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– Dochody miasta w 2008 roku szacowa−
ne są na 541 milionów złotych – mówił. – Z
tego 358 milionów będą stanowić dochody
własne, a blisko 183 miliony to środki z bu−
dżetu państwa, przeznaczone głównie na
pomoc społeczną i oświatę.

Prezydent zapowiedział, że deficyt bu−
dżetu określono na poziomie 44,77 mln zł.
Zadłużenie Płocka będzie stanowiło ok.
35,5 proc. dochodów, przy dopuszczalnym
zadłużeniu 60 proc. 

– 76 proc. budżetu zostanie przezna−
czone na wydatki bieżące, a aż 24 pro−
cent na inwestycje, które w 2008 roku
planowane są na poziomie 140 milionów
700 tysięcy – mówił Mirosław Milewski.
– Najważniejszą inwestycją będzie budo−
wa czwartego odcinka dróg dojazdo−
wych do nowego mostu. Zostaną też
przebudowane takie ulice jak m.in. Wy−
szogrodzka, Zduńska, Gałczyńskiego czy
Mościckiego. Odnowiona zostanie także
ul. Otolińska.

Po wielu perypetiach miasto przystąpi
również do budowy hali widowisko−spor−
towej. Rozpocznie się także budowa wie−
lu nowych dróg na osiedlu Borowiczki.
Trzy miliony złotych zostaną przeznaczo−
ne na wykup gruntów pod obwodnicę
północną Płocka. 

58,5 proc. wydatków budżetu przezna−
czono na oświatę, transport i pomoc spo−

łeczną. Powstanie nowy pawilon dydak−
tyczny wraz z wyposażeniem przy Jagiel−
lonce, dokończona zostanie przebudowa te−
renów rekreacyjno−sportowych przy Gim−
nazjum nr 4, rozpocznie się modernizacja
kolejnych przy SP nr 3 i 17, powstanie pro−
jekt budowy nowej sali gimnastycznej przy
SP nr 16. Zostanie przygotowany projekt
kompleksu oświatowego w Imielnicy
i przedszkola w Ciechomicach.

Kontynuowana będzie budowa miesz−
kań. Powstanie także centrum sportów wal−
ki. – W 2008 roku powstanie także koncep−
cja modernizacji stadionu Wisły Płock, tak

aby dostosować go do wymogów europej−
skich – relacjonował Prezydent. – Pienią−
dze z budżetu pochłonie również budowa
drugiej części Muzeum Mazowieckiego.

Nie zabraknie w naszym mieście imprez
kulturalnych i sportowych. – Będziemy też
walczyć o pozyskanie środków z Unii Euro−
pejskiej, co oznacza, że budżet może być du−
żo wyższy – mówił Mirosław Milewski. 

Prawie 72 miliony złotych miasto
w 2008 roku wyda na pomoc społeczną,
m.in. na świadczenia rodzinne, zasiłki, do−
datki mieszkaniowe, dofinansowanie żłob−
ków oraz placówek opiekuńczo−wycho−

wawczych. Milion złotych będą mieli płoc−
czanie na program PET (badanie dla osób
u których zdiagnozowano lub są podejrze−
nia choroby nowotworowej). Nie zabraknie
też badań w ramach tzw. białych sobót. Za−
kończy się rozbudowa przychodni rehabili−
tacyjnej przy ul. Tysiąclecia.

– W ramach poprawy bezpieczeństwa we−
sprzemy także działania policji – zapowie−
dział Prezydent. – Pieniądze będą przezna−
czone na dodatkowe patrole oraz na sfinan−
sowanie trzech etatów dzielnicowych. 

Radni o budżecie

Po przedstawieniu przez Prezydenta
głównych założeń budżetu rozpoczęła się
dyskusja. Najpierw jednak odczytano pozy−
tywną opinię Regionalnej Izby Obrachun−
kowej. Również pozytywne opinie wydały
wszystkie komisje, działające przy Radzie
Miasta, ale padło kilkanaście wniosków,
o uwzględnienie których prosili radni.
Członkowie Komisji Gospodarki Komu−
nalnej chcieli np. przeznaczyć 200 tys. zło−
tych na zagospodarowanie zaplecza Domu
Darmstadt. – W 2007 roku w ramach dota−
cji środki na ten cel zostały przekazane do
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – wy−
jaśniał Mirosław Milewski. – Została zro−
biona elewacja tego budynku. Projekt na
zagospodarowanie zaplecza okazał się zbyt
drogi. Ale jest jeszcze 110 tysięcy złotych
przeznaczonych na ten cel i mam nadzieję,
że w 2008 roku zaplecze Domu Darmstadt
będzie zrobione.

