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Nie do wszystkich wezwań i nie zawsze z lekarzem – tak w skrócie można opisać głównie zmiany związane z pogoto−
wiem ratunkowym, które weszły w życie 1 stycznia 2007 r. Co to oznacza w praktyce?
Nowe przepisy ustawy o ratownic−
twie medycznym jasno określają zada−
nia, jakie ma wykonywać pogotowie ra−
tunkowe. – Zasadnicza zmiana wiąże
się z konsekwentnym dążeniem do tego,
aby pogotowie ratunkowe wypełniało
zadania przypisane ratownictwu me−
dycznemu. Ma reagować i nieść pomoc
w sytuacjach bezpośredniego zagroże−
nia życia – mówi Marek Mieszkowicz,
z−ca dyr. Wojewódzkiej Stacji Pogoto−
wia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku. W praktyce oz−
nacza to, że dyspozytor może odmówić
wyjazdu karetki do bólów głowy, prze−
ziębień, biegunek, infekcji dróg odde−
chowych, czy związanych z przewle−
kłymi schorzeniami tj. choroby nerek
czy zwyrodnienia kręgosłupa. – Przed
wprowadzeniem tzw. Nocnej Opieki Le−
karskiej i Pielęgniarskiej takich wyja−
zdów było ok. 30 – 35 proc. – dodaje
Mieszkowicz. – Potem ta liczba spadła
do 25 – 28 proc., ale jest to nadal dużo.
Dlatego też, jeśli czujemy się źle po−
winniśmy zawczasu udać się do leka−
rza rodzinnego (POZ−tu), a nie czekać

Ratuje, nie leczy

zapewnienie wydolności układu odde−
chowego i... jak najszybsze przewie−
zienie pacjenta do szpitalnego oddzia−
łu ratunkowego.
Na razie jeden

do wieczora, bo od 1 stycznia do zadań
pogotowia należy wyłącznie zabezpie−
czenie czynności życiowych poszko−

dowanych lub ciężko chorych, np. usz−
tywnienie złamań, zatamowanie krwo−
toków, podtrzymanie akcji serca lub

Nowa ustawa wprowadza również
zmiany w składach osobowych zespo−
łów pogotowia, dzieląc je na podstawo−
we (dotychczasowe W*) i specjali−
styczne (dotychczasowe R). – W zespo−
le podstawowym powinny być minimum
2 osoby wykonujące zawód medyczny,
np. dwóch ratowników medycznych lub
ratownik z pielęgniarką. Zmiana pole−
ga na tym, że nie musi być w nim leka−
rza – tłumaczy Marek Mieszkowicz. –
W zespole specjalistycznym dąży się do
tego, żeby był to zespół 3 osobowy
(obecnie min. 4 osoby). Ten jednak bez
lekarza obejść się nie może. Zmiany bę−
dą wprowadzane stopniowo. Na dosto−
sowanie składów osobowych, podno−
szenie kwalifikacji osób pracujących
w zespołach, ustawodawca dał trzy lata
(do końca 2010 r.).
dokończenie na str. 5

Powitanie Nowego Roku
na Starym Rynku

Fot. Krzysztof Kaliński

Prezydent zarządził
Przedszkole na Pocztowej
Prezydent wyraził zgodę na odda−
nie w użyczenie na 18 lat samo−
dzielnego lokalu użytkowego o po−
wierzchni 230 mkw. przy ul. Pocz−
towej. W lokalu zlokalizowanym na
parterze urządzone będzie przed−
szkole.
Bilety na lodowisko

Zatwierdzony został cennik usług
na lodowisku w Miejskim Centrum
Sportu. Jak podawaliśmy w po−
przednim numerze za 45 minut śli−
zgania zapłacić trzeba od 4 do 7 zł
(w zależności od pory i dnia). Nato−
miast grupy zorganizowane za go−
dzinę (od godz. 10 do 15) płacą 300
złotych. Uczniowie pod opieką pe−
dagoga (minimum 25 osób) mogą
korzystać z lodowiska za darmo,
a grupowa nauka jazdy na łyżwach
(grupa do 15 osób) kosztuje 50 zło−
tych plus bilet. Na Starym Rynku
ślizgamy się bezpłatnie.
Aerobik w Borowiczkach

W hali sportowej w Borowi−
czkach prowadzone są zajęcia aero−
biku. Godzina ćwiczeń kosztuje 4
złote, a karnet na 10 zajęć 30 zło−
tych.
Działka na sprzedaż

Do sprzedaży w formie ustnego
przetargu nieograniczonego przez−
naczono działkę niezabudowaną
przy ul. Działkowej (w pobliżu ul.
Wyszogrodzkiej) o pow. 565 mkw.
Działka nie jest uzbrojona, ale po−
siada dostęp do sieci wodociągo−
wej, gazowej i energetycznej. W są−
siedztwie dominuje zabudowa jed−
norodzinna.
Zastępczy dyrektor

W związku z przejściem na eme−
ryturę dyrektora Młodzieżowego
Domu Kultury, Prezydent powie−
rzył pełnienie dyrektorskich obo−
wiązków dotychczasowej wicedy−
rektor Marioli Dąbrowskiej – mak−
symalnie do 6 miesięcy.
(j)

PZOZ – spółka medyczna
Proces likwidacyjny Samodzielne−
go Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Płocku dobiegł
końca. SZPZOZ został już wykreślo−
ny z rejestru zakładów opieki zdro−
wotnej, prowadzonego przez Mazo−
wieckie Centrum Zdrowia Publiczne−
go. Od 2 stycznia przy ul. Kościuszki
28 rozpoczęła działalność spółka
z o.o. – „Płocki Zakład Opieki Zdro−
wotnej” (nr KRS 0000214083), która
przejęła dotychczasową strukturę or−
ganizacyjną SZPZOZ−u. Całość
udziałów (19 268 po 500 zł każdy)
nowej spółki posiada gmina Płock.
To daje w sumie 9 634 000 zł kapita−
łu zakładowego.
Prezesem zarządu spółki został – lik−
widator SZPZOZ – Robert Makówka,
a wiceprezesem Danuta Ciecierska.
W Radzie Nadzorczej zasiadają Marcin
Jeżewski, Alina Serwach i Jerzy Kulesza.
Prezes Makówka zapewnia, że
wszelkie prawa i obowiązki wynikają−
ce z przedmiotu działalności zlikwido−
wanego SZPZOZ zostały przejęte

przez spółkę PZOZ. Świadczenia me−
dyczne udzielane są nadal na podsta−
wie kontraktu z NFZ oraz za częścio−
wą i całkowitą odpłatnością. Zmiana
formy prawnej nie będzie rzutować na
dostępność usług medycznych i wy−
wiązywanie się ze zobowiązań wobec
pacjentów i NFZ.
(rł)

Miejski konserwator zabytków
Prezydent powołał Luizę Siemienik
na stanowisko miejskiego konserwato−
ra zabytków.
Miejski konserwator ma 31 lat, jest
płocczanką, absolwentką LO im.
Marszałka Stanisława Małachow−
skiego. W 2000 r. ukończyła Uniwer−
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Wydział Nauk Historycznych, Insty−
tut Archeologii i Etnologii, specjal−
ność – konserwacja zabytków arche−
ologicznych). Uczęszczała także na
dwuletnie podyplomowe studium
„Ochrona dziedzictwa kulturowego”
na Politechnice Warszawskiej – Wy−
dział Architektury.

Brała udział w szkoleniu z zakresu
ochrony dóbr kultury, w seminariach
dotyczących rewitalizacji miast oraz
w wyjeździe studyjnym do Francji
w celu zapoznania się z francuskimi
doświadczeniami na polu rewitaliza−
cji. W październiku br. uczestniczyła
w IX Forum Konserwatorów Zabyt−
ków w Toruniu, które odbywało się
pod hasłem „Praktyczno−prawne i kar−
ne aspekty ochrony zabytków”.
Od 2001 roku Luiza Siemienik pra−
cuje w Urzędzie Miasta Płocka, ostat−
nio w oddziale planowania strategicz−
nego Wydziału Urbanistyki, Architek−
tury, Geodezji i Katastru.
mk

Angielski w TNP
Kursy języka angielskiego zamierza
zorganizować Towarzystwo Naukowe
Płockie. Zajęcia na poziomie podstawo−
wym prowadzone będą zarówno dla
dzieci jak i osób dorosłych. Dla tych
ostatnich w dwóch grupach; jedna dla
osób w kwiecie wieku, druga dla zamie−
rzających wyjechać z kraju w poszuki−
waniu pracy. Spotkania – w małych
grupach (8−10 osób) – będą odbywały
się dwa razy w tygodniu po dwie godzi−
ny. Cały kurs ma trwać 5 miesięcy.
Koszt to 150 zł miesięcznie. Zapisy
przyjmowane są w Biurze Zarządu TNP
przy pl. Narutowicza 8, codziennie od
godz. 8 do 16 (w czwartki do godz. 18).
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr. tel. 024 262 26 04.
(rł)

Z okazji pierwszej rocznicy działalności nowych zakładów, spółka Basell
Orlen Polyolefins zorganizowała w grudniu seminarium naukowe nt. Techno−
logie produkcji, właściwości i zastosowanie oraz znaczenie dla rozwoju rynku
tworzyw sztucznych. Podczas seminarium wygłoszono 13 referatów. Na zdję−
ciu (od lewej): Radosław Majczak, Janusz Jastrzębski, Jerzy Sauter (u góry),
prof. Janusz Zieliński, Dariusz Truszczyński (z tyłu), prof. Jacek Kijeński, dr
Tomasz Listoś, dr Hartmut Lueker, Karol Marek Sęp.
(j)

Minęło pół miesiąca...
* Orlen kupuje kolejnych 60 stacji ben−
zynowych w Niemczech – w sumie bę−
dzie ich miał prawie 500.
* Do Sądu Rejonowego wkracza elek−
tronika; w holu na dużym monitorze
wyświetlane będą wszelkie niezbędne
informacje, dotyczące odbywających
się aktualnie rozpraw i interesanci nie
będą musieli biegać po korytarzach
w poszukiwaniu właściwej sali.
* Kierowcy Orlen Team wspomogli
aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy gadżetami z rajdu Dakar.
* Rozbierane są stare magazyny na te−
renie po byłej jednostce wojskowej. Na
ich miejscu miasto wyznaczy 5 działek
z przeznaczeniem na budownictwo
mieszkaniowe i handel.
* Od stycznia podrożały usługi poczto−
we np. za wysłanie listu zapłacimy 1.35
zł (5 gr. drożej), a najtańsza paczka
kosztuje o złotówkę więcej.
* Romana Ludwicka−Mierzejewska,
po 20 latach kierowania Młodzieżo−
wym Domem Kultury, przeszła na eme−
ryturę.
* Firma Amabud chce wybudować
w tym roku przy ul. Górnej (os. Wyszo−
grodzka) 6 dwupiętrowych budynków
mieszkalnych z garażami.
* Zimową maturę w Centrum Kształ−
cenia Ustawicznego będzie zdawać od
15 stycznia ponad 100 osób.
* Płocki oddział koncernu energetycz−
nego Energa rozpoczął współpracę
z Krajowym Rejestrem Długów w za−
kresie upubliczniania swoich dłużni−
ków.
* ABW zatrzymała byłego prezesa Te−
le−PERN pod zarzutem narażenia spółki
na kilkumilionowe straty.
* Ogłoszony został przetarg na wypo−
sażenie amfiteatru (meble, łazienki, ka−
wiarnia).
* Abp Stanisław Wielgus objął 5 stycz−
nia (na 2 dni) metropolię warszawską.
* Mamy nowego komendanta woje−
wódzkiego policji. Dotychczasowy
– Arkadiusz Pawełczyk przechodzi na
komendanta wojewódzkiego na Śląsku,
a do Radomia sprowadzi się szef CBŚ
z Lublina Igor Parfieniuk.
* Przed płockim Sądem Okręgowym
rozpoczął się proces byłego szefa wy−
wiadu Zbigniewa Siemiątkowskiego
i działaczki SLD Renaty K. oskarżo−
nych o naruszenie tajemnicy państwo−
wej.
* Do 15 stycznia na przejeździe kolejo−
wym przy ul. Słonecznej powinny być
zamontowane automatyczne rogatki
tzn. że szlabany będą uruchamiane
przez nadjeżdżający pociąg.
* W związku z przerwaniem dostaw
ropy rurociągiem Przyjaźń PERN od 8
stycznia uruchomił rezerwy.
* Administratorem diecezji płockiej
został biskup pomocniczy Roman Mar−
cinkowski.
* Wśród laureatów nagrody Wektory
2006, przyznawanej przez Konfedera−
cję Pracodawców Polskich, znalazł się
prezes Orlenu Igor Chalupec.
(j)
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Kolejna spółka paliwowa swoją centralę ulokowała
w Płocku. 20 grudnia 2006 r. Operator Logistyczny Pa−
liw Płynnych sp. z o.o. (OLPP) otworzył swe biura w bu−
dynku Wektry przy ul. Otolińskiej.

OLPP powstał 11 września 2006 r.
w Warszawie. To skutek rozszerze−
nia działalności spółki „Naftobaza”
należącej do Nafty Polskiej S.A.
„Naftobaza” zajmowała się przede
wszystkim magazynowaniem paliw
do bieżącej dystrybucji, zaopatrywa−
niem stacji paliw i składowaniem za−
pasów obowiązkowych oraz rezerw
państwowych paliw ciekłych. Te za−
dania przejmuje OLPP, rozszerzając
jednocześnie swą działalność o ob−
sługę wydzielonych z PERN−u ruro−
ciągów produktowych. Obecnie
w PERN−ie trwa inwentaryzacja
i wyodrębnianie majątku na rzecz
OLPP.
Jak zapewniał podczas otwarcia
siedziby spółki w Płocku jej prezes
Arkadiusz Siwko poszerzenie dzia−
łalności OLPP nie spowoduje żad−
nych zwolnień pracowników zatrud−
nionych przy obsłudze rurociągów
produktowych. Zmienią oni jedynie
pracodawcę. Po przejściu z PERN−u
do OLPP nadal będą wykonywali
swoje obowiązki w tym samym miej−
scu co do tej pory. Każdy pracownik
zachowa też dotychczasowe warunki
pracy i płacy oraz świadczenia so−
cjalne. – Stopniowe wygaszanie dzia−
łalności centrum dyspozycji paliwa−
mi w Warszawie spowoduje zwiększe−
nie liczby miejsc pracy w Płocku –
dodał Minister Skarbu Państwa Woj−
ciech Jasiński. Dzięki przejęciu przez
OLPP rurociągów produktowych od
płockiego przedsiębiorstwa spółka
rozszerzy zakres i jakość świadczo−

nych usług, a ponadto umożliwi rze−
czywiste otwarcie rynku i pełne
wdrożenie zasady swobodnego do−
stępu stron trzecich (tzw. TPA).
Wojciech Jasiński dodał, że Opera−
tor Logistyczny Paliw Płynnych Sp.
z o. o. jest w pełni przygotowany do
bezpiecznego i trwałego zarządzania
logistyką paliwową w kraju. OLPP
wpisuje się tym samym w realizację
rządowej strategii dla sektora naftowe−
go, która ma zapewnić Polsce bezpie−
czeństwo energetyczne. Minister za−
pewnił, że zarówno PERN „Przyjaźń”
jak i Operator Logistyczny Paliw
Płynnych Sp. z o. o. nie są przewidzia−
ne do prywatyzacji. Właścicielem stu
procent udziałów w kapitale zakłado−
wym spółki jest Skarb Państwa.
Spółka dysponuje 22 bazami roz−
rzuconymi w całej Polsce. Obiekty
w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej,
Boronowie, Rejowcu Poznańskim
i Emilianowie połączone są rurocią−
giem paliwowym z rafinerią w Płoc−
ku. Spółka dysponuje zbiornikami
o łącznej pojemności około 1,6 mln
metrów sześciennych. W ubiegłym
roku wykorzystano je w 80 proc.
Obecnie OLPP ma 64,5 proc. udzia−
łów w rynku składowania paliw.
W 2007 roku OLPP wyda na inwe−
stycje 300 mln zł. W przyszłym roku
pojemność wynajmowana ma się
zwiększyć co najmniej o około 330
tys. metrów sześciennych. Planuje
się też ponowne uruchomienie wyłą−
czonych z eksploatacji baz Barycz
i Zawadówka.
(rł)

Ulice jak nowe
Do połowy roku powinna zakoń−
czyć się budowa ul. Synów Pułku oraz
Pałacowej wraz z infrastrukturą na
osiedlu Podolszyce Południe.
Zamówienie obejmuje wykonanie:
nawierzchni ul. Pałacowej oraz braku−
jącą nawierzchnię ul. Synów Pułku,
chodników oraz sieci kanalizacji desz−
czowej wraz z wpustami, które nie zo−

stały wykonane w 2005 roku. Ponad
rok temu wykonano: nawierzchnię
i chodniki w ul. Synów Pułku od
skrzyżowania z ul. Swojską w kierun−
ku ul. Pałacowej, kanalizację deszczo−
wą odwadniającą nawierzchnię ul. Sy−
nów Pułku oraz kanalizacją deszczową
w ul. Pałacowej bez wpustów ulicz−
nych.
(m.d.)

