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Telefon dzwoni, a dyrektor nie ma cza−
su. Tu odbiór PIH, za chwilę PIP,

Straż Pożarna i tak na okrągło. Teatr nie
przypomina już placu budowy, lśni czy−
stością i czeka na premierę, której reżyse−
rii podjął się sam dyr. Marek Mokrowiec−
ki. Zadanie ma podwójne trudne. Po pier−
wsze ciągle jest jeszcze – jak sam mówi
– bardziej budowlańcem – niż dyrektorem
czy reżyserem. A premiera tuż, tuż (zgod−
nie z zapowiedziami – 20 stycznia). Po
drugie, dokonał wyboru, który będzie jego
„być czy nie być” – niezależnie od sukce−
su, bądź klapy artystycznej. 

Po „Iwonie, księżniczce Burgunda”
i „Ślubie”, „Operetka” jest trzecim
i ostatnim utworem scenicznym w do−
robku Witolda Gombrowicza, jednym
z najbardziej oryginalnych i nowator−
skich zjawisk we współczesnej drama−
turgii. Daleki od tradycyjnego sposób
budowania akcji dramat, w którym Gom−
browicz żongluje groteską i parodią. Jed−
na służy mu do deformacji rzeczywisto−
ści, „przerysowania” zdarzeń i postaci,
zbiciu w kupę patosu i trywialności, do−
stojnej powagi i błazenady, jak w życiu.
Druga pojawia się jako prześmiewcza re−
akcja na formy zużyte, zbanalizowane,
skostniałe – zarówno w konwencjach li−
terackich, jak też w sposobie ludzkiego
myślenia i zachowań. „Operetka” to py−
tania o granice prawdy i fałszu, o istotę
wolności i zniewolenia człowieka,
o wzajemne układy między sferą „inni”
i „ja”, bez dawania jednoznacznej odpo−
wiedzi, bez podpowiedzi z off−u: „Teraz
brawa”, „Teraz buuuu”, „a teraz aplauz”.
Mokrowiecki wybierając ją na premierę,

inaugurującą otwarcie „odmłodzonego”
teatru zdaje się rzucać rękawicę nie tylko
publiczności, ale również samemu sobie.
Gombrowicz choć wielki jest trudny,
a sukces artystyczny nie zawsze idzie
w parze z komercyjnym, tak jak to się
stało z niezapomnianym „Ślubem”
w reż. A. M. Marczewskiego. Reżysero−
wanie „w przeciągu” tak trudnego dra−
matu może grozić powikłaniami. Rów−
nież dlatego odwaga dyrektora jest god−
na podziwu. 

Bez dwóch zdań dramat wart jest wy−
siłku; dla teatru, dla aktorów i dla pub−
liczności. (rł)

Nowy teatr

Piekiełko: będzie salą pamięci z tea−
tralną galerią i sceną kabaretową jedno−
cześnie. Pomieści jakieś 50 – 60 osób.

Dolne foyer: Kasy będą tam gdzie
były. Szatnie są powiększone. W miej−
scu, gdzie niegdyś było przejście do
„Wrzosu” jest podjazd dla niepełno−

sprawnych i winda, która zawiezie nas
na każdy poziom teatru. Obok kawiar−
nia z tarasem, praktycznie w tym sa−
mym miejscu, choć nieco mniejsza.

I piętro: Scena kameralna na 120
miejsc, pozwalająca na dowolny układ
sceny i widowni. Pod wysokim sufitem
są kratownice na reflektory, mosty
elektryczne i okno dyżurki dźwiękow−
ca, z której może bardzo szybko prze−
dostać się do drugiego pomieszczenia
akustyka i oświetleniowca przy dużej
scenie. 

Duża scena: 400 – osobowa widow−
nia z tzw. skosami amfiteatralnymi, cią−
gi piesze idące przez środek widowni,
a nie jak dotychczas bokiem, powię−
kszony orkiestron z hydraulicznym
podnośnikiem. 

Są też dwie zapadnie i scena obroto−
wa o średnicy 9 metrów, którą będzie
można montować w dwóch miejscach,
bliżej lub dalej od widowni. Komin sce−
niczny jest naprawdę ogromny, 9−me−
trowy. Po bokach 21 wyciągów do de−
koracji. 

Za sceną na pierwszym piętrze są
pralnia, suszarnia, zbiorowe przebieral−
nie, a także pokoje (np. suflera i inspi−
cjenta) i ciąg garderób. Studio nagrań
znajduje się na II piętrze. Tu też będzie
pracownia krawiecka męska i damska. 

Chcieliście mieć komedię, groteskę, zabawę... Proszę bardzo. Wybór „Operetki” Gombrowicza na
premierę w „nowym” teatrze to złośliwa odpowiedź na złośliwe komentarze wielu widzów.

Rzucona rękawica

Z roku na rok coraz więcej płocczan
przychodzi na „miejską Wigilię” na Sta−
rym Rynku. Fakt, że niektórych interesu−
je tylko darmowy barszcz i pierogi, 

ale większość chętnie chłonie przedświą−
teczną atmosferę.

W tym roku w nastrój świąt Bożego
Narodzenia wprowadził nas chór ze
Szkoły Podstawowej nr 23, śpiewający
na małej scenie kolędy. Chórzystów
zmieniła potem 4−osobowa kapela góral−
ska Pieruny z Zakopanego, która wcześ−
niej wzięła udział w otwarciu wystawy
malarstwa na szkle Krzysztofa Karaska,
artysty również z Zakopanego. Kościółki
z bardzo spadzistymi dachami, barwne
góralskie kapele i liczne anioły doskona−
le wkomponowały się w świąteczną at−
mosferę Domu Darmstadt. Przy okazji
można było zaopatrzyć się w oscypki,
baranie kapcie, a nawet kożuch.

Prezydent Mirosław Milewski życzył
wszystkim płocczanom, żeby ciepło tych

radosnych świąt zagościło we wszystkich
domach w całym nowym roku. Harcerze
przekazali Prezydentowi Betlejemskie

Światełko Pokoju, a potem było już gre−
mialne dzielenie się opłatkiem i składanie
życzeń. (j)

Na góralską nutę
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* Okręgowa Izba Lekarska w Płocku zaa−
pelowała do lekarzy, by nie zgadzali
się na zmianę formy zatrudnienia od
nowego roku.

* 9 grudnia przywrócono (na próbę) połą−
czenie kolejowe z Warszawą. Z Płoc−
ka pośpieszny wyjeżdża o godz. 5.58,
do Warszawy dotrze o 8.50. W drogę
powrotną wyruszy o godz. 19.17 i w
Płocku jest o 22.14.

* Nowym wojewodą mazowieckim zo−
stał Jacek Kozłowski, dotychczaso−
wy zastępca marszałka wojewódz−
twa Adama Struzika. Jego miejsce
zajął również płocczanin Stefan
Kotlewski z PO.

* 1 grudnia na dwóch fermach w gminie
Brudzeń odkryto wirus ptasiej grypy;
utylizowano ponad 9 tys. indyków,
wokół gospodarstw wyznaczono 10−
km strefę ochronną.

* Płocka SML−W próbuje walczyć z dłuż−
nikami wywieszając na klatkach scho−
dowych informacje i wysokości zadłu−
żenia danego bloku.

* Pracownikom ferm zainfekowanych wi−
rusem H5N1 i ich rodzinom firma Ro−
che Polska zaoferowała nieodpłatnie
lek antywirusowy Tamiflu.

* Ogłoszony został kolejny plebiscyt na
najpopularniejszego sportowa i trenera
roku 2007.

* PKN Orlen otrzymał zgodę ministra
środowiska na poszukiwanie złóż ropy
naftowej i gazu na terenie Polski.

* Aż 7 płockich firm zostało wyróżnio−
nych w konkursie Mazowiecka Firma
Roku. Są to: Basell Orlen Polyolefins,
PPHU Gret−Pol, Przedsiębiorstwo Ro−
bót Drogowych, Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego, ZUOK
w Kobiernikach, Eko−Maz i Orlen La−
boratorium.

* Urząd Miasta chce zakupić 15 bilbor−
dów – dotąd tablice na miejskie rekla−
my były dzierżawione.

* W tym roku producenci owoców mięk−
kich (truskawek, malin i pomidorów),
dostarczający je do przetwórstwa mo−
gą liczyć na unijne dopłaty.

* Wspierająca płocki, międzynarodowy
konkurs pianistyczny japońska firma
Kigoukai zafundowała naszej szkole
muzycznej fortepian koncertowy C.
Bechstein.

* Pierwszą premierą w przebudowanym
teatrze (pod koniec stycznia) będzie
„Operetka” Gombrowicza.

* PKN Orlen uplasował się na I miejscu
rankingu dziennika Rzeczpospolita
„Najcenniejszych Polskich Marek
MARQA 2007”.

* Z amfiteatru został zdjęty dach, by
wzmocnić pylony.

* Szczypiorniści Wisły przegrali z Vive
Kielce różnicą 12 bramek.

* 12 grudnia dopuszczono wjazd ciężaró−
wek na nowy most Solidarności.

* W konkursie Orły Budownictwa zło−
tą statuetkę zdobyła Mazowiecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa (w kate−
gorii zarządzanie nieruchomościa−
mi), a Budmat srebrną (producenci
materiałów budowlanych). (j)

Godni naśladowania
Ogłoszony został konkurs dla or−

ganizacji pozarządowych pt. „Godni
Naśladowania”. Kapituła konkursu
przy ocenie zgłoszonych kandydatur
bierze pod uwagę m.in. stwarzanie
warunków zwiększających aktyw−
ność mieszkańców, innowacyjność
działań, umiejętność pozyskiwania
funduszy, a przypadku osób indywi−
dualnych umiejętność pozyskiwania
do działania nowych osób, samodo−
skonalenie, osobiste zaangażowanie.
Zgłoszenia należało składać do koń−
ca grudnia w Centrum ds. Współpra−
cy z Organizacjami Pozarządowymi
przy ul. Misjonarskiej 22.

ZDZ na 3 Maja
Zakład Doskonalenia Zawodowe−

go Warszawa zwrócił się z prośbą
o wynajęcie na swą działalność po−
mieszczeń w biurowcu przy ul. 3
Maja 18. Prezydent przychylił się do
tej prośby i postanowił wynająć tej
instytucji pomieszczenia na II piętrze
o łącznej powierzchni 340,1 mkw.
Mają być wykorzystane na pracow−
nie dydaktyczne. Stawka za wynaję−
cie wynosi 10 zł/mkw.

Droższe spółki
Dwóm spółkom gminnym podnie−

siony został kapitał zakładowy: Płoc−
ki Zakład Opieki Zdrowotnej zyskał
168.500 złotych, a Wodociągi Płoc−
kie o 112 tys. zł.

DDzziiaałłkkaa  nnaa  sprzedaż
Z zasobu Gminy Płock przezna−

czono do sprzedaży w formie ustne−
go przetargu nieograniczonego nie−
ruchomość niezabudowaną, zlokali−
zowaną przy ul. Ułańskiej. Teren
przeznaczony jest na usługi o cha−
rakterze lokalnym i ponadlokalnym,
dopuszczalna jest także budowa ga−
raży wielopoziomowych i parkin−
gów podziemnych. Cenę wywoław−
czą nieruchomości ustalono na
2.100.000 złotych.

Nagrody dla sportowców
Przyznane zostały nagrody finan−

sowe za wysokie wyniki sportowe
płocczan we współzawodnictwie kra−
jowym i międzynarodowym. Lista
obejmuje 109 osób, które otrzymają
gratyfikacje od 800 do 4.500 złotych.

Dotacje na edukację
Ogłoszony został otwarty konkurs

ofert na realizację w 2008 roku za−
dań w zakresie edukacji i oświaty.
Na dofinansowanie zwycięskich pro−
jektów zaplanowano 120 tys. zło−
tych. Zadania dotyczyć mogą m.in.
pracy z uczniami uzdolnionymi,
tworzenie projektów edukacyjnych
rozwijających zainteresowania, or−
ganizacji atrakcyjnych zajęć poza−
lekcyjnych, wsparcia metodycznego
dla nauczycieli. Wzór druku oferty
umieszczony jest na stronie
www.ump.pl. Szczegółowe informa−
cje u Pełnomocnika Prezydenta ds.
Organizacji Pozarządowych przy ul.
Misjonarskiej 22 i w Wydziale Edu−
kacji Urzędu Miasta przy ul. Piekar−
skiej 16. Termin składania ofert up−
ływa 31 stycznia 2008. (j)
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Kolejną rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego, ci którzy na sobie doświadczy−
li jego skutków, ich rodziny i ci, dla któ−
rych ten rozdział historii nie jest obojętny,
uczcili w „Stanisławówce” uroczystą mszą
świętą za Ojczyznę i ofiary tamtych wyda−
rzeń. Ojczyzna to pamięć – o dniach chwa−
ły, ale także o dniach upadków – mówiono
na początku mszy św. a ks. Henryk Łeb−
kowski, który jej przewodniczył wspomi−
nał, że po każdych tragicznych wydarze−
niach, które nas dotknęły mieliśmy nadzie−
ję, że już dość, że to ostatni raz. Tak było
po 1945 roku, w 1956, w 1970...

„Stanisławówka” była zawsze przysta−
nią dla skrzywdzonych i ich rodzin, pła−
cących wysoką cenę za swe przekonania.
Przystanią nie tylko duchową ale i mate−
rialną, bo ci, którzy byli prześladowani
często nie mieli środków do życia, a do
tej parafii spływały różnorakie dary.

Po mszy zapalono znicze i złożono
kwiaty przed popiersiem ks. Jerzego Po−

piełuszki, który za duchowe wspieranie
opozycji zapłacił życiem. W salce kate−
chetycznej otwarto niewielką wystawę pt.
„Stan wojenny 1981 – 1983 w Płocku”.

Większą wystawę, przygotowaną z ma−
teriałów warszawskiego oddziału Instytu−
tu Pamięci Narodowej oglądać można
w hollu ratusza. ”Twarze mazowieckiej
bezpieki” to zbiór kilkudziesięciu zdjęć
i biogramów pracowników UB i SB, pra−
cujących na terenie północnego Mazo−
wsza w latach 1945 – 1990. Współauto−
rem wystawy jest Jacek Pawłowicz, który
w kwietniu, również w płockim ratuszu,
promował swoją najnowszą książkę „Lu−
dzie płockiej bezpieki”, opisującą pra−
cowników (310 nazwisk) Urzędu Bezpie−
czeństwa w Płocku w latach 1945−1956.
Obecną wystawę można potraktować jako
zapowiedź kolejnej książki, która poświę−
cona będzie funkcjonariuszom pracują−
cym w bezpiece do 1990 r. Można ją oglą−
dać do końca stycznia. (j.rł)

13 grudnia 1981

Grzegorz Lewicki i Andrzej Łachmań−
ski to dwaj nowi radni. Ślubowanie zło−
żyli 11 grudnia na sesji Rady Miasta. Za−
stąpili oni Andrzeja Nowakowskiego
i Eryka Smulewicza, którzy dostali się do
parlamentu. 

Grzegorz Lewicki ma 54 lata, jest ab−
solwentem wydziału prawa i admini−
stracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W Płocku należy do niego sześć aptek.
W wolnych chwilach uwielbia grać
w siatkówkę. Ma żonę i córkę – obie są
magistrami farmacji.

Andrzej Łachmański ma 34 lata, jest
lekarzem chorób wewnętrznych i pracuje
na Winiarach. Udziela się również
w płockim hospicjum. Ma dwie córki
w wieku 2 i 6 lat. (m.d.)

Od 1 grudnia ubr. Poradnia Chirur−
giczna Ogólna w spółce Płocki ZOZ
świadczy również usługi w zakresie chi−
rurgii ogólnej dziecięcej. Gabinet pro−
wadzi konsultacje, porady, diagnostykę
oraz zabiegi operacyjne w ramach chi−
rurgii jednodniowej tj. stulejki, przepu−
kliny pachwinowe czy pępkowe oraz
badania kontrolne. Zabiegi wykonywa−

ne są w ramach istniejącego Oddziału
Chirurgii Ogólnej. 

– Pacjenci są przyjmowani na podsta−
wie skierowania od lekarza PZOZ.
Świadczenia udzielane są we wtorki
w godz. 8.30−11. Nie ma kolejek czy zapi−
sów. Każdy pacjent będzie przyjęty – za−
pewnia prowadzący poradnię Jacek Koła−
kowski – specjalista w zakresie chirurgii
dziecięcej. Więcej informacji można uzy−
skać pod nr tel. 024 364 52 29. (rł)

Chirurgia dziecięca

Nowe twarze

Grzegorz Lewicki Andrzej Łachmański
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Wśród płocczan, odbierających klucze
do nowego lokalu w bloku przy al. Jana Pa−
wła II 43b, znalazł się 1500 najemca
mieszkania czynszowego Miejskiego To−
warzystwa Budownicwa Społecznego, zre−
alizowanego przy współudziale kredytów
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 

Nowi lokatorzy otrzymali klucze (30
listopada 2007 r.) z rąk zastępcy prezy−
denta Dariusza Zawidzkiego i prezesa
MTBS−u Mirosława Kłobukowskiego. 

– Będziecie mieszkać w bloku jednego
z najlepszych TBS−ów w kraju – mówił do
nowych lokatorów Dariusz Zawidzki.
– Przedszkole i szkoła podstawowa są tuż
obok, a do gimnazjum wystarczy przejść
przez ulicę. Czynsz, mimo tego, że wyda−
je się wysoki i tak jest jednym z najniż−
szych w Polsce. 

Blok znajduje się na osiedlu Zagroda
II−Bis na Podolszycach Południe. W su−
mie powstały tam cztery bloki. W dwóch
jest po 60 mieszkań, a w dwóch kolej−
nych – 35 i 24 mieszkania. W budynkach
znajdują się mieszkania 1−pokojowe
o powierzchni 35 mkw., 2−pokojowe oraz
większe do 64 mkw. powierzchni. 

Lokale praktycznie od razu nadają się do
mieszkania. Jest w nich tzw. biały montaż
i położona glazura. 44 mieszkania zostały
przekazane – na mocy porozumienia – mia−
stu. W praktyce oznacza to, że część lokali
zasiedliły osoby, które czekały na mieszka−
nia komunalne z listy Urzędu Miasta. 

Część terenu wokół budynków została
przeznaczona na parkingi, a część zosta−
nie zagospodarowana zielenią. 

Bloki przy al. Jana Pawła II zostały po−
budowane przez płocką Vectrę i są ostat−
nią inwestycją MTBS−u na osiedlu Za−
groda II−Bis. (m.d.)

Być na swoim
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Podczas otwarcia wybiegu, 4 grudnia,
obok zaproszonych gości – przedstawicieli
Urzędu Miasta Płocka, dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 9 i miłośników zoo, uroczy−
stość z zaciekawieniem obserwowało stad−
ko pawi oraz królewska para sąsiadująca
z lampartami, czyli płockie lwy. 

Kto pamięta stare żelazne boksy będzie
z pewnością pod wrażeniem nowego wy−
biegu.

Kraty zastąpiło ogrodzenie z kamienia
i okorowanych pni drzew. Zwierzęta
można teraz obserwować przez osiem
okien z szyb wielowarstwowych o grubo−
ści 40 cm. Kraty wstawiono jedynie po
bokach wybiegu dla lepszej cyrkulacji
powietrza (co jest ważne zwłaszcza pod−
czas upałów). Całość została ukształto−
wana na wzór skalistego terenu ze stru−
mieniem i spływającym ze skały wodos−
padem. – Staraliśmy się użyć jak najwię−
cej elementów naturalnych; drzew ma−
skujących i skał – mówił dyrektor Miej−
skiego Ogrodu Zoologicznego. Autorami
projektu nowego lokum dla lampartów
są: Marta Siodłak i Zbigniew Szklarz.

– Na razie koty wychodzą na nowy te−
ren pojedynczo. Muszą zapoznać z wybie−
giem. Póki co, wszystko jeszcze pachnie
remontem, pod łapami mają nowe podło−

że (kora)... Myślę jednak, że będą się tu
dobrze czuły i możemy być spokojni o ich
los – mówi Niweliński. – Poza tym, on to
stary wyga, ma już 10 lat, a ona zaledwie
kilkanaście miesięcy, zanim razem za−
mieszkają powinny się przyzwyczaić do
swojej obecności.

Lampart perski to największy i najrzad−
szy z podgatunków lampartów na świecie;
samiec może ważyć nawet 80 kg, osiągnąć
do 183 cm długości (plus ogon – 92 cm).
Mają grubą puchową sierść, co czyni ich
odpornymi na niskie temperatury. Są sa−
motnikami. W naturze żyje około 200
osobników. Na swoje nieszczęście ich ro−
dzinne strony to góry Gruzji i Afganistanu.
Tocząca się tam od kilkunastu lat wojna to
– obok kłusownictwa, nielegalnego han−
dlu, pozyskiwania lampartów do celów
medycyny ludowej czy zabijania z powo−
du mitów – główna przyczyna zagłady te−
go gatunku. Dlatego lamparty perskie zo−
stały wpisane do Czerwonej Księgi i obję−
te programem hodowlanym EEP. We
wszystkich ogrodach na świecie jest ich
obecnie 150, wszystkie pochodzą od 10
osobników z naturalnego środowiska.
W Polsce mają je Gdańsk i Płock. 

Budowa wybiegu kosztowała blisko
490 tys. zł. (rł)

– Kiedyś było tu 10 klatek, a w nich: lwy, tygrysy, lamparty i niedź−
wiedź. Teraz są tylko dwa gatunki obok siebie i bardzo się z tego
cieszymy – mówił podczas otwarcia wybiegu dla lampartów per−
skich Aleksander Niweliński.

Nowy wybieg lampartów
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Ponad trzydziestu przedsiębiorców z li−
tewskich Możejek gościło w naszym mie−
ście. 

Do Płocka przyjechali m.in. prezydent iz−
by gospodarczej oraz dyrektor Urzędu Mia−
sta w Możejkach. 

Celem wizyty była wymiana doświad−
czeń i nawiązanie kontaktów gospodar−
czych. Przedsiębiorcy z Możejek podczas
wizyty odwiedzili spółki Budmat i New
Holland Bizon. W ratuszu (5 grudnia) spot−
kali się z władzami Płocka. 

– Nasze kraje, narody i miasta łączy bar−
dzo wiele – mówił prezydent Mirosław Mi−
lewski. – Płock i Możejki od wielu lat współ−
pracują jako miasta partnerskie. Niedawno
także płocki Orlen zainwestował w Możej−
kach. Mam nadzieję, że nasza współpraca
będzie się rozwijała, a wizyta w Płocku za−
owocuje nawiązaniem nowych kontaktów
gospodarczych. 

Litewscy przedsiębiorcy obejrzeli krótki
film promocyjny o naszym mieście, a o
ofercie inwestycyjnej – m.in. o Płockim Par−
ku Przemysłowo−Technologicznym – opo−
wiadał Grzegorz Orzeł, dyrektor Wydziału

Rozwoju Miasta. Delegacja mogła także do−
wiedzieć się o działalności Izby Gospodar−
czej Regionu Płockiego, o której mówił jej
wiceprezes Lech Księżakowski. 

Goście z Litwy byli świadkami przekaza−
nia Urzędowi Miasta Płocka certyfikatu
„Gmina Przyjazna Inwestorowi”. – Doku−
ment ten potwierdza, że Urząd jest profesjo−
nalnie przygotowany do obsługi inwestorów
– mówił Artur Urban z Lubelskiej Fundacji
Rozwoju – Agencji Rozwoju Regionalnego,
która jest organizatorem programu. 

Certyfikat „Gmina Przyjazna Inwestoro−
wi” płocki UM otrzymał po raz pierwszy
w sierpniu 2004 roku. Po trzech latach ko−
nieczna była ponowna certyfikacja. 

– Urząd uzyskał pięć gwiazdek w pięcio−
stopniowej skali – cieszył się Artur Urban.
– Chciałbym, aby więcej gmin w Polsce
mogło się poszczycić takim wynikiem, ale
niestety nie często się to zdarza.

W komisji certyfikacyjnej zasiadali m.in.
przedstawiciele Business Centre Club, Pol−
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwesty−
cji Zagranicznych. (m.d.)

W inwestycje z certyfikatem
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Widna i Orzechowa
Już niebawem ruszą prace przy budo−

wie kolejnych ulic na osiedlu Imielnica. 
Rozstrzygnęły się dwa przetargi doty−

czące ul. Widnej oraz ul. Orzechowej.
W obu postępowaniach wybrana została
oferta Zakładu Instalacji Sanitarnych
Tech−Instal. Na wywiązanie się z zada−
nia firma ma czas do 31 maja 2008 r.
Prace w Widnej wykona za 426 062,10
zł brutto, a w Orzechowej za 544 478,89
zł brutto.