Radni z Komisji Polityki Społecznej
chcieli natomiast, aby urządzić boiska spor−
towe na Podolszycach Północ i Południe.

dokończenie na str. 4

Najważniejszym tematem ostatniej w 2007 roku sesji Rady Miasta był budżet na 2008 rok. Prezydent Mi−
rosław Milewski przedstawił jego najważniejsze założenia i elementy.

Na co wydamy pieniądze
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* W tym roku wraca do Płocka Tour de
Pologne. We wrześniu w naszym mie−
ście będzie start do drugiego etapu na
trasie Płock−Olsztyn.

* Na skarpie rejonie ul. Piekarskiej prowa−
dzone są badania geologiczne, które ma−
ją odpowiedzieć na pytanie, jakiej kuba−
tury budynki może wybudować tam
włocławski Budizol, który ponad rok te−
mu kupił działkę przy Farze od ARS−u.

* 14 grudnia 42−letni mieszkaniec jednego
z bloków przy ul. Mickiewicza zastrze−
lił swoją żonę i sam próbował popełnić
samobójstwo.

* Płocki program ochrony płazów znalazł
się na światowej liście WAZA (Świa−
towego Zrzeszenia Ogrodów Zoolo−
gicznych i Akwariów).

* Osiem płockich szkół wyposażono
w kamery.

* 20 grudnia na stadionie miejskim otwar−
to nowe lodowisko; jest syntetyczne
(nie trzeba go mrozić), zadaszone,
nagłośnione.

* Cztery konsorcja budowlane ubiegają
się o realizację dokończenia dróg doja−
zdowych do nowego mostu (od Tokar
do Ciechomic).

* Na 3 lata więzienia skazał sąd 27−letnie−
go Roberta K. który przed 3 laty poma−
gał w uprowadzeniu Sebastiana Świe−
rzyńskiego – syna lidera Bayer Full.

* W Blichowie, 26 grudnia, w pobliżu dy−
skoteki znaleziono zwłoki 18−letniej
płocczanki.

* Gospodarze, których fermy dotknęła
ptasia grypa, otrzymali paczki świą−
teczne od biskupa płockiego.

* Zakłady Mięsne przerwały produkcję –
powiatowy lekarz weterynarii wydał
negatywną decyzję w sprawie warun−
ków funkcjonowania zakładu. O po−
nowne dopuszczenie do produkcji ZM
będą mogły się starać po usunięciu
wszystkich nieprawidłowości.

* Od nowego roku Urząd Marszałkowski
przejął część dotychczasowych kom−
petencji Wojewody Mazowieckiego,
dotyczących ochrony środowiska, gos−
podarki wodnej i odpadami.

* Marek Janicki złożył (31 grudnia) rezy−
gnację z funkcji prezesa Wisły Płock.

* W zoo przyszedł na świat mały oryks.
* Oba płockie szpitale podpisały kontrak−

ty z NFZ.
* Orlen Transport to nowa płocka spółka,

powstała z połączenia 6 firm transpor−
tujących paliwa dla PKN Orlen.

* W tym roku legalizacji pobytu cudzo−
ziemców można dokonywać w dele−
gaturach Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego (dotychczas trzeba
było jeździć do stolicy).

* Zwłoki zamarzniętej 65−letniej mieszkanki
Gąbina, która wyszła z domu 2 stycznia,
znaleziono 6 stycznia w Koszelówce.

* Budowa północnej obwodnicy Płocka
zniknęła z planów GDDKiA. Władze
miasta będą protestować.

* W 2007 roku związek małżeński zawar−
ły w Płocku 972 pary, urodziło się
2681 płocczan.

* Studniówkowe bale zainaugurowali 4
stycznia maturzyści Jagiellonki. (j)

Działki na sprzedaż

Do zbycia (w formie ustnego
przetargu nieograniczonego) przez−
naczono 23 działki niezabudowane,
położone między ul. Mazowiecką
a Harcerską na osiedlu Borowiczki.
Przeznaczone są na jednorodzinne
budownictwo mieszkaniowe z nie−
uciążliwymi usługami. Działki ma−
ją powierzchnię od 864 do 1288
mkw. Cena wywoławcza kształtuje
się od 51.900 do 87.000 złotych.
Działki nie są uzbrojone, dojazd
drogami gruntowymi.