Przedłużenie umów
Radni wyrazili zgodę na wydzierża−
wienie w formie bezprzetargowej
gruntów i nieruchomości.
Działka o pow. 476 mkw. znajduje
się przy ul. Klonowej. Przeznaczona
ona będzie pod uprawy. Dotychczaso−
wy dzierżawca przedłużył umowę na
dwa lata, czyli do końca 2008 roku.
Natomiast zgodę na przedłużenie
Sygnały Płockie

umowy na 1 rok, do końca 2007 roku,
otrzymał dotychczasowy dzierżawca
czterech działek. Trzy z nich – o pow.
1325 mkw. przy ul. Kolejowej, o pow.
555 i 1648 mkw. przy ul. Bielskiej
– będą przeznaczone na cele handlo−
we. Ostatnia przy ul. 1 Maja o pow.
2407 mkw. wykorzystywana będzie na
parking.
(m.d.)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Centrala Paliwowa
w Płocku
Ekologiczne śmietniki
Zdaniem władz Mazowieckiej Spół−
dzielni Mieszkaniowej śmietnik wcale
nie musi kojarzyć się z brudem i niemi−
łymi zapachami. I zamierza to udowod−
nić wprowadzając (na razie eksperymen−
talnie w 8 miejscach) ekologiczną zbiór−
kę i segregację odpadów.
Zamiast dotychczasowych altanek
śmietnikowych mieszkańcy okolicznych
bloków będą mieli do dyspozycji este−
tyczne kontenery, do których nie będzie
się śmieci wyrzucać, lecz oddawać je
dyżurującemu w nim pracownikowi
spółki EKO−MAZ, która zajmuje się
gospodarką odpadami w zasobach spół−
dzielni. Dobrze byłoby oddawać odpady
już częściowo posegregowane, ale jeśli
oddamy mu (a raczej jej, bo zatrudnione
mają być panie) przysłowiowy groch
z kapustą to pracownik je posegreguje,
oczyści i to co się nadaje, sprasuje
w prostym urządzeniu do zgniatania.
Dysponować będzie oddzielnymi po−
jemnikami na baterie, świetlówki, sprzęt
elektroniczny, niszczarką do papieru itp.
Zakłada się, że ten sposób gromadze−
nia odpadów przyniesie przynajmniej 3
korzyści: pozwoli na odzyskanie znacz−
nie większych ilości surowców wtór−
nych, zlikwiduje uciążliwe zapachy (od−
padki organiczne – do czasu ich wywie−
zienia do Kobiernik – przechowywane
będą w chłodziarce), zamknięty konte−

ner uniemożliwi „wywiewanie” śmieci
z altanek, co poprawi estetykę osiedli.
Kontenery podłączone są do instalacji
wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
Pracownik będzie miał do swojej dyspo−
zycji pomieszczenie socjalne i pracować
będzie na jedną lub dwie zmiany – w za−
leżności od potrzeb. Nie oznacza to jed−
nak, że po godz. 15 czy 22 (w przypad−
ku pracy dwuzmianowej) mieszkańcy
nie będą mogli wynieść śmieci. Trady−
cyjne pojemniki przy kontenerach pozo−
staną, tyle że ich opróżnianiem zajmą się
od rana zatrudnieni w kontenerach.
Domki z zielonymi daszkami stanęły
już na Podolszycach przy ulicach: Ba−
czyńskiego 4, Sucharskiego 3, Sikor−
skiego 8, Szarych Szeregów 14, na osie−
dlu Międzytorze przy ul. Piaska 2, Lach−
mana 14 i Gintera 5 i przy ul. Słowackie−
go 12 na osiedlu Skarpa.
Spółdzielnia liczy na to, że sprzedaż
odzyskanych surowców wtórnych po−
kryje częściowo koszty wywózki śmieci
i nie trzeba będzie podnosić lokatorom
opłat za tę usługę. Pozostaje do rozwią−
zania problem „oszczędnych” mieszkań−
ców (prawdopodobnie domków jedno−
rodzinnych), którzy notorycznie, póź−
nym wieczorem, podjeżdżają samocho−
dami pod osiedlowe śmietniki i zapeł−
niają je swoimi śmieciami, za które mu−
szą płacić lokatorzy bloków.
(j)

Zmiany na Podolszycach
Urząd Miasta przygotowuje się do bu−
dowa ulicy Zubrzyckiego.
Wybrany w przetargu wykonawca zaj−
mie się opracowaniem kompletnej doku−
mentacji technicznej (projektowo−koszto−
rysowej) wraz z infrastrukturą dla tej uli−
cy. Zamówienie obejmuje przygotowanie
projektów budowlanych i wykonawczych
nawierzchni ulicy Zubrzyckiego wraz
z chodnikami i wjazdami. Ponadto wyko−
nawca zadania musi przygotować projek−
ty dotyczące usunięcia kolizji, np. energe−
tycznych, gazowych, wodociągowych
oraz zaprojektować organizację ruchu.
Przebieg ulicy Zubrzyckiego wraz ze
zjazdami musi być zgodny z założenia−
mi projektu miejscowego planu zagos−
podarowania przestrzennego Podolszy−
ce Południe.

Planowana inwestycja ma zapewnić
właściwą, łatwą i bezpieczną komunikację
samochodową oraz pieszą między znajdu−
jącymi się w sąsiedztwie zabudowaniami.
Urząd Miasta nie przewiduje budowy
miejsc postojowych w rejonie projektowa−
nej ulicy.
Wykonawca zadania będzie miał dwa
miesiące od podpisania umowy na opra−
cowanie wartości kosztorysowej inwe−
stycji. Po trzech miesiącach od daty uzy−
skania decyzji o lokalizacji inwestycji
lub w przypadku wcześniejszego uch−
walenia miejscowego planu zagospoda−
rowania przestrzennego osiedla Podol−
szyce Południe wykonawca będzie mu−
siał opracować pełną dokumentację pro−
jektowo−kosztorysową oraz uzyskać
(m.d.)
pozwolenie na budowę.
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z obrad rajców
Uchwały podjęte
na IV sesji Rady Miasta
Płocka 29 grudnia 2006 roku:

1. UCHWAŁA NR 39/IV/06 w spra−
wie nadania Godności „Honorowe−
go Obywatela Miasta Płocka” Jego
Ekscelencji Księdzu Arcybiskupo−
wi prof. Stanisławowi Wielgusowi,
2. UCHWAŁA NR 40/IV/06 w spra−
wie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2006 rok,
3. UCHWAŁA NR 41/IV/06 w sprawie
wydatków budżetu miasta Płocka,
które w 2006 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego,
4. UCHWAŁA NR 42/IV/06 w spra−
wie przyjęcia Miejskiego Progra−
mu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na tere−
nie miasta Płocka na rok 2007,
5. UCHWAŁA NR 43/IV/06 w spra−
wie zaopiniowania „Studium dla
potrzeb planów ochrony przeciw−
powodziowej – Etap III”,
6. UCHWAŁA NR 44/IV/06 w spra−
wie
zmiany
Uchwały
Nr
285/XIV/99 Rady Miasta Płocka
z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie
przekształcenia Zakładu Budżeto−
wego – Izba Wytrzeźwień w Płoc−
ku w jednostkę budżetową Izba
Wytrzeźwień w Płocku, zmienio−

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas sesji Rady Miasta Płocka:
Magdalena Lewandowska
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o spowodowanie wyrówna−
nia nawierzchni chodnika na ul. Kos−
sobudzkiego przy Przedszkolu nr 17
i Zespole Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych nr 7.

nej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 lutego
2003 r.,
7. UCHWAŁA NR 45/IV/06 w spra−
wie zwolnienia z opłat wniosków
o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez
gminę miasta Płocka,
8. UCHWAŁA NR 46/IV/06 w spra−
wie wydzierżawienia w trybie bez−
przetargowym
nieruchomości
gruntowych przy ul. Kolejowej, ul.
1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku bę−
dącej własnością Gminy Płock,
9. UCHWAŁA NR 47/IV/06 w spra−
wie wydzierżawienia gruntu stano−
wiącego własność Gminy Płock
przy ulicy Klonowej w Płocku,
10. UCHWAŁA NR 48/IV/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na wykorzy−
stanie Wielkiego Reprezentacyjne−
go Herbu Miasta Płocka,
11. UCHWAŁA NR 49/IV/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na wzniesie−
nie pomnika Ignacego Łukasiewi−
cza,
12. UCHWAŁA NR 50/IV/06 w spra−
wie
zmiany
Uchwały
Nr
982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie trybu prac i procedury
uchwalania budżetu miasta Płocka
oraz rodzajów i szczegółowości
materiałów informacyjnych towa−
rzyszących projektowi budżetu.
Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ dotyczy remontu chodników – dla−
czego wymieniając chodniki nie wy−
mienia się od razu krawężników np.
ul. Dojazd, Zielona. 2/ Dotyczy po−
jemników na chleb na osiedlach
mieszkaniowych.
Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Utrudniony dojazd do działek na ul.
Granicznej. 2/ Dotyczy wjazdu samocho−
dów – tak osobowych jak i ciężarowych
– o każdej porze dnia na ul. Tumską.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o podanie harmonogramu
budowy ulic: Prostej, Kątowej, Siel−
skiej, Chmielnej, Poziomkowej,
Skrajnej, Czereśniowej, Jabłoni, Po−
rzeczkowej, Śliwowej, Orzechowej
i Brzoskwiniowej, zawierającego opis
zaawansowania prac i przewidywane
dalsze kroki.

Krzysztof Buczkowski

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o rozpoznanie możliwości
w zakresie zmiany organizacji ruchu
drogowego na skrzyżowaniu ulicy Ko−
ściuszki z Placem Obrońców Warszawy.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Na prośbę mieszkańców ul. Gajowej
proszę o ustawienie znaków: zakaz za−
trzymywania się i zakaz ruchu na wy−
sokości posesji nr 12.
Opr. (j)

Wpis bez opłat

dencji działalności gospodarczej. Na−
tomiast liczba zgłoszeń dotyczących
zmiany wpisu w 2006 roku zmalała.
– Główną przyczyną było wprowadze−
nie przepisów, które nałożyły na
przedsiębiorców obowiązek dostoso−
wania przedmiotu działalności do Kla−
syfikacji Działalności – PKD – czyta−
my w uzasadnieniu uchwały.
Kontynuacja zwolnienia z opłat z ty−
tułu rozpoczęcia działalności gospo−
darczej będzie miała też wpływ na
zwiększenie samozatrudnienia, a co za
tym idzie na zwiększenie liczby miejsc
pracy w Płocku.
(m.d.)

Wiesław Kossakowski

Do końca roku osoby, które dokonu−
ją zgłoszenia wpisu do ewidencji dzia−
łalności gospodarczej na terenie Płoc−
ka lub zmieniają ten wpis zostają
zwolnione z wszelkich opłat – zdecy−
dowali radni.
To jeden z czynników, który ma
przyczynić się do rozwoju gospodar−
czego miasta.
Pierwszy raz zwolnienia dokonano
w połowie 2005 roku. Od tego czasu
wzrosła liczba zgłoszeń wpisu do ewi−
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19 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały w sprawie
wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wy−
gasają z upływem roku budżetowego

Nie zdejmujemy inwestycji
Zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych możliwe
jest ustalenie wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżeto−
wego. I taką listę wydatków przygotowa−
ły wydziały Urzędu Miasta. Znajdują się
na niej np. inwestycje, które nie zostały
wykonane w 2006 roku, ale ich realizacja
przewidziana jest później. Pieniądze na te
cele przechodzą do budżetu na 2007 rok.
– To aż około 60 milionów złotych
– mówił Andrzej Nowakowski. – Mar−
twi mnie to, że niektóre inwestycje nie
zostały zrealizowane nie tylko w 2006
roku, ale również wcześniej. Chodzi tu
chociażby o projekty budowy ulic,
m.in. Miłej, Poprzecznej, Kostrogaj czy
przebicia ul. Bielskiej do Rutskich. Za
to odpowiedzialna jest spółka gminna
Betek, która nie radzi sobie z przydzie−
lonymi jej zadaniami.
Nowakowski dopytywał także, kie−
dy zostanie oddany do użytku nowy
amfiteatr, na który w nowym budżecie
– jako środki niewygasające przezna−
czono ok. 1 mln zł.
Piotr Nowicki niepokoił się, że nie zre−
alizowano np. budowy 45 ulic.
– Nie zdejmujemy z planu żadnej inwe−
stycji – mówił zastępca prezydenta To−

masz Kolczyński. – Te zadania albo już
są realizowane albo niedługo będą.
Część z nich zakończy się w pierwszej po−
łowie 2007 roku. Trwają prace na przy−
kład przy projektowaniu ulicy Kostrogaj
i przebicia od ul. Bielskiej do Rutskich.
Tomasz Kolczyński za powstałe opóź−
nienia nie obwinia Betek−u. – Są różne
trudności – wyjaśniał. – Na przykład
przy projektowaniu przebicia od Biel−
skiej trzeba było uzgodnić ze starostwem
miejsce nowego parkingu dla nich.
W przypadku ulicy Miłej i Poprzecznej
trzeba było zmierzyć się ze zmianą prze−
pisów. Niewielka część znalazła się w ob−
szarze chronionym i to nieznacznie opóź−
niło prace nad projektem.
Zastępca Prezydenta wyjaśnił rów−
nież, że 30 z 60 mln zł to środki niewy−
gasające na budowę dróg dojazdowych
do nowego mostu.
Piotr Kubera – zastępca prezydenta
powiedział, że pierwsza impreza w no−
wym amfiteatrze zaplanowana jest na
koniec kwietnia. Milion złotych ze środ−
ków niewygasających zostanie przezna−
czony na wyposażenie obiektu.
Za uchwałą głosowało 19 radnych,
a sześciu wstrzymało się od głosu.
M.D.

Nowy pomnik

Radni wyrazili zgodę na
wzniesienie w naszym mieście
pomnika Ignacego Łukasiewicza.
Inicjatorami budowy są: Stowa−
rzyszenie Płockich Naftowców
oraz Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Che−
micznego w Płocku. Chcą one
uczcić w ten sposób wynalazcę
lampy naftowej i technologii
przeróbki ropy naftowej.
Pomnik ma stanąć w miejscu,
gdzie obecnie znajduje się po−
piersie Łukasiewicza, czyli
u zbiegu al. Kobylińskiego i ul.
Łukasiewicza. Środki finansowe
na budowę pomnika mają po−
chodzić z darowizn. Miasto na−
tomiast przygotuje teren i go za−
gospodaruje.
(m.d.)

Sygnały Płockie

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które posiadają
tytuł prawny po raz kolejny mogą starać się o dotacje z miasta
na remont prywatnych, zabytkowych kamienic

Kasa na zabytki
ubiegłym roku z budżetu na reno−
wację przeznaczono ok. 450 tys.
zł. Pieniądze poszły np. na remont ele−
wacji frontowych budynków przy Sta−
rym Rynku 17 i 19, na remont elewacji
oraz wymianę części stolarki okiennej
i drzwiowej w kamienicach przy ul.
Grodzkiej 8 i Kwiatka 9. Ponadto wła−
ściciele kamienicy przy ul. Tumskiej 6
otrzymali fundusze na remont elewacji
frontowej i poszycia dachowego.
Aby starać się o dotację, budynek
musi być wpisany do rejestru zabyt−
ków i spełniać przynajmniej jeden
z trzech warunków:

dokończenie ze str. 1
W płockim pogotowiu pracuje 55
ratowników medycznych. Działają
cztery zespoły „W” (2 w Płocku, po
jednym w Sierpcu i Gostyninie). Że−
by dostosować strukturę do wymo−
gów nowych przepisów WSPRiTS
w Płocku musiałaby zatrudnić dodat−
kowo około 20 osób. Dlatego dyrek−
cja pogotowia zdecydowała się uru−
chomić na razie jeden zespół podsta−
wowy (prawdopodobnie od 1 lutego
br.).
Dyrektor Mieszkowicz uspokaja,
że będą w nim pracować doświadcze−
ni ratownicy z wieloletnim stażem.
– Mają wiedzę i wystarczające narzę−
dzia, aby udzielić pomocy, a w przy−
padku zatrzymania krążenia podjąć
czynności ratujące życie – zapewnia
i dodaje:
– Rozporządzenie Ministra Zdro−
wia wprowadza zakres czynności,
które może wykonać ratownik bez
udziału lekarza. Ten zakres wystar−
czy do skutecznego ratowania życia
we wszystkich możliwych sytuacjach.
Ciężka dola dyspozytora

W nowych realiach zwiększają się
kompetencje, ale i odpowiedzialność
dyspozytorów przyjmujących wez−
wania. To oni bowiem będą musieli
podjąć decyzję o wysłaniu karetki
lub odmowie udzielenia pomocy
przez zespół ratunkowy. – Wielu oso−
bom trudno będzie się pogodzić z fak−
tem odmowy wysłania karetki, ale
myślę, że jeszcze trudniej z tym, że
może ona przyjechać bez lekarza –
mówi Mieszkowicz. – Już teraz lu−
dzie próbują wymuszać na dyspozyto−
rach wyjazdy. To funkcja bardzo
niewdzięczna i coraz bardziej stresu−
jąca. Dyrektor zapewnia jednak, że
nawet jeśli dyspozytor – po dokład−
nym wywiadzie – odmówi wysłania
zespołu, to poinformuje dzwoniące−
go, gdzie może pomocy szukać, np.
w ambulatorium lub w Nocnej Opie−
ce Lekarskiej. Oczywiście tam bę−
dzie musiał dotrzeć samodzielnie.
Choć ustawa w miarę jasno okre−
śla, kto może być dyspozytorem me−
dycznym i jakie zadania ma wykony−
wać, to brakuje przepisów co do pro−
cedur. Nadal nie ma rozporządzenia
Sygnały Płockie

– stanowić zabudowę frontową
w pierzejach ulic i placów
– w przypadku oficyn – pełnić fun−
kcje usługowe w podwórzach z do−
stępem publicznym
– posiadać istotne znaczenie histo−
ryczne, artystyczne lub naukowe dla
Płocka.
Pieniądze mogą być wykorzystane na:
remonty dachów (w tym wymianę więź−
by, pokrycia dachowego, naprawę komi−
nów oraz wymianę rynien i rur spusto−
wych), odnowienie lub uzupełnienie ele−
wacji frontowej (tynków i okładzin ar−
chitektonicznych) albo jej całkowite od−

Umiejętności ratownika

Ratuje, nie leczy
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W

przewidywanych prac ze wskazaniem
źródeł ich finansowania, decyzję właści−
wego organu ochrony zabytków zezwa−
lającą na przeprowadzenie robót oraz
projekt i pozwolenie na budowę, infor−
mację o wnioskach o udzielenie dotacji
skierowanych do innych organów, a tak−
że dokument określający sposób zabez−
pieczenia przed uszkodzeniami nawierz−
chni ulic, placów w przypadku robót na
obiektach frontowych.
Wnioski o przyznanie pieniędzy
muszą zaopiniować komisje Rady
Miasta: Skarbu, Budżetu i Gospodar−
ki Finansowej oraz Gospodarki Ko−
munalnej. Dotacje przyznawać bę−
dzie Rada Miasta na wniosek Prezy−
denta. Osoba lub jednostka organiza−
cyjna będzie musiała rozliczyć się
z pozyskanych pieniędzy. Podstawą
będzie komisyjny odbiór oraz złoże−
nie sprawozdania z wykonanych
prac.
M.D.

tworzenie z uwzględnieniem charaktery−
stycznej dla tego zabytku kolorystyki
oraz na odnowienie lub całkowite od−
tworzenie okien (w tym ościeżnic
i okiennic), zewnętrznych drzwi, balko−
nów i facjat w elewacjach frontowych.
Dotacja może wynosić nawet do
80 proc. nakładów koniecznych, o ile
zabytek posiada wyjątkową wartość
historyczną, artystyczną lub nauko−
wą albo wymaga przeprowadzenia
złożonych pod względem technolo−
gicznym prac konserwatorskich, re−
stauratorskich i robót budowlanych.
W 2007 roku wnioski o dotację można
składać do końca lutego do Prezydenta
Miasta za pośrednictwem Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej. Do wniosku
trzeba dołączyć następujące dokumenty:
decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków
obiektu, którego będą dotyczyć prace,
dokument potwierdzający tytuł władania
zabytkiem, harmonogram oraz kosztorys

W płockim Centrum Pogotowia Ratunkowego

w sprawie kryteriów kwalifikacji
wezwań oraz przypisywania ich do
konkretnych zespołów. Zasady przyj−
mowania zgłoszeń w WSPRiTS re−
guluje więc nadal wewnętrzne zarzą−
dzenie dyrektora.
– Raczej bazujemy tu na doświad−
czeniu naszych pracowników. Wszy−
scy pracują w firmie od kilku lat,
uczestniczą w szkoleniach ratownic−
twa medycznego.
Ujednolicenie procedur to koniecz−
ność, jeśli system ratownictwa me−
dycznego ma działać sprawnie. Pyta−
nie tylko, kiedy to nastąpi.
Co z CPR−ami?