Na odcinku od Lokalnej do Morelowej,
Orzechowa ma już nawierzchnię z kostki
betonowej. Teraz również z polbruku pow−
stanie kolejny 230−metrowy fragment ulicy
wraz z sięgaczem. Wcześniej wykonawca
ułoży kanalizację deszczową. W Widnej
zaplanowano wykonanie kanalizacji desz−
czowej i sanitarnej oraz oświetlenia. mk

Wielki remont
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to

mieszkańców Borowiczek czekają wielkie
zmiany. Aż do 15 grudnia 2009 roku potrwa
budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachod−
niej części tego osiedla, czyli od ul. Harcer−
skiej w prawo. Zadanie obejmuje budowę na−
wierzchni ulic: Białowieskiej, Łomżyńskiej,
Łowickiej, Kurpiowskiej, Mazurskiej, Mało−
polskiej, Mazowieckiej i Zgodnej. Dla
wszystkich ulic zaprojektowano nawierzchnie
z kostki betonowej. Jedynie w ul. Mazowiec−
kiej zostanie wykonana asfaltowa jezdnia. Po−
jawią się nowe chodniki, wjazdy do posesji,
a także oznakowanie pionowe i poziome. Ale
to nie cały zakres prac. Wybrana w przetargu
firma zajmie się również budową kolektorów
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz
z wpustami i przykanalikami. Nie zabraknie
także nowego oświetlenia. (m.d.)
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Materiał był bardzo obszerny, bo zawie−
rał aż 68 stron. Znalazły się tam dane m.in.
z policji, straży miejskiej i pożarnej, moni−
toringu wizyjnego miasta, prokuratury i sa−
nepidu. W podsumowaniu możemy prze−
czytać, że według tych służb bezpieczeń−
stwo mieszkańców Płocka należy ocenić na
poziomie dobrym i z roku na rok skala za−
grożeń społecznych, w wielu dziedzinach,
jest coraz mniejsza lub pozostaje na niez−
mienionym poziomie.

Płocczanie czują się bardziej bezpieczni,
m.in. dlatego, że mają lepszy kontakt ze
służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie
ładu i porządku publicznego. Dodatkowe
patrole policji, finansowane z budżetu mia−
sta, spowodowały, że znacznie ograniczo−
no zdarzenia o charakterze przestępczym.
Ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeń−
stwa płocczanom spełnia monitoring wi−
zyjny miasta. Dzięki niemu, mniej jest
przypadków dewastacji mienia, kradzieży
czy rozbojów. Jeśli już do takich incyden−
tów dochodzi, służby działają szybciej
i przez to sprawcy są częściej ustalani. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na
drogach należy wybudować obwodnice
Płocka oraz trzecią przeprawę drogowo−
kolejową, aby w ten sposób wyeliminować
przejazd przez centrum miasta transportów
z ładunkami niebezpiecznymi. 

Radni mieli pytania dotyczące przedsta−
wionej informacji. – W materiale zabrakło

mi danych dotyczących dzieci i młodzieży
– mówiła Elżbieta Podwójci−Wiechecka. 

Tomasz Maliszewski chciał wiedzieć
także, ilu dealerów narkotyków zostało zła−
panych w Płocku i ile przestępstw popeł−
niono pod wpływem środków odurzają−
cych. Natomiast Józef Czurko zaintereso−
wany był, jak sprawdza się pies wykrywa−
jący narkotyki. 

– Narkomania jest plagą, nie tylko w na−
szym mieście, ale w całej Polsce – przyznał
zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki.
– Do szkół nie są wpuszczane obce osoby.
Chcemy w ten sposób ograniczyć dostęp
dealerów do placówek oświatowych.
Otrzymaliśmy też pieniądze z ministerstwa
na monitoring szkół. 

W ostatnim czasie na terenie Płocka zo−
stało zatrzymanych 98 osób rozprowadza−
jących narkotyki. – Trudno powiedzieć, ile
zażywa środki odurzające – wyjaśniał Da−
riusz Zawidzki. – Dopóki ktoś nie popełni
przestępstwa, albo nie kieruje samocho−
dem, nie można go zatrzymać, nawet jeżeli
jest pod wpływem narkotyków. 

Pies do wykrywania narkotyków brał
udział w wielu akcjach. Aż w 78 przypad−
kach wykrył środki odurzające w szkołach. 

Narkomanią najbardziej zagrożone są
okolice Starego Miasta, w szczególności
puby. Wśród placówek oświatowych
najwięcej narkotyków spotyka się
w gimnazjach. (m.d.)

Na listopadowej sesji radni zapoznali się z informacją nt. bezpieczeństwa
w Płocku w 2006 roku 

Bezpieczne dane

W ostatniej chwili porządek obrad li−
stopadowej sesji Rady Miasta (27.XI)
uzupełniono o dwie istotne uchwały:
w sprawie przejęcia przez Gminę Płock
od Polskiego Koncernu Naftowego Orlen
nieruchomości przy ul. Łukasiewicza
i wyrażenia zgody na przystąpienie mia−
sta do spółki Wisła Płock S.A.

Temat wywołał wśród radnych spore
zamieszanie i część protestowała prze−
ciwko debacie na ten temat na tej sesji.
Zarówno Piotr Nowicki jak i Elżbieta Ga−
pińska argumentowali, że to zbyt poważ−
na sprawa by rozstrzygać ją w pośpiechu.
Dowodzili, że decyzję można podjąć do−
piero po zapoznaniu się z dokumentami
prawnymi i finansowymi spółki. Józef
Czurko wyraził obawę, że majątek jaki
mamy przejąć może nie wystarczyć na
pokrycie zobowiązań wobec zawodni−
ków, trenerów i innych długów klubu,
których nie znamy.

Natomiast Marek Krysztofiak przy−
pomniał, że radni kilka miesięcy temu
jednogłośnie przyjęli stanowisko w spra−
wie ratowania klubu i obecne projekty
uchwał są tylko tego konsekwencją.
Również prezydent Mirosław Milewski

dziwił się nagłym obawom radnych.
Przypomniał, że 1 czerwca 2007 roku
podpisane zostało pomiędzy miastem
i Orlenem porozumienie, zobowiązujące
koncern do nieodpłatnego przekazania
100% akcji Wisły i działek pod stadio−
nem o łącznej powierzchni 99.123 mkw.
I było dość czasu, by każdy zaintereso−
wany mógł zgłębić temat. Natomiast czas
przedłożenia radnym projektu obu uch−
wał w tej sprawie jest nieprzypadkowy,
bowiem 16 listopada rada nadzorcza
PKN Orlen zaakceptowała warunki czer−
wcowej umowy.

Zastępca prezydenta – Piotr Kubera uzu−
pełniał, że obecnie spółka Wisła zatrudnia
(łącznie ze sportowcami i trenerami) 113
osób, na koniec października jej dochody
wyniosły 11,5 mln złotych, a wydatki 15,5
mln, z tym że spodziewany jest zwrot
VAT, wiec straty będą mniejsze. Poważ−
niejszym wyzwaniem będzie dostosowanie
stadionu do wymogów UEFA; m.in. po−
większenie go do 15 tys. miejsc, z trzema
krytymi trybunami, co może kosztować
około 20 mln złotych.

Ostatecznie radni przyjęli obie uchwa−
ły; 16 osób głosowało „za”, a 6 wstrzy−
mało się od głosu. W ten sposób Wisła
S.A. i jej obiekty sportowe stały się włas−
nością miasta. (j)

Miejska Wisła

Na grudniowej sesji radni podjęli uch−
wałę w sprawie dotacji na prace konser−
watorskie, które będą wykonywane przy
obiektach zabytkowych. Nowy dokument
precyzuje warunki i zwiększa grono
osób, które mogą otrzymać dofinansowa−
nie na przeprowadzenie remontu. – Obec−
na uchwała rozróżnia wnioskodawców
na będących lub nie będących płatnikiem
VAT – mówi Zofia Ulicka, dyrektor Wy−
działu Gospodarki Mieszkaniowej. – Po−
nadto przedmiotem dotacji mogą być nie
tylko budynki, które posiadają indywidu−
alny wpis do rejestru zabytków, ale także
te zabytki, które figurują w gminnej ewi−
dencji zabytków oraz położone są na tere−
nie zespołu urbanistyczno−architektonicz−
nego i warstw kulturowych Płocka lub są
chronione na podstawie ustaleń w miej−
scowym planie zagospodarowania prze−
strzennego. 

Uchwała wprowadziła również nowe
kryteria oceny wniosków. Dotacje będą
udzielane, gdy zostanie stwierdzone, że
budynek jest w nieodpowiednim stanie
technicznym i szpeci otoczenie. Ocenę
stanu zabytku zawierać musi projekt bu−
dowlany, który należy dołączyć do wnio−
sku o dotację. – Preferowane będą zgło−
szenia na prace przy zabytku wpisanym
do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Płocka – wyjaśnia Zofia Ulicka. 

Przy ocenie wniosku komisja będzie
brała także pod uwagę deklarowany za−
kres rzeczowy robót oraz własny wkład
finansowy. 

Nowa uchwała skraca termin składa−
nia wniosków. Co roku będzie je można
składać do końca stycznia, jedynie
w 2008 roku termin ten przedłużono do
końca lutego. Spowodowane jest to
tym, że poprzedni wnioskodawcy mieli
kłopoty z pozyskaniem wykonawcy
w krótkim czasie. 

W uchwale można też znaleźć wykaz
dokumentów niezbędnych przy składa−
niu wniosków. Ponadto zawiera postano−
wienia, dotyczące zabezpieczenia wypła−
conej dotacji oraz określa sankcje nakła−
dane na beneficjenta w przypadku wyko−
rzystania funduszy niezgodnie w umową
lub niewykorzystanie w ogóle. W uch−
wale zainteresowani znajdą także wykaz
dokumentów, które będą musieli dołą−
czyć do sprawozdania końcowego.

Projekt uchwały był konsultowany
z Miejskim Konserwatorem Zabytków
oraz Zespołem Koordynacyjnym Pro−
jektu ADHOC.

Szczegółowe informacje nt. dotacji
można uzyskać pod numerem telefonu:
024/367 14 53, a także na stronie inter−
netowej www.plock.eu (zakładka „Re−
witalizacja”). (m.d.)

Sprecyzowane dotacje

Szanowni Płocczanie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci.

Przez ostatnie pięć lat z woli Płocczan pełniłem mandat Radnego Rady Miasta
Płocka. Dziś z woli Płocczan stoję przed Wysoką Radą już nie jako Radny, lecz
jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś Wysoka Rada podejmie uch−
wałę o wygaśnięciu mojego mandatu. Chciałbym wykorzystać tę okazję i jeszcze
raz podziękować za okazane mi zaufanie i zapewnić, że zrobię wszystko, by tego
zaufania nie zawieść.

Chciałbym także podziękować za ostatnie pięć lat sprawowania mandatu radne−
go. Dziękuję przede wszystkim Płocczanom, w imieniu których ten mandat spra−
wowałem – za to, że wspólnie mogliśmy pracować dla dobra naszego miasta.

Dziękuję panu Przewodniczącemu i koleżankom i kolegom Radnym, za to, że
choć czasami różniły nas poglądy, to zawsze łączyła troska o przyszłość Płocka.

Dziękuję paniom z Biura Obsługi Rady Miasta na czele z panią kierownik Bea−
tą Cała – za życzliwość, uśmiech i pomoc, z jakimi się spotykałem i to pomimo
ogromnych ilości pisanych przeze mnie interpelacji.

Dziękuję także członkom rad Osiedli – zwłaszcza tych, z którymi najbliżej
współpracowałem – osiedla Wyszogrodzka z p. Ryszardem Rzymkowskim na
czele, osiedla Kochanowskiego z p. Stanisławem Szkopkiem i osiedla Dworco−
wa z p. Stanisławem Sobczakiem za to, że mogłem brać udział w licznych przed−
sięwzięciach organizowanych przez wyjątkowych społeczników, tworzących te
Rady Osiedli. 

Dziękuję również pani Sekretarz i pani Skarbnik z niezawodną ekipą za pomoc
i „logistyczne wsparcie”. Za pomoc w rozwiązywaniu wielu trudnych proble−
mów, z jakimi zwracali się do mnie mieszkańcy Płocka, dziękuję również pra−
cownikom Urzędu Miasta i miejskich spółek, których nie wymienię z imienia
i nazwiska tylko dlatego, że wówczas moje wystąpienie trwałoby tak długo, jak
expose premiera Donalda Tuska.

Dziękuję także panom Prezydentom za te niełatwe – zwłaszcza ostatnio – lata
współpracy. Jestem przekonany, że choć czasem moglibyśmy się nieco piękniej
różnić, to zawsze mieliśmy na celu dobro Płocka i jego mieszkańców. I w tym
właśnie upatruję realnej szansy na dalszą – oby jak najlepszą i z korzyścią dla
Płocczan – współpracę.

Andrzej Nowakowski
Poseł na Sejm RP

Do 31 grudnia 2008 roku wszyscy, którzy rejestrują działalność gospodarczą zwol−
nieni są z opłat wpisu do ewidencji. Zwolnieni są również ci, którzy dokonują zmiany
tego wpisu. 

Ulgi te mają stymulować rozwój gospodarczy. Po raz pierwszy wprowadzono je
w 2005 roku. Od tej pory zaobserwowano aktywizację podmiotów gospodarczych. Brak
opłat podczas wpisu do rejestru działalności gospodarczej ma przynieść także wzrost sa−
mozatrudnienia, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy w Płocku. (m.d.)

Dla przedsiębiorczych
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1. UCHWAŁA NR 248/XVII/07 w spra−
wie obsadzenia mandatu radnego Ra−
dy Miasta Płocka,

2. UCHWAŁA NR 249/XVII/07 w spra−
wie obsadzenia mandatu radnego Ra−
dy Miasta Płocka,

3. UCHWAŁA NR 250/XVII/07 w spra−
wie zaciągnięcia pożyczki z Woje−
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej w War−
szawie na dofinansowanie przedsięw−
zięcia pn. „Zakup 8 sztuk autobusów
dla Komunikacji Miejskiej w Płocku”,

4. UCHWAŁA NR 251/XVII/07 w spra−
wie zaciągnięcia pożyczki z Woje−
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej w War−
szawie na dofinansowanie przedsięw−
zięcia pn. „Budowa kanalizacji sani−
tarnej i deszczowej w ulicach: Prosta,
Sielska, Kątowa, Chmielna na osiedlu
Imielnica w Płocku”,

5. UCHWAŁA NR 252/XVII/07 w spra−
wie rekompensaty pieniężnej dla fun−
kcjonariuszy Policji Komendy Miej−
skiej Policji w Płocku za czas służby
przekraczającej normę,

6. UCHWAŁA NR 253/XVII/07 w spra−
wie zwolnienia z opłat wniosków

o wpis do ewidencji działalności gos−
podarczej prowadzonej przez Urząd
Miasta Płocka,

7. UCHWAŁA NR 254/XVII/07 zmie−
niająca uchwałę w sprawie utworzenia
rachunków dochodów własnych przez
jednostki budżetowe miasta Płocka, 

8. UCHWAŁA NR 255/XVII/07
w sprawie zmian w uchwale Nr
1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 r.
w sprawie nadania statutów jednost−
kom organizacyjnym pomocy spo−
łecznej działającym na terenie Mia−
sta Płocka, 

9. UCHWAŁA NR 256/XVII/07 w spra−
wie zmiany uchwały Nr 119/X/03 Ra−
dy Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003
roku w sprawie określenia stawek za
jeden kilometr przebiegu,

10. UCHWAŁA NR 257/XVII/07 w spra−
wie rozszerzenia składu osobowego
Komisji Polityki Społecznej Rady
Miasta Płocka,

11. UCHWAŁA NR 258/XVII/07 w spra−
wie rozszerzenia składu osobowego
Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bez−
pieczeństwa Miasta Rady Miasta Płoc−
ka,

12. UCHWAŁA NR 259/XVII/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki kaucyjnej,

13. UCHWAŁA NR 260/XVII/07 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta Płocka
na 2007 rok.

– Budowa mieszkań jest realizowana na
podstawie programu gospodarowania miesz−
kaniowym zasobem gminy w latach 2004−
2008 – mówił zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. – Rozliczenie nastąpi za rok, ale już
dziś przygotowujemy się do stworzenia nowe−
go programu na lata 2009−2013. Chciałbym,
aby w jego tworzenie włączyli się radni. 

Miejscy radni zapewnili, że będą praco−
wać nad nowym programem. Mieli też kil−
ka pytań, dotyczących obecnej sytuacji na
rynku mieszkaniowym. 

Piotr Nowicki miał zastrzeżenia, bo we−
dług planu miało powstać więcej mieszkań
komunalnych i socjalnych niż w rzeczywi−
stości zostało zrealizowanych. – Planowa−
liśmy, że na remonty gminnych zasobów
w 2006 roku przeznaczymy ponad 6 milio−
nów złotych, a faktycznie wydano jedynie
1,8 mln zł – mówił Nowicki. – Podobnie by−
ło w 2007 roku, gdy według założeń remon−
ty miały wynieść około 7 milionów złotych,
a kosztowały niewiele ponad 2,3 mln zł. 

Zastępca prezydenta przyznał, że na re−
monty budynków miasto wydało mniej.
– Wiele liczb zapisywaliśmy, ale życie zro−
biło swoje – tłumaczył. – Nie muszę chyba
przypominać, że było wiele bardziej priory−
tetowych inwestycji. Według mnie powinno
się zmienić politykę mieszkaniową; dlacze−
go za remonty w budynkach komunalnych
mają poprzez podatki płacić wszyscy płoc−
czanie? Czynsz, który teraz wynosi średnio
2,10−2,20 zł/mkw., powinien być wyższy dla
tych lokatorów. Gdy jest tak niski osoby za−
mieszkujące w lokalach komunalnych nie
mają motywacji, aby wykupować mieszka−
nia, mimo preferencyjnych warunków. Nie
chcą tego, bo będą należeli do wspólnoty,
a tym samym będą płacić wyższy czynsz. 

Dariusz Zawidzki uważa, że wszyscy
płocczanie nie powinni płacić za lokatorów,
którzy mieszkają tylko w około sześciu tysią−
cach mieszkań kwaterunkowych.

– Nie zgadzam się, aby wprowadzić czynsz
wolnorynkowy – mówił Piotr Nowicki.

Zastępca Prezydenta wyjaśniał, że nie
wszystkich lokatorów ten czynsz miałby objąć. 

– Możemy przecież wprowadzić nowy kata−
log osób uprawnionych do korzystania z do−
datków mieszkaniowych – tłumaczył. – Poza
tym wysokość czynszu powinna być proporcjo−
nalna do wysokości zarobków. Lokatorzy bu−
dynków komunalnych co kilka miesięcy musie−
liby przedstawiać zaświadczenia o zarobkach.
Nie może być tak, że ktoś kto ma dobrą pracę,
płaci minimalny czynsz za zajmowany lokal. 

Radny Nowicki denerwował się, że miasto
ma zbyt mało mieszkań o niskim standardzie,
czyli socjalnych. Dariusz Zawidzki tłuma−
czył, że ciężko jest pozyskać takie lokale.
– Mamy pomysł, aby z jednego dużego miesz−
kania wydzielać kilka mniejszych. Lokal so−
cjalny nie może być nagrodą dla osób, które
nie płaciły czynszu – mówił. – Dlatego po
przekształceniu dużego lokalu na dwa, trzy
mniejsze, lokatorzy będą mieli wspólny do−
stęp do kuchni i łazienki. 

Radny Wiesław Kossakowski przyznał,
że od lat 90. budownictwo komunalne i so−
cjalne w Płocku znacznie się poprawiło.
– Zawsze może być jednak lepiej – mówił.
– Czy miasto będzie współpracować ze

spółdzielniami, aby pozyskiwać mieszka−
nia? Mogą to być lokale pod wynajem dla
osób najbiedniejszych. 

Zastępca prezydenta zapewnił, że gmina już
współpracuje ze spółdzielniami, a myśli rów−
nież o deweloperach. – Chcemy również pozy−
skiwać tereny pod nowe bloki, ale nie chcemy
ich budować sami – mówił Dariusz Zawidzki.
– Niech to robią spółdzielnie, którym dostar−
czymy teren wraz z infrastrukturą. Wtedy to
spółdzielnie będą pobierać czynsz, także od lo−
katorów wyznaczonych przez miasto. 

Wiesław Kossakowski zaproponował także,
aby powołać specjalny zespół, który sprawdzi
czy mieszkania są faktycznie zajmowane przez
lokatorów. – W wielu innych miastach udało
się w ten sposób odzyskać wiele lokali, bo na−
gle okazało się, że nikt w nich nie mieszka, mi−
mo że czynsz jest regulowany – przekonywał. 

– Zleciłem pracownikom Miejskiego Za−
kładu Gospodarki Mieszkaniowej, aby doko−
nali takiej weryfikacji – wyjaśniał Dariusz
Zawidzki. – Wierzę, że w Płocku również
uda się odzyskać w ten sposób przynajmniej
kilka mieszkań.

Trochę danych

W 2006 roku miasto miało w swoich zaso−
bach 5761 lokali, w tym 232 socjalne. Rok
później mieszkań było 5643. 

W 2006 i 2007 roku zasiedlono 49 miesz−
kania komunalne (przy ul. Miodowej i Popła−
cińskiej) oraz w zasobach Miejskiego Towa−
rzystwa Budownictwa Społecznego 64 lokale.

Na lokale socjalne w tym samym okresie
zamieniono 27 mieszkań. Pomoc mieszka−
niową otrzymały 182 rodziny, zarówno w lo−
kalach socjalnych, jak i komunalnych. 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzę−
du Miasta zajmował się sprzedażą mieszkań
komunalnych. W 2006 roku do wydziału
wpłynęło 119 wniosków indywidualnych
i trzy zbiorowe (20 mieszkań). Sprzedano 99
lokale (85 indywidualne i 14 lokali w formie
zbiorowej). Wpływy ze sprzedaży wyniosły 1
mln 55 tys. zł. Rok później, czyli w 2007 r. do
wydziału wpłynęło 219 wniosków indywidu−
alnych i cztery zbiorowe. Wpływy ze sprze−
daży wyniosły ponad 1,3 mln zł. 

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym
gmina powierzyła swoim spółkom: MTBS,
MZGM oraz ARS. 

Gospodarowanie gminnymi budynkami
stanowi znaczne obciążenie dla budżetu mia−
sta. Podstawowymi źródłami finansowania
są: wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
za lokale użytkowe i inne pomieszczenia oraz
środki z budżetu miasta. Koszty utrzymania
zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżą−
cej eksploatacji, zarządzania nieruchomością
wspólną oraz części kosztów remontów bie−
żących są pokrywane z opłat czynszowych.
W budynkach wspólnot mieszkaniowych
z udziałem gminy, w których dokonuje się
wpłat na fundusze remontowe, koszty remon−
tów pokrywane są z tych funduszy. 

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego
udzielił wsparcia finansowego w wysokości
433 tys. 486 zł na budowę budynku z lokala−
mi socjalnymi przy ul. Miodowej. Wsparcie
to obniżyło koszt inwestycji do kwoty 800
tys. 732 zł, co w przeliczeniu dało 1258,32
zł/mkw. M.D.

Radni zapoznali się z informacją na temat stanu realizacji budownictwa
komunalnego i socjalnego w mieście 

Mieć własny kąt
z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XVII 
sesji w dniu 11 grudnia 2007 roku:

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o wyjaśnienie na co przeznaczono kwotę 800
tys. zł przekazane do Szpitala św. Trójcy na
pracownie hemodynamiczną.

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o maksymalne przyspieszenie budowy infra−
struktury oraz nawierzni ul. Skrajnej. 2/ Do−
tyczy budowy drugiego pasa drogi Płock−
Warszawa na odcinku od Imielnicy do Słup−
na. 3/ Czy Prezydent Miasta Płocka planuje
do końca kadencji przyłączenie do Płocka
obszaru Nowego Gulczewa?

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Mie−
szkańcy budynków przy ul. Czwartaków 2
i 4 sprzeciwiają się lokalizacji lodowiska
przy Szkole Podstawowej nr 22 (zbyt blisko
bloków).

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Jaka
jest sytuacja prawna wspólnoty mieszkań−
ców budynku przy ul. Polnej 18?

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Do−
tyczy lokalizacji pojemników na śmieci
przy cmentarzu w al. Kobylińskiego.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o utworzenie w trybie pilnym 2 miejsc parkin−
gowych dla osób niepełnosprawnych tuż przy
bramie cmentarza przy al. Kobyliśnkiego.

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o uaktualnienie godzin włączania i wyłącza−
nia oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyszo−
grodzkiej (od zakładu energetycznego do
osiedla Zielony Jar).