Osoby, którym przysługuje pier−
wszeństwo w nabyciu nieruchomo−
ści powinny złożyć stosowne wnio−
ski do 14 lutego br.

Na ochronę i promocję zdrowia

W wyniku otwartego konkursu
ofert na realizację zadań w zakre−
sie ochrony i promocji zdrowia
dofinansowanie w wysokości od 2
do 53 tys. złotych otrzyma 11 or−
ganizacji: PKPS, parafia św. Be−
nedykta, PCK, Monar, Polskie
Centrum Mediacji, LKP, parafia
p.w. Ducha Świętego, Klub Ab−
stynentów, Stowarzyszenie Veni,
vidi, vici”, Stowarzyszenie „Nasz
Kraj”, Stowarzyszenie Honoro−
wych Dawców Krwi. 

Turystyczny konkurs

Ogłoszony został otwarty kon−
kurs ofert na realizację zadań pub−
licznych z zakresu turystyki. Ma−
ją one wspierać przedsięwzięcia
dotyczące popularyzacji Płocka,
jego historii i walorów turystycz−
nych w okresie od marca do koń−
ca br. Na dofinansowanie przez−
naczono 38 tys. złotych. Oferty
należy składać w Biurze Obsługi
Klienta (wejście od ul. Zduńskiej)
do 4 lutego. (j)
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Minęło pół miesiącaPrezydent zarządził

Pochodząca z 20−lecia międzywojennego re−
klama firmy nasiennej została przewieziona do
pracowni konserwatorskiej w Toruniu.

Reklama została odkryta na ścianie budynku
Banku BPH S.A przy ul. Tumskiej podczas
rozbiórki sąsiedniego pawilonu handlowego.
Stanowi ona zarówno pamiątkę historyczną jak
i artystyczną. 

Odsłonięte malowidło było narażone na nie−
korzystne oddziaływanie warunków atmosfe−
rycznych. 

Miejski Konserwator Zabytków, chcąc za−
chować zabytkową materię malowidła, zde−
cydował o jego transferze. Prace w dniach
18–20 grudnia wykonała Marta Skowrońska,
konserwator dzieł sztuki z Torunia. Zadanie
było tym trudniejsze, iż postanowiono nie
dzielić reklamy na fragmenty, ale przenieść ją
w całości. Zabieg składał się z kilku etapów.
Najpierw oczyszczono powierzchnię malowi−

dła, wykonano jego wstępną reperację, a na−
stępnie zaimpregnowano warstwę malarską.
Później nałożono kilka warstw licowania
z bawełnianych tkanin z użyciem spoiwa, by
zabezpieczyć reklamę przed uszkodzeniem
podczas przenoszenia. Następnie oddzielono
od ceglanego muru malowidło i zakonserwo−
wano jego drugą stronę. Tak zabezpieczony
płat przełożono na zastępcze podłoże. 

Dalsze zabiegi konserwatorskie będą już pro−
wadzone w pracowni w Toruniu i w Malborku.
Koszt całego przedsięwzięcia to 14 tys. zł.

Odnowiona reklama powróci do Płocka na
początku lutego i będzie przechowywana
w Muzeum Mazowieckim. W planach jest tak−
że rekonstrukcja brakującego fragmentu malo−
widła. 

Urząd Miasta Płocka dziękuje firmie VEC−
TRA za pomoc w przeprowadzeniu transferu
reklamy. mk

Przedwojenna reklama 

Lada dzień rozpocznie pracę komisariat na
Podolszycach. Ma już swojego szefa – obo−
wiązki komendanta powierzone zostały komi−
sarzowi Markowi Majewskiemu

– To nowe i duże wyzwanie – komisarz nie
ukrywa pewnej tremy. – Chciałbym stworzyć
jednostkę, która nie tylko będzie skutecznie za−
pewniała bezpieczeństwo mieszkańcom po−
dległych jej osiedli, ale stanie się miejscem
przyjaznym dla ludzi.

Komisariat roztoczy pieczę nad terenami od
torów aż po wschodnie granice miasta. Podle−
gać mu będą także posterunki w Radzanowie
i Słupnie.