Centra Powiadamiania Ratunko−
wego to newralgiczny punkt syste−
mu, scalający w jedno pogotowie ra−
tunkowe, straż pożarną i policję. Co
o nich wiadomo? Że mają powstać.
Zająć się ma tym wojewoda i tyle.
CPR to nadal bliżej nie sprecyzowa−
ne miejsce, do którego przypisany
będzie numer telefonu 112. Poza
tym, w przeciwieństwie do dyspozy−
tora medycznego, tu nie określono
jakie kwalifikacje powinien posiadać
zasiadający w nim dyspozytor. Być
może znajdzie się to rozporządzeniu

ministrów spraw wewnętrznych
i zdrowia, które ma określić szczegó−
łową organizację CPR, ich liczbę
oraz sposób rozmieszczenia.
W województwie mazowieckim, po−
za Warszawą, mają powstać jeszcze
trzy CPR. Jeden najprawdopodobniej
w Płocku. Ma to być nagroda dla stwo−
rzonego przed trzema laty w siedzibie
Państwowej Straży Pożarnej przy ul.
Wyszogrodzkiej Centrum. Powstał ra−
czej jako placówka eksperymentalna,
ale z czasem sprawdziło się. Swoim za−
sięgiem obejmowało od początku mia−
sto i powiat płocki, Wyszogród i Gąbin
(w sumie ponad 240 tys. ludzi). Pienią−
dze na bieżące utrzymanie CPR (woda,
prąd) zabezpieczyło miasto i starostwo,
pensje strażaków i dyspozytorek – straż
pożarna i pogotowie ratunkowe.
W dwóch wyremontowanych pomiesz−
czeniach umieszczono pulpit dyspozy−
torów, cyfrową centralę telefoniczną ze
sztywnym łączem z Zakładem Energe−
tycznym, PEC−em, pogotowiem gazo−
wym i rejestrator rozmów. Do systemu
podłączone zostały jednostki straży po−
żarnej oraz stacje pogotowia.
Jeśli płocki CPR zostałby włączony do
krajowego systemu to jego zasięg zwię−
kszyłby się do pięciu powiatów.

Wiedzę i umiejętności z zakresu
medycznych czynności ratunkowych,
jakie powinien posiadać ratownik me−
dyczny, określa dość szczegółowo
projekt rozporządzenia Ministra
Zdrowia. Obok umiejętności opatry−
wania ran, tamowania krwotoków,
unieruchamiania złamań, zwichnięć
i skręceń, powinien też umieć prawi−
dłowo ocenić stan osoby pod wzglę−
dem zagrożenia zdrowotnego i podjąć
właściwą decyzję o dalszych medycz−
nych czynnościach ratunkowych. Do
tego należy dodać: prowadzenie pod−
stawowej i zaawansowanej resuscyta−
cji krążeniowo−oddechowej, bezprzy−
rządowe i przyrządowe przywracanie
drożności dróg oddechowych z zasto−
sowaniem rurki ustno−gardłowej, rur−
ki nosowo−gardłowej, podawanie tle−
nu, wspomaganie oddechu lub prowa−
dzenie wentylacji zastępczej, intuba−
cję dotchawiczną, wykonanie defi−
brylacji i EKG, monitorowanie czyn−
ności układu oddechowego, monito−
rowanie czynności układu krwionoś−
nego, nakłucie jamy opłucnowej
w odmie prężnej, a także odebranie
porodu nagłego w warunkach po−
zaszpitalnych.
Poza tym zakres doskonalenia za−
wodowego ratowników medycznych
obejmuje m.in. ćwiczenia związane
z sytuacjami trudnymi w kontakcie
z poszkodowanymi i udzielaniem
wsparcia psychicznego, działaniami
w tłumie oraz style i techniki radzenia
sobie ze stresem.
Projekt rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie doskonalenia za−
wodowego ratowników medycznych
przekazany został do uzgodnień zew−
nętrznych 22 grudnia 2006 roku. Ma
być konsultowany m.in. z Naczelną
Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielę−
gniarek i Położnych, Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Lekarzy,
Wojewódzkimi Centrami Zdrowia
Publicznego, Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym, Stowarzyszeniem Za−
wodowym Ratowników Medycznych
i Polskim Stowarzyszeniem Ratowni−
ków Medycznych. Termin zgłaszania
uwag upływa 18 stycznia br.
(rł)
*) ze zmianą nazewnictwa nie wiąże
się zmiana oznakowań wozów. „W”
i „R” nadal obowiązują
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Kronika policyjna
* Na skrzyżowaniu al. Jachowicza z No−
wym Rynkiem 28−letni kierowca VW
Golfa, skręcając w lewo nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i zderzył się
z Daewoo Tico. W wyniku zdarzenia
do szpitala trafiła 31−letnia kobieta kie−
rująca daewoo oraz troje pasażerów.
* Z parkingu przy ul. Szarych Szeregów
złodzieje zabrali Peugeota 206.
* Dwóch mężczyzn podbiegło na ul. Do−
brzyńskiej do 16−latki i zabrało jej od−
twarzacz mp3, który miała zawieszony
na szyi.
* Nieznani sprawcy potłukli reflektor i po−
gięli pokrywę silnika w taksówce za−
parkowanej przy ul. Kazimierza Wiel−
kiego.
* Z piwnicy przy ul. Jana Pawła II zginął
sprzęt narciarski.
* 30 osób zostało ewakuowanych z Domu
Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie,
gdyż ok. godz. 5.30 wybuchł pożar.
Pięć osób trafiło do szpitala; jedna
z urazem nóg, a cztery z podejrzeniem
zaczadzenia.
* 57−letnia płocczanka kierująca mercede−
sem potrąciła na przejściu dla pieszych
64−letniego mężczyznę, który z obra−
żeniami ciała trafił do szpitala. Do zda−
rzenia doszło przy ul. Miodowej.
* Policjanci zatrzymali 20−letniego płoc−
czanina, który będąc pod wpływem al−
koholu uderzył w twarz 52−letniego
mężczyznę. Do zdarzenia doszło w al.
Jachowicza.
* Nieznany sprawca uszkodził Fiata Sei−
cento rzucając w niego butelką i jajka−
mi. Samochód zaparkowany był przy
ul. Słowackiego.

* Złodzieje ukradli 16 gołębi oraz piłę spa−
linową. Do kradzieży doszło w Ceka−
nowie, przy ul. Mazowieckiej.
* Na ul. Kolegialnej 31−letni kierowca Ci−
troena Xsary podczas włączania się do
ruchu potrącił przechodzącą przez
jezdnię 65−letnią kobietę, która z obra−
żeniami ciała trafiła do szpitala.
* 21−letni kierowca ciężarówki, podczas
cofania po chodniku spod pawilonów
handlowo−usługowych przy ul. Lach−
mana, potrącił pieszego, który trafił do
szpitala.
* Dwóch mężczyzn grożąc nożem 17−lat−
kowi, zabrało mu telefon komórkowy.
Do zdarzenia doszło przy ul. Wyszo−
grodzkiej.
* 45−letni płocczanin, kierujący Oplem
Corsa po wyprzedzeniu rowerzysty
w al. Kilińskiego, skręcił gwałtownie
w prawo powodując kolizję. Ranny zo−
stał rowerzysta, który z obrażeniami
ciała trafił do szpitala.
* Na ul. Armii Krajowej 68−letni kierow−
ca Forda Mondeo potrącił na przejściu
dla pieszych 82−letnią kobietę. Ranna
została przewieziona do szpitala. Do
podobnego wypadku doszło przy ul.
Otolińskiej. Tym razem 64−letni kie−
rowca Skody Felici potrącił 30−letnią
kobietę.
* Na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego
z Jaśminową czterech mężczyzn zaata−
kowało 18−letniego płocczanina. Na−
pastnicy chcieli mu zabrać telefon ko−
mórkowy, a gdy chłopak nie chciał go
oddać jeden ze sprawców zadał mu
dwa ciosy nożem w udo. Sprawcy
uciekli z miejsca zdarzenia.
(m.d.)

Poszukiwany
Płoccy policjanci poszukują sprawcy wypadku, który miał miejsce 31 grudnia
2006 roku. Około godziny 19 kierowca nieustalonego pojazdu koloru czerwone−
go, jadąc od strony ul. Królewieckiej w kierunku ul. Tysiąclecia, potrącił na
przejściu dla pieszych mężczyznę. Ranny został przewieziony do szpitala.
Policja prosi świadków zdarzenia o zgłaszanie się do komendy przy ul. Sło−
wackiego lub o kontakt telefoniczny pod numerem 997 lub 024 266 15 89.
Anonimowość zapewniona.
(m.d.)

Znaleźli narkotyki
Policjanci z sekcji kryminalnej znaleźli pod Płockiem środki odurzające
oraz przyrządy służące do ich przerobu. W pomieszczeniach gospodar−
czych funkcjonariusze odkryli 13 torebek z amfetaminą, 17 – z marihuaną,
wagę elektroniczną oraz młynek do mielenia. Do aresztu trafiło trzech męż−
czyzn z powiatu płockiego w wieku 19, 23 i 51 lat. Zatrzymanym grozi do
trzech lat pozbawienia wolności.
(m.d.)
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Jesteś posiadaczem broni? Sprawdź, czy masz ją legalnie, bo
w innym przypadku może ci grozić nawet do ośmiu lat więzienia.

Przebadaj się
lub zrezygnuj
W Płocku oraz powiatach: płockim,
gostynińskim i sierpeckim nielegal−
nych posiadaczy broni może być na−
wet kilkuset. – To ci, którzy zlekcewa−
żyli obowiązujące przepisy i nie wyko−
nali niezbędnych badań lekarskich
oraz psychologicznych – mówi podko−
misarz Karol Dmochowski z płockie−
go zespołu Wydziału Postępowań Ad−
ministracyjnych Komendy Wojewódz−
kiej Policji z siedzibą w Radomiu. Ko−
mórka ta, mieszcząca się w Płocku
przy ul. 1 Maja 3/5, zajmuje się wyda−
waniem pozwoleń na broń. Tam też
można uzyskać wszelkie informacje
związane z posiadaniem broni palnej
ostrej i gazowej. – Według ustawy
z 2000 roku każdy kto ma broń, raz na
pięć lat musi dostarczyć do organu
wydającego pozwolenie aktualne ba−
dania psychologiczne i lekarskie – wy−
jaśnia Dmochowski.
Policja zaczęła dopominać się o za−
świadczenia lekarskie dopiero po pię−
ciu latach od wejścia w życie ustawy,
czyli w 2005 roku. Jako pierwsi takie
zaświadczenia musieli dostarczyć po−
siadacze broni palnej, z naszego terenu
ponad 500 osób. – Większość z nich
wywiązała się z obowiązku – mówi
podkomisarz. – 78 osób zrezygnowało
z posiadania broni.
W 2006 roku policyjny wydział roz−
począł weryfikację osób, którym
wcześniej wydano pozwolenia na broń
gazową. Badania musi dostarczyć po−
nad 3700 osób. – Niestety, do tej pory
zgłosiło się do nas około 100 właści−
cieli – ubolewa Dmochowski. – Pozo−
stali, albo nie dostarczyli wymaga−
nych dokumentów, albo zre−
zygnowali z pozwolenia
na broń. Do weryfi−
kacji pozosta−
ło jeszcze oko−
ło 2900 osób.
Badania, któ−
rych wymaga usta−
wa są jednak kosz−
towne – od 350 do 450
złotych – i dlatego może
posiadacze niechętnie się
na nie zgłaszają. Posiada−
czami broni, szczególnie gazowej, są
często osoby starsze, które pozwolenie
otrzymali w latach 90. Były one wyda−
wane wówczas bezterminowo.
– Dlatego ludzie są zdziwieni, że po−
licja nakazuje robić badania lub chce
odebrać pozwolenie – dodaje podko−
misarz.
O obowiązku dostarczenia wymaga−
nych dokumentów posiadacze broni
powiadamiani są przez Wydział Postę−
powań Administracyjnych. Od daty
otrzymania pisma mają 30 dni na wy−
konanie i dostarczenie wyników. Jeśli
tego nie zrobią, rozpoczyna się proce−
dura odebrania pozwolenia. Policjanci

mają na to kolejnych 30 dni. Po tym
czasie posiadacz pozwolenia dostanie
informację, że pozwolenie zostało cof−
nięte. Wtedy musi pozbyć się broni.
Pistolet, bojowy lub gazowy, można
odsprzedać osobie, która ma pozwole−
nie na jego posiadanie lub wstawić do
komisu w sklepie z bronią. Ostatecz−
nością jest oddanie go do policyjnego
depozytu. Przez pierwszy rok depozyt
jest bezpłatny, jednak później za każdy
dzień trzeba zapłacić 2,12 zł.
– Dlatego namawiamy osoby rezy−
gnujące z pozwolenia na broń, by
sprzedały pistolet lub zdecydowały
się na jego zezłomowanie, żeby
w przyszłości uniknąć kosztów zwią−
zanych z jego przechowywaniem
w policyjnym magazynie — dodaje
Karol Dmochowski.
Niestety są problemy z osobami,
które nie reagują na pisma z Wydziału
Postępowań
Administracyjnych.
– Każdy posiadacz pozwolenia na
broń musi w ciągu 14 poinformować
policję o zmianie miejsca zamieszka−
nia. Zakładamy, ze każdy z tego obo−
wiązku się wywiązuje i dlatego zawia−
domienia o konieczności wykonania
badań i ewentualnie o cofnięciu poz−
wolenia wysyłamy na adresy z naszej
bazy danych. Warto pamiętać, że we−
dług kodeksu postępowań administra−
cyjnych za doręczone uważa się pismo,
które było awizowane — tłumaczy za−
wiłości prawne podkomisarz.
Po uprawomocnieniu się
decyzji o cofnięciu poz−
wolenia na broń Wy−
dział Postępowań Ad−
ministracyjnych po−
wiadamia właściwą
– miejską lub po−
wiatową – ko−
mendę policji,
że na terenie
jej
działania
mieszka osoba, która
nielegalnie posiada broń
palną bojową lub gazową.
Sprawa z reguły trafia do dzielnico−
wego, ale ten żeby odebrać broń mo−
że poprosić o wsparcie kolegów
z innych wydziałów. Wizyta policji
na pewno skończy się przeszuka−
niem i sprawdzeniem, czy broń nie
była użyta do celów przestępczych.
Sprawa jej nielegalnego posiadania
może trafić do prokuratury i dalej do
sądu. Za nielegalne posiadanie broni
polskiej prawo przewiduje nawet
osiem lat więzienia. Taka sama kara
grozi w przypadku braku niezbęd−
nych badań lekarskich i z tego po−
wodu pozwolenie zostało cofnięte,
a broń nie została legalnie sprzeda−
na, oddana do policyjnego depozytu
lub zezłomowana.
Małgorzata Domańska
Sygnały Płockie

Jubileuszowe gody
Sześć par ponownie stanęło na
ślubnym kobiercu. Uroczystość od−
była się 3 stycznia w Urzędzie Stanu
Cywilnego. 60−lecie pożycia mał−
żeńskiego świętowali Anna i Jan
Kacprzak (na zdjęciu), natomiast 50−
lecie: Krystyna i Edward Cherubiń−
scy, Alina i Mieczysław Kłoszew−
scy, Halina i Henryk Pawelec, Jad−
wiga i Kazimierz Świerczyńscy oraz
Teresa i Tadeusz Taworscy.
Prezydent Mirosław Milewski
wręczył wszystkim parom medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”
od Prezydenta RP oraz złożył życze−
nia. Jubilaci otrzymali również dy−
plom oraz drobne upominki.

Po oficjalnej części kolędy zaśpie−
wał chór Pueri Cantores Plocenses pod
dyrekcją Anny Bramskiej. Potem były
pamiątkowe zdjęcia, kwiaty, życzenia
od najbliższych i lampka szampana.
Przypominamy, że o odznaczenie me−
dalem „Za długoletnie pożycie małżeń−
skie” mogą ubiegać się osoby zameldo−
wane na stałe w Płocku, których staż mał−
żeński wynosi 50 lat i więcej i nie posia−
dają takiego odznaczenia. Do USC nale−
ży zgłosić się osobiście lub może tego do−
konać osoba bliska lub zaprzyjaźniona
z jubilatami. Należy również przedstawić
odpis aktu małżeństwa (do wglądu, jeżeli
ślub nie został zawarty w Płocku) oraz
dowody osobiste.
(m.d.)

