ja kie... Po -
wiedz mi, ko cha nie, coś mi łe go.

– Wzrok masz da lej do bry.

* * *
Skar ży się ban kier ko le dze po fa chu:
– Ten kry zys jest gor szy niż roz wód.

Stra ci łem po ło wę ma jąt ku, a żo nę na dal
mam.

* * *
Zda rzy ło się pew ne go ra zu, że Unia

Eu ro pej ska po sia dła zło mo wi sko w sa -
mym środ ku pu sty ni. Unia orze kła, że
ktoś mo że do ko nać kra dzie ży ze zło mo -
wi ska, za tem stwo rzy ła sta no wi sko noc-
ne go stró ża i za trud ni ła do tej pra cy czło -
wie ka. Na stęp nie Unia po wie dzia ła:

– Jak stróż noc ny mo że wy ko ny wać
swo ją pra cę, kie dy nie do stał in struk cji?

Stwo rzy ła za tem Dział Pla no wa nia
i za trud ni ła dwo je lu dzi – jed ne go do
pi sa nia in struk cji, dru gie go do od mie -
rza nia cza su pra cy. Na stęp nie Unia Eu -
ro pej ska rze kła:

– Skąd mo że my wie dzieć, czy noc -
ny stróż wy ko nu je swo ją pra cę pra wi -
dło wo?

Za tem Unia stwo rzy ła Dział Kon tro -
li Pra cy i za trud ni ła dwo je lu dzi: jed-
ne go do zba da nia prob le mu, dru gie go
do pi sa nia ra por tów. Na stęp nie Unia
po wie dzia ła:

– W ja ki spo sób na le ży tym wszyst kim
lu dziom pła cić?

Unia stwo rzy ła więc sta no wi sko re fe -
ren ta do spraw ob li cza nia cza su pra cy
i księ go we go i za trud ni ła na te sta no wi -
ska ko lej nych dwo je lu dzi. I rze kła
Unia:

– Kto bę dzie od po wia dał za tych lu dzi?
I Unia stwo rzy ła Dział Ad mi ni stra cji

i za trud ni ła w nim tro je lu dzi: kie row ni -
ka ad mi ni stra cyj ne go, je go za stęp cę
i se kre tar kę. I Unia oz naj mi ła:

– Przez rok prze kro czy liś my bu dżet
o 18 ty się cy, trze ba do ko nać cięć w bu -
dże cie. I zwol ni ła z pra cy noc ne go stró ża.

* * *
– Co ro bisz? – py ta po li cjant zna jo -

me go.
– Upra wiam jo gę!
– Co po wiesz?A na ilu hek ta rach?

* * *
Dwóch mal ców w pia skow ni przech-

wa la się swo i mi osią gnię cia mi i swo jej
ro dzi ny.

– A mój ta ta jest naj szyb szy na świe cie!
– A dla cze go?
– Bo pra cu je co dzien nie do pią tej, a w

do mu jest już pięt na ście po czwar tej!
* * *

Kon fe ren cja nt. ”Ka rie ra za wo do wa
a wier ność mał żeń ska”. Pre le gent re la -
cjo nu je wy ni ki ba dań:

– Pier wsze miej sce, je śli cho dzi o zdra -
dy, zaj mu ją le ka rze. Wie cie, te noc ne dy -
żu ry, kil ka eta tów... Dru gie miej sce to ar -
ty ści – cia gle no we ro le, pla ny z da le ka od
do mu... No a trze cie miej sce zaj mu ja, ta -
cy lu dzie jak wy: uczest ni cy kon fe ren cji,
szko leń, na de le ga cjach.

Z sa li odzy wa się fa cet: 
– Pro te stu ję! Już 20 lat wy jeż dżam

i ni gdy mi się to nie przy da rzy ło!
Na to głos z koń ca sa li:
– I właś nie przez ta kich ma my do pie -

ro trze cie miej sce!
* * *

Dwie sta re pan ny za mi eści ły w ga ze -
cie og ło sze nie ma try mo nial ne. Po pew -
nym cza sie jed na z nich za u wa ża:

– Na nasz anons przy szło cał kiem
spo ro od po wie dzi.

– To dla cze go nie sko rzy sta łaś z żad -
nej z nich? – py ta dru ga.

– Bo wszyst kie by ły od mę ża tek, ofe-
ru ją cych swo ich mę żów.

* * *
Żo na mó wi do mę ża:
– Wy cho dzę na pięć mi nut do są siad -

ki, a ty nie za pom nij co pół go dzi ny za -
mie szać bi gos.

* * *
Pe wien póź no kła dą cy się spać lo ka tor

blo ku miał zwy czaj rzu cać bu ta mi o ścia -
nę przy roz bie ra niu się. Są siad, któ re go to
wa le nie co noc bu dzi ło, bła gał go, by za -
prze stał te go oby cza ju. Uciąż li wy są siad
zgo dził się. Te go sa me go wie czo ru sta -
rym zwy cza jem znów rzu cił bu tem
o ścia nę, ale na tych miast zref lek to wał się
i dru gi but ci chut ko po sta wił na po dło dze.
Po pew nym cza sie sły szy głos zza ścia ny:

– Niech że pan wresz cie rzu ci tym
dru gim bu tem, bo nie mo gę zas nąć!
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Śmiech to zdro wie



Rozwiązania z hasłem krzyżówki należy dostarczyć na adres redakcji Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pokój 220 (II piętro) do 31 grudnia 2008 roku.
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrody rzeczowe.