Załoga komisariatu jest już skompletowana.
Na Podolszyce przejdzie 35 osób. Będzie cały
rewir dzielnicowych – osiem osób i kierownik.
Całodobowe dyżury pełnić będzie zespół dy−

żurnych, jest w nim pięć osób. Wraz z nimi na
okrągło mają pracować funkcjonariusze z zes−
połu kryminalnego – w sumie jest ich dziewię−
ciu. Funkcjonariusze, dysponujący pięcioma
samochodami, będą mogli szybciej dotrzeć,
a tym samym skuteczniej interweniować
w tym rejonie miasta.

Największe problemy tego terenu to kradzieże
samochodów i włamania do nich (zwłaszcza na
wiecznie zatłoczonych parkingach przed super−
marketami), korki na Wyszogrodzkiej, kradzieże
kieszonkowe w sklepach. No i kłopoty z mło−
dzieżą: wymuszenia, narkotyki…

Komisarz M. Majewski w policji pracuje od
1991 roku (cały czas w Płocku). Najpierw był
w sekcji dochodzeniowo−śledczej, od 2004 roku
był kierownikiem referatu II sekcji dochodze−
niowo−śledczej. Opr. (j)

Komisariat na Podolszycach

Kto widział?
Rodzina i policja proszą o pomoc w odna−

lezieniu 20−letniej kobiety, która w środę 2
stycznia o godz. 16.30 wyszła z domu i dotąd
nie dała znaku życia.

Zaginiona jest wysoką, szczupłą osobą.
Miała przy sobie telefon komórkowy, ale nie
odbiera połączeń. Ubrana była w czarną kur−
tkę do kolan (z materiału) i dżinsowe spodnie.

Rysopis: wzrost – 170 cm, waga – 50 kg,
czarne włosy średniej długości, oczy niebie−
skie, twarz pociągła.

Ktokolwiek widział tę osobę lub ma o niej
jakieś informacje, proszony jest o kontakt
z policją pod nr. 266 15 66 (zespół poszuki−
wań) lub 997. (j)

Wiesbaden 
stolicą Hesji

W artykule „Kosmiczne Darmsta−
dium” (SP nr. 1/181) uczyniłem stolicą
Hesji – jednego z 16 krajów związko−
wych RFN – Darmstadt. Faktycznie – na
co zwrócił uwagę nasz czytelnik – fun−
kcje stołeczne w tym landzie pełni Wies−
baden. Darmstadt jest jedynie miastem
na prawach powiatu i jeśli można tu mó−
wić o stołeczności to w przypadku Re−
gierungsbezirk, czyli tzw. Rejencji Dar−
mstadt (jednej z trzech niemieckiego
kraju związkowego Hesja). Tu mieści się
główny urząd rejencyjny i prezydium.
Samo słowo regierungsbezirk oznacza
dosłownie okręg rządowy lub admini−
stracyjny w kilku krajach związkowych
Niemiec, który podległa rządowi krajo−
wemu. Na czele rejencji stoi jej prezy−
dent (Regierungspräsident). 

Radosław Łabarzewski
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Powiększona i odnowiona czytelnia
główna Biblioteki Towarzystwa Nauko−
wego Płockiego została otwarta po
dwóch miesiącach remontu, tydzień
przed Bożym Narodzeniem. Prace, któ−
re były możliwe dzięki wsparciu finan−
sowemu PKN ORLEN, objęły m.in. ma−
lowanie, wymianę wykładzin, wyburze−
nie niektórych ścian, retusz katalogów
oraz modernizację sieci światłowodo−
wej i instalacji elektrycznej. Do czytelni
zostały przeniesione czasopisma i czte−
ry stanowiska multimedialne, przy któ−
rych czytelnicy będą mogli korzystać
z cyfrowych wersji czasopism, książek
oraz dokumentów. Udział finansowy
miała też Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica, która pokryła m.in. koszty

monitoringu. Ma on zapewnić większe
bezpieczeństwo zarówno zbiorom, jak
i czytelnikom korzystającym z bibliote−
ki. Pracownicy będą mogli obserwować
na monitorze większość ogólnodostęp−
nej powierzchni biblioteki. Obraz bę−
dzie przekazywany z sześciu kamer
umieszczonych w różnych punktach bu−
dynku.