Zaczęło się od Międzynarodowego
Dnia Niepełnosprawnych, potem był
Dzień Patrona Szkoły, Mikołajki
i Dzień Praw Ucznia – Szkoła Podsta−
wowa nr 22 po raz kolejny zorganizo−
wała Tydzień Kultury Szkolnej. Im−
preza ta jest zawsze okazją do pobu−
dzenia aktywności twórczej uczniów,
który próbują swoich sił w poezji,
prozie i sztukach plastycznych. W po−
niedziałek (4 grudnia) wszyscy bawi−
li się na imprezie integracyjnej. We
wtorek – w dzień patrona Janusza
Korczaka – rozstrzygnięte zostały
wszystkie twórcze konkursy (literac−
ko−poetycki, recytatorski i plastycz−
ny), inspirowane dziełami i życiem
autora „Króla Maciusia” oraz naszym
miastem. Dzień III przeznaczono na

zabawę mikołajkową, na którą zapro−
szono dzieci z Ośrodka Opiekuńczo –
Wychowawczego. W czwartek dzie−
ciaki poznawały swoje prawa, jako
dzieci i uczniowie.
W ostatnim dniu Tygodnia Kultury
Szkolnej została rozstrzygnięta V edy−
cja międzyszkolnego konkursu „Piszę
książkę”. Zadanie polegało na samo−
dzielnym napisaniu i wykonaniu
książki o dowolnej tematyce. Na kon−
kurs wpłynęło ponad 130 prac 172 au−
torów (prace mogły być zbiorowe)
z 11 szkół podstawowych. Książki
oceniane były w dwóch kategoriach –
literatura piękna i popularnonaukowa.
W pierwszej kategorii zwyciężył Łu−
kasz Burny (SP nr 20), a w drugiej Ka−
rolina Goleniewska (SP nr 23).
(rł)

P

Zmieni się wygląd akwariów w płockim zoo. Będzie ich dużo
mniej, ale za to będą ogromne, postawione w innym miejscu
i ułożone tematycznie.

słą. W nią wbudowane zostałyby
mniejsze akwaria. – Chcielibyśmy po−
kazać przekrój Wisły od źródeł, aż do
bałtyckiego ujścia – mówi Niweliński.
– Pokazać to tak, jakbyśmy pod wodą
przemierzali cały jej bieg.
Pierwsze akwarium prezentowałoby
górską rwącą rzekę z pstrągami nieda−
leko Wisełki. W następnych byłyby
brzany, liny, aż do bałtyckich śledzi
i dorszy oraz gąbek, rozgwiad i raf ko−
ralowych. – Bo takie, choć może niez−
byt okazałe, są w naszym, zimnym mo−
rzu – dodaje Aleksander Niweliński. –
Nie widzimy ich przy brzegu, bo ze
względu na duże zanieczyszczenie
uciekły w głąb morza. Ta ekspozycja
ma pokazać jak przejrzysta, źródlana
rzeka wypływająca z gór zmienia się
przepływając przez Polskę i że to my,
ludzie, przykładamy do tego rękę. Ca−
ła, nowa, podwodna ekspozycja ma
mieć wydźwięk proekologiczny. – Że−
byśmy zrozumieli, że to jest świat który
możemy sami zniszczyć – tłumaczy dy−
rektor.
Nowatorskie rozwiązania to już
znak firmowy płockiego zoo, o którym
ostatnio pisało niemieckie pismo bran−
żowe ”Tiergarten” chwaląc nasz ogród
za „nieoczekiwaną różnorodność ga−
tunków”, a kilka miesięcy wcześniej
EAZA (Europejska Unia Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów) doceniła
przebudowany wybieg dla lwów. Uz−
nała go za jedno z ciekawszych i no−
watorskich rozwiązań zastosowanych
w europejskich ogrodach. Można się
spodziewać, że tym razem będzie po−
dobnie.
(rł)

lanowana dalsza przebudowa pa−
wilonu dydaktyczno – naukowe−
go, prace nad wzmocnieniem funda−
mentów to dobra okazja, aby zająć się
akwariami.
Akwariów będzie sześć, każde co naj−
mniej takie duże jak gabinet dyrektora
ogrodu Aleksandra Niwelińskiego, który
uważa, że płocka kolekcja ryb – ceniona
w całej Polsce – wymaga lepszej, bar−
dziej profesjonalnej ekspozycji. – Co
z tego, że mamy płaszczki i koniki mor−
skie, które tylko u nas się rozmnażają, jak
nie możemy ich pokazać w naturalnym
otoczeniu – konstatuje Niweliński. Dlate−
go każde akwarium ma przedstawiać in−
ne środowisko, inny biotop, np. rafę ko−
ralową z żyjącymi tam rybami, skorupia−

Sygnały Płockie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Kultura szkolna

Podwodny świat
kami i koralowcami. Będziemy widzieć
nie tylko to co jest w wodzie, ale i ponad
nią; skały nadwodne, roślinność przy−
brzeżną. Akwarium amazońskie obok
ryb prezentować będzie gatunki gadów
żyjące nad brzegiem Amazonki. Powsta−
nie również środowisko jednej z wiel−
kich azjatyckich rzek i Australii.
Teraz, idąc dość szerokim koryta−
rzem, ryby oglądamy prawie w kom−
pletnych ciemnościach w małych – jak

na zoo – akwariach. Za nimi jest zaple−
cze techniczne zajmujące znaczną
przestrzeń, którą można by wykorzy−
stać na cele ekspozycyjne. Dlatego dy−
rektor zoo planuje przenieść akwaria
na przeciwną ścianę, ograniczyć ich
liczbę, ale zwiększyć znacznie pojem−
ność. Wygospodarowana w ten sposób
przestrzeń nie pozostanie pusta. Tu
powstanie ściana z symbolicznie zaz−
naczoną królową rzek polskich – Wi−
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* FERIE W MIEŚCIE * FERIE W MIEŚCIE * FERIE W MIEŚCIE * FERIE W MIEŚCIE * FERIE W MIEŚCIE * FERIE W MIEŚCIE *
Podczas dwóch tygodni czasu wolnego od zajęć
szkolnych dzieci i młodzież, spędzający ferie
w miejscu zamieszkania (a tych jest zdecydowana
większość) nie muszą się nudzić i np. wykorzystać
ten okres na rozwijanie swoich zainteresowań.
Placówki kulturalne, sportowe i oświatowe przy−
gotowały szereg propozycji, wśród których każdy
powinien znaleźć coś interesującego dla siebie.
Wystarczy przeczytać poniższą listę, wybrać to co
lubimy, zapamiętać datę i skontaktować się z pla−
cówką, w której interesujące nas zajęcia będą pro−
wadzone. Warto jeszcze zwrócić uwagę, czy im−
preza którą wybraliśmy nie jest przeznaczona tyl−
ko dla grup zorganizowanych. Jeśli tak, to trzeba
przyłączyć się do jakiejś grupy np. ze świetlicy
szkolnej lub środowiskowej. A oto propozycje:
PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
* Pracownia Sztuk Wizualnych:Farbiarnia wraz
z galerią a.r.t. realizują projekty dla młodzieży
„Sztuka teraz” – odsłona IV – Femina” oraz
„Podwórko”. W programie: warsztaty lalkarskie
i dziennikarskie, spotkania z Katarzyna Kozyrą
i Kazimierą Szczuką, spektakle Cyrku Mortalis
i Grupy Teatralnej Zgoda, spektakl Suka Off, war−
sztaty fotograficzne Towarzystwa Inicjatyw Twór−
czych „ę”.
Zajęcia prowadzą instruktorzy POKiS: Beata
Jaszczak, Iwona Markiewicz, Artur Kras.
* Warsztaty teatralne od 5 do 11 lutego w godz.
10 – 16 w sali widowiskowej przy ul. Tumskiej pro−
wadzą: Dariusz Skibiński i Jan Kochanowski.
* Roztańczone ferie – warsztaty tańca nowoczes−
nego i salsy odbywać się będą w sali widowiskowej
POKiS przy ul. Tumskiej 9 od 29 stycznia do 2 lute−
go w godz. 8 – 12. Zajęcia prowadzić będą: Anna
Kowalska i Patryk Szymański.
* Warsztaty taneczne break dance Zbyszka Gó−
rala od 29 stycznia do 2 lutego w godz. 15 – 17 w sa−
li przy ul. Tumskiej 9.
* Pracownia Plastyczna Piwnica przy ul. Szarych
Szeregów 15 prowadzić będzie od 29 stycznia do 2
lutego w godz. 10 – 14 zajęcia plastyczne pod kie−
runkiem Anny Liśkiewicz.
* W Klubie Literackim Marabut, przy ul. Tum−
skiej 9 warsztaty literackie od 29 stycznia do 9 lute−
go poprowadzi Marek Grala. Zajęcia odbywać się
będą od godz. 10 do 14.
* Pracownia Zabawkarska przy ul. Piaska 4 za−
prasza zainteresowanych na zajęcia od 29 stycznia
do 9 lutego, prowadzone przez Dorotę Łukawską
w godz. 10 – 13.
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
zaprasza grupy zorganizowane na Madagaskar.
Po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty, pra−
cownicy zoo przedstawią dzieciom i młodzieży flo−
rę i faunę Madagaskaru. Wstęp do ogrodu dla tych
grup wolny.

MUZEUM MAZOWIECKIE
od 30 stycznia do 7 lutego muzeum zaprasza dzie−
ci w wieku od 9 do 12 lat na zabawy salonowe.
W programie m.in. zajęcia plastyczne (przygotowa−
nie masek i strojów karnawałowych), gry i zabawy
karnawałowe, zakończone wielkim balem. Zajęcia
odbywać się będą codziennie od godz. 10 do 14,
zgłoszenia uczestnictwa (15 zł od osoby) przyjmo−
wane są pod tel. 364 70 72/73 w dziale edukacji
i promocji muzeum. Liczba miejsc ograniczona.
PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIO−
WA LOKATORSKO−WŁASNOŚCIOWA
we wszystkich swoich placówkach (SDK, kluby
osiedli: Łukasiewicza, Kochanowskiego, Dworco−
wa)organizuje podczas zimowych ferii zajęcia dla
dzieci. W zależności od pogody, uczestnikom zajęć
proponowane będą wycieczki, spacery, basen, lodowi−
sko, kulig, konkursy plastyczne, dyskoteki, warsztaty
garncarskie. Uczestnictwo w zajęciach (od poniedział−
ku do piątku) w godz. 8.30 – 15.30 jest bezpłatne.
MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTO−
WYCH
* w Szkole Podstawowej nr 3 organizuje 29 i 30
stycznia „Turniejadę” dla klas IV, początek o godz. 9.
* na pływalni miejskiej przy al. Kobylińskiego 30
stycznia i 5 lutego, a na Jagiellonce 1 lutego od
godz. 10 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów
i świetlic uczestniczyć będą mogły w grach i zaba−
wach w wodzie. Imprezy organizowane pod hasłem
„Ferie na wodzie”.
* unihokej drużyn mieszanych (rocznik 1996
i młodsi) to impreza zaplanowana na 1 i 2 lutego
w szkole Podstawowej nr 3 – początek o godz. 9.
* „Lodowisko na wesoło” – impreza z konkursa−
mi i zabawami na lodzie w Miejskim Centrum Spor−
tu od godz. 10.
* w hali sportowej w Borowiczkach 7 lutego od
godz. 9 rozgrywany będzie turniej halowej piłki
nożnej chłopców z klas V i młodszych.
* 8 lutego MZOS proponuje wszystkim uczniom
od godz. 10 ferie na ściance wspinaczkowej w hali
sportowej w Borowiczkach.
KSIĄŻNICA PŁOCKA im. WŁADYSŁAWA
BRONIEWSKIEGO
organizuje w ferie dodatkowe zajęcia we wszyst−
kich swoich filiach bibliotecznych. Codzienne spot−
kania dla dzieci odbywać się będą: w filii nr 1 przy
ul. Zielonej – zajęcia literacko−plastyczne, filii nr 8
przy ul. Walecznych – „Dlaczego kochamy pingwi−
ny”, filii nr 9 przy ul. Orzechowej w poniedziałki
i wtorki – zabawy z książką, w filii nr 12 przy ul.
Browarnej w czwartki – zajęcia plastyczne pt.
„Cztery pory roku”.
Ponadto 29 stycznia filia nr 3 przy ul. Rembieliń−
skiego zaprasza na „Spotkanie z bajką (godz. 12), filia
nr 7 przy ul. Gierzyńskiego na zajęcia plastyczne „Zi−

ma w stumilowym lesie” (godz. 11), filia nr 9 przy ul.
Orzechowej – „Uroki pani zimy” (godz.12.30), Bib−
lioteka dla Dzieci przy ul. Sienkiewicza na „Wspólną
wyprawę z detektywem Kwiatkowskim do Pizzerii
Salvatore (godz. 12) i warsztaty plastyczne pn. „Lodo−
wa kraina (godz. 13).
30 stycznia filie biblioteczne proponują: nr 3
przy ul. Rembielińskiego – „Łamanie głowy” (godz.
12.30), nr 4 przy ul. Krzywoustego – „Wróble, si−
korki...” i inne ptaki pozostające u nas na zimę
(godz. 10), nr 7 przy ul. Gierzyńskiego – gry, quizy
i zagadki literackie (godz. 11), nr 8 przy ul. Walecz−
nych – pogadanka policjantów z sekcji prewencji pt.
„Nie daj się zwieść pozorom” (godz.11.30), nr 9
przy ul. Orzechowej – „Dzień na opak (godz. 12.30),
Biblioteka dla Dzieci przy ul. Sienkiewicza – „Na
tropie Fryderyka, roznosiciela pizzy”, impreza po−
pularyzująca czytelnictwo (godz.12).
31 stycznia filia nr 3 (ul. Rembielińskiego) pro−
ponuje poznawanie technik kirigami (godz. 12), filia
nr 4 (ul. Krzywoustego) czytanie literatury dziecię−
cej „Zaczarowany świat” (godz. 10), filia nr 7 (ul.
Gierzyńskiego) – Poznajemy kraje Unii Europej−
skiej (godz.11), filia nr 8 (ul. Walecznych) – poga−
dankę pt. „Pokochaj pingwinka” (godz. 10), filia nr
9 (ul. Orzechowa) zaprasza na zajęcia pt. „Co mi
w duszy gra” (godz. 12.30), filia nr 12 (ul. Browar−
na) – na zabawy z książką pod hasłem „Zimowe pej−
zaże” (godz. 12), Biblioteka dla Dzieci (ul. Sienkie−
wicza) proponuje działania animacyjne „Detektyw
Kwiatkowski wyrusza w podróż” (godz. 12) i inter−
netowy kurs dla początkujących „Lodowa Kraina
w sieci” (godz. 13).
Na 1 lutego filie mają następujące propozycje: fi−
lia nr 3 (ul. Rembielińskiego) – quizy literackie
(godz. 12), filia nr 4 (ul. Krzywoustego) – gry plan−
szowe „Mali intelektualiści” (godz. 10), filia nr 9
(ul. Orzechowa) – „Łamigłówki mądrej główki”
(godz.10.30), filia nr 10 (ul. Borowicka) – „Za co
lubimy zimę?” (godz. 10).
2 lutego filia nr 3 (ul. Rembielińskiego) organizu−
je zajęcia literacko−plastyczne pt. „Ze skarbnicy
przysłów – zakładki do książki” (godz.12), filia nr 4
(ul. Krzywoustego) – „Mały malarz” z wykorzysta−
niem różnych technik (godz.10), filia nr 7 (ul. Gie−
rzyńskiego) – „Świat internetu” – jak szukać infor−
macji (godz. 11), filia nr 9 (ul. Orzechowa) – „Za−
czarujmy świat” (godz. 10.30), filia nr 12 (ul. Bro−
warna) – zabawy z książką i oglądanie bajek pod
wspólnym tytułem „Zimowe pejzaże (godz. 12),
Biblioteka dla Dzieci (ul. Sienkiewicza) – działania
animacyjne „Detektyw Kwiatkowski śledzi podej−
rzanego” (godz.12), kurs internetowy „Lawina zaga−
dek w sieci” (godz. 13).
5 lutego do filii bibliotecznych można się wybrać
na: „Wycinanki, wyrywanki, naklejanki” do filii nr
3 (ul. Rembielińskiego, godz. 12), „Malowanie na
szkle” w filii nr 7 (ul. Gierzyńskiego, godz.11),
„Morskie opowieści” w filii nr 9 (ul. Orzechowa,
godz. 12.30), zajęcia „Detektyw Kwiatkowski na
tropie uczuć” – godz. 12 lub wyświetlanie przeźro−
czy „Szklana góra” – godz. 13 w Bibliotece dla
Dzieci (ul. Sienkiewicza).
6 lutego biblioteki przygotowały następujące im−
prezy: filia nr 3 (ul. Rembielińskiego) – rebusy,
krzyżówki zagadki w cyklu „Łamanie głowy”
(godz. 12), filia nr 4 (ul. Krzywoustego) – „Wróble,
sikorki...”wykonanie karmnika dla ptaków
(godz.10), filia nr 7 (ul. Gierzyńskiego) gry, quizy
i zagadki literackie (godz.11), filia nr 9 (ul. Orze−
chowa) – Domowe zoo (godz.12.30), Biblioteka dla
Dzieci (ul. Sienkiewicza) – „Detektyw Kwiatkowski
na tropie tajemniczej przesyłki” (godz. 12) i ”Czyta−
nie na ekranie” (godz.13).
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7 lutego można wybrać się do: filii nr 3 (ul. Rem−
bielińskiego) aby poznać techniki kirigami (godz.
12), filii nr 4 (ul. Krzywoustego) na czytanie bajek
„Zaczarowany świat dziecięcej literatury” (godz.
10), filii nr 7 (ul. Gierzyńskiego) aby poznać Fran−
cję – kraj Unii Europejskiej (godz. 11), filii nr 8 (ul.
Walecznych) na spotkanie z Alicją Bień pt. „Poko−
chaj pingwinka” (godz. 10), filii nr 9 (ul. Orzecho−
wa) na zajęcia pt. „Roztapiamy smutki” (godz.
12.30), filii nr 12 (ul. Browarna) na zabawy z książ−
ką i zajęcia plastyczne pt. „Zimowe pejzaże”
(godz.12), Biblioteki dla Dzieci (ul. Sienkiewicza)
aby przekonać się, jak „Detektyw Kwiatkowski ra−
dzi sobie na tropie sobowtóra” (godz. 12) lub na wy−
świetlanie przeźroczy (godz. 13).
8 lutego filia nr 3 (ul. Rembielińskiego) proponu−
je „Quizy literackie” (godz. 12), filia nr4 zajęcia
z wykorzystaniem gier planszowych pt. „Mali inte−
lektualiści” (godz.10), filia nr 9 (ul. Orzechowa)
„Podróże z książką” (godz.10.30), filia nr 10 (ul.
Borowicka) zajęcia z cyklu „Za co lubimy zimę”
(godz.10).
9 lutego dzieci mają do wyboru: w filii nr 3 (ul.
Rembielińskiego) – lepienie z gliny (godz. 12), w fi−
lii nr 4 (ul. Krzywoustego) – zajęcia plastyczne pt.
„Mały malarz” (godz.10), w filii nr 7 (ul. Gierzyń−
skiego) – świat internetu (godz.11), w filii nr 8 spot−
kanie z dyrektorem zoo Aleksandrem Niwelińskim
i dyrektorem Książnicy Płockiej Marią Zalewską
Mikulską (godz. 12.30), w filii nr 8 (ul. Walecz−
nych) „Bal pingwinów” godz. 17), w filii nr 9 (ul.
Orzechowa) zabawę karnawałową (godz. 10.30),
w filii nr 12 (ul. Browarna) zajęcia z cyklu „Zimo−
we pejzaże” (godz. 12), w Bibliotece dla Dzieci (ul.
Sienkiewicza) spotkanie z „Detektywem Kwiatkow−
skim na tropie fabryki szalonych pomysłów” (godz.
12) i „Czytanie na ekranie” (godz. 13).
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Kró−
la Maciusia Pierwszego
organizuje zajęcia przez całe ferie (od poniedział−
ku do piątku) w godz. od 9 do 15
29 stycznia – „Witamy, do zabawy zapraszamy”,
zabawy integracyjne „Przełam lody”
30 stycznia – nauka piosenek przy akompania−
mencie „Śpiewamy wysoko i nisko” oraz zajęcia
sportowo−ruchowe „Poznajemy samego siebie”
31 stycznia – zajęcia plastyczne „Podróże w kos−
mosie” i zajęcia sportowe w sali MZOS „gotowi do
biegu – skok”
1 lutego – wycieczka do Muzeum Mazowieckie−
go „Wnętrza mieszczańskie”, zabawy sportowo−ru−
chowe „Jak w to grać?”
2 lutego – zabawy taneczne „Roztańczone ferie”
i „Pogoń za bańkami” – mydlane fantazje
5 lutego – tworzymy rodzinne drzewo genealo−
giczne „Sięgnij do swoich korzeni” oraz zabawa na
lodowisku „Kto tak potrafi”
Sygnały Płockie