Józef Czurko

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o podjęcie przez Urząd Miasta działań,
mających na celu ochronę mieszkańców
budynków przy ul. Czwartaków przed
nadmiernym hałasem emitowanym przez
ciężarówki parkujące na terenie stacji ben−
zynowej Bliska. Opr. (j)

Interpelacje
i zapytania radnych
zgłoszone między 
sesjami i podczas XVII
sesji Rady Miasta Płocka
w dniu 11 grudnia 2007 roku:

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie
pożyczki długoterminowej na dofinan−
sowanie zakupu ośmiu autobusów dla
Komunikacji Miejskiej. 

7,2 mln zł pochodzić będzie z Wo−
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro−

dowiska i Gospodarki Wodnej w War−
szawie. 

Pożyczka będzie spłacana w latach
2010−2017 z budżetu Płocka z tytułu
podatku od nieruchomości od osób
prawnych. (m.d.)

Pojazdy dla KM
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Od 9 grudnia płocczanie mogą jeździć pociągiem do
Warszawy i z powrotem. Teraz mają też niepowtarzalną
okazję, żeby nadać nazwę temu połączeniu. W wersji ro−
boczej Koleje Mazowieckie pociąg nazwały „Płocczanin”,
ale czekają na nowe pomysły. Propozycje można przesy−
łać na adres mailowy: mojakolej@mazowieckie.com.pl. 

„Płocczanin” to pociąg przyśpieszony. – Mamy na−
dzieję, że będzie się on cieszył zainteresowaniem nie
tylko płocczan – mówi Halina Sekita, szefowa Kolei
Mazowieckich. – Żeby zachęcić pasażerów do korzy−
stania z naszych usług wprowadziliśmy specjalną cenę:
bilet z Płocka i Gostynina do Warszawy kosztuje jedy−
nie 17 zł. Od tej ceny obowiązują też wszystkie zniżki,
m.in. dla młodzieży, studentów czy nauczycieli.

Pociąg z Płocka wyjeżdża codziennie o godz. 5.58.
Na stację końcową, czyli Warszawę Wschodnią wjeż−
dża o godz. 8.59. – Podróż jest długa ze względu na
stan torów, które uniemożliwiają szybszą jazdę – wy−
jaśnia Sekita. – Ale stanie w korku, np. w Łomiankach
często wydłuża podróż samochodem czy autobusem
także do ponad trzech godzin. 

Z Warszawy Wschodniej do Płocka pociąg wyjeż−
dża o 19.08, a na miejscu jest o 22.14.

Połączenie naszego miasta ze stolicą Koleje Mazo−
wieckie uruchomiły na próbę. Teraz będą się bacznie

przyglądać, czy podróżni będą korzystać z „Płoccza−
nina”. Jeśli nie, to kursy będą odbywać się tylko do 31
marca. – Liczymy na to, że samorządy gmin przez któ−
re przejeżdża pociąg, dostosują rozkłady jazdy auto−
busów do naszego rozkładu – mówi Halina Sekita.
– Wtedy na pewno będzie frekwencja w naszych po−
ciągach.

Przypomnijmy, że od połowy października działają
też połączenia kolejowe z Płocka do Kutna. Od 9
grudnia Koleje Mazowieckie wydłużyły trasę Na−
sielsk−Sierpc i teraz pociągi tej relacji jeżdżą przez
Płock aż do Kutna i z powrotem. Trasę tę obsługują
szynobusy spalinowe. – Są one mniejsze, bo mają nie−
co ponad 70 miejsc – opowiada szefowa KM. – Dzię−
ki temu ich eksploatacja jest tańsza. Są one też wy−
godniejsze, gdyż mają wyściełane tapicerką siedzenia.

Od dwóch miesięcy Koleje Mazowieckie badają
liczbę pasażerów na trasie Płock−Kutno. Frekwencja
waha się na poziomie 15−25 osób. – Wpływy z biletów
pokrywają około 10 procent kosztów utrzymania linii
– mówi Sekita. – Wierzę, że pasażerów będzie coraz
więcej, gdyż chcemy rozwijać kolej na północnym Ma−
zowszu. Nie może być tak, żeby jedno z większych
miast regionu nie miało połączeń kolejowych z resztą
kraju. M.D.

Ożywić kolejNowy wojewoda mazowiecki Jacek Koz−
łowski odwiedził (10 grudnia) nasze
miasto 

O kompetencjach
i wirusie

Spotkał się m.in.
z biskupem Piotrem
Liberą, prezydentem
Mirosławem Milew−
skim oraz pracowni−
kami delegatury
Urzędu Wojewódz−
kiego. 

– W swojej pracy
jako przedstawiciel
rządu w terenie
sprawuję nadzór
nad samorządami
– mówi Jacek Koz−
łowski na konferen−
cji prasowej. – Nadzór rozumiem nie jako ścisłą kon−
trolę, ale jako doradztwo samorządom. 

Z Prezydentem Płocka Jacek Kozłowski rozma−
wiał m.in. na temat planowanych przez rząd ograni−
czeń kompetencji wojewodów i przejęcia ich przez
samorządy. – Być może już niedługo to Urząd Mia−
sta zajmie się np. wydawaniem wniosków paszporto−
wych – mówił Wojewoda. – Nie oznacza to jednak,
że będę zwalniał pracowników delegatur. Chcę, aby
wraz z nowymi kompetencjami, samorządy przejęły
również ludzi.

Jacek Kozłowski rozmawiał z Mirosławem Mi−
lewskim również o ewentualnej zmianie siedziby
delegatury Urzędu Wojewódzkiego. – Na razie jest
za wcześnie na konkretne ustalenia, czy nawet dekla−
racje – wyjaśniał Kozłowski. – Musimy wspólnie się
nad tym zastanowić. Na pewno jednak, jeśli nawet
siedziba delegatury się zmieni, to nie może to spowo−
dować utrudnień dla interesantów, czyli nadal musi
być w centrum miasta.

Spotkanie nowego Wojewody z dziennikarzami zdo−
minowała sprawa pojawienia się nowych ognisk ptasiej
grypy na Mazowszu. Pierwsze dwa ogniska odnotowa−
no kilka dni wcześniej w powiecie płockim (Myślibo−
rzyce, Uniejewo – gmina Brudzeń), później w Karni−
szynie (powiat żuromiński), natomiast 10 grudnia pta−
sią grypę wykryto na fermie w sąsiednim Sadłowie
(gmina Bieżuń). Tam choroba objęła fermę, gdzie znaj−
dowało się 360 tys. brojlerów. 

– To szczególnie niebezpieczne ognisko, gdyż choro−
ba wystąpiła na terenie największego zagłębia dro−
biarskiego w Polsce i jednego z większych w Europie
– wyjaśniał Wojewoda. 

Jacek Kozłowski zapewnił, że odpowiednie służby
robią wszystko, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia
się wirusa. Drugi problem, który pojawił się w związ−
ku z wykryciem ptasiej grypy, ma wymiar gospodar−
czo−społeczny. 

– Hodowle drobiu oraz towarzyszący im przemysł
mogą ucierpieć ze względu na to, że pojawiają się co−
raz większe opory przed spożywaniem i kupowaniem
drobiu – opowiadał. – Odbiorcy rezygnują z zamówio−
nego towaru od producentów z terenów, znajdujących
się blisko ognisk choroby. Jeśli tak dalej pójdzie, to
przemysł poniesie wielkie straty. A przecież spożywa−
nie produktów drobiarskich nie wiąże się z zagroże−
niem dla życia człowieka. Należy jedynie przestrzegać
podstawowych zasad higieny. 

Wojewoda Mazowiecki przekonywał też, żeby rolni−
cy zgłaszali choćby podejrzenia wystąpienia na ich te−
renie ptasiej grypy. – To leży w ich interesie – mówił
Kozłowski. – Jeśli właściciel sam zgłosi, że na jego
fermie, czy w gospodarstwie dzieje się coś niepokoją−
cego, dostanie pełne odszkodowanie w przypadku wy−
krycia w hodowli wirusa ptasiej grypy. W przeciwnym
przypadku pieniądze nie zostaną wypłacone. M.D.
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5 grudnia to Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza. Od kilku lat Miejski Ośro−
dek Pomocy Społecznej prowadzi przy
każdym z trzech Zespołów Pracy Socjal−
nej Kluby Wolontariatu. Ten przy ZPS nr
1 („Chcę pomagać”) działa od październi−
ka 2005 roku. Dziś liczy 17 wolontariu−
szy. Obok wyjść do potrzebujących, w sie−
dzibie Zespołu Pracy Socjalnej Nr 1, od−
bywają się korepetycje dla dzieci, mają−
cych trudności w nauce. Zajęcia prowa−
dzone są przez 2 wolontariuszki dwa razy
w tygodniu. Z tej formy pomocy obecnie
korzysta 4 dzieci uczęszczających do
szkoły podstawowej. Jeden z wolontariu−
szy wykonuje masaże lecznice osobom
niepełnosprawnym. Cały zespół spotyka
się co miesiąc, aby omówić bieżące prob−
lemy. Osoby potrzebujące pomocy zgła−
szane są przez pracowników socjalnych
do koordynatora klubu. W roku 2007 z po−
mocy wolontariuszy skorzystało 40 osób. 

Korepetycje dla dzieci, pomoc oso−
bom starszym w wykonywaniu drob−
nych prac domowych – to podstawowe
zadania ósemki wolontariuszy Wolonta−
riusze z Klubu Wolontariatu „Przyjacie−
le” działającego przy Zespole Pracy So−
cjalnej Nr 3. 

Najwięcej wolontariuszy, bo 23 oso−
by, działa w Klubie „My Tobie”. Obok
podobnych prac jak koledzy z innych
klubów, organizują spacery, czytają
książki, załatwiają sprawy urzędowe,
ułatwiają kontakt z lekarzem, a także
uczą obsługi komputera. 

Wszyscy wolontariusze uczestniczą
również w pracach związanych z realiza−
cją projektów socjalnych, organizowa−
nych przez działy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, np. są twórcami pro−
jektu „Bal karnawałowy dla seniora”
i współautorami projektu „Ogródkowe
grillowanie”. 

W sumie w MOPS pracuje obecnie 48
wolontariuszy. (opr. rł)

Osoby zainteresowane pracą wolonta−
rystyczną w MOPS, mogą zgłosić się do:

1. ZPS Nr 1,ul.Pl.Dąbrowskiego 1
pok.12, tel.024/ 364 03 74

Krystyna Forysiak− koordynator
2. ZPS Nr 2,ul.Wolskiego 4 pok.107,

tel.024/364 02 47
Grażyna Radaszkiewicz – koordynator
3. ZPS Nr 3,ul.Kolegialna 47 pok.216,

tel.024/364 70 90
Renata Stoparczyk – koordynator

Pomagają w udzielaniu korepetycji dzieciom, wspierają osoby
starsze w wykonywaniu drobnych prac domowych i rodziny wielo−
dzietne w opiece nad dziećmi

Dzień Wolontariusza

Nie tak dawno miał wystawę w poznań−
skiej Galerii TAK, gdzie jego prace prezen−
towane były obok grafik Pabla Picassa.
– Mimo oczywistych różnic i przesunięć cza−
sowych w szerokim geście tej wystawy obaj
się spotykają. Wielkoformatowe, surowe ry−
sunki Dębińskiego i drobne, klasycyzujące
grafiki Picassa. Łączy je nieomylny gest
prowadzący do dzieła – napisała w katalogu
do wystawy „Gesty. Dębiński. Picasso” jej
kurator Joanna Daszkiewicz. 

To jeden z najciekawszych artystów
z kręgu art brut w Polsce. Zainteresowanie
jego pracami z roku na rok rośnie. Chcieli−
by je mieć w swojej kolekcji prywatni ko−
lekcjonerzy tacy jak Henry Boxer z Londy−
nu – właściciel Galerii (gromadzącej Outsi−
der Art, Modern British Art, Visionary Art
oraz Sztuki Naiwnej i Samorodnej) i redak−
tor prestiżowego pisma „Row Vision”,
a także Muzeum Sztuki Naiwnej w Lozan−
nie (Szwajcaria). – Dębiński jest pozaczaso−
wy. Mamy do czynienia z artystą poza gra−
nicami czasu. Na tym polega siła tej sztuki –
mówił przed rokiem w Płocku Aleksander
Jackowski – antropolog kultury, przewodni−
czący jury konkursu Oto ja i członek Rady
Naukowej CSW Zamek Ujazdowski
w Warszawie. Z kolei Władysław Jurkow
– plastyk, reżyser i autor filmów dokumen−
talnych – porównuje twórczość takich arty−
stów jak Dębiński do dokonań wybitnych
współczesnych malarzy jak: Jerzy Panek,
Jean−Michel Basquiat, Karel Appel, Georg
Baselitz, Ar Penck czy Luc Tuymans. 

Prezentowane w Galerii OTO JA liczne
obrazy, grafiki i rysunki Adama Dębińskie−
go, który mieszka w DPS w Brwilnie, to do−
robek ostatnich kilku lat, efekt plenerów

OTO JA, które pozwoliły rozwinąć się temu
niezwykłemu artyście. 

– Adam Dębiński przyjechał po raz pier−
wszy na plener w 1999 r. Dostał duży format
papier i gruby flamaster, i powstała pier−
wsza seria świetnych prac. Były to krowy,
konie, kapele wiejskie. Oczarowały wszyst−
kich. Rysowane z rozmachem i ogromną
pewnością tego, co chce przekazać, o czym
opowiedzieć. Tak jest do dziś, Adam ma ze−
staw tematów ulubionych i te rozrysowuje
wielokrotnie – mówi Beata Jaszczak – orga−
nizator plenerów z ramienia Płockiego Oś−
rodka Kultury i Sztuki, prezes Stowarzysze−
nia OTO JA (dwóch instytucji, które prowa−
dzą Galerię OTO JA). – Jego pracy towa−
rzyszy ogromny wysiłek fizyczny. Rysując
musi pokonać bariery, jakie stwarza jego
ciało. Prace jednak powstają lekko i pew−
nie, bez szukania właściwej formy, jakby
kształty przedmiotów były oczywiste, wpisa−
ne w materię kartki czy blejtramu. Talent
i intuicja powodują, że je znajduje od razu.
Decyzja malarska zapada bez wahania.

Miał wiele wystaw zbiorowych i indywi−
dualnych (CSW w Warszawie, Wieża Ciś−
nień w Bydgoszczy, Galeria Pod Sukniami
w Szczecinie). W Płocku to pierwsza, indy−
widualna wystawa tego artysty. Dlatego nie
można jej przegapić. 

Wystawa czynna jest do 30 stycznia, od
poniedziałku do piątku w godz. 14 – 17. 30.
Galeria OTO JA mieści się przy pl. Naruto−
wicza 2 (wejście od „Knajpki 10,5”). Wy−
stawa została dofinansowana ze środków
Urzędu Miasta Płocka i Samorządu Woje−
wództwa Mazowieckiego. Sponsorem
głównym jest PKN ORLEN. Prace pocho−
dzą z kolekcji OTO JA i DPS Brwilno. (rł)

Dębiński. Opowieści niesamowite – to tytuł nowej wystawy w Ga−
lerii OTO JA. Można ją oglądać do końca stycznia. 

Artysta poza czasem

Zarząd PKN ORLEN zdecydował
o udzieleniu darowizny w wysokości 1 mln
zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociem−
niałymi w Laskach. Fundusze zostaną przez−
naczone na odbudowę zniszczonej pożarem
szkoły. Dodatkowo Fundacja ORLEN – Dar
Serca przekaże Towarzystwu 64 000 zł na
zakup nowego wyposażenia. Koncern pod−
jął się roli partnera strategicznego odbudowy
szkoły w Laskach.

Przypomnijmy, że 18 listopada tego
roku w budynku szkoły podstawowej
i gimnazjum Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, wybuchł
groźny pożar, który zniszczył kilka
klas, część konstrukcji dachu oraz spe−
cjalistyczne oprzyrządowanie, książki
i pomoce szkolne dla niewidomych.
W ciągu jednej nocy przyszłość wy−
chowanków ośrodka stanęła pod zna−
kiem zapytania. Według specjalistów
niezbędna jest rozbiórka całego skrzy−
dła budynku i wybudowanie w tym
miejscu nowego. Do czasu zakończenia
remontu nauka obywać się będzie
w prowizorycznych warunkach, w tym−

czasowo zaadoptowanych pomieszcze−
niach internatowych.

– Mamy nadzieję, że nasze zaanga−
żowanie w pomoc Towarzystwu,
a przede wszystkim jego wychowan−
kom, przyczyni się do jak najszybszego
przywrócenia normalnych warunków
nauki w szkole w Laskach. Jeszcze
w tym roku przekażemy na odbudowę
660 tys. złotych, a w 2008 roku dalsze
340 tys. Dodatkowo Fundacja ORLEN
– Dar Serca przekaże środki na zakup
20 maszyn brajlowskich i specjalnej
drukarki wraz oprzyrządowaniem –
mówi Piotr Kownacki, prezes zarządu
PKN ORLEN. 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniały−
mi prowadzi Ośrodek Szkolno – Wycho−
wawczy w Laskach. Podopiecznymi oś−
rodka są dzieci i młodzież o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełno−
sprawności z tytułu utraty wzroku. Oś−
rodek co roku kształci, wychowuje
i przygotowuje do samodzielnego życia
około 300 osób.

Biuro Prasowe PKN ORLEN

Milion na Laski

Spotkania pod nazwą ”Wspólne Kolędo−
wanie z Silnymi przy Wigilijnym Stole”
zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzi−
nom ”Silni Razem”. W aukcji, którą pro−
wadził znany z Teleexpressu Maciej Orłoś,
wystawiono obrazy, biżuterię damską oraz
futbolowe gadżety. Najwyższą cenę osią−
gnęły pastele Chaty góralskie autorstwa
Tadeusza Osińskiego. Dzieło sprzedano za
3500 zł. Zaciętą rywalizację stoczono tak−
że licytując obrazy: Kościół (Tadeusz Gło−
wala) oraz Stary most przez Wisłę (Jurij Sy−
chov−Halzun). W sumie z licytacji uzbiera−
no ponad 20 tys. złotych. 

Pieniądze stowarzyszenie przeznaczy
na pomoc rodzeństwu: Karolinie, Pauli−
nie i Marcinowi chorym na cukrzycę,

wymianę tulei w protezie Dawidowi
cierpiącemu na nowotwór kości, rehabi−
litację Doroty z porażeniem mózgowym
oraz Ani, która uległa wypadkowi drogo−
wemu. Za tysiąc złotych wykupiono
gwiazdkę na choince ”Gazety Wybor−
czej”. Pieniądze te zostaną przekazane
SP nr 3 na pomoc dzieciom niewidomym
i niedowidzącym. Stowarzyszenie wy−
różniło osoby pomagające potrzebują−
cym dzieciom. ”Aniołami” nagrodzono
dziennikarzy, przedsiębiorców, a także
prezesów spółek i osoby prywatne. 

Gwiazdami wieczoru byli: Alicja Ma−
jewska i Włodzimierz Korcz, którzy poza
utworami ze swojego repertuaru, śpiewa−
li wraz z uczestnikami spotkania w Panu
Tadeuszu kolędy. sd

Wigilia z ”Silnymi Razem”

Przed świętami Mikołaj najpierw od−
wiedził uczniów w Zespole Szkół Ogól−
nokształcących Specjalnych nr 7 przy
ul. Kossobudzkiego. W roli Mikołaja
wystąpił Stanisław Lewandowski – pre−
zes Krajowego Stowarzyszenia na rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom”. Przekazał on od Stowarzy−
szenia wychowankom 4 monitory do
komputerów, odzież i słodycze. Ucz−

niowie zrewanżowali się programem
artystycznym z konkursami, w których
też były oczywiście nagrody.

Dyrektor Zespołu – Sylwia Ka−
czkowska najbardziej ucieszyła się
z monitorów, gdyż nawet najbardziej
niepełnosprawni wychowankowie nie−
źle radzą sobie z komputerem, potrafią
przygotować zaproszenia czy wizy−
tówki. (j)

Mikołaj z monitorami
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Płocka policja ma 13 nowych policjan−
tów. Pod koniec listopada złożyli oni ślu−
bowanie, ale zaraz potem na pół roku wy−
jechali do szkoły policyjnej w Pile. Gdy
wrócą, trafią do patroli, a potem – w za−
leżności od ambicji, predyspozycji i po−
trzeb, będą pracować w poszczególnych
wydziałach. 

– Cieszę się, że zdecydowaliście się na
pracę w policji – mówił komendant miej−
ski Jarosław Brach. 

Wśród nowych policjantów jest aż
osiem kobiet. Gdy komendant wręczał
odznakę jednej z nich – Krystynie Stefań−
skiej – zapadła konsternacja. – Jak ja bę−
dę was rozpoznawał? – zastanawiał się
Jarosław Brach. A wszystko dlatego, że
rok temu policjantką została jej siostra
bliźniaczka – Katarzyna. 

Nowi funkcjonariusze opowiadali dla−
czego wstąpili do policji. Prawie wszyscy
wcześniej już mieli pracę, więc na pewno
nie z powodu bezrobocia. Niektórzy mie−
li nawet kłopoty ze zwolnieniem się z by−
łego miejsca zatrudnienia. – Od zawsze
podobała mi się praca policjanta – opo−

wiadała Ewa. – Nie chcę trafić za biurko,
ale jeździć na interwencje.

Niektórzy swoje marzenia realizowali
znacznie dłużej. Np. Andrzej już pięć lat
temu starał się o przyjęcie do policji, ale
dopiero teraz mu się udało. 

Wszyscy z przejęciem wspominają dłu−
gą i niełatwą rekrutację. – Dla mnie naj−
gorszy był moment, gdy musiałam wykonać
badania, bo trafiłam na strajki i urlopy le−
karzy – opowiada Małgorzata. Nie obyło
się bez stresu także podczas testu psycholo−
gicznego, składającego się z 300 pytań. 

Pełni uznania dla młodych policjantów
byli: przewodniczący Rady Miasta To−
masz Korga, przedstawiciel Starostwa
Powiatowego Jerzy Ryś i kapelan płoc−
kich funkcjonariuszy ks. Andrzej Zem−
brzuski. – Wykonując swoją służbę, nie
zapominajcie o człowieku, nawet o tym,
który czasem upada, ale zawsze może się
podnieść – mówił ks. proboszcz. 

Płocka komenda dostała najwięcej eta−
tów spośród wszystkich komend garnizo−
nu mazowieckiego. Ale i tak jest jeszcze
13 wakatów. (m.d.)

W służbie narodu
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Niestety, znowu płocczanka została okra−
dziona przez mężczyzn, podających się za pra−
cowników administracji. Zaufanie właściciel−
ki mieszkania przy ul. Jasnej wzbudził ubiór
mężczyzn; mieli na sobie jednakowe niebie−
skie kurtki oraz czapki. – Sprawcy pukając do
lokalu powiedzieli, że są z administracji
MZGM i muszą wykonać przegląd instalacji
wentylacyjnej – o przebiegu zdarzenia opo−
wiada Anna Lewandowska z policji. – Gdy zo−
stali wpuszczeni do środka, jeden z mężczyzn
zagadywał kobietę, a pozostali splądrowali
mieszkanie.

Łupem złodziei padły pieniądze, monitor,
telefon komórkowy oraz zwykły koc w kratkę. 

To niejedyny przypadek okradzenia miesz−
kania w ostatnim czasie. Niedawno do lokalu
przy ul. Wolskiego zapukało trzech mężczyzn
w roboczych kamizelkach. Mieli sprawdzać
kominy rurowe. Gdy wyszli okazało się, że
z mieszkania zniknęła biżuteria. 

– Metoda zawsze jest ta sama – opowiada
nadkomisarz Grzegorz Janiszewski z sekcji
dochodzeniowo−śledczej. – Złodzieje pracują
w grupach, czasem wśród nich, oprócz męż−
czyzn, są też kobiety. Przedstawiają się jako
pracownicy administracji, gazowni, elektrow−
ni czy telekomunikacji. Na swoje ofiary wybie−
rają starsze, samotne osoby. 

Policja przestrzega przed otwieraniem
drzwi każdemu, kto do nich zapuka. Ad−
ministracje zawsze uprzedzają swoich
mieszkańców o planowanych remontach
czy przeglądach. Należy też żądać od po−
dających się za pracowników różnych
firm legitymacji. – Jednak często są one
podrobione – ostrzega Janiszewski. – Za−
wsze powinien być na niej numer telefonu
do firmy zlecającej przegląd. Warto więc
zadzwonić i sprawdzić, czy naprawdę fir−
ma wysłała swoich ludzi do naszego
mieszkania. (m.d.)