Biblioteka im. Zielińskich TNP zosta−
ła założona w 1820 roku i jest siódmą
z kolei wśród najstarszych bibliotek
w Polsce. Posiada status biblioteki nau−
kowej i należy (na mocy ustawy z dnia
27 czerwca 1997 roku) do elitarnego
grona 55 bibliotek, tworzących Narodo−
wy Zasób Biblioteczny.

(op. rł)

Nie tylko Boża Opatrzność, ale i system monitorujący czuwa teraz
nad czytelnią Biblioteki im. Zielińskich. Przed świętami zakończył
się jej remont. 

Dom Pod (podwójną)
Opatrznością

W związku z realizacją projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie miasta Płocka”, współfinanso−
wanego ze środków Unii Europejskiej,
trwają prace przygotowawcze do realiza−
cji budowy kanalizacji sanitarnej na tere−
nie osiedli: Góry i Ciechomice wraz z po−
dłączeniem do oczyszczalni ścieków
w Maszewie.

Jak informuje prezes Wodociągów
Płockich – Marek Naworski, budowa ka−
nalizacji w tym rejonie planowana jest
w ulicach: Tęczowa, Janówek św. Fau−
styny, Ciechomicka, Ziołowa, Lawendo−

wa, Rumiankowa, Miętowa Herbaciana,
Tymiankowa, Pedagogiczna, Edukacyj−
na, Wakacyjna, Nauczycielska, Seme−
stralna, Góry, Łącka, Nowoosiedlowa,
Przyszkolna. Długość kanałów sanitar−
nych wyniesie około 16 km, natomiast
rurociągów tłocznych około 7,5 km. Sza−
cunkowy koszt zadania wyniesie około
50 mln złotych.

Przewidywany termin ogłoszenia
przetargu na wykonanie projektu budo−
wlanego to I−II kwartał br. zaś realizacja
robót budowlanych zaplanowana na lata
2010−2012. (j)

Kanalizacja za 4 lata
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Do końca maja potrwają prace przy
przebudowie ulicy Krakówka na osiedlu
Radziwie.

Obecnie Krakówka ma nawierzchnię
wykonaną z trylinki. Po stronie zachod−
niej ulicy, do skrzyżowania z ulicą Spo−
kojną, znajduje się nowo powstały chod−
nik z kostki betonowej. Prace będą pro−
wadzone na odcinku o długości 550 m
– od ulicy Dobrzykowskiej w kierunku
południowym. Do wykonawcy inwestycji

będzie należało ułożenie asfaltowej na−
wierzchni jezdni i chodnika z kostki beto−
nowej po stronie wschodniej Krakówki.
Przewidziano również budowę zatoki
parkingowej o długości 24,5 m przy
cmentarzu oraz zjazdów do przylegają−
cych posesji. 

Zadanie wykona wyłoniona w prze−
targu firma PEKUM S.A. z Gostynina.
Koszt inwestycji to 1.687.184,29 zł
brutto. mk

Asfalt zamiast trylinki

Budżet województwa na 2008 rok
jest największym dotychczasowym
budżetem Mazowsza. Łączna kwota
wydatków wynosić będzie prawie 3,4
mld zł, z czego aż 34,3 proc. przezna−
czono na inwestycje. Najwięcej środ−
ków zaplanowano na transport i łącz−
ność – 1,2 mld zł. Na ochronę zdrowia
i działania z zakresu polityki społecz−
nej przeznaczono łącznie ponad 281
mln zł. Kolejne 70 mln zł na ten cel
zapisano w rezerwie celowej. Na kul−
turę i ochronę dziedzictwa narodowe−
go zarezerwowano natomiast 178 mln
zł, a na oświatę i wychowanie – 148,5
mln zł. 

Tegoroczny budżet jest większy od
ubiegłorocznego o przeszło pół mld zł
i wyniesie 3,3 mld zł. Dzięki tej sytua−
cji możliwe będzie przeznaczenie wię−

kszych środków na inwestycje, które
obejmą aż 34,3 proc. środków. 

– Tegoroczny budżet jest z całą pew−
nością prorozwojowy. W związku z or−
ganizacją Euro 2012 dodatkowe fundu−
sze zostaną przeznaczone na infrastruk−
turę drogową i kolejową. Na ten cel
przeznaczonych zostanie 420 mln zł
więcej, aniżeli przed rokiem – powie−
dział marszałek województwa mazo−
wieckiego, Adam Struzik.