6 lutego – zabawy muzyczne „Śpiewające forte−
piany” i wizyta w zoo „Podróż dookoła świata”
7 lutego – zajęcia na pływalni „Niedościgłe wod−
ne figle” i tworzenie plastycznej kroniki ferii
„Wszystko, o czym chcemy pamiętać”
8 lutego – szycie strojów (dawnych i współczes−
nych) z papieru „Papierowe królestwo” i zajęcia ru−
chowe w sali MZOS pt. „Ja i mój cień”
9 lutego – zabawy karnawałowo−walentynkowe
„Muzyczne uściski”
SZKOŁY
W okresie ferii dla uczniów otwarte będą tez szko−
ły – zamiast lekcji proponują dzieciom i młodzieży
szereg zajęć kulturalnych, sportowych i rozrywko−
wych. Oto część propozycji placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kossobudzkiego 7
w drugim tygodniu ferii organizuje zajęcia muzycz−
no−taneczne i artystyczne (wcześniej turniejada
i unihokej).
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Cicha 12 proponu−
je: 30 stycznia turniej piłki nożnej, 31 stycznia gry
komputerowe, 1 lutego turniej piłki siatkowej, 6 lu−
tego zajęcia sportowo−rekreacyjne, 8 lutego gry sto−
likowe.
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 1 Maja 11 przygo−
towała na ten okres zajęcia na Jagiellonce, w Muze−
um Mazowieckim, na lodowisku i w szkole, z nauką
tańca włącznie. Program pod hasłem „Bezpiecznie
i zdrowo – ferie na sportowo” realizowany będzie
w dni powszednie w godz. 9 – 15.
Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Kochanowskiego 11
zaprasza do szkoły na zajęcia internetowe, plastyczne,
taneczne, muzyczno−rytmiczne i sportowe (średnio po
4 godziny dziennie). Zaplanowano tez też 31 stycznia
i 7 lutego dwa 4−godzinne rajdy piesze.
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Brzozowa 3 zapra−
sza od 29 stycznia do 2 lutego w godz. od 10 do 13
na zajęcia świetlicowe, plastyczne, informatyczne
i sportowe oraz zabawy utrwalające język angielski.
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Sierpecka 15 dla
najmłodszych (kl. I−III) poprowadzi 30 stycznia za−
bawy i zawody sportowe, 31 stycznia uczniów z kl.
IV−VI zabierze na basen. Reprezentacja tej placów−
ki uczestniczyć będzie też 29 stycznia w turniejadzie
w SP nr 3.
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Piasta Kołodzieja
7 organizuje obóz sportowy dochodzący dla 67 ucz−
niów z klas sportowych.
Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Miodowa 13 zor−
ganizowała wyjazdowy obóz pływacki dla 15 ucz−
niów w Murzasichle.
Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Jasna 8 pod opie−
ką pedagogów w czasie ferii uczyć będzie bezpiecz−
nego posługiwania się internetem, prowadzić na te−
renie miasta zajęcia przyrodnicze 29.I – 2.II), a w
szkole zajęcia sportowe (29.I – 9.II).
Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Korczaka 10 orga−
nizuje od 29 stycznia do 9 lutego zimowiska sporto−
we (lekkoatletyczne) dla 50 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Czwartaków pro−
ponuje 15 uczniom grę w unihokeja (1 i 8 II), piłkę
nożną (29 I) dla 20 uczestników, piłkę siatkową
(5.II) również dla 20 osób i zajęcia na Podolance
(29.I – 9.II) dla 35 uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Walecznych 20
również organizuje zajęcia sportowe dla 20−osobo−
wych grup (piłka siatkowa i ręczna) oraz turniej pił−
ki nożnej w drugim tygodniu ferii, w którym przewi−
dziane jest uczestnictwo ok. 100 osób.
Gimnazjum nr 2, ul Jakubowskiego 10 zaprasza
do kawiarenki internetowej, na zajęcia sportowe i ta−
neczne, do kółka plastycznego i klubu turystyczne−
go od godz. 9 do 11. Aerobik od godz. 10.
Gimnazjum nr 3, ul. Krakówka 4 będzie otwarta
dla dzieci od 29 do 31 stycznia i od 5 do 8 lutego.
W tym czasie w szkole skorzystać będzie można
z zajęć ekologicznych, polonistycznych, informa−
tycznych, dziennikarskich, sportowych, historycz−
nych.
Gimnazjum nr 4, ul. Miodowa 18 organizuje od
30.I. do 6.II. w godz. 10 – 11.30 zajęcia rekreacyj−
no−sportowe dla wszystkich chętnych.
Gimnazjum nr 5, ul. Królowej Jadwigi 4 prowa−
dzić będzie przez całe ferie na terenie szkoły
w godz. od 9 do 13 zajęcia sportowo−rekreacyjne dla
około 120 uczestników.
Gimnazjum nr 8, ul. Kutrzeby 2 zaprasza od 29
stycznia do 2 lutego na mecze piłki nożnej, siatko−
wej, koszykówki i zabawy taneczne (godz. 9 – 12).
L.O im. St. Małachowskiego zorganizowało dwa
obozy wyjazdowe: w Głuchołazach i Rejo Fonte
(Włochy)
III L.O im. M. Dąbrowskiej od 29 stycznia do 2
lutego w godz. 10 – 13 proponuje zajęcia w sali gim−
nastycznej, siłowni i rozgrywki tenisa stołowego.
Zespół Szkół Technicznych przygotował zgru−
powania sportowe w Zakopanem (43 wioślarzy),
Darłówku (40 piłkarzy), Słubicach (15 piłkarzy),
Wyszogrodzie (15 szczypiornistów) oraz 2 obozy
miejscowe dla wioślarzy i badmintonistów. Ponadto
w czasie ferii w sali gimnastycznej odbywać się bę−
dą zajęcia sportowe, czynna będzie też siłownia, a w
szkolnym klubie żeglarskim odbywać się będą szko−
lenia na stopień żeglarza jachtowego.
Zespół Szkół Budowlanych nr 1 prowadzić bę−
dzie na terenie szkoły codziennie od godz. 9 do 12
dla wszystkich chętnych zajęcia sportowe w sali
gimnastycznej. Dostępna będzie siłownia i ergo−
metr.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 od 30 stycznia
do 8 lutego organizuje zajęcia dla 20−osobowych
grup uczniów w siatkówce, piłce nożnej, tenisie
stołowym i kulturystyce.
Opr. (j)
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Nowy Rok dla Spółdzielców
Przede wszystkim są to
zmiany przepisów zasadni−
czej ustawy: o spółdziel−
niach mieszkaniowych (skutkujące
zmianami ustaw: prawo spółdzielcze
i o pomocy państwa w spłacie kredy−
tów …) – porządkują rzeczowe prawa
właścicielskie i generują zmiany całe−
go ustroju spółdzielczego, zarówno
w zakresie roli zarządów, jak i statusu
podmiotów w spółdzielni, jakimi są jej
członkowie.
Najbardziej rażącymi błędami w do−
tychczasowych przepisach było ogra−
niczone prawo własnościowe oraz
nieograniczone koszty, bez jawności
dokumentów – oparte na woli orga−
nów spółdzielni. Nie do przyjęcia było
stosowanie bierutowskiego własno−
ściowego prawa, pozbawionego rze−
czy oraz karygodne narzucanie cen
rynkowych i wykupu swych mieszkań
przez członków, wcześniej w ich bu−
dowę inwestujących. Zmiany ustawy
obejmują:
1. wykreślenie prawa własnościo−
wego (ginie instytucja prawa „własno−
ściowego” – zastąpi ją wyodrębnione
planowo do końca 2007 r. rzeczowe pra−
wo własności w każdej nieruchomości)
2. eliminację cen rynkowych w re−
alizacji praw właścicielskich człon−
ków (wejdą rozliczenia kosztowe no−
minalne wg analityki księgowej).
Ustawa jest gotowa i jeszcze
w styczniu br. powinna trafić do dru−
giego czytania w Sejmie. Dzięki niej
jest nadzieja, że Spółdzielnia (jako
osoba prawna) nie będzie bezpodstaw−
nie uznawać się za właściciela majątku
i zginie wśród spółdzielców zwyczaj
utożsamiania spółdzielni (jako zrze−
szenia właścicieli) z zarządem w bu−
dynku ich administracji.
Mieszkania „za grosze”

W prasie można czasem spotkać
nieobiektywne komentarze przedsta−
wicieli spółdzielni, sugerujące, że
ustanawianie praw własności wg kosz−
tów budowy jest pozbawianiem mająt−
ku „za grosze” (…). Otóż to, co od 17
lat się działo w tzw. transformacji
ustrojowej w Polsce, było po prostu
fikcją albo oszustwem systemowym.
Po wejściu w życie ustawy
z 15.12.2000 r. (spóźnionej o 10 lat)
zarządy spółdzielni – zamiast realizo−
wać proces ustanawiania członkom
własności wg standardów europej−
skich w rozliczeniu ustawowym od
0% do 3% wartości mieszkań – z po−
mocą swych przedstawicieli w po−
przedniej kadencji Sejmu oraz TK
wprowadziły zmiany w ustawie, poz−
walające spółdzielniom zarabiać w ce−
nach rynkowych na spółdzielcach. Ła−
manie prawa kryje się w tym, że zarzą−
dy za właściciela majątku uznają spół−
dzielnię jako „osobę prawną”, przez co
nieformalnie – siebie. Tymczasem ta
osoba prawna nie wnosi żadnych środ−
ków własnych, nie ma też prawa skła−
dać wniosku uwłaszczeniowego, bo
budowano tylko ze środków człon−
ków. Wyrzucenie z ustawy cen rynko−
wych na rzecz rozliczeń kwotowych,
ma chronić przed przepadkiem warto−
ści wkładu budowlanego wnoszonego
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przez członków wcześniej
w innym nominale, niż ma−
my dziś (relatywnie jak pen−
sje). Trudno ocenić, że jest to kupowa−
nie lokali „za grosze”.
Potrzeba zmian

Wraz z końcem systemu nakazowo−
rozdzielczego w kraju, od 1989 r. spół−
dzielnie dysponowały 95 % mieszkań
lokatorskich. oraz 5% mieszkań tzw.
własnościowych. Do rozliczenia wew−
nątrzspółdzielczego kosztów budowy
majątku pozostał zwrot do Skarbu Pań−
stwa kwoty części umorzonej kredy−
tów, skonsumowanych na budowę
przez 95% spółdzielców. Tymczasem
zaczęło się działanie developerskie
spółdzielni jako „osoby prawnej”. Ta
sprzeczność z prawem spółdzielczym
oraz charakterem spółdzielni (zrzesze−
niem prywatnych właścicieli) skutkuje
samowolnym dysponowaniem przez
zarząd masą majątku prywatnego na
skomunalizowanych terenach w opar−
ciu o sprzeczny z Konstytucją przepis
uchwalonej w 1995 r. ustawy o pomocy
państwa w spłacie kredytów. W skali
kraju bank kredytował budowy, Budżet
Państwa w myśl ustawowej pomocy
wykupywał od banku rosnące tzw.
przejściowe odsetki i w ramach rozli−
czeń obciążał nimi spółdzielnie, a te
w konsekwencji jej członków (wszyst−
ko bez wiedzy członków – kredytobior−
ców). Spłaty te przekraczały koszty bu−
dowy mieszkań, których własność spół−
dzielnia zatrzymała sobie, kredytobior−
com nadając jedynie prawo własnościo−
we [do lokali spółdzielczych]. Gdy do−
piero w 2001 r. spółdzielcy mieli dostać
swój majątek na własność [odrębną],
wprowadzono ceny rynkowe do dopłat
i różnych uzupełnień wkładów budo−
wlanych. Wielu spółdzielców dało się
w ten sposób oszukać. Stąd koniecz−
ność zmian ustawy.
Nowa ustawa ma ograniczyć bez−
prawie, ale wraz z nią potrzebna jest
postawa właścicielska samych spół−
dzielców.
Bonifikaty na grunty

W Płocku inicjatywa SOS w sprawie
bonifikat na grunty spotkała się w ratu−
szu z aprobatą i od 2004 r. Rada Miasta
Płocka uchwaliła kilka takich ulg. Przy
zakupie gruntów na cele odrębnej włas−
ności lokali mieszkalnych spółdzielnie
mają 99% bonifikaty (90% bonifikaty
w przypadku lokali użytkowych), po−
dobnie bonifikatę 99% mają członko−
wie wspólnot mieszkaniowych, a wy−
kup najmowanych mieszkań komunal−
nych wraz gruntem jest możliwy z boni−
fikatą 80% – 95%.
Te uchwały należy traktować jako
pomoc miasta dla mieszkańców w za−
sobach wielorodzinnych.
Stowarzyszenie Obrony Spółdziel−
ców złożyło również do Prezydenta
Miasta projekt powołania Biura
Rzecznika Praw Lokatorów i Spół−
dzielców w Płocku. Płockie SOS „Na−
sza Własność” pracuje społecznie do−
tąd cztery lata, propagując prawo i in−
tegrując środowiska spółdzielcze.
Tadeusz Borowicki
Prezes SOS w Płocku

Od 19 grudnia 2006 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy
i ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja oraz komu przysługuje zasiłek ma−
cierzyński i jakie warunki trzeba spełnić by go otrzymać wyjaśnia Barba−
ra Smardzewska−Czmiel – rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Płocku.

Zmiany w zasiłkach
Komu przysługuje zasiłek macie−
rzyński?
– Zasiłek macierzyński przysługuje
osobie ubezpieczonej, która w okresie
ubezpieczenia chorobowego lub w okre−
sie urlopu wychowawczego urodziła
dziecko lub przyjęła na wychowanie
dziecko do 7 lat, a w przypadku dziecka
wobec którego podjęto decyzję o odro−
czeniu obowiązku szkolnego – do lat 10.
Zasiłek przysługuje też osobom, które
przyjmują dziecko na wychowanie w ra−
mach rodziny zastępczej, z zastrzeże−
niem, że nie może to być zawodowa ro−
dzina zastępcza.
Czy osoba starająca się o zasiłek mu−
si spełniać jakieś warunki?
– Tak. Aby dostać zasiłek, osoba która
się o niego stara, musi w dniu urodzenia
dziecka lub przyjęcia dziecka na wycho−
wanie podlegać ubezpieczeniu chorobo−
wemu lub przebywać na urlopie wycho−
wawczym.
Zgodnie z nowymi przepisami wy−
dłużony został okres pobierania zasiłku
macierzyńskiego. Czy będzie on doty−
czył wszystkich kobiet?
– Od 19 grudnia 2006 roku o 2 tygod−
nie wydłużony został wymiar urlopu ma−
cierzyńskiego, a w związku z tym także
okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
Obecnie wynosi on: 18 tygodni przy pier−
wszym porodzie, 20 tygodni przy każdym
następnym porodzie i 28 tygodni w przy−
padku urodzenia więcej niż jednego
dziecka przy jednym porodzie. Wydłuże−
niu o 2 tygodnie ulega także maksymalny
okres korzystania z urlopu z tytułu przyję−
cia dziecka na wychowanie, czyli urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego –
z 16 do 18 tygodni.
Prawo do dłuższego urlopu mają te
osoby, które uzyskały do niego prawo po−
cząwszy od 19 grudnia 2006 r. a także
osoby, które w dniu 19 grudnia 2006 r.
były w trakcie pobierania zasiłku macie−
rzyńskiego.
Ponadto zasiłek macierzyński będzie
wypłacany przez dłuższy okres także tym
pracownicom, które urodziły dziecko
w 2006r. lecz do dnia 19 grudnia 2006 r.
nie wykorzystały całego urlopu macierzyń−

skiego w dotychczasowym wymiarze, oraz
w tym dniu nie korzystają z urlopu macie−
rzyńskiego w związku z przerwą w tym ur−
lopie spowodowaną pobytem dziecka
w szpitalu, bądź korzystaniem z urlopu
bezpłatnego lub wychowawczego.
Warto pamiętać, że urlop macierzyński
wydłuża się z mocy ustawy i nie trzeba
składać w ZUS−ie ani u pracodawcy
wniosku w tej sprawie. Warto też pamię−
tać, że zasiłek macierzyński może być
wypłacany, tak jak dotychczas, już na
dwa tygodnie przed porodem. Tu nic się
nie zmieniło.
Czy zasiłek macierzyński mogą po−
bierać także mężczyźni?
– Tak. W pewnych okolicznościach za−
siłek może pobierać także ojciec dziecka.
Dzieje się tak, np. w sytuacji, gdy matka
dziecka, po wykorzystaniu 14 tygodni za−
siłku macierzyńskiego zrezygnuje z jego
dalszego pobierania i wcześniej wróci do
pracy. W takim przypadku pozostałą
część zasiłku wykorzystuje ojciec dziec−
ka. Warunek jest jeden – musi być objęty
ubezpieczeniem chorobowym.
Do kogo należy wystąpić o wypłatę
zasiłku? Powinien się tym zająć praco−
dawca czy ZUS?
– To zależy. Płatnicy (czyli firmy), któ−
rzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobo−
wego powyżej 20 ubezpieczonych sami
wypłacają zasiłki macierzyńskie swoim
ubezpieczonym w czasie trwania ubez−
pieczenia. W pozostałych przypadkach
zajmuje się tym ZUS.
Jakie dokumenty są niezbędne do
ustalenia prawa do zasiłku?
– Dokumentem wymaganym do wyp−
łaty zasiłku macierzyńskiego jest za−
świadczenie o przewidywanej dacie poro−
du – za okres przed porodem oraz skróco−
ny odpis aktu urodzenia dziecka – za
okres od dnia porodu, a także oświadcze−
nie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego
dziecka. Do wypłaty zasiłku w przypadku
przyjęcia dziecka na wychowanie wyma−
gane jest zaświadczenie o wystąpieniu do
sądu z wnioskiem o wszczęcie postępo−
wania w sprawie przysposobienia dziecka
lub przyjęcia dziecka na wychowanie
bsc
w ramach rodziny zastępczej.