Nie daj się oskubać

Płoccy policjanci skontrolowali tzw. „el−
ki”, czyli pojazdy, którymi przyszli kie−
rowcy uczą się jeździć. Wyniki są przera−
żające: funkcjonariusze tylko jednego dnia
ukarali aż 32 z 50 sprawdzonych instrukto−
rów. Mandaty wystawiono głównie za
brak zapiętych pasów i rozmawianie pod−

czas lekcji przez telefony komórkowe.
Zdarzało się też, że w autach do nauki ja−
zdy było zbyt wielu pasażerów, np. pięciu,
gdy – według przepisów – mogą w nich
przebywać (łącznie z instruktorem) trzy
osoby. Podczas akcji nie obyło się także
bez zatrzymania dowodów rejestracyj−
nych; przeważnie za niezgodne z przepisa−
mi oznakowanie pojazdów. (m.d.)

Elki pod lupą

* W ręce policji wpadł 19−letni diler,
u którego w mieszkaniu policjanci
znaleźli 400 porcji narkotyków. Chło−
pak przyznał się do rozprowadzania
środków odurzających i trafił do aresz−
tu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia
wolności.

* Na gorącym uczynku zatrzymali zostali
dwaj mężczyźni, którzy okradali piwni−
ce w bloku przy ul. Słodowej. 24− i 30−
latek są doskonale znani płockiej poli−
cji. Na swoim koncie mają niejedno
włamanie i zamieszani są w historie
z narkotykami. Za kradzieże z włama−
niem grozi im od roku do 10 lat pozba−
wienia wolności.

* Na ul. Tokarskiej młody mężczyzna pró−
bował wyrwać z ręki kobiety torebkę.
Ofiara się broniła, ale w końcu upadła
na ziemię, a złodziej z łupem zniknął
w pobliskich zaroślach. Kobieta jest po−
obijana i posiniaczona.

* Złodzieje próbowali ukraść Seata Toledo,
zaparkowanego przy ul. Gałczyńskiego.
Rabusie uszkodzili tylko zamek i stacyjkę. 

* Z altanek działkowych przy ul. Gwardii
Ludowej zginęło stare radio, przedłu−
żacz elektryczny, pół kilograma cukru,
20 dkg ciastek, kawa i herbata.

* Z pierwszego piętra bloku przy ul. Sza−
rych Szeregów wypadło 14−miesięczne
dziecko. Maluch spadł na daszek osła−
niający wejście do klatki schodowej. Na
szczęście, dziecku nic się nie stało. 

* W jednym z płockich sklepów 16−letni
chłopak założył w przymierzalni dwie
pary spodni dżinsowych i próbował
wyjść na zewnątrz. Złodzieja zatrzymał
właściciel sklepu. 

* 26−letni mężczyzna obrzucił wyzwiskami
dwóch funkcjonariuszy Państwowej
Straży Rybackiej. Następnie zaczął ko−
pać, pluć i grozić im pozbawieniem ży−
cia. Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu.

* Do czekającego na autobus przy al. Kilińskie−
go 22−latka podeszło dwóch mężczyzn
i próbowało mu zabrać telefon komórkowy.

* W jednym ze sklepów zatrzymano ko−
bietę, która próbowała zapłacić za za−
kupy fałszywą 100−złotówką. Z wyjaś−
nień wynika, że kobieta pożyczyła ban−
knot od znajomej, a ta dostała go wśród
pieniędzy, jakie nadeszły przekazem
pocztowym.

* Na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej
i Hubalczyków, kierowca seata potrącił
przechodzącą przez jezdnię, kobietę.
Ranna trafiła do szpitala. 

* Ze skody zaparkowanej przy ul. Hermana
złodzieje zabrali radiootwarzacz samo−
chodowy.

* W sklepie przy ul. Sienkiewicza pojawił
się ogień. Zniszczony został podwiesza−
ny sufit panelowy, kominek oraz odzież.
Najpierw przypuszczano, że przyczyną
był kominek, ale bardziej prawdopodob−
ną przyczyną pożaru okazało się zwarcie
instalacji elektrycznej.

* U zbiegu ul. Chopina i Lachmana policjan−
ci zatrzymali 45−letnią płocczankę kieru−
jącą bmw. Kobieta miała ponad 2,5 pro−
mila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

* 29−letnia warszawianka, kierująca Toyo−
tą Corollą potrąciła na przejściu dla pie−
szych dwie kobiety, które z obrażenia−
mi ciała trafiły do szpitala. Do zdarze−
nia doszło przy ul. Bielskiej. (m.d.)

Kronika policyjna

Narkotyki o wartości rynkowej 100 tys.
zł przechwycili płoccy policjanci. Akcja
zatrzymania dwóch płocczan była przy−
gotowywana od marca. 

– Wiedzieliśmy, że przestępcy są groźni
i dysponują bronią palną – opowiada
Mariusz Gierula, rzecznik prasowy poli−
cji. – Dlatego policjanci z Komendy Miej−
skiej i Centralnego Biura Śledczego mu−
sieli dopracować wszystkie szczegóły.

Wieczorem, 12 grudnia funkcjonariu−
sze po cywilnemu zatrzymali niebieskie−

go peugeota. W reklamówce na tylnym
siedzeniu leżała reklamówka z niewinnie
wyglądającymi pudełkami ryżu. Tylko,
że zamiast niego policjanci znaleźli
w nich trzy kilogramy amfetaminy. 

Zatrzymani są doskonale znani płoc−
kiej policji. Mają 34 i 36 lat i obecnie
znajdują się w dyspozycji prokuratora.
– Natomiast policjanci z komendy i CBŚ
prowadzą dalsze czynności w tej sprawie
– mówi Gierula. – Ustalają, skąd pocho−
dziły narkotyki i gdzie zamierzano je roz−
prowadzić. Nie wykluczamy kolejnych za−
trzymań. (m.d.)

Amfetamina w ryżu

Amerykański pościg
Sceny jak z filmu rozegrały się w połowie

grudnia na płockich ulicach. Wszystko za−
częło się tuż po godz. 15 przy ul. Jesiennej.
Kierowca cinquecento uderzył w Forda Fo−
cusa, którym kierowała kobieta i natychmiast
odjechał. Kobieta ruszyła za nim i jednocześ−
nie połączyła się z dyżurnym policji. Do ak−
cji został wysłany patrol. Mimo, że sprawca
kolizji kluczył po wąskich osiedlowych uli−
czkach, nie udało mu się zgubić jadącej for−
dem. W końcu, na skrzyżowaniu ul. Mickie−
wicza i Kochanowskiego, uciekający kie−

rowca uderzył w kolejny samochód – tym ra−
zem w Opla Corsę. W dalszej ucieczce
przeszkodzili mu dwaj mężczyźni z opla,
którzy przekazali go policji. Po badaniu oka−
zało się, że uciekinier miał ponad dwa promi−
le alkoholu w wydychanym powietrzu. Męż−
czyzna nie chciał się zgodzić na powtórne
badanie, więc pobrano mu krew do badań na
zawartość alkoholu. Sprawca trafił do aresz−
tu, a jego samochód na policyjny parking. 

– Jestem pod wrażeniem przytomności
umysłu i odwagi kobiety, która ruszyła w po−
ścig – mówi komendant Jarosław Brach.
– To postawa godna uznania. (m.d)
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W 1981 roku, kiedy objąłem urząd Nad−
burmistrza miasta Darmstadt, utrzymywaliś−
my stosunki partnerskie z pięcioma miastami
w Europie zachodniej i jednym w Turcji. Mo−
im marzeniem było nawiązanie stosunków
partnerskich również z miastami w Europie
wschodniej i środkowej, chociażby po to, aby
istniejąca wtedy “żelazna kurtyna” stała się
bardziej przenikalna. Polska stała dla mnie na
pierwszym miejscu. Partnerstwo z Płockiem
– nasze siódme – było i jest ogromnym suk−
cesem.

Pierwsze rozmowy i negocjacje prowadzi−
łem w roku 1986 z ówczesnym prezydentem
miasta, Marianem Rodzeniem. Wtedy nie by−
ło jeszcze w Polsce samorządów miejskich
i gminnych. Prezydent miasta był zależny
w swoich decyzjach od komunistycznego rzą−
du w Warszawie. Dlatego w pertraktacjach
o treść umowy partnerskiej musieliśmy przez−
wyciężyć wiele “przeszkód ideologicznych”.

W rozmowach i negocjacjach wspierał
mnie wtedy pan Winfried Lipscher, były szef
tłumaczy Willi Brandta, pracujący w tym
czasie w Deutsches Polen Institut (Niemiecki
Instytut Kultury Polskiej) w Darmstadt. Rów−
nież ambasador niemiecki, pan dr Franz Pfef−
fer, popierał nasze starania. Wspaniałym me−
cenasem naszego partnerstwa był po polskiej
stronie dr Jakub Chojnacki, prezes Towarzy−
stwa Naukowego Płockiego.

Umowa partnerska została najpierw para−
fowana latem 1987 roku w Płocku. 24 wrześ−
nia 1988 roku nastąpiło uroczyste podpisanie
aktu w darmsztadzkiej Oranżerii.

Do wspaniałego rozkwitu stosunków par−
tnerskich naszych miast doszło po zakończe−
niu dyktatury komunistycznej. Odbywała się
regularna wymiana nie tylko delegacji ofi−
cjalnych, ale również członków stowarzyszeń
i ugrupowań obywatelskich. Motorem tej
wymiany byli: pierwszy, wybrany w wol−
nych wyborach samorządowych, prezydent
miasta Płocka, Andrzej Drętkiewicz i jego za−
stępczyni, Jolanta Krzemińska. Dużym po−
parciem darzył nas również wojewoda płoc−
ki, dr Jerzy Wawszczak. Punktami kulmina−
cyjnymi pierwszych lat wymiany partnerskiej
były tzw. “Dni Darmstadt” w Płocku (1991)
i “Dni Płocka” w Darmstadt (1992), którym
towarzyszyły liczne imprezy kulturalne oraz
smakołyki kulinarne z obydwu miast. 

W czasie jednej z moich pierwszych wizyt
w Płocku prezydent Drętkiewicz pokazał mi
pewien budynek na Starym Rynku, niedaleko
ratusza. Był to podupadły, wymagający reno−
wacji, zbudowany na początku 19. wieku,
dawny “Hotel de Berlin”, w którym mieszkał

swego czasu niemiecki kompozytor i pisarz
E.T.A. Hoffmann. Obydwaj byliśmy zafa−
scynowani ideą odrestaurowania tego piękne−
go budynku i uczynienia z niego centrum kul−
turalnego. Nastąpiły długie i nie zawsze łatwe
pertraktacje z rządami RFN i RP, które umoż−
liwiły nam ostatecznie otrzymanie potrzeb−
nych dotacji pieniężnych na renowację i prze−
budowę budynku od Fundacji Współpracy
Polsko−Niemieckiej w Warszawie. Miasto
Płock i jego mieszkańcy nadali temu klejno−
towi porozumienia europejskiego imię “Dom
Darmstadt”.

W roku 1991 moja żona, ja oraz moja
współpracowniczka i tłumaczka, pani Kry−
styna von Schuttenbach, przyjęliśmy z rado−
ścią zaproszenie prezydenta Drętkiewicza do
wzięcia udziału w wizycie papieża Jana Pa−
wła II w Płocku. W ulewnym deszczu staliś−

my wiele godzin wśród nieobliczalnej ilości
wiernych, którzy napływali z całej Polski.
Zrobiło to na nas niezapomniane wrażenie.

Bardzo chętnie wspominam pierwsze lata
naszego partnerstwa i wszystkie liczne spot−
kania, które były początkiem dla naszego dzi−
siejszego 20−letniego jubileuszu. 

Jestem zdania, że udało nam się tekst umo−
wy partnerskiej wypełnić życiem.

Günther Metzger
Nadburmistrz Miasta Darmstadt w la−

tach 1981− 1993. Odznaczony w 1994 r.
przez Prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpos−
politej Polskiej.  

(Tłumaczenie: Krystyna von Schutten−
bach)

Wypełnić życiem

To już 20 lat...
Rok 2008 to wyjątkowa data w życiu obu miast – Darmstadt i Płocka. W tym roku mija 20 lat od podpisania umowy partnerskiej. W tym czasie wspólnymi siłami udało się nam m.in.

otworzyć w Płocku Dom Darmstadt, który w ubr. obchodził 10−lecie działalności. Ta placówka od początku miała na celu intensyfikację i rozbudowę partnerstwa oraz koordynację wy−
miany – przede wszystkim kulturalnej, naukowej i oświatowej – naszych obywateli. Wymiany, która miała służyć procesowi pojednania, niwelowania uprzedzeń, przezwyciężania gra−
nic i porozumienia między narodem polskim i niemieckim. Od początku współpracy płocczanie zostali włączeni w obchody Europawoche (Tydzień Europejski), a mieszkańcy Darmstadt
w Piknik Europejski w Płocku. Kontakty Płocka i Darmstadt z roku na rok zaczęły owocować wieloma inicjatywami środowiskowymi, np. w 1992 r. dwóch lekarzy odbywało w Dar−
mstadt staż, a trzy lata później do Niemiec wyjechało 12 pielęgniarek, nie mówiąc o wymianie szachistów, od których tak naprawdę wszystko się zaczęło. Co roku do stolicy Hesji wy−
jeżdżają uczestnicy konkursu plastycznego i recytatorskiego. Nieustannie miasta goszczą u siebie przedstawicieli kultury, sportu czy nauki. Wydają wspólnie książki („Most Poezji”). 

W roku jubileuszowym w Płocku planowane są m.in. cykle wystaw i wykładów, np. „Goethe – ostatni geniusz uniwersalny” – wystawa z Goethe Institut w marcu, czy
spektakl teatralny z udziałem płockich aktorów do tekstu T. Manna w kwietniu. Poza tym, hasłem przewodnim X Pikniku Europejskiego będzie oczywiście „20 lat współ−
pracy partnerskiej z Darmstadt”. Niemcy z kolei zapraszają nas w styczniu na „Targi pracy i szkół wyższych – Hobit 2008” i targi turystyczne „Turistica” w lutym. 

O ważnych datach, spotkaniach i kolejnych obszarach współpracy nasza gazeta donosiła wielokrotnie przy okazji kolejnych rocznic. Tym razem, doceniając wartość tych wspól−
nych dwudziestu lat, chcemy spojrzeć na nasze siostrzane miasto z nieco innej perspektywy. Popatrzeć na teraźniejszość i przyszłość Darmstadt, odnaleźć polskie wątki w życiu
miasta, a rozmawiając z osobami, które tę współpracę zawiązywały, odejść od polityki, ważnych dokumentów i sięgnąć do zwykłych wspomnień, historii pisanej ludzkim doświad−
czeniem i emocjami. (rł)

Pierwsze rozmowy na temat ewen−
tualnej współpracy Płocka z Dar−
mstadt miały swoje miejsce w 1986
roku. Pamiętam spotkanie z ówczes−
nym prezesem TNP panem Jakubem
Chojnackim oraz panem profesorem
Antonim Rajkiewiczem, który jako
nauczyciel akademicki Uniwersytetu
Warszawskiego dość często przeby−
wał w Płocku. Wtedy to padło sakra−
mentalne pytanie, czy Płock jest zain−
teresowany nawiązaniem współpracy
z jednym z miast RFN, gdyż jest taka
propozycja.

Wspominam i podkreślam bardzo
istotną rolę, jaką odegrał pan Karl De−
decius, łodzianin, ówczesny szef In−
stytutu Kultury Polskiej w Darmstadt.
To właśnie on, mając rozliczne kon−

takty z towarzystwami naukowymi
w Polsce, m.in. z TNP, złożył nam
propozycję współpracy z Darmstadt.

Odzew był szybki. Zarówno ja, jak
i pan Tadeusz Kołodziejak, ówczesny
przewodniczący Miejskiej Rady Na−
rodowej, po rozmowach z radnymi,
uzyskaliśmy poparcie Rady dla tej ini−
cjatywy.

Należy przypomnieć, że w latach
80−tych nawiązanie współpracy z mia−
stem będącym za tzw. „żelazną kurty−
ną” było rzeczą niezwykle trudną
i skomplikowaną. O tym niech świad−
czy fakt, że tylko siedem miast pol−
skich miało wtedy nawiązaną taką
współpracę. Ówczesna rzeczywistość
była bardzo zbiurokratyzowana, sa−

modzielność ograniczona, a tego typu
inicjatywa wymagała zgody admini−
stracji rządowej. Podjęliśmy wyzwa−
nie. Muszę przyznać, że mieliśmy so−
juszników w Ministerstwie Spraw Za−
granicznych, sprzyjał nam też ów−
czesny wojewoda płocki pan Antoni
Bielak.

Determinacja w kierownictwie
Urzędu jak i w środowisku Rady była
na tyle duża, że zwieńczona została
sukcesem. Motywacją była chęć
wymiany doświadczeń głównie 
z sferze zarządzania miastem, kultury,
oświaty, gospodarki komunalnej czy
sportu.

Wyzwaniem był również zamiar
przełamania uprzedzeń oraz umoż−
liwienie młodzieży w miarę nor−
malnych kontaktów z ich rówie−
śnikami z Niemiec. Stąd też tak liczne
były i są wymiany grup młodzieży
szkolnej, grup sportowców, szeroko
pojętych środowisk kultury czy
zakładów pracy.

Pamiętam, z jaką starannością przy−
gotowywaliśmy się z przewodniczą−
cym MRN panem Tadeuszem Koło−
dziejakiem i ówczesnym prezesem
TNP panem Jakubem Chojnackim do
podpisania tej umowy.

23 września na granicy miasta Dar−
mstadt witał nas nadburmistrz
Günther Metzger prezentując pamiąt−
kową tablicę z nazwami miast, z któ−
rymi wówczas Darmstadt współpraco−
wało. Byliśmy dumni, że wśród nich
umieszczona była tablica z nazwą
PŁOCK.

Darmstadt urzekło nas swoim wy−
glądem, klimatem, otwartością, czy−
stością, dużą ilością zieleni i ogrom−
nym oddziaływaniem Instytutu Kultu−
ry Polskiej na społeczność tego mia−
sta. To właśnie tu przekonaliśmy się,
jak wiele może zrobić jedna placówka
na rzecz upowszechniania kultury,
wymiany doświadczeń czy zbliżenia
narodów. Z ogromną satysfakcją ob−
serwuję przebieg tej współpracy oraz
nawiązywanie przez nasze miasto ko−
lejnych kontaktów i jestem dumny, że
więź z Darmstadt są dla Płocka jedny−
mi z bardziej znaczących.

Marian Rodzeń
Prezydent Płocka 

w latach 1986−1990

Trudne dobrego początki

Od lewej: Günther Metzger, Marian Rodzeń, Jakub Chojnacki
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Co skłoniło Panią do otwarcia pol−
skiego sklepu?

Właściwie była to rozpacz, z tego po−
wodu, że Polacy są tak skromnie repre−
zentowani w Niemczech: na każdym
rogu jest sklep hiszpański lub azjatycki,
natomiast bardzo mało jest sklepów
polskich. I to mimo tego, że Polska ma
tak dużo do zaoferowania. Długo nad
tym myślałam, żeby otworzyć sklep i w
ubiegłym roku nadszedł właściwy mo−
ment, również dlatego, że znalazłam
odpowiednią lokalizację. 

Jakie artykuły znajdują się w Pani
ofercie?

Świeże: kiełbasa, przetwory mleczne,
wędzona ryba, tradycyjne polskie wy−
pieki (makowiec, sernik, jabłecznik),
produkty zamrożone, produkty Herba−
polu jak np. herbata i soki bez konser−
wantów, produkty ekologiczne, gotowe
wyroby firm Pudliszki, Winiary i Soli−
darność, napoje bezalkoholowe, ale
również piwo i alkohole wysokopro−
centowe, czasopisma, kartki okoliczno−
ściowe oraz bony na zakupy. 

Które są najbardziej lubiane wśród
Pani klientów? 

Właściwie różne rzeczy z całego
asortymentu. Polacy np. kupują z senty−
mentu i nostalgii za krajem, inni klien−
ci kupują z ciekawości. Ci ostatni polu−
bili polskie towary i ponownie nas od−

wiedzają, żeby zrobić zakupy. 
Co im smakuje najbardziej?
Wszyscy doceniają wyroby świeże,

z krótkim okresem przydatności do
spożycia, ponieważ smakują one cał−
kiem inaczej niż produkty, które moż−
na kupić w tutejszych supermarke−
tach. Pewnego razu przyszedł klient,
który właśnie kupił w supermarkecie

kiełbasę krakowską, u mnie też wziął
kilka plasterków kiełbasy o tej samej
nazwie, na spróbowanie. Przyznał po−
tem, że obu kiełbas nie można właści−
wie ze sobą porównać, ponieważ pol−
ska kiełbasa miała o wiele bardziej in−
tensywny smak i była lepiej przypra−
wiona. 

Właściwie wszystkie moje produkty
smakują inaczej niż podobne produk−
ty niemieckie. Hitem w ostatnim cza−
sie są herbaty oraz sok z aronii. 

Czy klienci pytają się o polskie
przepisy? 

Tak, często. Wielu pyta o przepisy na
żurek, bigos, czy barszcz. 

Kim są Pani klienci? Czy są to Pola−
cy, Niemcy, czy też po części z każdej
z tych grup...?

Bardzo różnie. Polacy przychodzą
np. gdy ich domowe zapasy już się
kończą lub przed świętami, gdy nie
wyjeżdżają do domów. Niemieccy
klienci przychodzą regularnie. Cieszy
mnie to, ponieważ w ten sposób mogą
poznać cząstkę polskiej kultury. Przy−
chodzi również wielu studentów, któ−
rzy mieszkają z Polakami i z okazji
urodzin lub z innej okazji chcą im
sprawić drobny prezent z ich ojczyz−
ny. Cieszą się, że w Darmstadt jest ta−
ki polski sklep i mają w ten sposób
możliwość sprawienia przyjemności
swoim polskim przyjaciołom, kupując
produkt z ich kraju. 

Pamięta Pani jakieś szczególne sytu−
acje, które wydarzyły się w okresie
działania Pani sklepu?

Ach, bardzo dużo. Jednego dnia przy−
szedł np. Koreańczyk, który zakochał

się w Polce. Powiedział, że sklep jest
tak samo ładny jak ona i chciał jej kupić
jakiś drobiazg. Poradziłam mu zakup li−
zaka i słodyczy. Następnego dnia przy−
szedł jeszcze raz, cały rozpromieniony
i opowiedział, że prezent okazał się peł−
nym sukcesem i że obcałowała go ze
wszystkich stron. 

Wzruszający są także tacy klienci, któ−
rzy właściwie mówią po niemiecku i wy−
powiadają pojedyncze słowa po polsku,
ponieważ np. wyemigrowali, gdy byli bar−
dzo mali. Mówią wtedy np. „Poproszę” po
niemiecku, a „krokowską” po polsku. 

Albo Niemcy, którzy naprawdę się
starają, aby wymówić poprawnie naz−
wę danego artykułu po polsku. Po−
czątkowo często mówią z błędem, ale
za drugim i trzecim razem starają się
szczególnie, aby wymówić dane sło−
wo poprawnie. Mówią wtedy: „Chcie−
liśmy Pani pokazać, że chętnie tu
przychodzimy i sprawia nam to dużą
radość”. 

Z kolei Polacy, którzy od 1945 roku
mieszkają w Niemczech i od tego czasu
nigdy nie byli w Polsce zawsze się cie−
szą, gdy opakowania wyglądają tak sa−
mo jak dawniej i przypominają sobie
pewne rzeczy z przeszłości. 

Ponieważ do mojego sklepu przyby−
wają ludzie z dużych odległości (w
pobliżu nie ma innego sklepu polskie−
go), to czasem dochodzi tu do zupełnie
przypadkowych, wesołych spotkań.
Kiedyś na przykład pewna dziennikar−
ka spotkała u mnie po 25 latach swoje−
go nauczyciela. 