Wśród wojewódzkich wydatków zna−
lazły się także inwestycje związane
z Płockiem. Największą kwotę, bo 16,4
mln złotych przeznaczono na przebudo−
wę drogi nr 567 Płock – Góra. Ponad 12
mln złotych zarezerwowano na budowę
małej obwodnicy Gostynina, a ponad 5,6
mln na dalszą rozbudowę Muzeum Ma−
zowieckiego w Płocku. Opr. (j)

Rekordowy budżet Mazowsza 

Ruszają prace przy budowie ul. Stocz−
niowej na osiedlu Radziwie. W postępo−
waniu przetargowym została wybrana
oferta Zakładu Instalacji Sanitarnych
Tech−Instal. Firma wykona prace za 
1.425.286.76 zł brutto. Na wywiązanie
się z zadania ma czas do 30 września
2008 r.

Stoczniowa łączy ul. Popłacińską
z ul. Zieloną. Zgodnie z projektem

wykonana zostanie najpierw kanaliza−
cja deszczowa, rozbudowana istnieją−
ca sieć oświetlenia ulicznego oraz
przebudowana linia telefoniczna. Na−
stępnie wykonawca zajmie się na−
wierzchnią ulicy. Wybuduje asfaltową
jezdnię o szerokości sześciu metrów
z obustronnymi chodnikami z kostki
betonowej.

mk

Między Popłacińską a Zieloną

Trzy kolejne ulice na osiedlu Imielnica
mają nową nawierzchnię.

Czereśniowa, Jabłoni, Porzeczkowa
to ulice na osiedlu domków jednoro−
dzinnych. Rozpoczęte w czerwcu pra−
ce objęły ułożenie kanalizacji sanitar−

nej oraz budowę polbrukowych chod−
ników i jezdni. 

Inwestycję realizowało Konsorcjum
firm BBP Trakt i PPHU Energo. Koszt
przedsięwzięcia to ponad 900 tys. zł.

mk

Owocowe ulice

Partnerstwo publiczno – prywatne
w usługach miejskich było tematem
dziewiątego szkolenia CIFAL, które
odbyło się na początku grudnia. 
W szkoleniu brali udział przedstawi−
ciele Polski, Serbii, Rumunii, Bułgarii
i Albanii, głównie kadra kierownicza
urzędów miast, przedstawiciele insty−
tucji publicznych i prywatnych, urzęd−
nicy odpowiedzialni za usługi miej−
skie, planiści i ci, którzy są bezpośred−
nio zaangażowani w problematykę
partnerstwa publiczno−prywatnego.
Każde szkolenie to okazja do wymia−

ny informacji w zakresie szeroko ro−
zumianego partnerstwa międzysekto−
rowego.

Organizatorami spotkania byli: CI−
FAL Płock Międzynarodowe Cen−
trum Szkoleniowe dla Władz Lokal−
nych z Europy Środkowej i Wschod−
niej, Program Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań
(UNITAR), Urząd Miasta Płocka,
Program Organizacji Narodów Zjed−
noczonych ds. Rozwoju (UNDP),
PKN ORLEN oraz VEOLIA Environ−
nement. (bp)

CIFAL o usługach 
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*XVIII SESJA RADY MIASTA*XVIII SESJA RADY MIASTA*XVIII SESJA RADY MIASTA*XVIII SESJA RADY MIASTA*XVIII SESJA RADY MIASTA*

1. UCHWAŁA NR 261/XVIII/07 w spra−
wie uchwalenia budżetu miasta Płocka
na rok 2008,

2. UCHWAŁA NR 262/XVIII/07 w spra−
wie zmian w budżecie miasta Płocka
na 2007 rok,

3. UCHWAŁA NR 263/XVIII/07 w spra−
wie wydatków budżetu miasta Płocka,
które w 2007 roku nie wygasają z up−
ływem roku budżetowego,

4. UCHWAŁA NR 264/XVIII/07 w spra−
wie wydania opinii dotyczącej lokali−
zacji ośrodka gier (salon gier na auto−
matach) w Płocku przy Alejach Floria−
na Kobylińskiego 4,

5. UCHWAŁA NR 265/XVIII/07 w spra−
wie zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07
Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja
2007 r.,