ZUS informuje

Urlop macierzyński w rodzinach zastępczych
Od 19 grudnia 2006 r. weszły w ży−
cie nowelizacje Kodeksu pracy i usta−
wy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Nowe prze−
pisy m.in. określają nowe zasady usta−
lania uprawnień do zasiłku macierzyń−
skiego z tytułu przyjęcia dziecka na
wychowanie.
Po nowelizacji zmianie uległ wiek
dziecka, którego przyjęcie na wychowanie
uprawnia do urlopu macierzyńskiego,
zmieniły się też warunki przyznawania te−
go urlopu rodzinom zastępczym. Obecnie
urlop przysługuje gdy:
– przyjmuje się na wychowanie dziec−

ko do 7 lat i równocześnie występuje do
sądu opiekuńczego z wnioskiem
o wszczęcie postępowania w sprawie
przysposobienia, lub
– przyjmuje się na wychowanie dziecko
do 7 lat jako rodzina zastępcza, z wyjąt−
kiem rodziny zastępczej zawodowej nie−
spokrewnionej z dzieckiem.
W przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, uprawnienie do urlopu i zasił−
ku przysługuje do wieku 10 lat.
Więcej informacji na stronie interneto−
wej: http://www.zus.pl/niusy/k061214.pdf
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)
Sygnały Płockie

Tylko jedna oferta wpłynęła na przetarg ogłoszony przez Urząd Mia−
sta na budowę piątego odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu

Konsorcjum na drogi
Przypomnijmy, że chodzi o wyko−
nanie drugiej nitki ul. Wyszogrodzkiej
– na odcinku od ul. Granicznej do Jana
Pawła II – która leżeć będzie w ciągu
drogi krajowej nr 62.
Druga jezdnia ul. Wyszogrodzkiej bę−
dzie miała trzy pasy ruchu po 3,5 metra
każdy. U zbiegu ul. Wyszogrodzkiej,
Piłsudskiego i Granicznej powstanie
skrzyżowanie o przesuniętych wlotach,
z wysepką w kształcie cygara, a na
skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej
z drogami dojazdowymi do mostu bę−
dzie rondo z wyspą centralną o średnicy
35 metrów. Na obydwu zostanie zain−
stalowana sygnalizacja świetlna.
Do zadań wykonawcy będzie nale−
żała również przebudowa odcinka ul.
Wyszogrodzkiej do istniejącego skrzy−
żowania z sygnalizacją świetlną przy
ul. Jana Pawła II. Wszystkie sygnali−
zacje świetlne muszą zostać skoordy−
nowane, tak aby nie zagrażać bezpie−

czeństwu. Wymagać to będzie ułoże−
nia specjalnego kabla koordynacyjne−
go na całym odcinku.
Ponadto w ramach inwestycji muszą
powstać ciągi pieszo−jezdne i ścieżki
rowerowe po północnej stronie ul.
Wyszogrodzkiej, a także nowe chodni−
ki oraz zatoki autobusowe.
Wszystkie prace, które prowadzone
będą na odcinku o długości ok. 1300
metrów, muszą przebiegać tak, aby był
możliwy przejazd pojazdów.
Swoją ofertę za 19 mln 996 tys. 840
zł złożyło konsorcjum firm: Przedsię−
biorstwo Budowy Dróg i Mostów
z Mińska Mazowieckiego, Przedsię−
biorstwo Robót Drogowo−Budowla−
nych z Gostynina, Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Płocka oraz płoc−
kie Przedsiębiorstwo Instalacyjno−U−
sługowe „Wereszczyński”.
Zakończenie inwestycji przewidzia−
no na 30 września br.
M.D.

Dwa światy
Tak można określić wystawę
dwóch uczennic IV klasy I Liceum
Plastycznego w Płocku, którą od 8
stycznia można oglądać w Młodzie−
żowym Domu Kultury. Marika Mi−
chalska preferuje malarstwo natura−
listyczne, pejzaż w zimowo – wio−
sennej szacie, róże w ogrodzie za ok−
nem domu w rodzinnych Leśniewi−
cach (k. Gostynina). Michalina Czu−
rakowska żyje czasem magicznym.
Obrazy wypełniają bajkowe makowe
dzieci, anioły, krasnoludki żyjące
w przepychu barwnych plam fanta−
stycznych światów.
Mimo młodego wieku udało się
Michalinie stworzyć charaktery−
styczną, subtelną kreskę. Jej prace są
jak gotowe ilustracje do książek dla
dzieci. – Wiem, że świat nie jest ide−
alny, ale życie jest piękne – mówi
Michalina. Inspiracją są dla niej ma−
rzenia, jazzowe fantazje, przeczyta−
me książki i stary Kraków. – Uwiel−
biam to miasto. Chciałabym się do−
stać na krakowską Akademię Sztuk
Pięknych – dodaje. O ASP marzy też
Marika, choć obok Krakowa wymie−
nia jeszcze Łódź i Toruń. Jest trzy−
krotną stypendystką prezesa Rady
Ministrów oraz laureatką Young Ar−
tist Competition „Connecting Global
Villages” w Waszygtonie w 2005 ro−
ku.
Obie chętnie uczestniczą w war−
sztatach i plenerach artystycznych.
Są laureatkami wielu konkursów pla−
stycznych.
(rł)

1. Kierownik Referatu Geodezji i Katastru
w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru Oddział Geodezji, Katastru i Gospodaro−
wania Mieniem Skarbu Państwa Referat Geodezji i Katastru
Zakres wykonywanych zadań:
1. Koordynacja, nadzór i kontrola realizacji zadań referatu.
2. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali.
3. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości.
4. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
5. Nazewnictwo ulic, placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości.
6. Klasyfikacja gruntów.
7. Komisja ds. opiniowania podziałów oraz wniosków w zakresie rozdysponowania nieruchomości.
8. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe geodezyjne
2. uprawnienia zawodowe z zakresu „2” – rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
3. staż pracy – minimum 4 lata, w tym 2 lata:– na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszał−
kowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, po−
wiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz
w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jedno−
stek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach
(ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub – w służ−
bie cywilnej lub – w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi lub – w innych urzędach
państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub – na kierowniczych stanowiskach
państwowych.
Na tym stanowisku wymagana będzie również wiedza (poparta oświadczeniem kandydata lub za−
świadczeniem o ukończeniu kursu) z zakresu przepisów prawa objętych ustawami: − z dnia 17 ma−
ja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.); − z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm.)
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4. koncepcja funkcjonowania komórki
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)
9. inne oświadczenia/zaświadczenia wymagane w ogłoszeniu o naborze.

2. Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli

Praca M. Czurakowskiej

Dyżury radnych PiS
Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka: Andrzej Bur−
nat, Grażyna Cieślik, Paweł Kolczyński, Tomasz Korga, Marek Krysztofiak,
Wioletta Kulpa, Jerzy Seweryniak, Barbara Smardzewska – Czmiel zapraszają
mieszkańców na dyżury w każdą środę i czwartek w godz. 16.30 – 17.30 w sie−
dzibie partii przy ul. Bielskiej 1 (kamienica na rogu ul. Bielskiej i Zduńskiej –
wejście od ul. Bielskiej). Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 stycznia.
(rł)
Sygnały Płockie

Prezydent Miasta Płocka
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

Zakres wykonywanych zadań:
1. Przygotowywanie kontroli.
2. Wykonywanie czynności kontrolnych.
3. Udzielanie instruktażu podczas przeprowadzania kontroli.
4. Przygotowanie protokołu z kontroli, zaleceń, innych pism oraz opracowanie dokumentacji po−
mocniczej.
5. Przekazanie protokołu z kontroli.
6. Sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych.
7. Zapoznawanie się z nowymi przepisami prawnymi.
8. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeprowadzanie w oddziale
szkoleń wewnętrznych.
9. Współudział w przygotowaniu planów kontroli.
10. Prowadzenie czynności związanych z obiegiem korespondencji.
11. Przygotowywanie informacji przeznaczonych dla publikacji BIP.
12. Przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dla Prezydenta Miasta.
13. Prowadzenie dokumentacji z kontroli zewnętrznych Urzędu.
14. Protokołowanie narad wewnętrznych.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej
2. staż pracy w branży budowlanej minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 lata w wykonawstwie
Na tym stanowisku niezbędna będzie znajomość przepisów prawa (poparta zaświadczeniem o
ukończeniu szkolenia lub oświadczeniem kandydata) z zakresu n/w ustaw: − ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 ze zm.); − ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.); – ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.)
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności*
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
8. inne oświadczenia/zaświadczenia wymagane w ogłoszeniu o naborze
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Za−
pytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Oferty na oba stanowiska należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na sta−
nowisko Kierownika Referatu Geodezji i Katastru lub na stanowisko Inspektor – wieloosobowe
stanowisko ds. kontroli” na adres:
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock
Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych Referat Kadr i Szkolenia lub dostarczyć do Biura
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2007 roku.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w ter−
minie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatry−
wane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifika−
cyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka
www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.
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Kolekcja „Oto ja”
Projekt „Oto ja” realizowany jest do 1994 r. Od sa−
mego początku Beata Jaszczak – autorka projektu za−
kładała, że jego integralną częścią będą konkursy sztu−
ki naiwnej i art brut, wystawy zbiorowe i indywidualne
oraz plener artystyczny (od 1997 r. na terenie DPS
w Zakrzewie). W trakcie tych 13 lat powstała jedna
z największych kolekcji (kilka tysięcy prac) tego nurtu
sztuki w kraju. Są wśród nich rzeźby, prace malarskie
i rysunki. Właścicielem kolekcji jest Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki.

26 stycznia rozpocznie się w Płocku I Ogólnopolska Konferencja
„Sztuka Naiwna i Art Brut”. Przyjadą na nią krytycy sztuki, kolek−
cjonerzy, pasjonaci i właściciele galerii z całej Polski.

Pierwszy krok

Stowarzyszenie „Oto ja”
Stowarzyszenie Edukacyjno−Artystyczne „Oto ja”
powstało z zachwytu nad sztuką naiwną – mówią chó−
rem członkowie „Oto ja”. – Z dala od sal wystawo−
wych, poza nawiasem oficjalnej sztuki, odkryliśmy
niezwykłe malarstwo mieszkańców domów pomocy
społecznej, pacjentów szpitali psychiatrycznych,
uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W ich
twórczości odnajdujemy piękno, siłę, szczerość i au−
tentyzm – wartości, których brakuje nam w malar−
stwie akademickim, a może i na co dzień. Chcemy im
pomagać, stwarzając jak najlepsze warunki do arty−
stycznej pracy. Zamierzamy gromadzić, dokumento−
wać i promować ich twórczość. Chcemy też, żeby by−
ła ona oglądana i podziwiana.
To młoda organizacja (wpis do rejestru KRS uzyska−
ła 4 października 2006 r.), choć jej członkowie wspól−
nie działają już od wielu lat skupieni wokół pracowni
„Farbiarnia” (w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki). Po
latach funkcjonowania „Farbiarni”, działań związanych
z organizacją warsztatów, konkursów i plenerów arty−
stycznych takich, jak: Akcja „Oto ja” i „Podwórko”
mają dalsze plany, marzenia i pomysły, które chcą rea−
lizować już jako stowarzyszenie.
– Pracujemy też z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagro−
żonych patologią. Mamy pewność, że edukacja poprzez
sztukę i obcowanie z nią jest dla nich szansą na wydo−
stanie się z „zaklętych kręgów” – tłumaczy Iwona Mar−
kiewicz. – Wierzymy, że sztuka zmienia świat na lepsze.
Chcemy z nią docierać do różnych środowisk, głównie
tych, które z różnych względów są bezradne wobec rze−
czywistości.

Kontakt ze stowarzyszeniem:
Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne „Oto ja”
ul. Okrzei 2/19, 09−400 Płock
otoja@otoja.art.pl, www.otoja.art.pl
tel. kom. 0 507 153 045, 0 668 427 975
lub 0 609 746 402

Ramowy program konferencji
„Sztuka Naiwna i Art Brut”
Płock, 26 stycznia 2007 r., ratusz

Godz. 11 – otwarcie I cz. konferencji i wystąpienia za−
proszonych gości: prof. Aleksander Jackowski (PAN),
Zbigniew Chlewiński, Leszek Macak (Galeria d’Art.
Naif w Krakowie), psychiatra dr Tadeusz Młynarczyk
z Lublina
Godz. 13.30 – Przerwa
Godz. 14 – „Płock zagłębiem sztuki naiwnej” – multime−
dialna prezentacja płockiej kolekcji „Oto ja” i artystów
wyłonionych podczas konkursów „Oto ja”
Godz. 14.45 – Dyskusja panelowa
Płock, 27 stycznia 2007 r., Dom Darmstadt

Godz. 11 – cz. II konferencji – dyskusja z przedstawi−
cielami zaproszonych galerii z Poznania, Szczecina,
Krakowa, Bydgoszczy
Godz. 13 – Otwarcie XI wystawy „Oto ja” w Towarzy−
stwie Naukowym Płockim
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Praca Włodzimierza Rosłona na ostatnim Biennale Sztuki Naiwnej w Bydgoszczy

Wybór miejsca konferencji nie jest przypadko−
wy. To przecież o Płocku mówi się, że jest „zag−
łębiem sztuki naiwnej i art brut”. Tu też przed
trzema miesiącami zaczęło działać stowarzysze−
nie „Oto ja” – jeden z organizatorów konferencji.
Nadszedł czas

– Od kilkunastu lat pracujemy z artystami
z kręgu sztuki naiwnej z Płocka i jego okolic.
W ramach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
organizowaliśmy dla nich plenery artystyczne,
konkursy i wystawy. Takie działania w ramach
akcji ,,Oto ja” ujawniły niezwykłe talenty. Dzięki
nim w Polsce mówi się o,,płockim zagłębiu sztu−
ki naiwnej”(to tu, w Płocku, znajduje się jedna
z największych kolekcji* prac w Polsce – przyp.
aut.) – opowiada Beata Jaszczak – prezes stowa−
rzyszenia „Oto ja”**. – Czujemy, że nadszedł
czas, żeby mówić o tym i w Płocku, żeby to tu by−
ło polskie centrum gromadzenia prac, dokumen−
towania tej wyjątkowej twórczości i refleksji teo−
retycznej nad nią. Pierwszym krokiem w tym kie−
runku ma być ogólnopolska konferencja ,,Sztuka
naiwna”. Swój udział zapowiedzieli w niej m.in.
profesor Aleksander Jackowski z Polskiej Aka−
demii Nauk (autor monumentalnej pracy „Sztuka
zwana naiwną”), Leszek Macak – kolekcjoner,
właściciel galerii d’Art Naif z Krakowa, Zbi−
gniew Chlewiński z Muzeum Mazowieckiego
w Płocku oraz psychiatra dr Tadeusz Młynar−
czyk z Lublina.
Współpraca z zagranicą

Wokół pojęcia „sztuka naiwna” narosło wiele
nieporozumień i stereotypów. Artyści z tego krę−
gu sztuki rzadko mogli liczyć na indywidualne
wystawy. Ich twórczość klasyfikowana była jako
jedna z form terapii zajęciowej i mocno kojarzo−
na z ich niepełnosprawnością. Tym samym od−
bierało im się prawo do artystycznego wyrazu,
skazując na funkcjonowanie na marginesie sztu−
ki współczesnej. Stowarzyszenie „Oto ja” chce
to zmienić. Po konferencji planuje cykl wystaw
indywidualnych najbardziej cenionych artystów,
m.in. Tadeusza Głowali, którego prace zostały
zakwalifikowane do tegorocznego Triennale

Adam Dębiński w pracowni. Jego prace są w
kolekcji "Oto ja"

Sztuki w Bratysławie. Myślą o przekształceniu
konkursu „Oto ja” w ogólnopolskie biennale
oraz wydaniu dużego, dwujęzycznego albumu
o artystach z płockiego zagłębia. Dlaczego? –
Dwujęzyczne publikacje to konieczność. Mamy
nadzieję, że dzięki temu rozpropagujemy twór−
czość „naszych” artystów nie tylko w środowisku
lokalnym, ale zainteresujemy krytyków i galerie
w Polsce oraz za granicą – dodaje Iwona Mar−
kiewicz, skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.
Kolejnym marzeniem jest stworzenie galerii
sztuki naiwnej i art brut, która umożliwiłaby sta−
łą ekspozycję prac z kolekcji „Oto ja”. Na jej
powstanie dają sobie kilka lat.
Głównym organizatorem konferencji „Sztu−
ka Naiwna i Art Brut” jest Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki – właściciel kolekcji „Oto ja”,
współorganizatorami: Stowarzyszenie Eduka−
cyjno – Artystyczne „Oto ja”, Towarzystwo
Naukowe Płockie, Centrum Wolontariatu
i Urząd Miasta Płocka.
(rł)
Sygnały Płockie
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Liczba 13 na ogół nie kojarzy się szczęśliwie – co wcale nie musi być regułą w od−
niesieniu do sztuki. Dowodów dostarczają na przykład XIII Symfonia Dymitra Szo−
stakowicza, jedno z najwybitniejszych dzieł w bogatej puściźnie tego zasłużonego
twórcy, czy trzynasta edycja Płockiego Kolędowania (5−7 stycznia 2007 roku, Bazy−
lika Katedralna), pod względem koncepcji i poziomu artystycznego nie odbiegająca
od swych, na ogół udanych, poprzedniczek.

Po raz pierwszy na wystawie płockich kalenda−
rzy dominowały projekty wieloplanszowe. Wi−
dać chęć twórczego eksperymentowania, ale
w większości zabrakło twórczej odwagi.