Dobre w tym wszystkim jest to, że mój
sklep nie jest tylko sklepem z polską
żywnością, lecz rozwinął się do pewnego
rodzaju punktu informacyjnego, miejsca
spotkań i kultury. Do mojego sklepu
przychodzą ludzie, którzy szukają ogól−
nej informacji o Polsce, którzy pytają się
o wysyłanie paczek, czy też o system po−
lityczny. Tak więc przy pomocy polskich
towarów jestem także w stanie przekazy−
wać wiedzę na temat kraju, kultury i tra−
dycji oraz historii i obecnym życiu w Pol−
sce. Robię to oczywiście z dużą przyjem−
nością i przynosi mi to dużo radości.

zdjęcia: Nina Seipel

Polskie specjały w Darmstadt
Pochodząca z Gdańska 42−letnia Dorothea Mondry żyje od 20 lat w Darmstadt, mieście partnerskim Płocka w Niemczech. Od
roku prowadzi przy ulicy Heinrichstraße 44 sklep pn. „Watras – polnische delikatessen” (Watras – polskie specjały). Sklep, cho−
ciaż mały, jest jasny i przytulny. Białe ściany stanowią delikatne tło dla wielu kolorowych towarów, poukładanych na regałach.
Złote wzory i aplikacje, które znajdują się na ścianie pod sufitem, właścicielka namalowała sama wraz z rodziną, zanim otwo−
rzyła sklep. Jest też akcent płocki, w swoim biurze powiesiła duży kalendarz z widokami naszego miasta. Z okazji jubileuszu 20−
lecia współpracy partnerskiej Płocka i Darmstadt Nina Seipel pracownik Biura ds. Miast Partnerskich i Współpracy zagranicz−
nej Urzędu Miasta Darmstadt przeprowadziła z Dorotheą Mondry rozmowę. 

*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*



Kiedy płocczanie świętowali otwar−
cie nowej przeprawy w Płocku, 1130
km od stolicy Północnego Mazowsza
przygotowywano wielką galę otwarcia
równie potężnej co most Solidarności
inwestycji – centrum naukowo−kon−
gresowego Darmstadtium. Nastąpiło
to 6 grudnia, po ponad 37 miesiącach
fazy planowania i budowy. Na galę
przybyło ponad 2000 gości, którzy
skorzystali z pierwszej okazji, aby po−
dziwiać od środka niezwykłą architek−
turę nowego centrum kongresowego
miasta Darmstadt. Wieczór otwarcia
okazał się pierwszym sukcesem Dar−
mstadtium. Tematem przewodnim
otwarcia był moment startu rakiety –
dokładnie w darmsztadzkim stylu.
W związku z tym, że siedzibę w Dar−
mstadt ma Europejska Agencja Kos−
miczna (ESA / ESOC) miasto to wyra−
sta do rangi stolicy europejskich lo−
tów kosmicznych. Już w foyer przy−
witały gości duże eksponaty Niemiec−
kiego Centrum Lotów Powietrznych
i Kosmicznych oraz ESA / ESOC,
wprowadzając w atmosferę tego wie−
czoru. Podczas programu artystyczne−
go wyświetlano również filmy i były
pokazy laserowe o tematyce kosmicz−
nej. Jednym z głównych obszarów
działań centrum będą kongresy i im−
prezy naukowe.

Dane techniczne

Główna sala, kongresowa, ma 1200
mkw. powierzchni i do 2000 miejsc
siedzących. Poza tym jest tu jeszcze
20 mniejszych (od 5 do 200 osób) sal
konferencyjnych i seminaryjnych. Fo−
yer liczy sobie ok. 1800 mkw i może
być wykorzystane do organizacji wy−
staw i targów. Jest też restauracja dla
ok. 300 gości, z możliwością przyję−
cia dodatkowych 300 gości na tarasie.
Podziemny parking przygotowano na
420 miejsc, a kolejne 2000 miejsc
parkingowych znajduje się na innych
parkingach podziemnych połączo−
nych z własnym garażem podziem−
nym. Cały kompleks znajduje się
w centrum miasta i ma optymalne po−
łączenie z komunikacja miejską.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje
się nowoczesny hotel kongresowy
z 208 pokojami (kategoria ***
i ****).

Tak jak Płock, w ostatnich latach,
zabiega o statut miasta turystyki wee−
kendowej tak Darmstadt liczy na
utrwalenie profilu miasta kongresów
i konferencji. Wybudowanie kom−
pleksu naukowo−kongresowego Dar−
mstadtium to kolejny krok w tym kie−
runku. Równocześnie to nowoczesne
centrum nadaje się na duże przed−
sięwzięcia kulturalne i koncerty. Tym
samym Darmstadt liczy na organiza−
cje koncertów znanych gwiazd i inte−
resujących występów z branży roz−
rywkowej. 

Nowoczesny kompleks kosztował
w sumie 77 milionów euro, które uz−
bierały wspólnie miasto Darmstadt,
Kraj Związkowy Hesji oraz Uniwer−
sytet Techniczny Darmstadt. Profity
z tej inwestycji czerpie już obecnie
ok. 40 firm biorących udział w budo−
wie. Władze i inwestorzy liczą, że po−
nadregionalne imprezy przyciągną do
miasta w przyszłości naukowców,
przedsiębiorców i innych gości – oso−
by które być może w innym wypadku
nigdy by nie poznały tego miasta.
Tym samym nawiązywane będą waż−

ne kontakty, a te zaowocują w przy−
szłości nowymi inicjatywami. 

Geneza nazwy Darmstadtium

Inspiracją było jedno z odkryć Insty−
tutu Badań nad Jonami Ciężkimi (Ge−
sellschaft für Schwerionenforschung –
GSI), który działa w Darmstadt od 1969
roku. Nie zagłębiając się w szczegóły
GSI zajmuje się tworzeniem coraz to
obszerniejszego obrazu otaczającej nas
natury. W tym celu prowadzi jedyne na
świecie urządzenie do przyspieszania
strumieni jonowych, co umożliwia nau−

kowcom dokonywanie coraz to no−
wszych i fascynujących odkryć, które
doprowadziły do efektownych zastoso−
wań. Program naukowy GSI obejmuje
szerokie spektrum: od fizyki jądrowej
i atomowej poprzez badania plazmy
i materiałów aż po terapię raka. Najbar−
dziej znane wyniki badań to odkrycia
sześciu nowych pierwiastków chemicz−
nych z liczbami atomowymi od 107 do
112 oraz rozwinięcie nowej terapii raka
za pomocą strumieni jonowych. Jed−
nym z odkrytych pierwiastków jest
właśnie Darmstadtium o symbolu Ds,
liczbie atomowej 110 i masie atomowej
269. Stąd nazwa nowego darmsztadz−
kiego centrum kongresowego.

(opr. rł)
www.darmstadtium.de
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Kosmiczne Darmstadtium
W czasie, gdy Płock żył budową nowego mostu, w naszym partnerskim mieście Darmstadt dobiegała końca równie duża inwestycja, któ−
ra zmieniła oblicze stolicy Hesji

*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*20 LAT WSPÓŁPRACY*
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Muzeum Historii Polski organizuje
drugą edycję konkursu pn. „Odważmy się
być wolnymi”. Jego głównym celem jest
zachęcenie młodych ludzi do odnalezie−
nia w swojej społeczności postaci zasłu−
żonych dla niepodległości Polski, działa−
jących na ziemiach dawnej Rzeczypospo−
litej w okresie zaborów. Chodzi o ocale−
nie od zapomnienia bohaterów, którzy
istnieją już tylko w pamięci lokalnej – ich
rodzin i znajomych.

Konkurs adresowany jest do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Końcowym efektem pracy zespołów, biorą−
cych udział w konkursie, powinny być pre−
zentacje wybranych bohaterów, zawierające
m.in. informacje na temat miejsca ich po−
chodzenia i środowiska, roli opisywanej po−
staci w kształtowaniu lokalnej rzeczywisto−
ści, pośredniego lub bezpośredniego wpły−
wu jej działań na tzw. wielką historię. Praca
powinna opierać się przede wszystkim na
źródłach: wspomnieniach rodzinnych, do−
kumentach zachowanych u osób prywat−
nych, zasobach archiwów, księgach para−
fialnych, wycinkach prasowych itp.

W konkursie
biorą udział 5−
osobowe zespoły
z osobą prowadzącą (nauczycielem, opie−
kunem). Wybierając postać bohatera zespo−
ły winny kierować się kryterium terytorial−
nym. Wybrane postaci należy wpisać
w kwestionariusz zgłoszeniowy, który na−
leży przesłać do organizatora (Muzeum Hi−
storii Polski, ul. Hrubieszowska 6a, 01−209
Warszawa) do 30 stycznia 2008 roku. Pra−
ce przedstawiające wybrane postaci w do−
wolnej formie (wydruk komputerowy, al−
bum, rękopis, płyta CD) powinny trafić do
Muzeum Historii Polski do 30 kwietnia
przyszłego roku. Uroczyste zakończenie
projektu i ogłoszenie wyników przewidzia−
ne jest na 19 czerwca 2008 r. Na zwycięz−
ców czekają nagrody rzeczowe, a wszyst−
kie zespoły zakwalifikowane do projektu
otrzymają dyplomy honorowe.

Szczegółowe informacje uzyskać można
u koordynatora projektu: Gabriela Siero−
cińska−Dec – Dział Edukacyjny Muzeum
Historii Polski, tel. 022/211 90 47, e−mail
gabriela.sierocinska@muzhp.pl (j)

II konkurs „Odważmy się być wolnymi”

Lokalny bohater Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
z Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 już po raz
drugi zaprosili na dwudniowe spotkanie
przedstawicieli samorządów uczniowskich
szkół ponadgimnazjalnych z Płocka. Tym ra−
zem zaproponowano młodzieży problematykę
samorządności lokalnej. Dzięki uprzejmości
przewodniczącego Rady Miasta Płocka – To−
masza Korgi i Ewy Śniegockiej – pracownika
Wydziału Edukacji UMP, teoretycznie przy−
gotowani młodzi ludzie mogli obserwować
obrady Rady Miasta. Młodzież była żywo za−
interesowana problematyką poruszaną na se−
sji, szczególnie przejęciem klubu Wisła przez
miasto. 

Po dość dużej dawce samorządności lokal−
nej i przejściu do Zespołu Szkół Budowlanych
nr 1 był czas na rozmowę w przyjaznej atmos−
ferze. Pozwoliło to na szybką integrację grupy
i wymianę doświadczeń z pracy poszczegól−
nych samorządów uczniowskich. Każda ze
szkół ma w swoim dorobku organizację szere−
gu imprez o zasięgu szkolnym lub lokalnym
i kulisy ich organizacji budziły duże zaintere−
sowanie uczestników spotkania. 

Drugi dzień uczestnicy spędzili w Toruniu.
Sympatyczne przyjęcie i przygotowanie zajęć
przez samorząd studencki UMK z pewnością
zaowocuje w przyszłości bardziej aktywną
współpracą. Studenci opowiadali o roli i zada−
niach samorządu studenckiego, starali się za−
chęcić do podejmowania nowych wyzwań.

Zwrócili również uwagę na bardzo istotną
sprawę – mianowicie rozwój zachowań spo−
łecznych jednostki pracującej dla innych. Być
może kontakt ze studentami i atmosfera mia−
steczka na Bielanach pozwoli niektórym pod−
jąć decyzję dotyczącą przyszłości – studiowa−
nie w Toruniu. (mas)

P.S. Organizatorzy składają serdeczne po−
dziękowania Wydziałowi Edukacji za współ−
finansowanie imprezy i opiekę merytoryczną,
p. Tomaszowi Kordze i p. Beacie Całej za po−
moc w organizacji, dyrekcji ZSB nr 1 za wy−
rozumiałość, zarządowi samorządu studen−
ckiego UMK w Toruniu za współudział
w organizacji oraz opiekunom SU z Zes−
połu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich,
Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej,
Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu
Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Zespo−
łu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu
Szkół Społecznych SOP za życzliwe włą−
czenie się do naszej inicjatywy.

Uczniowie o samorządzie

W Szkole Podstawowej nr 17 miał miejsce
VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dzie−
cięcej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 11
placówek: dziewięciu z płockich szkół podsta−
wowych nr 1, 21, 5, 6, 11, 16, 17, 18 i 23 oraz
„podstawówek” w Soczewce i Siecieniu.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I – III (10 uczestników)
i klasy IV – VI (21 uczestników).

W “siedemnastce” do przygotowań włą−
czyli się uczniowie całej szkoły. Taki był za−
mysł tego konkursu i jeden z głównych ce−
lów. Chodził o to, żeby zaangażować nie tyl−
ko solistów ale i chór, grupy taneczne, a po−
nadto dzieci uzdolnione plastycznie. Oprócz
przygotowanego programu artystycznego
dzieci namalowały graffiti oraz zbudowały
scenografię. Uczniowie, współuczestnicząc
w tworzeniu, mają poczucie odpowiedzialno−
ści za przebieg konkursu i jego ostateczny
kształt. To z kolei buduje w nich poczucie
własnej wartości i pozwala na większą krea−
tywność. Każdy konkurs odbywa się w róż−
nej stylistyce. W zeszłym roku królowała go−
rąca Afryka i stroje murzyńskie, wcześniej
Chinki w pięknych kimonach. W tym roku

królowały realia osiedlowych blokowisk ze
scenografią w konwencji graffiti.

W przerwie na obrady jury wystąpiły zes−
poły Szkoły Podstawowej Nr 17: chór “ Mu−
zyczne Iskierki” pod kierunkiem Agnieszki
Kralki oraz zespół taneczny „Ogniki” pod
kierunkiem Izabeli Zarychty. Dzieci przed−
stawiły bardzo ciekawą impresję na temat za−
baw na osiedlowym podwórku, opartą na
dziecięcych wyliczankach i luźnej improwi−
zacji ruchowej z elementami new style. 

Grand Prix konkursu zdobyła uczennica
I klasy Szkoły Podstawowej Nr 17 – Natalia
Sochocka z klasy I. Ponadto wręczono po
trzy nagrody i trzy wyróżnienia w każdej ka−
tegorii, oraz sześć wyróżnień dodatkowych.
Dzieci które nie zostały nagrodzone, otrzy−
mały drobne upominki.

Organizatorzy są szczególnie wdzięczni
Małgorzacie Szpotańskiej która wspiera już
od kilku lat te działania, zasiadając w gronie
jury, dzieląc się swoimi uwagami. 

Do konkursu, w roli sponsorów, włączyli
się: Urząd Miasta Płocka, portal internetowy
Playback.pl i wydawnictwo IQ Publishing
(gry komputerowe). Dzięki temu organizato−
rzy konkursu mogli wręczyć dzieciom do−
datkowo 6 wyróżnień. A. Kralka 

Jak oni śpiewają

U schyłku jesieni w Szkole Podstawowej
Nr 18 w Płocku odbyło się uroczyste wręcze−
nie nagród laureatom X Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego ,,Płock jesienią”. Na
konkurs wpłynęło aż 111 prac plastycznych
ze szkół nr 6, 11, 13,16,18, ZS Nr 2,ze szkół
podstawowych: w Staroźrebach, w Maszewie
Dużym oraz z POKiS i MDK w Płocku.

Jury w składzie: Grażyna Tryka – kustosz
Muzeum Mazowieckiego oraz nauczyciele
„osiemnastki”: Iwona Jóźwicka, Emilia Ro−
sińska, Katarzyna Czwartek – plastyk i Anna
Śnieć (po obejrzeniu wszystkich prac) przyz−
nało 23 nagrody i wyróżniło 38 dzieci.

Prace wykonane były różnorodnymi tech−
nikami malarskimi i wszystkie zasługiwały na
uwagę. Dzieci wykonując prace na wskazany
temat malowały całą paletą barw. Każda była
piękna w swoim rodzaju, dlatego też komisja
miała nie lada problem z wyłonieniem tych
wyjątkowych, które należałoby nagrodzić.
Podstawowe kryteria, jakie przyjęło jury to
samodzielność wykonania pracy, płocki ak−
cent i ciekawe rozwiązanie plastyczne.

Prace oceniano w pięciu kategoriach wie−
kowych. Poza konkursem nagrodzono prace
dzieci najmłodszych: 4,5 – letniej Aleksandry
Dorosz z MDK w Płocku i 6−letniego Marci−
na Chojnowskiego z POKiS w Płocku.

W grupie dzieci 7−letnich nagrody zdobyli:
I – Hubert Zakrzewski z SP nr 18, II – Pauli−

na Żochowska z SP nr 18 w Płocku i Marta
Budner z MDK, III – Julia Wiśniewska z SP
nr 11 i Weronika Krajewska ze szkoły w Ma−
szewie Dużym.

W grupie ośmiolatków przyznano: pier−
wszą nagrodę Joannie Kacprzyckiej z SP
w Staroźrebach, drugą – Klaudii Michalskiej
z SP nr 11 i Klaudii Wiśniewskiej z POKiS
oraz trzecią – Kasi Załęskiej z SP nr 6 i Nata−
lii Świetlik z SP nr 18.

Nagrodzeni 9 – latkowie to: Barbara Ża−
glewska z MDK w Płocku – pierwsza nagroda,
Agnieszka Sowińska z POKiS (druga nagroda)
oraz Paula Jankowska z SP nr 18 i Wiktoria
Turbaczewska ze Staroźreb (trzecie nagrody).

W grupie dzieci dziesięcioletnich nagrody
wywalczyli: pierwszą – Maria Jóźwicka z SP
nr 18 i Maja Tomczak z SP w Łącku, drugą
– Jakub Tomczak z SP w Łącku, trzecie – Ola
Wrzosek z SP w Maszewie Dużym i Domini−
ka Gajewska z SP w Staroźrebach. 

W kategorii dzieci jedenastoletnich nagro−
dzono tylko dwie prace: I nagrodę otrzymała
Karolina Baranowska z POKiS i II – Joanna
Jagodzińska z SP nr 13. Ponadto w tej grupie
wiekowej wyróżniono 18 osób.

Laureatom tegorocznego konkursu wręczo−
no nagrody rzeczowe w postaci maskotek
i zabawek edukacyjnych oraz przepiękne po−
zycje albumowe, przewodniki, leksykony
ufundowane przez Urząd Miasta Płocka. I.J.

Paleta jesiennych barw

Może za kilka lat zasiądą w tych samych fo−
telach w ratuszowej auli już jako radni
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Co spółdzielca wiedzieć powinien przed
podpisaniem aktu?

Dzięki nowej ustawie uwłaszczeniowej
spółdzielcy już nie muszą kupować swoich in−
westycji. Zwrot umorzeń w nominale do bu−
dżetu państwa (wierzycielowi i bez zarobku)
– nie jest zapłatą za mieszkanie należną spół−
dzielni. Wiadomo, skąd głoszono hasła, że
obecna ustawa umożliwia spółdzielcom „tani
wykup mieszkań” – były to głosy przekory
z żalu po stracie niedawnego zarabiania
w spółdzielniach.. Jeśli ktoś głosi, że zabrak−
nie teraz środków na remonty, to dopuszcza
się zwykłego kłamstwa w celu nieuczciwym. 

Ustawodawca zakazał wcześniejszych
praktyk w spółdzielni używania państwo−
wych umorzeń jako narzędzia do sprzedaży
za ceny znacząco wyższe – tzw. „prawa
własnościowego” do lokalu członkom
z „prawem lokatorskim”, którzy kredyt za
budowę spłacili solidarnie. Ci spółdzielcy,
którzy ulegli namowom na ten wydatek po
2001 r., mogą winić też i siebie, bo nie bra−
kowało już na ten temat informacji SOS.
Właściciel nie musi kupować, ponieważ jego
własność mu się należy. Stąd przewiduje się
zwrot pobranych nienależnie dotąd kwot
w cenach rynkowych za sprzedaż lokali, któ−
re (jeśli trafiły na fundusz remontowy) to
stworzyły w nim fundusz „bis”. I te właśnie
środki „bis” (od kilku osób) mają być im
zwrócone, zaś fundusz remontowy zostaje
nienaruszony. I remonty są bez zmian.

Uwłaszczenie polega: a) na przeniesieniu
spółdzielcom ich zbudowanej własności z roz−
liczeniem umorzeń tzw. kwot „złotówek” do
budżetu państwa za pomoc w spłacie kredytu
starego portfela, i b) na zakupie od gminy grun−
tu (spłaconego już w części sumą opłat za użyt−
kowanie) z dopłatą do różnicy ceny – z bonifi−
katą. Umowa przeniesienia wymogiem usm
prawa odrębnej własności lokalu wraz z naby−
ciem udziału własności w nieruchomości
wspólnej musi być zawarta w formie aktu no−
tarialnego (art. 158 – w zw. z art. 46 § 1 K.c.).
Zgodnie z zasadą swobody zawierania umów,
można ułożyć stosunek prawny według uzna−
nia, byleby jego treść lub cel nie były sprzecz−
ne z regulacją prokonsumencką, ustawą [usm]
oraz bezwzględnie z zasadami współżycia spo−
łecznego (art. 5, 56, 58 K.c.). Stąd przede
wszystkim dokumenty dostawcy (spółdzielni)
muszą potwierdzać cechy i wartość rzeczy
związanych z przeniesieniem własności okre−
ślonej w umowie notarialnej, bo tożsamość
rzeczy nabywanej winna być sformułowana
precyzyjnie, bez niedookreślonych danych
o rzeczy – zgodnie z celem i poziomem ochro−
ny prawnej, które nabywcy przysługują. 

Umowa notarialna nie musi obszerna, za to
musi być rzeczowa i jasna, oraz oczywiście jej
treść winna być jawna i wspólnie przez strony
uzgodniona. Właściwa umowa (zgodnie z art.
42 usm) powinna: 

– określać szczegółowo wielkość nierucho−
mości wspólnej (czyli konkretnej działki bu−
dowlanej), będącej przedmiotem zbycia, na
której jest posadowiony budynek, 

– określać całkowity koszt wybudowanego
mieszkania ze środków finansowych członka

przenoszonego na jego własność (członek po−
winien mieć możliwość zweryfikowania po−
danych kosztów), 

– rodzaj, położenie, powierzchnię lokali
i pomieszczeń przynależnych (np. piwnice
i ich wielkość), 

– pomieszczenia i miejsca wspólnego użyt−
ku (korytarze, klatki schodowe, zsypy, śmiet−
nik, węzeł c.o., windy, miejsca postojowe, par−
king, plac zabaw, zieleń, itd.) oraz wartość
udziału w tej nieruchomości.

– zawierać załączniki takie, jak: wypis
z KW, wyrys z map i wypis z rejestru gruntów,
z kartoteki budynku i lokalu, zaświadczenie
o samodzielności lokalu i tzw. rzut lokalu oraz
pomieszczeń na kondygnacjach. 

– określać warunki [zapłaty], tj. przeniesie−
nia wyodrębnionej własności, stanowiącej
przedmiot umowy, 

Zgłaszane do SOS przykłady – świadczą
o pozorności umów. Notariusz (odpowiedzial−
ny za zgodność aktu z prawem), nie może po−
wielać „grzechów” zarządów w umowie nota−
rialnej. Za indeksami z cz.I, są to:

7. przeniesienie własności lokalu bez włas−
ności gruntu, co nie stanowi przeniesienia
własności odrębnej,

8. ustanowienie własności na działce wielo−
budynkowej, co jest sprzecznie z prawem
[art.42 usm],

9. nie ujawnienie wszystkich lokali użytko−
wych w budynku, jako pomniejszenie udziału
we własności,

10. odcięcie części gruntowej nieruchomo−
ści – pozbawianie członków części ich własno−
ści nieruchomości.

Nie może oczywiście popełniać własnych
błędów, a najczęstsze „grzechy” umów nota−
rialnych, to:

11. nie ujawnianie w akcie notarialnym po−
wierzchni w [m2] własności gruntu – wada po−
zorności umowy,

12. narzucanie w umowie niedozwolonych
klauzul, – to pułapka uzależniająca od spół−
dzielni na zawsze,

13. nie udostępnianie członkom projektów
treści umowy notarialnej – to karygodna prak−
tyka wobec Kc.,

14. odmowa notariusza wniesienia popra−
wek do treści umowy – będące działaniem na
szkodę członków,

15. kreowanie zbyt wysokiego wynagro−
dzenia za usługi notarialne (wysokość kwot
gwarantuje ustawa).

Umowa notarialna (oświadczenia woli)
jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważ−
ności, stąd (wskutek jej niezgodności) czyn−
ność ta jest bezwzględnie nieważna (art. 73
K.c.). Warto wiedzieć, że art. 80 § 2 i 3 Usta−
wy o notariacie zobowiązuje notariusza do
czuwania i zabezpieczenia praw i interesów
stron oraz do udzielenia im niezbędnych wy−
jaśnień. Przede wszystkim notariusz jest zo−
bowiązany do sprawdzenia m.in. stanu praw−
nego nieruchomości, bowiem weryfikacja
dokumentów należy do podstawowych jego
obowiązków, co jest istotą usługi dla osób nie
znających prawa. 

dokończenie na następnej stronie

Powstała wspólnym wysiłkiem posłów i spółdzielców nowa ustawa od 31 lipca
2007 r. zmieniła zasady ustanawiania własności odrębnej – sprawiła, że pro−
ces uwłaszczenia w Polsce stał się bardziej powszechny. Spółdzielnie przeksz−
tałcają się w zrzeszenia właścicieli. Umowa notarialna przenosi własność wy−
odrębnioną na rzecz członka w oparciu o prawo rzeczowe w danej nieruchomo−
ści jednobudynkowej. Jest finałem drogi do własności. 