Historia i światło

KOLĘDOWA TRZYNASTKA

KRZYSZTOF KALIŃSKI

wym” komentarzem słownym i od kilkunastu lat dość
regularnie prezentowany w Polsce i zagranicą jako Mo−
je Betlejem. W Płocku zyskał – w sensie obsady wy−
konawczej – wymiar niemal monumentalny, obok gru−
py braci Zielińskich (z córką Jacka – Gabrielą, w roli
solowej wokalistki) wystąpił bowiem Pueri Cantores
Plocenses (promowany ostatnio już jako „chór chłopię−
co−męski”) i jego żeński wariant, czyli świeżo kreowa−
ny chór dziewczęcy, oba pod dyrekcją Anny Bram−
skiej. Moje Betlejem zapowiedziano jako „misterium”
– nieściśle o tyle, że zabrakło tu elementu widowisko−
wo−dramatycznego (inaczej niż u górali z Białego Du−
najca). Muzyka, zgodnie z tradycjami Skaldów szeroko
wykorzystująca rodzimy folklor, miała niewiele wspól−
nego z wyrafinowaniem artystycznym ich najlepszych
utworów: dominowały krótkie formy piosenkowe
o dość ubogiej fakturze wokalno−instrumentalnej. Co
gorsza jednak, piosenki znalazły się tu w cieniu narra−
cyjnych zapędów perkusisty Skaldów, Jana Budziasz−
ka, który uznał za stosowne zaznajomić wyjątkowo te−
go wieczoru liczne audytorium z najróżniejszymi
szczególikami z własnego żywota, od lat rejestrowane−
go w Dzienniczku perkusisty. W szczytowym mo−
mencie autobiograficznego wielosłowia Budziaszek re−
torycznie zapytał: „Czy się czasem nie rozgadałem?”,
co, przy odrobinie złośliwości, można by uznać za pod−
sumowanie całego koncertu.
Mimo wszystko jednak – rozpatrując rzecz
w kategoriach czysto okolicznościowych – było to
okazałe i prestiżowe zwieńczenie imprezy nieba−
nalnie pomyślanej i w sumie udanej.
Andrzej Dorobek

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płockie festiwale kolędowe zawsze starały się
pokazać ten repertuar w różnych odcieniach inter−
pretacyjnych: kameralnym i symfonicznym, archa−
izującym i nowoczesnym (w sensie jazzowym, czy
bez mała rozrywkowym), akademickim i raczej
nieszablonowym. Nie inaczej było też w tym roku.
Inauguracja wypadła dość konwencjonalnie –
w sensie repertuaru i formuły wykonawczej. Wy−
stąpiły dobrze znane festiwalowym słuchaczom
chór Minstrel LO im. marsz. St. Małachowskiego
(obchodzący w bieżącym roku piętnastolecie ist−
nienia) oraz Kameralny Zespół Wokalny POKiS,
oba pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego i przy
fortepianowym akompaniamencie Jarosława Do−
magały. Gościnną gwiazdą była Halina Frącko−
wiak, która swą trochę soulową indywidualność
wokalną zaznaczyła jednak trochę słabiej niż kilka
lat wstecz, gdy śpiewała w towarzystwie Zbignie−
wa Wodeckiego i Alicji Majewskiej (może z wy−
jątkiem bisowanej Cicha noc i Jezus malusieńki),
nie wyłamując się w związku z tym z cokolwiek
akademickiej formuły koncertu.
W zgoła odrębnym świecie kolędowym znaleźliś−
my się drugiego wieczoru, za sprawą muzykującej
od prawie stu lat rodziny góralskiej Trebunie−Tutki
9na zdjęciu) z Białego Dunajca, obecnie znanej jako
ogólnoświatowa atrakcja muzyki etnicznej alias
world music (koncerty w Europie, Ameryce Północ−
nej i w Azji, współpraca z rodzimymi jazzmanami
w rodzaju Krzysztofa Ścierańskiego albo Michała
Kulentego, popularną kompozytorką Katarzyną Ga−
ertner czy nawet jamajskim zespołem The Twinkle
Brothers). Te różnorodne koneksje muzyczne rezo−
nowały w ponad godzinnym programie o charakte−
rze ludowej śpiewogry, gdzie obok pastorałek, opo−
wieści o bożonarodzeniowych obyczajach Podhala
i Podbeskidzia oraz bodaj trzech typowych kolęd
(Oj, maluśki, maluśki, Narodził się Jezus i Przy−
bieżeli do Betlejem) pojawiła się śpiewka zainspiro−
wana „filozofią po góralsku” nieodżałowanego ojca
Tischnera i „góralskie reggae” (o raczej świeckiej te−
matyce), owoc muzycznej przygody z wspomnia−
nym wyżej zespołem z Karaibów.
Kolędowy finał AD 2007 miał wymiar jeszcze szer−
szy, wypełnił go bowiem półtoragodzinny cykl pieśni
o tematyce kolędowej, skomponowany przez „Skalda”
Jacka Zielińskiego (na zdjęciu) do tekstów krakowskie−
go poety Leszka A. Moczulskiego, wzbogacony „ży−

Sygnały Płockie

Kalendarz wieloplanszowy to kosztowny gadżet. To,
że coraz więcej firm decyduje się je robić oznacza, że
mają się nieźle. Na tegorocznej, dziewiątej już, edycji
zabrakło jednak prac odważnych. Przeważały dość kla−
syczne, „konserwatywne”, stawiające przede wszystkim
na funkcjonalność, a nie na artystyczną ekspresję. Cóż,
ta często hamowana jest wymogami rynku.
Do ciekawszych propozycji należał z pewnością ka−
lendarz Wodociągów Płockich (a) z surowymi, jedno−
barwnymi, półamatorskimi zdjęciami z Płocka. Przy
czym autor postarał się, aby to nie była sztampa (kate−
dra, Wzgórze Tum−
skie, ratusz). Nie bał
się umieścić starych,
obdrapanych okien−
nic czy pary starusz−
ków na ul. Grodzkiej.
Zimną, „wodną” ko−
lorystkę
łagodzą
kwiatowe ornamenty
„wchodzące” na foto−
grafie. To praca prze−
myślana, starannie
wykonana i jako jedna
z niewielu posiadająca
kalendarium z imiona−
mi, czyli piękno i funkcjonalność w jednym.
Ciekawy pomysł z wykorzystaniem rysunków dzieci,
które malowały kombajny, traktory i inne rolnicze ma−
szyny zaproponował CNH (b). Szkoda tylko, że kalen−
darium tak mocno gryzie się z treścią obrazka (zbędne
„clipartowskie” wstawki). „Dziecięcy” kalendarz przy−
gotował też wspólnie Miejski Ogród Zoologiczny i dru−
karnia Agpress (c). Uwagę przykuwa tytuł, będący grą
słów „Bądź na tropie/topie” i ciepła kolorystyka, choć
mógłby być nieco mniej eklektyczny.
Orlen zdecydował się postawić na Chopina i Blecha−
cza i zrobił kalendarz „fortepianowy” (d). To praca przy−
jemna i na szczęście pozbawiona krzykliwej, dominują−
cej w pracach z poprzednich lat charakterystycznej fir−
mowej „ornamentyki”. Logo firmy jest dobrze wyek−
sponowane, ale stonowane i małe, nie tłumiące treści
karty. Plus należy się też starostwu i urzędowi marszał−
kowskiemu za sentymentalizm i kalendarium z imiona−
mi (e) i Admarowi za podjęte poszukiwania (f).
Kilku firmom (m.in. jednej z płockich spółdzielni
mieszkaniowych, stowarzyszeniu edukacyjnemu i fir−
mie cukierniczej) doradzałbym rozważenie decyzji
o zmianie grafika i drukarni.
Co roku wernisaż wystawy połączony jest z zabawą
w plebiscyt na najładniejszy kalendarz. Tak było i tym ra−
zem. Jury – czyli przybyła na otwarcie publiczność – zde−
cydowało, że ”Płock w starej fotografii” Petrotelu oraz
„Płock – Iluminacje” Urzędu Miasta Płocka to najcieka−
wsze propozycje dziewiątej edycji „Kalendarzy”. Pier−
wszy (g) zyskał uznanie za piękne, archiwalne i dotąd
niepublikowane zdjęcia Płocka ze zbiorów TNP autor−
stwa architekta Juliusza Kłosa (1881−1933). Drugi z noc−
nymi zdjęciami Haliny Płuciennik (h) doceniony został
zapewne za nowy pomysł pokazanie Płocka. Na 12 plan−
szach znajdziemy znane, ale pokazane w innym świetle,
czyli podświetlone charakterystyczne płockie budowle.
”Płockie kalendarze” w Domu Darmstadt można oglądać
do 21 stycznia. Współorganizatorem wystawy jest Płoc−
kie Towarzystwo Fotograficzne im. A. Macieszy. (rł)
a) Norbert Lisowski – zdjęcia, projekt, skład, Policor – druk;
b) Via−Art – projekt, druk – Policor; c) Aleksander Niweliński –
zdjęcia, projekt – Marcin Chojnacki, druk – Agpress; d) „Filmar”
z Warszawy; e) T. Gałązka, M. Czasnojć, St. Maciejewski, J. Wać−
kowski, A. Świerzyński – foto, A. Brońka, E. Ablewska – skład; f)
P. Giłko, P. Dębicki, R. Denst – zdjęcia, weboki – projekt, Agpress
– druk; g) zbiory TNP – zdjęcia, Joanna Piasecka – projekt, Ag−
press – druk; h) Halina Płuciennik, K. Płuciennik – Dzięcielska –
zdjęcia, studio workroom – projekt, Agpress – druk
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Chopin w Domu Darmstadt
27 stycznia o godz. 18 w Płockim
Ośrodku Kultury i Sztuki – Domu
Darmstadt odbędzie się koncert pt.
“Wieczór z Chopinem“ w wykonaniu
Anny Boczar. Wstęp wolny.
Anna Boczar jest absolwentką
krakowskiej Akademii Muzycznej,
którą ukończyła z wyróżnieniem
w 2001 roku, w klasie fortepianu ad.
Stefana Wojtasa. W 2002 roku otrzy−
mała stypendium rządu francuskiego
i odbyła roczne studia podyplomowe
w Paryżu w renomowanej La Schola
Cantorum w klasie fortepianu prof.
Eugena Indjica.

Jest laureatką ogólnopolskich i mię−
dzynarodowych konkursów pianistycz−
nych oraz kameralnych, w tym: Między−
narodowych Konkursów im. F. Chopina
w Mariańskich Łaźniach (Czechy) i w
Ankarze (Turcja) – rok 1999; Międzyna−
rodowego Konkursu Współczesnej Mu−
zyki Kameralnej im K. Pendereckiego
w Krakowie – rok 2000 (kategoria: soli−
sta); Międzynarodowego Konkursu Pia−
nistycznego im. H. Czerny – Stefańskiej
w Aomori (Japonia) – rok 2000; Mię−
dzynarodowego Konkursu Muzyki Ka−
meralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku –
rok 2006 (trio BLUette).
(j)

W Klubie Podróży Tony’ego Halika

Rok w fotografii
Ostatnie ubiegłoroczne spotkanie
Płockiego Towarzystwa Fotograficz−
nego poświecone było rozstrzygnięciu
grudniowego konkursu i wybraniu
zdjęcia roku 2006. Na „zdjęcie miesią−
ca” zgłoszono 32 prace. Okazało się,
że z tematem „Cień” najlepiej poradził
sobie Mariusz Mokszki – młody foto−
graf, po raz pierwszy uczestniczący
w konkursie. Podobnie było zresztą
w przypadku autorów pozostałych wy−
różnionych fotografii. Drugie miejsce
zajęła Danuta Stanisławska, a trzecie
Zbyszek Nowak.
Zgromadzeni w Domu Darmstadt
członkowie PTF wybrali „Zdjęcie ro−
ku 2006”. Najwięcej głosów uzyskał
październikowy laureat konkursu na
zdjęcie miesiąca – Paweł Kubicki.
Następnie przyjęto trzech nowych
członków PTF−u; po półrocznym okre−
sie oczekiwania i wykazaniu się spory−
mi osiągnięciami artystycznymi legity−
macje oraz srebrne znaczki otrzymali:
Magda Łuczak, Piotr Augustyniak i Da−
niel Dondzik. Omawiano również przy−

Wyprawa na Spitsbergen

Zdjęcie roku 2006 Pawła Kubickiego

gotowania do XXVII konkursu „Mój
Płock”, którego rozstrzygnięcie połą−
czone z otwarciem wystawy nastąpi 15
stycznia o godz. 17 w Książnicy Płoc−
kiej. Jest to nietypowy konkurs, gdyż
rozpoczyna się wystawą, a wszyscy go−
ście pełnią obowiązki jury i w tajnym
głosowaniu wyłaniają zwycięzcę.
Następne zebranie PTF−u, na któ−
rym wybrane zostanie kolejne zdjęcie
miesiąca – tym razem temat brzmi
„Makro” – odbędzie się 17 stycznia
o godz. 18 w Domu Darmstadt. Zebra−
nia PTF są spotkaniami otwartymi
i mogą w nich uczestniczyć wszyscy
miłośnicy fotografii.
R.G.

W służbie porozumienia

23 stycznia br. w Płockim Ośrodku
Kultury i Sztuki – Dom Darmstadt
otwarta zostanie wystawa zorganizowa−
na we współpracy z Niemieckim Insty−
tutem Kultury Polskiej w Darmstadt pt.
“Deutsches Polen – Institut w służbie
porozumienia”. Wernisaż o godz. 18
– wystawa będzie czynna do 8 lutego.
Wstęp wolny.
Ekspozycję przygotował w roku 2006
Deutsches Polen−Instytut. Jest to wyciąg
z większej – obejmującej ponad 20 tab−
lic – wystawy na ten temat w języku nie−
mieckim, pokazywanej już w wielu
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miejscach w Niemczech, m.in. w Bun−
destagu. Wystawa w języku polskim
obejmuje 11 tablic. Została zaprezento−
wana po raz pierwszy w Warszawskiej
Bibliotece Uniwersyteckiej na przełomie
maja i czerwca ubiegłego roku. Przed−
stawia ona historię DPI, cele działalności
oraz aktualne projekty Instytutu, do któ−
rych należą serie wydawnicze ”Denken
und Wissen” (Myśl i wiedza), seria
”Publikacje Instytutu”, rocznik ”Jah−
rbuch Polen” i inne. Wystawa prezentu−
je też epokowe dzieła wydane pod egidą
Karla Dedeciusa ”Polnische Bibliothek”
i ”Panorama der polnischen Literatur des
20. Jahrhunderts”. Ważnym filarem pra−
cy Instytutu są konferencje naukowe,
również prezentowane w ramach wysta−
wy, oraz archiwa i biblioteka.
Założeniem wystawy jest pokazywa−
nie jej w bibliotekach wojewódzkich
i uniwersyteckich w całej Polsce. Po
Warszawie wystawa była już prezento−
wana w Szczecinie, Białymstoku i Ol−
sztynie. Z Płocka wystawa pojedzie do
Opola, Wrocławia i w Krakowa.
Andrzej Kałuża

11 stycznia w Domu Darmstadt
Zbigniew Burżacki opowiadał o swo−
jej wyprawie do Arktyki. Relacja ilu−
strowana była slajdami, a spotkanie
odbyło się w ramach Klubu “Podróże”
im. Tony’ego Halika.
Miesięczną podróż autor odbył
w lipcu i sierpniu 2006 roku. Wypra−
wa składała się z dwóch części; mor−
skiej – niewielkim, 14−metrowych
jachtem wokół zachodnich i północ−
nych przylądków wyspy, oraz lądowej
– pieszej, poprzez góry i lodowce pół−
nocnego Spitsbergenu. Celem podróży
było dotarcie do mało znanych i rzad−
ko odwiedzanych, nawet przez nau−
kowców, obszarów. Podczas prezenta−

cji zobaczyć można było bezludne,
dziewicze krajobrazy, posłuchać o hi−
storii tego rejonu, poznać zaskakująco
bogatą faunę i florę regionu. A tak−
że…wziąć do ręki znalezione podczas
badań geologicznych interesujące ska−
mieniałości sprzed setek milionów lat.
– Jestem miłośnikiem podróży związa−
nych z eksploracją terenów uznawanych
za mało popularne wśród turystów. Pre−
feruję wyjazdy polegające na kontakcie
z dziewiczą przyrodą i miejscową kultu−
rą, ale nie w formie przygotowanej dla
turystów. Najczęściej podróżuję w rejo−
ny górskie. Miałem już przyjemność pre−
zentować uroki Himalajów Nepalu
w Domu Darmstadt – mówił autor. (j)

Kino niemieckie
W czwartek, 18 stycznia, o godz.
17 w Domu Darmstadt odbędzie się
projekcja filmu pt. “Absolute Gigan−
ten“ (“Absolutni giganci”, reż. Seba−
stian Schipper; wykonawcy: Frank
Giering, Florian Lucas, Antoine Mo−
not Jr., Julia Hummer i inni), w ra−
mach cyklu Kino niemieckie w Do−
mu Darmstadt. Film prezentowany
będzie w oryginalnej wersji języko−
wej, wstęp wolny.

Film opowiada o tym, jak w jednym
z hamburskich “miast trabantów“ Floyd
ze swoimi przyjaciółmi świętuje poże−
gnanie po odejściu z pracy. Następnego
ranka Floyd zacznie swoją nową pracę
na statku. Wspólnie trio przemierza nocą
miasto. Pozornie chodzi o ucieczkę przed
stagnacją i poszukiwanie nowych per−
spektyw. Krytyka społeczna wcześniej−
szego dziesięciolecia ustąpiła dość zalot−
nemu sposobowi opowiadania.
mw

W Domu Darmstadt

O stosunkach polsko−niemieckich
24 stycznia w Płockim
Ośrodku Kultury i Sztuki –
Domu Darmstadt Andrzej
Kałuża – rzecznik prasowy
Deutsches Polen−Institut
w Darmstadt (na zdjęciu)
wygłosi wykład– pt. “Sto−
sunki polsko−niemieckie
widziane z Darmstadt“.
Początek o godz. 18, wstęp
wolny.
Stan stosunków polsko−niemieckich
pod koniec 2006 r. musi budzić zanie−
pokojenie. Narasta bowiem wielość
przedmiotów kontrowersyjnie dysku−
towanych, pomijanych milczeniem,
niedopowiedzianych do końca. Przy−

kładem może być budowa
gazociągu północnego, dy−
skusja na temat pamięci
o wypędzeniach, roli Polski
i Niemiec w Unii Europej−
skiej. Sytuacja taka sprzyja
tworzeniu mitów po obu
stronach. Drażliwe tematy
i irytacje w aktualnych za−
gadnieniach obustronnych,
jak i wkład Deutsches Polen−Institut
jako niezależnej niemieckiej placówki
do wiernego i wiarygodnego obrazu
Polski w Niemczech będą przedmio−
tem wykładu dra Andrzeja Kałuży,
rzecznika prasowego DPI w Dar−
mstadt.
(j)
Sygnały Płockie

Czas Bożego Narodzenia i sylwe−
strowej nocy to zawsze okres wolny
od rozgrywek ligowych i wszelkiej
rywalizacji mistrzowskiej na boi−
skach i parkietach hal. Jednak wraz
z pierwszymi dniami stycznia kibice
z utęsknieniem oczekują na wieści
z klubów sportowych, dotyczące no−
wych transferów, planów przygoto−
wań i wszystkiego co choć trochę
przypomni pełnię ligowego sezonu.
Nie inaczej rzecz ma się w na−
szym mieście, gdzie piłkarze nożni
płockiej Wisły w ubiegłym roku
przysporzyli swoim fanom wielu
gorzkich wrażeń. O tym jednak trze−
ba szybko zapomnieć i z optymiz−
mem patrzeć w przyszłość. Na sta−
dionie przy ulicy Łukasiewicza już
możemy zaobserwować pewne
zmiany. Pojawiają się nowe twarze,
a z zespołu odchodzą zawodnicy,
którzy od dawna nie wnosili do zes−
połu nic pozytywnego. O tych dru−
gich nie warto wspominać, a tych
pierwszych trzeba podziwiać, po−
nieważ zasilają szeregi ostatniego
klubu polskiej ekstraklasy.
Jakub Kujawka to najbardziej
obiecujący transfer w szeregach wi−
ślaków. 25−letni napastnik został wy−
pożyczony z trzecioligowej Victorii
Koronowo do końca bieżącego roku
z opcją transferu definitywnego. We−
dług fachowców może to być gracz
formatu Ireneusza Jelenia. W szere−
gach obronnych płocczan zobaczy−
my na pewno wiosną, znanego z wy−
stępów w Pogoni Szczecin i Arce
Gdynia, Tomasza Parzego. 27−letni
wychowanek Kani Gostyń może wy−
stępować zarówno na prawej obro−
nie, jak i prawej pomocy, a nie bez
znaczenia jest także fakt, iż znako−
micie rozumie się na boisku z na−
szym najlepszym obecnie zawodni−
kiem Pawłem Magdoniem, gdyż gra−
li razem w szczecińskim klubie.
Kolejnym graczem, który zasili
szeregi Wisły ma być Krzysztof Bąk

z warszawskiej Polonii. O tym 24−
letnim defensywnym pomocniku
w samych superlatywach wypowia−
da się Paweł Sobczak, który sam po−
woli wraca do zdrowia i cieszy się,
że niebawem będzie mógł pomóc
kolegom z zespołu w walce o utrzy−
manie w I lidze. Bardzo bliski przej−
ścia do Płocka jest także zawodnik
Łódzkiego Klubu Sportowego, 28−
letni pomocnik, Ireneusz Kowalski.
Jakby z boku tej całej transferowej
karuzeli toczy się walka o pozosta−
nie w płockim klubie Pawła Magdo−
nia, który co kilka dni ma nowe pro−
pozycje gry w czołowych klubach
polskiej ligi. Po Legii Warszawa
i Zagłębiu Lubin, zainteresowanie
płockim obrońcą wyraził także GKS
Bełchatów. Jednak sam zawodnik
nie jest zbytnio zainteresowany ty−
mi ofertami z uwagi na rodzinę, któ−
ra dobrze zaaklimatyzowała się
w naszym mieście. Nie bez znacze−
nia jest także to, że oferty napływa−
jące do sekretariatu Wisły Płock są
– delikatnie mówiąc – mało kon−
kretne.
W ramach przygotowań do me−
czów rewanżowej rundy wiosennej
piłkarze wezmą udział w halowym
turnieju w Czechach. W imprezie
z cyklu „Weekend Mistrzów” oprócz
płocczan zagrają zespoły: SK Slavia
Praha, FC Slovan Liberec, VSC De−
brecen, Bohemians 1905, AC Sparta
Praha, FK Mlada Boleslav, MFK
Ruzomberok. Zwycięzca rozgrywek
zainkasuje 300 tys. koron czeskich.
Po wyprawie do kraju naszych po−
łudniowych sąsiadów i następnie tre−
ningach na własnych obiektach, naf−
ciarzy czeka jeszcze 11 lutego dzie−
sięciodniowe zgrupowanie w Turcji,
podczas którego planowane są trzy
spotkania kontrolne. Rozgrywki li−
gowe wiślacy rozpoczną 24 lutego
na stadionie im. Kazimierza Gór−
skiego w Płocku meczem z GKS
Bełchatów.
P.N.

Podziękowanie za paczki
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku składa serdeczne
podziękowania wszystkim darczyńcom za przekazanie słodyczy, odzieży,
książek, artykułów plastycznych, zabawek i innych upominków
z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla mieszkańców. Szczególne
podziękowania kieruję do: Oddziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Płocka, branżowych związków zawodowych przy PKN Orlen S.A.
stowarzyszeń: „Kolory Życia”, „Pomoc Dzieciom”, „Silni razem”, Krajowego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy w Płocku,
przedsiębiorstwa „Kontener”, Seminarium Duchownego w Płocku, samorządu
szkolnego Medycznej Szkoły Policealnej, Koła Wolontariatu przy ZSB nr 1
w Płocku, SP nr 21 oraz Gimnazjum nr 1 i nr 6.
Serdeczne podziękowania kieruję również do przedstawicieli Biblioteki
Uczelnianej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Biura Promocji
i Studentów SWPW za przeprowadzenie zbiórki książek, wydawnictw
multimedialnych i przyborów szkolnych oraz przekazanie ich mieszkańcom
DPS „Przyjaznych Serc” z przeznaczeniem na prezenty mikołajkowe.
Dziękujemy za ofiarność i wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych,
w tym szczególnym dla wszystkich okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Piotr Ostrowicki
dyrektor DPS „Przyjaznych Serc”
Sygnały Płockie

ARCH. „SZKÓŁKERSI”

Przygotowania
i oczekiwania

Wirtualne żagle
Już po raz drugi zostaną rozegrane
Zimowe Regaty Wirtualne. Otwarcie
regat zaplanowano na 3 lutego o godz.
10.15, w świetlicy klubu Morka, za−
kończenie – 4 lutego o godz. 13. Re−
gaty będą prowadzone na jachtach ty−
pu Melges24. Warunki pogodowe
oraz akwen będą dobierane losowo
przez Sędziego Głównego Regat. In−
terfejs zawodnik ustawia sobie indy−
widualnie. Regaty zostaną rozegrane
zgodnie z Przepisami Regatowymi
Żeglarstwa 2005 – 2008, zawiadomie−
niem o regatach, Instrukcją Żeglugi,
instrukcją gry Virtual Skipper 2 oraz
komunikatami Sędziego Głównego
regat. Zawodnicy zobowiązani są do
posiadania indywidualnych środków
ratunkowych (kamizelki, koła ratun−
kowe lub inne) pod groźbą niedopusz−
czenia do regat. Dla przyjezdnych or−
ganizatorzy zapewniają noclegi (śpi−
wory, karimaty, poduszki we włas−
nym zakresie), choć ilość miejsc jest
ograniczona. Zgłoszenia do regat
przyjmowane są wyłącznie drogą in−
ternetową do 2 lutego do godz. 14 na
formularzu zamieszczonym przez or−
ganizatora na stronie internetowej
www.klub−teliga.pl (tam też znajduje
się regulamin). Potwierdzenie zgło−
szenia odbywa się przez wpłatę wpi−

sowego (20 zł – na posiłki) w Biurze
Komisji Regatowej czynnej 2 lutego
do godz. 20, oraz 3 lutego w godzi−
nach 8 – 9.30. Organizatorami są S.Ż.
Płock, klub Morka oraz Cactus Clone
Adwenture Team.
(rł)

Program ramowy
Piątek 2.02
17.00 – prace organizacyjne (mon−
taż stanowisk komputerowych)
20.00 – Wieczór żeglarski
Sobota 3.02
8.00 – 9.30 Zapisy (wpłata wpiso−
wego oraz potwierdzenie formularza
wysłanego drogą elektroniczną)
10.00 – Uroczyste otwarcie regat
10.15 – Odprawa sterników, rozlo−
sowanie grup startowych
10.30 – Start do pierwszej serii wy−
ścigów
14.30 – Przerwa na posiłek
15.30 – Start do kolejnych wyści−
gów
18.00 – Start do ostatniej serii wy−
ścigów
20.00 – Wieczór żeglarski
Niedziela 4.02
10.00 – Start do finałowej serii wy−
ścigów
13.00 – Uroczyste zakończenie
i wręczenie nagród

Znaleźli „dziuplę”
Policjanci z sekcji dochodzeniowo−
śledczej w garażu przy ul. 1 Maja
w Płocku oraz na terenie prywatnej
posesji w Brwilnie znaleźli części sa−
mochodowe, które pochodziły z kra−
dzieży.
Funkcjonariusze zatrzymali sześć
osób oraz zabezpieczyli części od sa−
mochodów różnych marek. – Według

naszych ustaleń pochodzą one z poja−
zdów skradzionych w Warszawie
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Wśród zatrzymanych
jest między innymi 30−letni mieszka−
niec Nowego Tomyśla i 29−letni płoc−
czanin. Niewykluczone są dalsze za−
trzymania, ponieważ sprawa ma cha−
rakter rozwojowy.
(m.d.)

Kradł i wpadł

odzyskano. – W trakcie wykonywanych
czynności, policjanci udowodnili Łuka−
szowi F. kolejne cztery włamania, któ−
rych dokonał od początku listopada
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Najpierw okradł dom
przy ulicy Nałkowskiej, potem garaż,
a następnie dwa sklepy spożywcze.
Prowadzący postępowanie funkcjo−
nariusze nie wykluczają, że chłopak
mógł uczestniczyć jeszcze w innych
przestępstwach.
(m.d.)

Dozór policyjny zastosowała proku−
ratura wobec 19−letniego Łukasza F.,
który jest podejrzany o włamania na
terenie Płocka.
Policjanci zatrzymali chłopaka, gdy
poszukiwali sprawcy kradzieży artyku−
łów spożywczych z hurtowni przy ul.
Bielskiej. Właściciel ocenił straty na po−
nad 4 tys. zł; część skradzionych rzeczy
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Dziękujemy
Wszystkim, którzy złożyli nam życzenia świąteczne i no−
woroczne serdecznie dziękujemy. Przepięknymi gwiazdkowy−
mi kartkami obdarowali nas m.in.: prezydent Mirosław Mi−
lewski, radni Prawa i Sprawiedliwości, Leon Bor i Jadwiga
Łabińska z Rady Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto”, prze−
wodniczący Rady Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodzka” Ry−
szard Rzymkowski, przewodniczący Międzyzakładowej Komi−
sji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Marek Krysz−
tofiak, przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ
„Solidarność” Wojciech Kępczyński, dyrekcja SZPZOZ, kan−
clerz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica Zbigniew Kru−
szewski, dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Aloj−
zy Nowak, pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarzą−
dowych Kazimierz Cieślik, komendant Straży Miejskiej Jacek
Fuz, płockie zoo, pracownicy oraz zarząd MZGM−TBS, zarząd
Płockiego Parku Przemysłowo−Technologicznego, Płocki Oś−
rodek Kultury i Sztuki, pracownicy Towarzystwa Naukowego
Płockiego, Płocka Galeria Sztuki, dyrektor i pracownicy Mu−
zeum Mazowieckiego, Operator Logistyczny Paliw Płynnych,
prezes zarządu Anna Kossakowska i pracownicy Centrum
Edukacji Grupa Orlen, zarząd i pracownicy Agencji Rewitali−
zacji Starówki, Basell Orlen Polyolefins, Wodociągi Płockie,
Caelum Development, Wisła Płock SSA, dyrektor Maria Za−
lewska−Mikulska i pracownicy Książnicy Płockiej, dyrektor
Roma Ludwicka i społeczność Młodzieżowego Domu Kultu−
ry, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Pomoc dzieciom” Stanisław Lewandowski, Płockie Stowa−
rzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, dyrektor
i zespół Teatru Dramatycznego, zarząd Płockiego Towarzy−
stwa Wioślarskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku, dyrekcja i społeczność III LO, dyrektor Małacho−
wianki Renata Kutyło−Utzig, Szkoła Podstawowa nr 17, słu−
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrekcja i pracownicy
Domu Darmstadt, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Anna Czemerys, biuro
prasowe Orlen, rzecznik prasowy płockiego oddziału ZUS
Barbara Smardzewska−Czmiel, dyrekcja i pracownicy Płockiej
Orkiestry Symfonicznej, rzecznik prasowy oraz pracownicy
biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Jolanta
Głowacka, Adam Łukawski wraz z pracownikami Agpressu,
Grzegorz Dziwota, Małgosia i Robert Majewscy, Iwona Jóź−
wicka.
Dziękujemy naszym przyjaciołom i sympatykom, którzy
składali nam także życzenia osobiście i telefonicznie.
Zespół redakcyjny

Świąteczna krzyżówka
157 czytelników dostarczyło nam rozwiązanie
krzyżówki zamieszczonej w grudniowym, świątecz−
nym numerze „Sygnałów Płockich”. Prawidłowe
hasło brzmiało: Na Nowy Rok przybywa dnia na ba−
rani skok. Zgodnie z zapowiedzią, wśród autorów
nadesłanych haseł rozlosowaliśmy nagrody. Tym
razem szczęście uśmiechnęło się do: Agnieszki Ko−
morowskiej z ul. Chopina i Teresy Ambroziak
z ul. Gradowskiego (książka M. Łakomskiego „W
80 stron dookoła Płocka”), Bożeny Natorff z ul.
Krótkiej (aparat fotograficzny Fuji), Urszuli An−
drzejewskiej z ul. Kazimierza Wielkiego (album
fotograficzny), Elżbiety Grzesiek z ul. Kochanow−
skiego i Andrzeja Ziemickiego z Placu Dąbrow−
skiego (album fotograficzny plus ramka), Stanisła−
wy Górki z ul. Kolegialnej (czajnik elektryczny),
Ireny Janowskiej z ul. Armii Krajowej (suszarka
do włosów), Małgorzaty Ryniak z ul. Obr. Wester−
platte (mikser Zelmera), Stanisławy Szczepaniak
z ul. Królowej Jadwigi (termowentylator), Jana Lu−
barskiego z ul. Owocowej (odkurzacz), Barbary
Jedlińskiej z ul. Maneżowej (poradnik zdrowia Jad−
wigi Górnickiej „Apteka natury”), Eweliny Kos−
man z ul. Piłsudskiego (książka „Płocka Fara
w służbie miastu”) i Urszuli Wiśniewskiej z ul. Ja−
kubowskiego (album Artura Anuszewskiego „Fa−
scynujące miejsca świata”).
Wymienione osoby zapraszamy po odbiór na−
gród do redakcji w ratuszu, Stary Rynek 1 pokój
220, w godzinach pracy Urzędu. Nagrody nie ode−
brane w ciągu miesiąca zasilą pulę w losowaniach
następnych krzyżówek.
(m.d.)

Młodość,
miłość i pojedynki
Pingwiny na dobre zdążyły się zadomowić
w płockim zoo. Osiem z szesnastu dobrało się
w pary. Złożyły nawet pięć jaj.
Na razie jednak o potomstwie nie ma mowy. Na−
sze pingwiny są jeszcze na to zbyt młode. – Dlate−
go można z dużym prawdopodobieństwem założyć,
że jaja są niezalężone – tłumaczy dyrektor zoo
Aleksander Niweliński. Na pingwinie maluchy po−
czekamy jeszcze około dwóch lat (dojrzałość
płciową osiągają ok. 4 roku życia), ale fakt, że już
„mają się ku sobie” jest dobrą wróżbą na przy−
szłość.
Teraz „narzeczeni” budują swoje gniazda
w skalnych jamkach. Każda samica wchodzi do
„domku” pierwsza, a samiec czuwa przy wejściu
chroniąc swoją towarzyszkę przed intruzem. Od
czasu do czasu „panowie” wychodzą na „uklepaną
ziemię” aby stoczyć niegroźną walkę podszczypu−
jąc się nawzajem i krzyżując dzioby.
Każdy taki pojedynek to święto w czarno−białej
społeczności. – Wszystkie pingwiny wychodzą
wówczas na zewnątrz. Otaczają rywali i oglądając
pojedynek na bieżąco głośno go komentują – opo−
wiada dyrektor Niweliński. Po skończonej walce
„panowie” obejmując ramieniem – skrzydłem
swoje wybranki spokojnie wracają do „domów”.
Trwający okres godowy wiąże się z dużymi
ograniczeniami. Pingwiny mało jedzą – mniej wię−
cej jedną trzecią tego, co zwykle i nie pływają.

Czekając na orłosępy
Może w końcu w tym roku – oczekiwane od 7 lat
– orłosępy dotrą do płockiego zoo. Samiec ma być

sprowadzony z Finlandii, a samica ze Szwajcarii.
Będzie to jedyna para tego gatunku w Polsce.
Prawdziwy rarytas.
To jedne z najrzadszych i najpiękniejszych pta−
ków świata. Wspaniałe, efektowne i wielkie dra−
pieżniki z górzystych terenów południowej Euro−
py. Kiedyś mieszkały w Alpach i Pirenejach, ale
zostały niemal całkowicie wytępione. Wierzono,
że zabijają zwierzęta i porywają dzieci. Tak na−
prawdę orłosępy żywią się padliną. Od lat 70. trwa
próba reintrodukcji orłosępów.

Foki seniorki

Do Płocka przyjadą dwie samice fok z ośrodka
hodowlano – rehabilitacyjnego w Szwecji. To doj−
rzałe, dwudziestokilkuletnie (foki żyją ok. 40 lat)
seniorki, dla których w przepełnionym szwedzkim
ośrodku zabrakło miejsca. Zdaniem dyrektora
Aleksandra Niwelińskiego obecność doświadczo−
nych życiowo koleżanek dobrze zrobi naszym,
młodym fokom.
(rł)

Cytat
numeru
Wolność jest jak
powietrze na szczycie
góry. I jedno, i drugie
– nie do zniesienia
dla słabych.
Akutagawa Ryunosuke
(pisarz japoński 1892−1927)