Akademia uwłaszczenia – c.d.
„Grzechy” cz.II – Umowy notarialne

Miasto Płock zostało wyróżnione przez
Polski Klub Infrastruktury Sportowej.

Uroczystość wręczenia wyróżnień w kon−
kursie „Firma na medal” odbyła się 29 listo−
pada br. w Centrum Olimpijskim PKOI
w Warszawie. Pamiątkowy medal i dyplom
odebrali: wiceprezydent Płocka Tomasz
Kolczyński i dyrektor wydziału inwestycji
miejskich Marzena Sawicka. Nasze miasto
doceniono za inicjatywę i wyjątkowe zaan−
gażowanie w rozwój infrastruktury sporto−
wej i rekreacyjnej. 

Roczne nakłady na rozwój sportu w ostat−
nich latach w Płocku wynoszą ok. 10 mln zł,
zaś nakłady inwestycyjne związane ze spor−
tem ok. 14 mln zł. Dzięki tym środkom pow−
stały m.in.: boiska przy LO im. Wł. Jagiełły,
sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrod−
ku Szkolno−Wychowawczym nr 2 przy ul.
Lasockiego, boiska, urządzenia sportowe
i tereny zabaw przy Szkole Podstawowej nr

18, Gimnazjum nr 5 oraz Gimnazjum nr 8,
a także ciąg pieszo−rowerowy na terenie
miejskiego kąpieliska „Sobótka”.

„Firma na medal” jest wyróżnieniem
przyznawanym firmom projektowym, wy−
konawczym, producentom materiałów
i technologii budowlanych, za szczególne
osiągnięcia w zakresie racjonalnego projek−
towania, rzetelnego wykonawstwa oraz za
wdrażanie nowoczesnych produktów, służą−
cych rozwojowi budownictwa sportowego
w Polsce, a także inwestorom za wyjątkowe
zaangażowanie w budowę lub modernizację
obiektów sportowych oraz użytkownikom
za wzorowe utrzymanie obiektów. Wyróż−
nienie przyznaje Polski Klub Infrastruktury
Sportowej, który w swoich ocenach bierze
pod uwagę opinie współpracujących z nim
niezależnych instytucji i ośrodków badaw−
czych. Konkurs Firma na medal organizo−
wany jest od 1999 roku. mk

Firma na medal

Współpraca ENERGI z Regionalnym
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
oraz Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej,
jako jeden z pięciu polskich projektów, zo−
stała wyróżniona przez kapitułę konkursu
„Odpowiedzialny Biznes – Lokalne Działa−
nia CSR i CCI”. Jej opis znajdzie się w przy−
gotowywanej właśnie publikacji – pier−
wszym w Polsce przeglądzie skutecznych
działań o charakterze społecznego zaangażo−
wania i społecznej odpowiedzialności bizne−
su na poziomie lokalnym.

Konkurs „Odpowiedzialny Biznes – lo−
kalne działania CSR i CCI” finansowany jest
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pra−
cy i Polityki Społecznej, w ramach rządowe−
go programu – Fundusz Inicjatyw Obywatel−
skich 2007 i z Polsko – Amerykańskiej Fun−
dacji Wolności. Służy wypromowaniu do−
brych praktyk na polu współpracy lokalnych
firm z organizacjami pozarządowymi. 

Wspólnie z organizacjami pozarządo−
wymi płocki oddział ENERGI realizuje
takie przedsięwzięcia jak: Dzień Ziemi,
Sprzątanie Świata. Przedstawiciele firmy
uczestniczą w pracach komisji granto−
wych programów: „Działaj lokalnie”
i „Pracownia umiejętności”. Dzięki tej
współpracy ENERGA ma możliwość
monitoringu potrzeb i spraw ważnych dla
regionu, na terenie którego prowadzi
działalność. 

Kolejną wspólną inicjatywą był konkurs
dla młodzieży pn. Akademia Przyjaznej
ENERGI, realizowany we współpracy
z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej
„Młodzi Razem”. Jego celem była promo−
cja działań z zakresu bezpiecznego użytko−
wania i poszanowania energii elektrycznej.
W ramach niego powstały nieszablonowe
prace graficzne – graffiti na stacjach tran−
sformatorowych. A.N.

Odpowiedzialny biznes

21 listopada 2007 r. weszło w życie rozpo−
rządzenie Ministra Finansów z dnia 23 paź−
dziernika 2007 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika
urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji
z wyboru miejsca opodatkowania w przypad−
ku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
(VAT−21) (Dz. U Nr 205, poz. 1486).

Dotychczasowy wzór zawiadomienia,
zgodnie z ww. zarządzeniem, mógł być
stosowany do 31.12.2007 r.

Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie sta−

wek karty podatkowej, kwoty do której
można wykonywać świadczenia przy
prowadzeniu niektórych usług z wyjąt−
kiem świadczeń dla ludności oraz kwar−
talnych stawek ryczałtu od przychodów
proboszczów i wikariuszy, obowiązują−
cych w 2008 r. (M.P. Nr 83, poz. 881) og−
łoszone zostały:

– stawki podatku dochodowego w for−
mie karty podatkowej;

– kwartalne stawki ryczałtu od przy−
chodów proboszczów;

– kwartalne stawki ryczałtu od przy−
chodów wikariuszy.

Urząd Skarbowy w Płocku

Zmiany w podatkach

Główny Urząd Statystyczny informuje,
że przeciętne wynagrodzenie w III kwar−
tale 2007 roku wyniosło 2.703,41 zł. Po−
dana wysokość wynagrodzenia służy ce−
lom określonym w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo−
łecznych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w województwach (bez wypłat z zysku
lub nadwyżki bilansowej w spółdziel−
niach) z uwzględnieniem sfery budżeto−
wej (bez dodatkowych wynagrodzeń

rocznych i bez Poczty Polskiej i Teleko−
munikacji Polskiej w trzecim kwartale
wynosiło: dolnośląskie – 2.867,49 zł, ku−
jawsko−pomorskie – 2.446,85 zł, lubel−
skie – 2.487,56 zł, lubuskie – 2.493,02 zł,
łódzkie – 2.463,56 zł, małopolskie –
2.690,96 zł, mazowieckie – 3.635,90 zł,
opolskie – 2.667,65 zł, podkarpackie –
2.387,57 zł, podlaskie – 2.572,52 zł, po−
morskie – 3.016,57 zł, śląskie – 2.917,66
zł, świętokrzyskie – 2.475,34 zł, warmiń−
sko−mazurskie – 2.410,36 zł, wielkopol−
skie – 2.680,12 zł, zachodniopomorskie –
2.624,26 zł. (j)

Komunikat GUS
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W połowie października w „Sygnałach
Płockich” (i nie tylko) ukazała się informa−
cja, że w płockim ogrodzie zoologicznym
po raz pierwszy udało się rozmnożyć żyra−
fy. To radosne, jak każde narodziny, wyda−
rzenie, jednakże informacja zawierała
błąd; były to bowiem drugie narodziny ży−
rafy w płockim ogrodzie. Pierwsza żyrafa
urodziła się bowiem w 1978 roku (załą−
czam zdjęcie). Niestety, po niespełna trzech
miesiącach padła na zapalenie płuc.

Przy okazji chciałbym również przypom−
nieć, że pierwszy kondor wykluł się w na−
szym zoo również w 1978 roku, a rewelacją
było także to, że został wykarmiony natu−
ralnie przez oboje rodziców. Pisklęta kon−
dorów w ogrodach zoologicznych odcho−
wywane są na ogół sztucznie.

Cieszę się, że nasz ogród tak pięknie się
rozwija i życzę mu wielu sukcesów, nie
zapominając jednakże i o wcześniejszych.

Z pozdrowieniami dla czytelników
Tadeusz Taworski

Od redakcji: rzeczywiście, płockie zoo
miało już jedną malutką żyrafę. Niestety, nie
pożyła na tyle długo, by wielu zwiedzają−
cych mogło ją zobaczyć – dlatego zapom−

nieliśmy. Podobnie będzie zapewne z ostat−
nimi narodzinami, gdyż żyrafie dziecię, któ−
re przyszło na świat w płockim zoo na po−
czątku października, żyło tylko kilkanaście
dni. Sekcja zwłok wskazała, że młoda matka
miała prawdopodobnie za mało pokarmu, by
je wykarmić. Jeszcze jeden dowód na to, że
nie tylko trudno w niewoli zwierzęta roz−
mnożyć, ale jeszcze trudniej odchować.

Śladem naszych publikacji

Dwie żyrafy

Rada i Zarząd Mieszkańców Osiedla
„Dworcowa”, idąc śladem wyników ba−
dania opinii publicznej PBS DGA z po−
czątku 2007 roku, w których ankietowani
stwierdzili, że najmniej bolesne byłoby
dla nich finansowanie z podatków placów
zabaw dla dzieci, zorganizowała konkurs
na najładniejszy, osiedlowy plac zabaw.
Miejsca dla dzieci oceniane są w dwóch
kategoriach: place przy blokach wieloro−
dzinnych i miejsca rekreacji w osiedlach
domków jednorodzinnych.

Do oceny stanu i atrakcyjności obiektów
zgłoszonych do konkursu powołano osie−
dlową komisję, która kierowała się nastę−
pującymi kryteriami: kompleksowość
urządzeń zabawowych, utrzymanie po−
rządku i czystości, kolorystyka, lokalizacja
w bezpiecznym miejscu, ogólne wrażenie.

Pierwsze efekty konkursu już są: po−
prawiło się wyposażenie i stan niemal
wszystkich 10 placów zabaw na tym osie−
dlu. Zwycięzców poznamy niebawem.

RMO „Dworcowa”

Kronika osiedli

Place zabaw pod lupą

WKoszelówce, na uroczyste spot−
kanie jubileuszowe (w końcu li−

stopada) zjechali turyści zmotoryzo−
wani z kilkunastu klubów. Wspomina−
li najważniejsze wydarzenia z 25−let−
niej działalności Płockiego Klubu Tu−
rystyki Motorowej, zorganizowanego
przy oddziale miejskim PTTK w Płoc−
ku. Skróconą historię klubu przedsta−
wił Zbigniew Cybulski.

Za długoletnia, aktywną działalność
Zarząd Główny PTTK przyznał „Moto−
medykowi” Złotą Honorową Odznakę
PTTK, statuetkę i dyplom od Komisji Tu−
rystyki Motorowej. Natomiast prezes
KTM „Motomedyk” za 45−letnią pracę na
rzecz turystyki i krajoznawstwa uhonoro−
wany został tytułem „Zasłużony Przo−
downik Turystki Motorowej”.

Ponadto wręczono wiele odznak i dy−
plomów członkom−jubilatom. M.in.
Złote Honorowe Odznaki PTTK otrzy−
mali: Jerzy Czachowski, Marian Gury−
nowicz i Sabina Pabich. Odznakami
Srebrnymi wyróżniono: Mariannę
Adamkowską, Zbigniewa Barańskiego,
Macieja Nowogórskiego i Barbarę Sko−
wrońską. Dyplomy ZG PTTK wręczo−
no: Alinie Jędrzejewskiej, Bogdanowi
Sobczakowi, Romanowi Sadowskiemu
i Józefowi Wrzeszczyńskiemu. Zbi−
gniew Cybulski i Marian Gurynowicz
otrzymali brązowe odznaki „Zasłużony
organizator imprez motorowych”.

Przypomnijmy, że płocki „Motome−
dyk” znany jest przede wszystkim z raj−
dów organizowanych do miejsc pamięci
narodowej. (j)

Srebrny jubileusz „Motomedyka”

dokończenie z poprzedniej strony

Komentarz do „grzechów” umów notarialnych

Dot. 7−10. Błędy dostarczone w treści uch−
wał zarządu oczywiście notariusz powinien po−
lecić skorygować (nie może zastawiać się
„grzechami” spółdzielni). Zarząd SM winien
określić wielkość nieruchomości wspólnej, tj.:
sposób jej podziału na działki budowlane, uw−
zględniając infrastrukturę. Te dane winny być
załącznikami. Zadanie inwestycyjne całe budo−
wane było na koszt członków, przez członków
było opłacane wieczyste użytkowanie grun−
tów, zatem wartość udziału musi obejmować
granice całej nieruchomości. Oczywiście użyt−
kowanie wieczyste koliduje z prawem własno−
ści rzeczy, bo tę ograniczoną formę prawną do
gruntu oraz własnościową do lokalu, członek
ma teraz. Odrębność prawna przyjmuje cechy
prawne rzeczy głównej, np. prawo do uzysku
z niej pożytków (art. 140 w zw. z art. 143 K.c.). 

Własność odrębna nie może być również
rozproszona po osiedlu, stąd musi być to dział−
ka jednobudynkowa (art. 42 usm), więc nie
skorygowanie tego błędu w podziale gruntu, ła−
mie ustawowy wymóg ustalenia jednostek ewi−
dencyjnych, dla których prowadzona musi być
osobna analityka księgowa kosztów eksploata−
cji i remontów. Zatem przed podpisaniem umo−
wy musi być możliwość przestudiowania pro−
jektu umowy notarialnej, by w przypadku za−
wierania zbędnych klauzul – żądać korekty.
Niestety, w udostępnianiu projektów umów,
nie spełniany jest ten obowiązek. Istnieje jed−
nak zasada: ex iniuria ius non oritur – z bezpra−
wia nie wywodzi się prawo. Inaczej – nie jest
nabyte uprawnienie z czynu bezprawnego. 

Dot. 11−14. Podanie udziału np.
7187/300195 wystarczało w umowach doty−
czących praw ograniczonych, jak np. „użytko−
wanie wieczyste”. W przypadku ustanowienia
własności rzeczy nie wystarcza sam wskaź−
nik, lecz także wartość [rzeczy] wg tego
wskaźnika. W umowie o przeniesienie włas−
ności wymagana jest tożsamość udziału we
współwłasności budynku, urządzeń i w pra−
wie własności gruntu, tj. ile m2 wynoszą te
udziały. Określenie musi być sformułowane
precyzyjnie, bo przeniesienie własności jest
przeniesieniem posiadania rzeczy (art. 155 §
1 i 2. K.c.). Niedookreślenie danych w udzia−
le własności oznacza pozorność umowy. 

Odczytanie treści umowy w biurze przez
notariusza uniemożliwia członkowi dokładną
analizę jej treści i być może o to właśnie dru−
giej stronie chodzi, bo bywają niedozwolone
klauzule, np. zobowiązanie do ponoszenia
kosztów „innych”, wpis o zarządzaniu nieru−
chomością (bezterminowo) przez spółdzielnię,
albo wyrażenie zarządowi zgody na podejmo−
wanie wszelkich czynności prawnych i fak−
tycznych (to pułapka prawna oraz uzależnienie
od spółdzielni „na zawsze”). Te i podobne kla−
uzule oznaczają pozorne przeniesienie własno−
ści. Pozorność jest wadą oświadczenia woli,
która została zdefiniowana w art. 83 § 1 K.c. 

Wskazując powyższe nieprawidłowości,
ujawniam wagę problemu, i odmowa członko−
wi udostępnienia wcześniej projektu umowy
jest jawnym naruszeniem prawa. Niestety, jest
milcząca akceptacja, typowa dla wielu człon−
ków, pozbawiająca ich – na własne życzenie
– przysługujących praw: „Przyjęcie oferty jest
oświadczeniem woli (…) w takiej sytuacji,
w której osoba niezaprzeczająca mogła i po−
winna była zająć merytoryczne stanowisko
w tej kwestii” – wyrok Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu z 24 września 1991 r. Sugeruję, by

w razie braku możliwości uzgodnień, złożyć
pismo z uwagami, na jakie zapisy w umowie
spółdzielca się nie zgadza. Przeniesienie prawa
własności musi zostać ujawnione w księdze
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Dot. 15. Opłaty czynione w biurze notariu−
sza na ogół są przez spółdzielnie podawane
jako kwoty wyższe, niż przewiduje ustawa.
W stosownych art. usm z 14.06.2007 r.
(Dz.U. nr 125, poz. 873) wyspecyfikowane są
kwoty aktów notarialnych przy zawarciu tej
umowy w wys. (234 zł. + VAT) = 285 zł.
oraz opłaty sądowe za KW w wys. 260 zł.
plus koszty kopii aktu, co łącznie nie powin−
no przekroczyć 650 zł. (w przypadku osoby,
która została wywłaszczona przez wprowa−
dzenie prawa własnościowego w spółdzielni
ustawą w 1961 r. – koszty sądowe ponosi
Skarb Państwa). Za wyższe opłaty proponuję
żądać specyfikacji na rachunku.

Uwaga: Spółdzielnie mieszkaniowe należą
do grupy podmiotów reprezentujących inne
osoby lub jednostki organizacyjne, które wyko−
nują zadania publiczne lub dysponują mająt−
kiem publicznym, o których mowa w art. 4 ust.
1 pkt 5 ustawy (Dz.U. nr 112, poz. 1198) o do−
stępie do informacji publicznej. Art. 12 ust. 2
ww. ustawy wyjaśnia: Podmiot udostępniający
informację publiczną jest obowiązany zapew−
nić możliwość: 1. kopiowania informacji pub−
licznej albo jej wydruk, 2. przesłania informacji
publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni
powszechnie stosowany nośnik informacji. Da−
lej wg art. 23 za nieudostępnienie informacji
publicznej grozi kara grzywny lub pozbawienie
wolności. Zaś art. 61 ust. 2 Konstytucji RP po−
daje: Prawo do uzyskania informacji obejmuje
dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedze−
nia kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z powszechnych wyborów,
z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
W usm z 14 czerwca 2007 r. wg art. 81 ust. 1:
Członek ma prawo otrzymania statutu i regula−
minów oraz kopii uchwał organów spółdzielni,
protokołów obrad organów spółdzielni, lustra−
cji i rocznych sprawozdań finansowych oraz
faktur i umów spółdzielni z osobami trzecimi.
Puszczane w obieg szkodliwych informacji np.
o „groźbie” sprzedaży przedmiotu uwłaszcze−
nia, o samodzielnych remontach, są celowym
tworzeniem zamętu. 

W zakresie np. remontów: niezależnie kogo
mieszkańcy wybiorą na zarządcę swojej nie−
ruchomości, nie zwolnią z dbałości o remonty
bloku i obowiązku corocznego sprawozdania
z rozliczeniem kosztów eksploatacji w każdej
jednostce ewidencyjnej. Zaś kataster (rejestr
wszystkich nieruchomości taksowanych wg
wartości majątku) byłby w Polsce możliwy,
ale dopiero właśnie po uporządkowaniu pra−
wa własności m.in. w spółdzielniach. Człon−
kowie, którzy się uwłaszczą, nie będą już po−
nosić obecnych opłat za użytkowanie gruntu. 

Opisane niepożądane działania wypełniają
w pełni dyspozycje art. 23 Ustawy o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr
153, poz. 1271) oraz art. 267d. § 1 Prawa spół−
dzielczego w zw. z art. 8 ust. 2 Prawa (w Usta−
wie z dnia 14 czerwca 2007 r.). Dalsze, nega−
tywne skutki prawne będą bezpośrednio obcią−
żać osoby reprezentujące Spółdzielnie – art. 6,
7 i 8 Ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o prze−
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko−
wym (Dz.U. z 2005 r Nr, poz. 68 z późn. zm.). 

Wkrótce na www.sosplock.pl będą wzory
zgłoszeń o popełnieniu wykroczeń, pozwów
do sądu. O tym, jak się bronić – w następnej
publikacji. Tadeusz Borowicki

(prezes płockiego SOS)

Akademia uwłaszczenia
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Nad pierwszą częścią koncertu – wyci−
szoną i stonowaną – dominował delikatny
głos Teresy Salgeuiro – wokalistki zespołu
Mandradeus. Preisner, który sam prowa−
dził tę część koncertu, otwiera kolejne
komnaty snów, rozmowy, poszukiwania,
śmierć i miłość. To muzyka zadumy w ci−
szy, która niesie niepokój, nocy, która
przykrywa rozpacz i smutek zgiełku
współczesnego świata, a nadzieją jest sen
jako oczyszczenie, niosące nadzieję na
przemianę, na odnalezienie siebie bez lęku.

Nowa płyta 

Lekkość, z jaką muzyka snuła się we
wnętrzach katedry to również zasługa
wspaniałej Polskiej Orkiestry Radiowej
w Warszawie, Chóru Polskiego Radia
w Krakowie i solistów: wspomnianej Tere−
sy Salgueiro, Anny Sikorzak−Olek (harfa),
Jacka Ostaszewskiego (flet – znanego
z grupy Osjan), Józefa Skrzeka (organy)
oraz Larsa Danielsona (wiolonczela, kon−
trabas) i Johna Paricelliego (gitara). Płoc−
kie wykonanie „Silence, Night & Dreams”
będące trzecią – po Atenach i Londynie
– publiczną prezentacją najnowszej płyty
Preisnera dowiodło, że nie bez powodu al−
bum, uzyskał w Polsce status Złotej Płyty
niespełna 2 tygodnie po swojej premierze. 

– Ta płyta powstawała 3 lata. Najpierw
miałem ogólny zarys, potem szukałem od−
powiedniego tekstu, który by mnie zainspi−
rował. Potem, kiedy rozpocząłem pracę,
musiałem ją przerwać ze względu na inne
zobowiązania – mówił na konferencji pra−
sowej, poprzedzającej płocki koncert, Zbi−
gniew Preisner. Obecna na konferencji Te−

resa Salgueiro przyznała, że uwielbia mu−
zykę Preisnera. Zaproszenie do nagrania
płyty było dla niej zaskoczeniem, ale też
dużym wyróżnieniem, a pierwsze przesłu−
chanie krążka demo upewniło, że chce zaś−
piewać na ”Silence, Night & Dreams”. Za−
skoczyła ją siła emocji i dynamika jego
kompozycji. – Kiedy przyjechała do Krako−
wa po raz pierwszy nie spodziewałem się,
że współpraca ułoży się tak łatwo i szybko.
Wokal Teresy nagraliśmy w ciągu 10 go−
dzin – tłumaczył Preisner. Pytany o inspira−
cje powiedział: Dla mnie inspiracją zawsze
jest życie. Żyje na tym świecie jakieś 52 la−
ta, z czego 32 w miarę świadomie. I próbu−
ję opisywać ten świat tak, jak go czuję. 

Filmowa opowieść

Po owacjach na stojąco i krótkiej przer−
wie drugą część koncertu poprowadził

Łukasz Borowicz – dyrektor artystyczny
Polskiej Orkiestry Radiowej. Otwierając
ją tematem z „Krótkiego filmu o miłości”
zaprosił publiczność do sentymentalnej
podróży po muzyce filmowej, gdzie do−
minowały utwory napisane dla Krzyszto−
fa Kieślowskiego (Trzy kolory, Podwój−
ne życie Weroniki). Muzyka filmowa
przyniosła Preisnerowi największą sławę
i uznanie na całym świecie. Sam o sobie
mówi, że zawsze piszę muzykę do istnie−
jącego lub nieistniejącego filmu; taką, ja−
kiej chciałby posłuchać sam i kilku jego
przyjaciół.

– Jestem tu, bo przedtem spotkałem
Kieślowskiego i zrobiłem z nim genialne
filmy. Jak się zrobi genialne filmy to nie
ma odwrotu – żartował podczas konfe−
rencji Zbigniew Preisner. – Rzadko robię
koncerty, wiem, że ludzie chcieliby usły−

szeć muzykę filmową na żywo. Skoro
w jednym miejscu zbierają się fajni lu−
dzie, orkiestra, chór, soliści to można
zrobić coś jeszcze. Zdecydowałem się na
mały, 30−minutowy przekrój filmowy.
Zresztą muzyka nie jest biblią, choć i ona
bywa interpretowana. A dyrygent dopo−
wiadał: – Będziemy starali się zinterpre−
tować tę muzykę jak najlepiej. Czujemy
odpowiedzialność, ale to również dla nas
święto i wielki zaszczyt móc ją zagrać
w obecności autora. 

W tej części koncertu wystąpiła słynna
wokalistka sopranowa Elżbieta Towar−
nicka. To jeden z najjaśniejszych pun−
któw wieczoru. Jej głos – który w kate−
drze zabrzmiał oszałamiająco – słychać,
m.in. w „Podwójnym życiu Weroniki”.
Motyw z tego filmu był też wpisany
w scenariusz drugiej części wieczoru,
który dla wielu zbyt szybko się skończył.
Po kilkuminutowych owacjach i jednym
bisie Zbigniew Preisner i Teresa Salguei−
ro otrzymali z rąk dyrektora artystyczne−
go EMI Polska złotą płytę. Na koniec
kompozytor powiedział: Bardzo dziękuję.
Jestem po raz pierwszy w Płocku, ale nie−
chybnie tu wrócę.

Zresztą o urodzie Płocka i wrażeniu
jakie zrobiła na nim katedra mówił już
podczas konferencji prasowej. Wtóro−
wała mu portugalska wokalistka: Widok
na Wisłę jest wspaniały, a katedra pięk−
na, to doskonałe miejsce na taki kon−
cert. Warto dodać, że po raz pierwszy,
specjalnie na potrzeby koncertu, pod−
świetlona różnymi kolorami została
bryła płockiej bazyliki, co dawało niesa−
mowity efekt świetlny na katedralnych
witrażach. Koncert zorganizował Urząd
Miasta Płocka, Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki we współpracy z Kurią Diece−
zjalną Płocką. Jego sponsorami byli
PKN Orlen i Energa. (rł)

Była cisza, noc i muzyka, która niezwykle poruszyła publiczność zebraną w płockiej katedrze. Koncert Zbi−
gniewa Preisnera to jedno z najważniejszych (jak nie najważniejsze) wydarzeń kulturalnych tego roku.

Kolejne komnaty snów
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Wystawa Jaró i Reinharda Büttnera pt.
„Eseje & Montaże” rozpoczyna obchody
20−lecia partnerstwa Płocka i Darmstadt.
Otwarcie ekspozycji 8 stycznia 2008 r.
o godz. 18. 

JARÓ urodził się 30 października
1962 w Gdańsku. W roku 1982 rozpoczął
studia architektoniczne na Politechnice
Gdańskiej. Studiował rysunek i malar−
stwo u prof. dr W. Brodowicza, rzeźbę
u dr J. Zabrockiego i kompozycję u prof.
dr A. Leszczyńskiej. W roku 1986 i 1988
prowadził studenckie stowarzyszenie ar−
tystyczne „500 cm”, pracował w drukarni
graficznej razem z J. Dąbrowskim, P.
Duch – Imbor, J. Szarabajko, M. Żebrow−

skim. W roku 1989 osiadł na stałe
w Niemczech. 

W latach 1992 – 1997 studiował historię
sztuki, pedagogikę sztuki i antropologię
kultury na Uniwersytecie im. J.W. Goethe−
go we Frankfurcie nad Menem. W latach
1993 – 1995 ukończył klasę główną malar−
stwa u prof. dr Till Neu. W latach 1994 –
1997 pracował w pracowni drukarskiej
u prof. dr Otfried Schütz. W 2005 roku
otrzymał stypendium od Council of Danish
Artists, a w 2006 r. stypendium „Kun−
stpunkt”, projekt dot. sztuki współczesnej,
Darmstadt. W ubiegłym roku wybrano go
przewodniczącym Związku Zawodowego
Artystów Plastyków w Darmstadt.

Od roku 1987 wystawiał m. in. w Gdań−
sku, Groß – Gerau, Taunusstein, Massen−
heim, Frankfurcie nad Menem, Bad Hom−
burg, Heidelbergu, Darmstadt, Otzberg,
Groß – Umstadt, Büdelsdorf / Rendsburg,
Berlinie, Offenbach, Zweibrücken, Mainz,
Neu−Isenburg i w Płocku. 

Kreatywne atakowanie świata, po−
przez świadome i celowe zmiany w oto−
czeniu nie są nowym artystycznym te−
matem. Od dawna starali się różni arty−
ści ich otoczenie zmieniać, upiększać,
niszczyć lub dekorować i czasami po−
przez ukrycie pewnych detali lub ich do−

datek udawało się im przestrzenne sytu−
acje na nowy sposób definiować.

W ten sposób powstaje sceneria krea−
tywnych zmian w charakterystycznych
cechach poszczególnych obiektów, ta−
kich jak budynki, wystawy, cmentarze
itd. Jaró´s montaże są w gruncie rzeczy
niczym innym jak Pejzaże składające się
z realnych atrybutów i dodatków w posta−
ci jego własnych obrazów, które w te pej−
zaże zostały przetransplantowane.

Reinhart Büttner studiował we Fran−
kfurcie, Padua, Mainz, Paryżu i Darmstadt.
Od 1966 roku zaczął wystawiać w kraju
i zagranicą. Pracuje w wolnym zawodzie
jako artysta, doradca, mediator, otrzymał
liczne wyróżnienia i stypendia, realizował
interdyscyplinarne i międzynarodowe pro−
jekty, wykładał gościnne w Cambridge−U−
SA, Erewaniu−Armenia, Kijowie−Ukraina,
Canberra−Australia, Berlin−Niemcy, Gua−
dalajara−Meksyk, Utrecht−Holandia. Pracu−
je na rzecz własnego kameralnego teatru,
performance, współpracuje z audiowizual−
nymi mediami. Mieszka i pracuje na obsza−
rze Ren – Men / Niemcy i w Paryżu. 

ESEJE Büttners są homazem na Michae−
la de Montaigne, tego sceptycznego i nieza−
leżnego mieszkańca wieży Montaigne
w Bordeaux, który zwykle jest uważany za
inicjatora wolnego myślenia w formie eseju.

“Moje eseje nie są pisane lecz rysowa−
ne. W tym celu wybrałem tę artystyczną

technikę, która szkicującemu i produkcyj−
nemu pisaniu najbardziej się przybliża“
– powiedział Reinhart Büner w pewnym
interview i zamiast objaśnienia zacytował
wycinek z eseju Montaigne: „…ode mnie
samego nie mam nic całego z jednego ka−
wałka, nic łatwego, nic stałego bez zde−
zorientowania i domieszki do przedsta−
wienia, co by w jedno słowo pasowało.
Distinguo jest ogólnym ogniwem mojej
logiki.“

Ekspozycja czynna do 21 stycznia
2008. Wstęp wolny. Opr. (j)

Artyści z Darmstadt
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Tegoroczna edycja obyła się bez pier−
wszej nagrody. Jak określili członkowie ju−
ry dużo było wierszy „średnich” i ich zda−
niem żaden nie zasłużył na złoty liść, choć
jak dalej pisze Ewa Sonnenberg „na tego−
rocznym konkursie objawiło się kilka cie−
kawych indywidualności. Każdy z nagro−
dzonych uczestników jest jedyny w swoim
rodzaju. Muszę przyznać, że byłam pod
wrażeniem nagrodzonych wierszy.” 

Z pewnością jury urzekły wiersze Ry−
szarda Borkowskiego z Warszawy (II
nagroda) za to, że „ujął istotę poezji,
która jest właśnie tajemną mapą naszej
wrażliwości”. Pochwaliło Henryka Ci−
chosza z Krasnegostawu (jedna z trzech
III nagród) za celne ujęcie warsztatu
poetyckiego, poezji jako dyscypliny, „w
której nigdy nie można popaść w ruty−
nę”. Szczególną uwagę Sonnenberg, po−
dobnie jak moją, zwrócił wiersz Czesła−
wa Markiewicza „Deadline erotyk” (III
nagroda) nacechowany cyberpunkową
stylistyką. Tego poetę z Zielonej Góry
cenię też za jego „80. Urodziny Marilyn
Monroe” – trafne, choć ponure, ujęcie
starości. 

Najbardziej jednak trafiają do mojej
wyobraźni słowa Grzegorza Kwiatkow−
skiego z Gdańska Wrzeszcza (III nagro−
da) – „buntowniczy, ostry, męski zestaw
wierszy” – zwłaszcza te z: „Pana Cogito
i litery Pisma” oraz „cały dzień słuchałem
allena ginsberga”. 

W sumie na konkurs nadesłano 223 ze−
stawy wierszy. Obok nagród przyznano

również dwa wyróżnienia dla Aleksandry
Zbierskiej z Poznania i Leszka Wójcika
z Krakowa (od dyrektora Książnicy Płoc−
kiej za wiersz miłosny). Ponadto jury zak−
walifikowało do druku jeszcze 11 autorów,
m. in. Daniela Ratza z Płocka (na zdjęciu).

Tomik liczący 50 stron zawiera rów−
nież zdjęcia członków Płockiego Towa−
rzystwa Fotograficznego prezentowane
na wystawie „Mój Płock” w styczniu
2007 r. Projekt dofinansowany został ze
środków Samorządu Województwa Ma−
zowieckiego. Zorganizowano go pod pa−
tronatem Prezydenta Miasta Płocka.

Radosław Łabarzewski

Czy poezja ma jeszcze rację bytu? – pisze Ewa Sonnenberg we wstępie do poe−
tyckiego tomiku XIX edycji konkursu „O liść dębu”, na który nadesłano ponad...

1000 wierszy!

Leszek Wójcik
Trzeci
Jest przy nas
nawet gdy jesteśmy tylko we dwoje
obserwuje każdy nasz gest i ruch
wsłuchuje się w każde słowo

Wciska się między nasze uda
zagląda w oczy
w twoim oddechu słyszę jego szept
gdy podpowiada ci do ucha
że on zrobiłby to lepiej

Kradnie nam każdą chwile rozkoszy
wypełnia przestrzeń między nami
żebyśmy nigdy nie mogli
być za bardzo razem 

W niedzielę, 9 grudnia b.r. w kościele
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Cie−
chomicach miało miejsce uroczyste wrę−
czenie nagród laureatom konkursu pla−
stycznego „Mój Anioł”. 

Na konkurs, zorganizowany przez filię
Nr 12 Książnicy Płockiej (przy współpracy
z ks. kan. Leszkiem Żuchowskim−probosz−
czem parafii, Radami Osiedli „Góry”
i „Ciechomice” oraz Elżbietą Szadkowską
– dyrektorem płockiego oddziału Lukas−
Bank S.A.) wpłynęło 141 prac, z których
komisja konkursowa nagrodziła 28 osób.

Prace konkursowe oceniano w pięciu ka−
tegoriach wiekowych. Nagrody i wyróż−
nienia otrzymali: w grupie dzieci przed−
szkolnych I miejsce zajęła Wiktoria Ję−
drzejewska z MP nr 2. 

W grupie II (uczniowie klas 1−3) I miej−
sce zdobył Bartosz Czekaj z SP nr 5, 
II miejsce – Alicja Stryszowska, Maciej
Słowik i Weronika Śliwińska (wszyscy
z SP nr 5), III miejsce – Ola Kemicer, To−
mek Błaszczak, Justyna Czerniak i Oliwia
Kordalewska (również z SP nr 5). Wyróż−
nienia przyznano pracom: Natalii Czer−
niak, Kamilowi Chodnickiemu, Julii Czer−
niak, Dominika Milewskiego, Patrycji Se−
weryn i Zofii Stryszowskiej z SP nr 5 oraz
Aleksandry Jędrzejewskiej z SP nr 15. 

W grupie III (uczniowie kl.4−6) najbar−
dziej podobała się praca Dominiki Spław−
skiej z SP nr 15, II miejsce zajęli: Mikołaj
Florysiak, Jakub Tomasik i Marysia
Krzysiak z SP nr 15 oraz Agnieszka Ada−
miak. Trzecimi miejscami podzielili się:
Mateusz Baluk z SP nr 15 i Marta Lewic−

ka z SP nr 5. W grupie IV (młodzież gim−
nazjalna i szkół średnich) jury zdecydo−
wało następująco: I miejsce – Anna Krzy−
siak, II miejsce – Małgorzata Kowalska,
wyróżnienie – Rafał Penkala (wszyscy
z Gimnazjum nr 3).

W najstarszej grupie (osoby dorosłe)
komisja przyznała dwie pierwsze nagro−
dy studentkom – Paulinie Kiełek i Ju−
stynie Kijek.

Nagrodzone prace oglądać można na
wystawie w kościele św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Płocku – Ciechomicach,
a następnie w filii Nr 12 Książnicy Płockiej
przy ul. Browarnej 8.

Anioły, bo to one właśnie były bohatera−
mi konkursu, wykonane zostały różnymi
technikami: pastele, kredki, farby plakato−
we, olejne, do malowania na szkle, masa
solna, oraz kompozycje z kolorowego pa−
pieru – wszystkie barwne i bardzo ciekawe.

Nagrody książkowe i rzeczowe ufun−
dowane zostały przez organizatorów kon−
kursu. Opr. (j)

MÓJ ANIOŁ

Jeszcze tylko do 6 stycznia można
oglądać, otwartą w Mikołajki w Płockiej
Galerii Sztuki, wystawę „Dzieciństwo na
dłużej”. Warto tam wybrać się z dziećmi,
bo to ich świat wykreowany m.in. przez
polskich artystów plastyków tj. Przemy−
sław Karwowski, Jerzy Rudzki i Mikołaj
Malesza – można zobaczyć na wystawie. 

Trzon dolnej części wystawy stanowią
fragmenty scenografii i lalki ze zbiorów:
Teatru im. H. CH. Andersena w Lublinie,
Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Teatru
Lalka w Warszawie i Muzeum Sztuki
Dziecka w Warszawie do takich bajek

jak: „Madejowe łoże”, „Księżniczka ła−
będzi” czy „Calineczka”. Zwiedzającym
towarzyszy głos z offu, który „oprowa−
dza” po wystawie. Po bokach wiszą ory−
ginalne szkice bajkowych postaci i sceno−
grafii. Na drugim piętrze króluje Papcio
Chmiel i jego rysunki do kolejnych ksiąg
przygód Tytusa de ZOO, a także wybrane
prace niezapomnianego ilustratora – Jana
Marcina Szancera.

Wystawa czynna od wtorku do piątku,
w godz. 10−18, w weekendy w godz. 11−
18. Bilety są po 6 i 3 zł, a w niedzielę
– wstęp wolny. (rł)

Bajkowa galeria

Prawie 4 tysiące prac wpłynęło na II edy−
cję konkursu fotograficznego zorganizowa−
nego przez Urząd Marszałkowski Woje−
wództwa Mazowieckiego. Zdjęcia ilustru−
jące temat „Mazowsze bliskie sercu” po−
dzielono na 3 kategorie: krajobraz, archi−
tektura i reportaż. Nagrodzono 14 autorów.

Najpiękniejszy krajobraz sfotografował
Mateusz Tyszkiewicz z Pułtuska. Jego
zdjęcie zatytułowane „Tajemnice Wenecji
Mazowsza” otrzymało I nagrodę. W dru−
giej kategorii najbardziej podobało się
zdjęcie Piotra Wassermana z Warszawy
pt. „Chłodna nocą”, ale II i III miejsce za−
jęli płocczanie: Zbigniew Nowak za foto−

grafię mostu we mgle „Końca nie widać”
oraz Joanna Makuch za „Most nocą”.

Wśród reportaży (kilka zdjęć) najwyżej
oceniono pracę Adama Krasuskiego
z Siedlec pt. „Siedlce. Montaż figury Jac−
ka”. W tej kategorii wyróżnienie otrzy−
mał członek Płockiego Towarzystwa Fo−
tograficznego Rafał Gutowski z Łącka
za zdjęcia zatytułowane „Giełda skrzy−
dlatych marzeń” (jedno z nich prezentuje−
my poniżej). 

Nagrodami w konkursie były aparaty
cyfrowe, a uroczystość ich wręczenia
miała miejsce w Teatrze Polskim w War−
szawie. (j)

Mazowsze bliskie sercu
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To nie jest książka do przeczytania jednym tchem. To
nie jest dynamiczna historia, pełna ciągłych zwrotów ak−
cji. To nie jest książka dla ludzi niecierpliwych. To trak−
tat o życiu przeciętnego człowieka, z jego drobnymi ra−
dościami i smutkami, opowiadany z dystansem i filozo−
ficzną zadumą. Opowieść budowlańca−elektryka z ko−
nieczności i muzyka−saksofonisty z wyboru, snuje się le−
niwie jak wspominana w powieści rzeczka Rutka. Cza−
sem nabiera tempa, jak rzeczne wody wezbrane na wios−
nę, po czym wraca spokojnie do swego koryta. Nie ma
w tych wspomnieniach ciągłości; są pojedyncze frag−
menty życiorysu narratora i ludzi, których spotkał na
swej drodze. Mieszają się ze sobą jak łuskane ziarna fa−
soli – każde z innego strąka wpada do tej samej misy,
tworząc jeden różnorodny konglomerat zdarzeń, które
wydają się być przypadkowymi, a może były zrządze−
niem losu? Bo jaki tak naprawdę mamy wpływ na nasze
życie? – zastanawia się bezimienny bohater.

(...) Zresztą, czy ja się rzeczywiście nad tym moim ży−
ciem zastanawiam? Po co miałbym to robić? Nic mi to
przecież nie pomoże, niczego nie odwróci, nie zmieni. Je−
śli to ono się nade mną zastanawia, ja nie odczuwam ta−
kiej potrzeby. A dlaczego życie miałoby się nie zastana−
wiać nad człowiekiem? I nie musi wcale mieć naszego
przyzwolenia. To jest tak samo jak ze snem. Śni się pan
sobie, mimo że nie chciałby się pan śnić. I nie ma pan
także wpływu na to, jak się pan komuś śni. A czymże in−
nym jest życie? (...)

Na spotkaniu autor opowiadał o swoim warsztacie
pisarskim, o tym co jest dla niego przy pisaniu ważne.
Szczerze przyznawał się do różnych nawyków, które
niektórzy mogliby nazwać dziwactwami człowieka
w podeszłym wieku. Np. nie potrafi pisać gdzie indziej
jak tylko przy starym, dębowym stoliku, kupionym
wiele lat temu w Cepelii. I tylko siedząc z jednej jego
strony. Nie używa także maszyny do pisania, o kompu−
terze nie wspominając. Pisząc, musi czuć bliską, fi−
zyczną więź z kartką papieru. W dodatku używa ołów−
ka i gumki. Niemal alergicznie reaguje na skreślenia,
będące – jego zdaniem – dowodem nieporadności, bez−
silności językowej. Stąd gumka jest bardzo ważnym
narzędziem pracy. Pierwszy rękopis musi być czyściut−
ki. Dopiero potem, po jakimś czasie, gdy do niego wra−
ca i niejako pisze drugą wersję tej samej książki używa
długopisu i kreśli, ile dusza zapragnie. Pierwowzór po−

zostaje nienaruszony. Cyzeluje każde słowo i przy lek−
turze widać, że każde jest przemyślane, każde ma swo−
je miejsce i sens.

Siła słowa

– Słowo jest bardzo ważne, najważniejsze –opowiadał
podczas spotkania autor. W dodatku to samo słowo dla
każdego co innego znaczy, np. wolność, tożsamość. Każ−
dy inaczej je zdefiniuje, w zależności od swych doświad−
czeń życiowych, od tego czego mu brakuje, a czego zby−
wa. Język kreuje zdarzenia; z banalnych potrafi uczynić
interesujące, a z ciekawych nudne.

W literaturze już wszystko zostało powiedziane – kon−
tynuował autor. A więc jeżeli ten wyeksploatowany świat
może jeszcze budzić zainteresowanie to tylko dlatego, że
każdy opowiada o tym samym innym językiem. To zna−
czy, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. I to jest fa−
scynujące.

(...) A jak opowiedzieć smak? Niech pan sam powie.
Jakikolwiek smak. Dajmy na to, słodko. Co to znaczy
słodko? Mogą być miliony słodkości. Tyle, ilu ludzi, mo−
że być słodkości. Jeden sypie łyżeczkę cukru do kawy
i już mu słodko, a inny potrzebuje dwóch, trzech, żeby
mu było słodko. (...)

W obecnych czasach słowo zatraca swą moc, coraz
mniej znaczy. Coraz mniej komunikujemy się za pośred−
nictwem słowa, a jeżeli już to najczęściej używamy
skrótów, symboli, używamy słów nieadekwatnych, nie
wspominając już o „chlapaniu, co ślina na język przynie−
sie”. Nie przywiązujemy wagi do słów, w czym swoją
znaczną „zasługę” mają politycy. Dotrzymywanie sło−
wa, będące niegdyś punktem honoru, staje się powoli
anachronizmem.

A przecież wcale nie tak dawno, w czasach dzieciń−
stwa autora, słowo było najważniejsze. Ze słów czerpa−
ło się wiedzę, słowa były jedynym środkiem komunika−
cji, bawiły i napawały lękiem.

Szczególnie na wsiach, gdzie częściowo wychowy−
wał się Wiesław Myśliwński, w długie zimowe wie−
czory cała rodzina, a czasem także sąsiedzi, zbierali się
w jednej izbie przy łuskaniu fasoli, darciu pierza, przę−
dzeniu wełny i... opowiadali. Historie prawdziwe, za−
słyszane, zmyślone – nieważne. Całe wiejskie życie
składało się z takich opowieści, bardziej i mniej cieka−
wych, w zależności od zdolności narracyjnych opo−
wiadającego.

Sam pomysł książki wziął się właśnie z tych okru−
chów wspomnień z dzieciństwa, z pamięci o starym we−
teranie, który kilkuletniemu dziecku godzinami opowia−
dał o swojej 25−letniej służbie w armii carskiej i o tym,
jak 3 lata wracał potem z Sachalina do rodzinnej wsi.

Sam autor, podobnie jak bohater „Traktatu o łuska−
niu fasoli” podchodzi do życia i swoich literackich suk−
cesów z dystansem: Szczęśliwych pisarzy było niewie−
lu, a zawiedzionych bardzo wielu. Najwięksi umierali
w nędzy. Literatura, a także każda sztuka, jest wielkim
ryzykiem, dlatego staram się do niej za bardzo nie przy−
wiązywać – przyznał dwukrotny laureat nagrody lite−
rackiej NIKE. Ewa Jasińska

W ramach „Płockich premier miesiąca” Książnica Płocka gościła 28 listopada Wiesława
Myśliwskiego, tegorocznego laureata nagrody NIKE (drugiej już w jego dorobku pisar−
skim), przyznanej za „Traktat o łuskaniu fasoli” 

Jak ziarna fasoli

Okazuje się, że o bardzo poważnych prob−
lemach można pisać lekko i z humorem,
w dodatku w książce adresowanej do na−
stolatków

Kiedy dzieci 
mają dzieci

Nowa książka byłej płockiej dziennikarki Ewy Gręt−
kiewicz opowiada o perypetiach dwojga nastolatków,
którzy podczas tygodniowej nieobecności rodziców mu−
szą opiekować się dwójką młodszego rodzeństwa. Po−
czątkowa radość z „wolnej chaty” szybko ustępuje prze−
rażeniu i tęsknocie za jak najszybszym powrotem rodzi−
ców. Oj, bo niełatwo okiełznać dwóch rozbrykanych
i bardzo wygadanych przedszkolaków... Czym ich zająć,
by nie bawili się przedmiotami niebezpiecznymi, jak
utrzymać, by nie przebiegali przez ulicę, co zrobić, by
wreszcie poszli spać itp. itd. A do tego przecież 12−let−
nia Julka i 14−letni Albert mają swoje obowiązki – szko−
ła, lekcje, a chciałoby się też pograć na komputerze, po−
gadać z kolegami. Nagle dzień okazuje się o wiele za
krótki, by poradzić sobie ze wszystkimi obowiązkami.
Mogą liczyć częściowo na pomoc sąsiadki, ale – po pier−
wsze, ona też nie może poświęcać im zbyt wiele czasu,
a – po drugie, trochę to nie honor z każdym drobiazgiem
lecieć do innych i prosić o pomoc, gdy jest się samemu
prawie dorosłym.

Książeczka pod intrygującym tytułem „Dostaliśmy po
dziecku” zdobyła II nagrodę w konkursie literackim im.
Astrid Lindgren, zorganizowanym w 2007 roku przez
Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, na
który wpłynęło około tysiąca prac. Z ilustracjami Ewy
Gaj wydało ją elegancko Wydawnictwo Piotra Marci−
szuka STENTOR

Jako pierwsi, z szóstą pozycją w dorobku literackim
Ewy Grętkiewicz (trzecią w serii dla dzieci), mogli za−
poznać się uczniowie klas IV i V ze szkół podstawo−
wych nr 3, 6 i 12, którzy pod koniec listopada przyszli
do Biblioteki dla Dzieci na spotkanie z autorką. Młodzi
czytelnicy żywo reagowali na czytane fragmenty książ−
ki i mieli mnóstwo pytań, prawie tyle co Hubert i Błażej
z prezentowanej pozycji. Jaka była pani pierwsza książ−
ka? Jak długo pisze się taką książkę? Wszystko pani
zmyśla, czy to są czyjeś prawdziwe przygody? A ile pa−
ni ma lat? A ma pani dzieci? A jakie książki pani lubiła,
gdy była dzieckiem? Na te i wiele innych pytań autorka
cierpliwie odpowiadała. Zdradziła również, że pracuje
nad kolejną pozycją adresowaną do tej samej grupy na−
stoletnich czytelników. Będzie ona o tym, jak wnuki
próbowały wydać babcię za mąż.

Kilka egzemplarzy nagrodzonej książki autorka poda−
rowała uczestnikom spotkania w bibliotece. Pozycję pt.
„Dostaliśmy po dziecku” można też wypożyczyć
w „Chotomku” przy ul. Sienkiewicza. E.J.

Autorka (z prawej) na spotkaniu z młodymi czytelnikami
w Bibliotece dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej

Spotkanie z czytelnikami w Książnicy Płockiej (od lewej):
prowadzący spotkanie Jerzy Kisielewski, Wiesław Myśliwski
i dyrektor Maria Mikulska−Zalewska

Wiesław Myśliwski urodził się w 1932 roku w Dwi−
kozach koło Sandomierza. Na jego dorobek składają
się powieści: „Nagi sad” (1967), „Pałac” (1970), „Ka−
mień na kamieniu” (1984), „Widnokrąg” (1996 – na−
groda NIKE), dramaty: „Złodziej” (1973), „Klucznik”
(1978), „Drzewo” (1988), scenariusze filmowe: „Przez
dziewięć mostów” (1972), „Droga” (1980), „Popielec”
(1983). Jego utwory były ekranizowane i wystawiane
na scenach teatralnych.
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Mama to nie wyczerpany temat dziecię−
cych piosenek i wierszyków, które zwykle
układają dorośli. Organizatorzy ogólno−
polskiego konkursu „Młodzi twórcy litera−
tury” zadecydowali, aby tym razem to
dzieci same opisały swoje uczucia do
mam. Na XVII edycję konkursu, zatytuło−
wanego tym razem „Nie ma jak u mamy”,
wpłynęło ponad blisko 440 prac. Celem
konkursu jest umożliwienie dzieciom
i młodzieży realizowania siebie poprzez
twórczość artystyczną, a także rozbudza−
nie fantazji i wyobraźni literackiej. Jury
w składzie: Wanda Chotomska, Joanna

Papuzińska i Maria Okrasa przyznało 10
nagród i 16 wyróżnień w trzech grupach
wiekowych. W pierwszej grupie (8−10 lat)
zwyciężył Jakub Chazarkiewicz z Gosty−
nina, w drugiej (11−12 lat) Jarosław Pie−
karski również z Gostynina, a w trzeciej
(13−16 lat) nagrody pierwszej nie przyzna−
no. Wyróżniona w najmłodszej grupie Do−
minika Paćkowska z Płocka oraz zdobyw−
czyni drugiego miejsca – Maria Łysiak
z SP nr 6 w Płocku (której pracę prezentu−
jemy poniżej) otrzymały nagrodę specjal−
ną jury dla najmłodszych laureatów kon−
kursu. Obie mają po 8 lat. (rł)

Moja mama ma serce tęczowe. Nie wierzycie? Zaraz wam o tym
opowiem – napisał Jakub Chazarkiewicz w swoim wierszu, który
zdobył uznanie jury i I nagrodę w konkursie... 

Młodzi twórcy literatury
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Mowa o Piotrze Augustyniaku (Gazeta
Wyborcza) i Piotrze Hejke (Życie Płocka,
Jazz Forum, Fakt), którzy na Ogólnopol−
skim Konkursie Fotograficznym „Wyspiań−
ski” zdobyli odpowiednio drugą i trzecią na−
grodę. Fotoreporter Gazety zyskał uznanie
za odważny „Akt chłopięcy”, a Hejke za
chochoły z obrazu „Co z tą Polską”. Hejke
został również wyróżniony za zdjęcie „We−
sele”, choć – moim zdaniem – jego „Auto−
portret 2007”, który znalazł się na wystawie
pokonkursowej zasługiwał na pierwszą na−
grodę. Tę zdobyła Natalia Jaszczak za „Pod−
wójny portret – Anka”. Wyróżnienie spe−
cjalne dyrektora Muzeum Mazowieckiego
w Płocku „W zadumie” zdobyła Jolanta
Warnke. Jury wyróżniło również Katarzynę
Daszyńską za „Światłem malowane” i Jaku−
ba Zarychtę za „Chochoły współczesne”,
a do wystawy zakwalifikowało, m.in. prace
Piotra Augustyniaka („Chłopcy z pistoleta−
mi, „Chłopiec gaszący świeczki”), Jakuba
Grabowskiego („Bóg Ojciec. Stań się”) oraz
Sławomira Szkuta, Ewy Cieżniewskiej,
Moniki Chmielewskiej, Tomasza Kozłow−
skiego, Adriana Ryńskiego, Katarzyny Pa−
sternak, Anny Worowskiej, Wojciecha Do−
magały, Anny Sławińskiej, Wiesławy Przy−
było – Cieślik i Romualda Fajtanowskiego. 

Prace można było do połowy grudnia
oglądać w foyer Muzeum Mazowieckiego,
a od nowego roku część z nich prezento−
wana jest w sklepiku „Belle epoque”.

Współorganizatorem konkursu było
Płockie Towarzystwo Fotograficzne. (rł)

Ich „Lekcja anatomii” na konkursie rembrandtowskim zdobyła
w ubiegłym roku pierwsze miejsce. W tym roku również są w czo−
łówce, ale już indywidualnie.

Wyspiański 2007
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„Kropeczka mamusi”
Pewnego razu, wcale nie tak dawno, małe nasionko w kształcie kropeczki znalazło swój

domek. Było to nasionko bardzo śmieszne i wesołe, ale bojaźliwe. Gdy sobie przysnęło
wyrosły mu dwie rączki, dwie nóżki, dwa małe oczka, usteczka, nosek i powolutku zaczę−
ło mu bić serduszko.

Wyrósł z niego maleńki człowieczek. Nie zdawało sobie z tego sprawy. Zdziwiony
człowieczek powiedział:

– Czy to ja? Wyglądam inaczej? Podoba mi się! Jestem ładniejszy! Kim ja jestem? Nie
jestem już ziarenkiem. Tylko teraz mam mały problem – to już nie jestem kropeczką? Usły−
szało rozmowę zza ściany domku.

– Połóż rękę i zobacz jak rozrabia nasza córeczka.
– Tak, to nasza Marysia, mamusiu. A teraz już malutki człowieczek wiedział jak ma

na imię.
– Jestem Marysią. Ale nie wiem kim jest mama i tata. I zaczęła jeść dużo i gimnastyko−

wać się. I już się stała silniejsza i troszeczkę grubsza. Wyruszyła w daleką podróż. Szła
przez doliny, góry, rzeki i morza, aż wreszcie dotarła do wielkiej bramy dzielącej dwa
światy. Przecisnęła się przez bramę. Zlękła się i zaczęła płakać. Ale nie płakała długo, bo
właśnie znalazła mamę i tatę, którzy też płakali. Płakali ze szczęścia, że mogą zobaczyć
swoją córeczkę.

Dobrze jej też było mieszkać w nowym, szczęśliwym domku u kochających rodziców.
Maria Łysiak

„Co z tą Polską?” Piotr Hejke zdo−
bywcą I nagrody w III Ogólnopolskim
Konkursie Fotografii o Tematyce Tea−
tralnej „w / na / obok / teatru” organizo−
wanej przez Stowarzyszenie UNIA TE−
ATR NIEMOŻLIWY. Rozdanie nagród
odbyło się 16 grudnia w Teatrze Stara
Prochoffnia w Warszawie, gdzie do 3
stycznia prace można oglądać. Bez
dwóch zdań, ostatnie kilkanaście mie−
sięcy to dla fotografika Piotra Hejke
okres szczęśliwy. Wystarczy wspom−

nieć, że to samo zdjęcie kilka tygodni
wcześniej zdobyło III nagrodę w kon−
kursie Muzeum Mazowieckiego i Płoc−
kiego Towarzystwa Fotograficznego.
O sukcesie może mówić również Piotr
Augustyniak, który na warszawskim
konkursie został wyróżniony. 

„w / na / obok / teatru” to konkurs,
który ma na celu przybliżenie zaintere−
sowanym fotografią teatru jako tematu
zdjęć. Rzecz w tym, żeby niekoniecznie
uwidocznieni byli: aktorzy, prace nad
spektaklem, czy same spektakle. Teatr
miał służyć jako pretekst. Nagrodzonym
i wyróżnionym gratulujemy. (rł) 

Hejke Zwycięzca

17 stycznia o godz. 17 Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt
na pokaz filmu z cyklu ”Kino niemieckie w Domu Darmstadt”. W czwartek zainteresowa−
ni będą mieli okazję obejrzeć w oryginalnej wersji językowej film z 2005 roku pt. ”Ges−
penster” (Widma). 

Opowiada historię o krzyżujących się drogach trzech kobiet w Berlinie, o ich wew−
nętrznej niepewności, o samotności, stracie i tęsknocie. W rolach głównych obsadzo−
no: Julię Hummer, Sabine Timoteo, Marianne Basler. Scenariusz i reżyseria: Christian
Petzold, muzyka: Stefan Will. Wstęp wolny. (j)

Kino niemieckie w DD

Widma
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Przez trzy dni w MDK odbywały się za−
jęcia wokalne, teatralne, taneczne, perku−
syjne, plastyczne oraz zajęcia z fotografii
otworkowej. Uczestniczyły w nich dzieci,
młodzież i dorośli z całej Polski. W dniach
22−24 listopada Młodzieżowy Dom Kultu−
ry zorganizował XXI Interdyscyplinarne
Warsztaty Artystyczne „Mistrz – Uczeń”. 

Poprowadzili je m.in. Magdalena Pta−
szyńska – wokalistka, Izabella Borkowska
– choreograf, twórca Teatru Tańca TEST
oraz Kabaretu 41 i Agnieszka Dąbrowska –
Walczak – plastyk, florystka, autorka wielu
scenografii teatralnych, która od wielu lat
zajmuje się wystawami kwiatów i roślin
ozdobnych podczas Święta Róży w Kutnie. 

Do Płocka przyjechał też, znanych już
z poprzednich warsztatów, muzyk− Romu−
ald Szałek oraz aktor i reżyser Adama Saj−
nuk z Teatru Konsekwentnego. Gościem
specjalnym tegorocznych warsztatów było

trio „Straszni Panowie Trzej”, czyli Ja−
nusz Szrom – śpiew, Włodzimierz Nahor−
ny – fortepian, Mariusz Bogdanowicz
– kontrabas. (op.rł)

Mistrz i Uczeń

*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*

Patryk Ciechomski ur. w 1993 r. za−
wodnik MMKS „Jutrzenka” zdobył zło−
ty medal w wadze 66 kg w Pucharze
Polski. Nieoficjalne Mistrzostwa Polski
Młodzików w judo rozegrane zostały 24
listopada w Opolu.

Turniej był bardzo dobrze obsadzo−
ny, szczególnie w wadze Patryka, przez

zawodników z Czarnych Bytom i Wy−
brzeża Gdańsk – łącznie 38 zawodni−
ków. Patryk okazał się najlepszy. Wal−
kę finałową wygrał przez ippon. Złoty
medal był uwieńczeniem bardzo dobre−
go sezonu. Wcześniej w Międzynaro−
dowym Turnieju juniorów młodszych
w Zakopanem (startowało ponad 300
zawodników z 9 krajów) wywalczył
I miejsce, w Warszawie na elimina−
cjach do OTK juniorów młodszych (ja−
ko młodzik) zdobył brązowy medal
i zakwalifikował się do Turnieju Ogól−
nopolskiego w Olsztynie, gdzie zajął 5
miejsce.

Od stycznia 2008 r. będzie człon−
kiem kadry narodowej juniorów
młodszych. W grudniu wyjechał na
obóz kadry.

Patryk ćwiczy judo pod okiem trene−
ra Wojciecha Pudlika od 6 lat. Posiada
stopień wtajemniczenia 3 kyu – zielo−
ny pas.

Jest to kolejny sukces zawodnika „Ju−
trzenki” i trenera Wojciecha Pudlika na
zawodach najwyższej rangi. Wcześniej
Adrian Jóźwiak zdobył złoty i brązowy
medal podczas Ogólnopolskiej Olimpia−
dy Młodzieży. J.W.

Najlepszy w Polsce Licealiści
ratują życie

Uczniowie z III Liceum Ogólnoksz−
tałcącego aktywnie włączyli się w dwa
konkursy organizowane przez PCK:
„Młoda krew ratuje życie” i „Może po−
móc mi kropelka twojej krwi”. W paź−
dzierniku w punkcie krwiodawstwa
w szpitalu na Winiarach krew oddało 15
licealistów. W końcu listopada akcję
powtórzono i zgłosiło się 80 chętnych.
Krew pobrano od 52 uczniów. (j)

Prezydent Mirosław Milewski spot−
kał się 14 grudnia z rencistami i eme−
rytami, którzy wiele lat przepracowali
w ratuszu i podległych mu jednost−
kach. W Domu Darmstadt było wspól−
ne śpiewanie kolęd przy akompania−
mencie byłego kierownika wydziału
komunikacji Jerzego Cichockiego,
wspomnienia przy kawie, ciastkach,
sokach itp. i oczywiście dzielenie się
opłatkiem. Jan Gorzelany (były kie−
rownik wydziału handlu), jak zwykle,
napisał z okazji dorocznego spotkania
wiersz, którego fragment zamieszcza−
my poniżej.

Potem w ratuszowej auli dla byłych
pracowników Urzędu Miasta uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 17 zaprezen−
towali świąteczny program artystyczny
w wykonaniu licznych „aniołów, dia−
błów, pasterzy, śnieżynek, królów He−
rodów”.

(...) Kiedyż wreszcie spotkam się z panem
Prezydentem
Zjem ciasto, wypije kawę, uśmiechnę się
błogo
I spotkam się również z Ratusza załogą
Powspomina, pośpiewa, dowcipy opowie
I już cały rok będzie lepiej w głowie
Po tym wszystkim pora pełnego spełnienia
By złożyć świąteczne, wzajemne życzenia 
A więc zdrowia, zdrowia raz jeszcze
Niech wszystkie myśli, zwłaszcza te zło−
wieszcze
Przeminą, a Rok Nowy
Niech będzie rokiem dalszej odbudowy
Niech będzie spokojny, miły
A społeczeństwo, gdy nabierze siły
Niechaj pracuje, pracuje sowicie
Byś Ty kochany emerycie
Mógł żyć w beztrosce i „luksusie” złotym
Za Twoje miesięczne osiemset złotych
Życzymy więc wszystkim by się spełniło
To czego nie ma, ale się wyśniło (...) (j)

Wigilijne spotkanie w ratuszu

Około 50 dzieci, stałych bywalców
Klubu profilaktyki środowiskowej
„Przyjaciel dziecka”, uczestniczyło
w spotkaniu wigilijnym dzieci z osiedla
Dobrzyńska. Dzieci bywają w Klubie
niemal codziennie – tu mogą pobawić
się, odrobić lekcje, zaznajomić się
z komputerem, zjeść podwieczorek. Ale
ten dzień był szczególny, jedyny taki
w roku; przyszło sporo gości m.in.
z TPD, Urzędu Miasta i prezes Krajowe−
go Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Nie−
pełnosprawnych „Pomoc dzieciom”
– Stanisław Lewandowski (wyróżniony
niedawno tytułem Honorowego Członka
TPD). Dzieci przygotowały na tę okazję

specjalny świąteczny program artystycz−
ny, a goście zrewanżowali się paczkami
ze słodyczami i owocami. (j)

Wigilia w świetlicy

Internetowy 
sportowiec

Ruszył plebiscyt na najpopularniejsze−
go sportowca, trenera i najciekawsze wy−
darzenie sportowe roku 2007 w Płocku. 

Na stronie internetowej www.plebi−
scyt.sport.plocman.pl można głosować
na Internetowego Sportowca, Trenera
Roku 2007 w Płocku. 

Ogłoszenie wyników będzie miało miej−
sce na Balu Sportu 2 lutego 2008 r. w resta−
uracji hotelu STARZYŃSKI. Zaproszenia
po 350 zł można nabyć od 2 stycznia
2008 r. w restauracji STARZYŃSKI. 

Można głosować jeden raz dziennie
z danego komputera do 28 stycznia
2008 r. do godz.12.00. W.Ch.

Wicemistrz 
„łamania” głowy

Członkowie Płockiego Klubu Miłośni−
ków Rozrywek Umysłowych „Relaks”
zdobywają coraz wyższe laury. Ostatnio,
na listopadowym XXI szaradziarskim
turnieju o mistrzostwo regionu północ−
no−wschodniego, który rozegrany został
w Białymstoku, nasz reprezentant – Ro−
bert Romanowski zdobył 57 punktów na
65 możliwych. Jemu przypadł w udziale
tytuł „wicemistrza regionu”.

Po tej kolejnej eliminacji rozgrywek
w drodze do zdobycia najwyższego tro−
feum „Pucharu Neptuna” R. Romanow−
ski w ogólnopolskiej klasyfikacji zajmu−
je ósmą pozycję. (j)

Warsztat taneczny z p. Izabellą Borkowską

Kronika osiedli

Mikołajkowe miasteczko
Klub osiedla Dworcowa przy współpracy z Urzędem Miasta zorganizował z okazji

Mikołajek imprezę dla dzieci z osiedla i okolic.
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewaniem piosenek o zimie. Potem były za−

bawy i konkursy z nagrodami. W programie muzycznym wystąpiły dzieci ze Spół−
dzielczego Domu Kultury, a część taneczną zaprezentowali bywalcy Klubu Dworco−
wa. Nie zabrakło gremialnych recytacji wierszy.

O godz. 18 do klubu zawitał św. Mikołaj. Oczywiście przyniósł prezenty (słodycze
i upominki) i bawił się potem razem z dziećmi.

W spotkaniu, którego współorganizatorem był zarząd RMO „Dworcowa” uczestni−
czyło około 100 osób. (j)



Kolęda ułańska
„Szwadron stóóój!” Rotmistrz w górę
podniósł rękę,
Zobaczyli na polanie stajenkę.
Prostą szopę, całą śniegiem otuloną,
Ale blaskiem gorejącym rozjarzoną.

Do modlitwy! – już komenda gromka
pada,
Wybiegł Józef, palec do ust przykłada.
Już, już mieli kolędę zawrzasnąć,
„Cyt, chłopaki! Dopiero co zasnął”.

Od ust trąbki odjęli trębacze,
Bo się zbudzi Dzieciątko i rozpłacze.
Tylko Jasio się z szeregu odzywa:
„Gruchnąć by mu z karabinków na wi−
wat!”

Lecz pan wachmistrz brew zmarszczył:
„Ja ci gruchnę! 
Kogo chcesz straszyć – najświętszą Ma−
tuchnę?”
Więc się tylko każdy w siodle wyprosto−
wał,
A pan rotmistrz stajenkę salutował...

Potem w ciszy, pluton za plutonem
„W prawo patrz” Jezuskowi z fasonem
Przejechali w noc, kędy im droga.
Koń nie parsknął, nie zadźwięczała
ostroga.

Gdy zbudziło się Dziecię, zapytało:
„Wojsko piękne tu Matuś, jechało?”
„Śniłeś Synku, ci chłopcy i te konie
Są już w twoim niebieskim garnizonie.
Już niewielu się po ziemi kołacze”.
„Jakże to tak?” – pyta Jezus i płacze.

„Ach, w Katyniu głowa tego rotmistrza
W krwawym piachu oczodoły wytrzesz−
cza,
A porucznik, ten młody, smagłolicy,
Przez gestapo zamęczon w piwnicy.

A ci zgrabni dwaj podchorążowie
Na powstańczym legli Mokotowie.
I ten wachmistrz także już umarły,
W tajdze, tyfusowe wszy go zżarły.
A Jasio, co Ci chciał narobić huku,
Na minie wyleciał w Tobruku...”

Rozpłakało się Dzieciątko na serio
Z żalu za tą polską kawalerią:
Co po waszej, pasterze, kolędzie,
Gdy takiego wojska już nie będzie”...

Jan Minkiewicz
(ze zbiorów Mariana Wilka z nielegalnego

wydawnictwa z czasu stanu wojennego)
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J uż 6 grudnia na Starym Rynku
mieliśmy przedsmak świąt. Licz−
ne choinki zostały pięknie przy−

strojone przez uczniów płockich szkól
podstawowych. A było o co walczyć,
bo nagrodą za najpiękniejszą dekora−
cję drzewka był laptop z rzutnikiem,
ufundowany przez budującą się Gale−
rię Wisła. Komisja konkursowa zdecy−
dowała, że najbardziej zasłużyli na
niego dekoratorzy ze Szkoły Podsta−
wowej nr 12.

Rynek zaczerwienił się od świętych
Mikołajów, rozdających słodycze, na
scenie grali, śpiewali i tańczyli artyści
z Młodzieżowego Domu Kultury. By−
ły wspólne zabawy i konkursy. Czę−
ściowo za to tylko udała się inaugura−
cja świątecznej iluminacji; najpierw
rozbłysła jedna połowa rynku i zga−
sła, potem druga... i zrobiło się cał−
kiem ciemno. (j)

Filia nr 5 (ul. Tumska 11 d. DTC)
Książnicy Płockiej zaprasza do
udziału w konkursie literackim. Bib−
lioteczna choinka została ozdobiona
cytatami ze znanego dzieła. Zada−
niem jest odgadnięcie tytułu i autora
dzieła, z którego pochodzi powie−
szony na choince cytat. Pracownicy
filii zapraszają mieszkańców Płocka
do biblioteki i wzięcia udziału w tej
zabawie edukacyjnej. Spośród
wszystkich uczestników konkursu
będą rozlosowane nagrody książko−
we. Rozwiązanie zagadki 31 stycz−
nia 2008.

Ta sama placówka ogłosiła
także konkurs na EKSLI−
BRIS. W konkursie mogą
wziąć udział artyści od 16 ro−
ku życia. Szczegółowy regu−
lamin dostępny na stronie
www.bibl.plock.pl, lub w sie−
dzibie biblioteki. Ekslibrisy
można dostarczać do kwiet−
nia. Konkursowi towarzyszy
wystawa „Ekslibrisy ze zbio−
rów Książnicy Płockiej”. Ek−
spozycja czynna w godzinach
otwarcia biblioteki. 

Opr. (j)

Świąteczny konkurs literacki

Cytat
numeru

Dobroć jest ważniejsza 
niż mądrość, a uznanie tej 
prawdy to pierwszy krok 
do mądrości.

Theodore Isaac Rubin

Ptasie stołówki
Dla ptaków, które pozostają u nas na zi−

mę, nadchodzi bardzo trudny okres. Część
z nich nie doczeka wiosny. Jakkolwiek na
mróz nie możemy nic poradzić, to może−
my zadbać o to, by przynajmniej nie padły
z głodu. Pod warstwą śniegu ptaki nie są
w stanie znaleźć niczego do jedzenia. Ska−
zane są na szukanie pożywienia w śmietni−
kach (jeśli pojemniki nie są zamykane)
i pomoc ludzi.

Gotowe karmniki można kupić, łatwo
też zrobić samemu, pamiętając, by da−
szek był szerszy od podstawy (by nie na−
padało). A do karmnika najlepiej wsypy−
wać ziarna (zboża, słonecznik, len, kono−

pie, mak), otręby, kaszę. Sikorki będą
wdzięczne za powieszenie kawałka słoni−
ny, czy wyłożenie innego tłuszczu. 

Obserwacja ptaków, pożywiających
się w naszym karmniku, może być fa−
scynująca. (j)

Sikorka bogatka Sójka

Stało się już tradycją, że przed świę−
tami Bożego Narodzenia organizacje
pozarządowe, placówki opiekuńczo−
wychowawcze, obdarowywane są
w ratuszu prezentami, uzyskanymi od
płockich sponsorów przez Oddział Za−
rządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych. Tak by−
ło i 19 grudnia.

Do sali sejmowej Urzędu Miasta
przyszły dzieci wraz z opiekunami
z 14 placówek. Czekały na nich pre−
zenty w postaci 30 kolorowych sie−
dzisk, bardzo przydatnych w terapii ru−
chowej osób niepełnosprawnych, po−
nad 500 sztuk odzieży, makarony i sło−
dycze, ufundowane przez 20 płockich

producentów. Świąteczne dary odebra−
li: Zarząd Rejonowy PCK, Caritas,
Stowarzyszenie „Silni razem”, DPS
w Wyszogrodzie, przedszkola z od−
działami integracyjnymi nr 31, 17, 16,
3, 33, Ośrodek Opiekuńczo−Wycho−
wawczy przy ul. Mościckiego, DPS
„Przyjaznych serc”, Krajowe Stowa−
rzyszenie „Pomoc dzieciom”, Hospi−
cjum Płockie i MOPS. 

Przekazując dary, prezydent Miro−
sław Milewski życzył zgromadzonym,
by z każdym rokiem podopiecznych
tym placówkom ubywało. Dzieci zre−
wanżowały się własnoręcznie wykona−
nymi szopkami.

(j)

Ratuszowy Mikołaj