6. UCHWAŁA NR 266/XVIII/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie

przez Ośrodek Opiekuńczo – Wycho−
wawczy w Płocku umów na okres
przekraczający rok budżetowy,

7. UCHWAŁA NR 267/XVIII/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej w Płocku umów na okres prze−
kraczający rok budżetowy, 

8. UCHWAŁA NR 268/XVIII/07 w spra−
wie przyjęcia planów pracy stałych
Komisji Rady Miasta Płocka na 2008
rok, 

9. UCHWAŁA NR 269/XVIII/07 w spra−
wie przyjęcia ramowego planu pracy
Rady Miasta Płocka na 2008 rok, 

10. UCHWAŁA NR 270/XVIII/07
w sprawie wyrażenia zgody na zawar−
cie porozumienia międzygminnego
w zakresie prowadzenia gminnego
transportu zbiorowego,

11. UCHWAŁA NR 271/XVIII/07
w sprawie wyrażenia zgody na za−
warcie umów z organizacjami poza−
rządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na okres przekraczający
rok budżetowy. 

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XVIII 
sesji w dniu 28 grudnia 2007 roku:

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o rzetelne uzupełnienie informacji
w sprawie kosztów kampanii „Tumska
salonem miasta”. 2/ Proszę o informację,
dotyczącą poniesionych kosztów na pro−
mocję koncertu „Cisza, noc i sny..” Zbi−
gniewa Preisnera.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Z ja−
kiego powodu wprowadzono ograniczenie
prędkości do 40 km/godz. w okolicy skrzy−
żowania ulic: Dobrzyńskiej i Traktowej? 
2/ Jakie dodatkowe koszty poniesie miasto
w związku z otrzymaną darowizną od PKN
Orlen w postaci Wisły Płock wraz ze sta−
dionem? 3/ Proszę o informację, na jakim

etapie są prace przy tworzeniu pracowni he−
modynamiki w szpitalu miejskim. 4/ Re−
mont mostu w ul. Dobrzyńskiej (powię−
kszające się zadolenie). 5/ Wnoszę o uru−
chomienie sygnalizacji świetlnej na rondzie
w al. Piłsudskiego przy zjeździe na drugą
przeprawę mostową i rozważenie dodatko−
wego oznakowania.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego Płocka Orkiestra Symfonicz−
na nie wzięła udziału w koncercie Preis−
nera w katedrze?

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Do−
tyczy karnetów na lożę honorową (10
szt.) oraz biletów na mecze piłkarskie
przeznaczone na akcje społeczne organi−
zowane przez miasto (20 szt.), wynikają−
cych z „pakietu świadczeń reklamo−
wych”, zawartego pomiędzy Miastem
Płock a Wisłą Płock. Do kogo trafiły i kto
podejmował decyzje? Opr. (j)

Interpelacje
i zapytania radnych
zgłoszone między sesjami 
i podczas XVIII sesji Rady Miasta Płocka
w dniu 28 grudnia 2007 roku:

W tym czasie zajmować się będą następu−
jącymi tematami:

29 stycznia – analiza finansowa Komuni−
kacji Miejskiej Płock

– aktualna informacja na temat zagospoda−
rowania placu Nowy Rynek oraz budowy in−
nych obiektów wielkopowierzchniowych.

26 lutego – informacja z realizacji uchwa−
ły Rady Miasta w sprawie łagodzenia skut−
ków bezrobocia. 

18 marca – przyjęcie sprawozdania z dzia−
łalności Miejskiego Rzecznika Konsumen−
tów za 2007 rok.

29 kwietnia – sprawozdanie z wykonania
budżetu Płocka za 2007 rok

– udzielenie absolutorium Prezydentowi
Płocka za 2007 rok

27 maja – informacja Wojewódzkiego In−
spektora Ochrony Środowiska o stanie środo−
wiska na obszarze województwa

– ocena estetyki miasta, stan zieleni miej−
skiej oraz Skarpy Wiślanej

– Płockie Nabrzeże Wiślane – omówienie
całokształtu inwestycji

– rozliczenie inwestycji pn. „Umocnie−
nie Skarpy Wiślanej na odcinku od hotelu
Starzyński do katedry wraz z budową am−
fiteatru”.

24 czerwca – informacja nt. „Osoba nie−
pełnosprawna w społeczności lokalnej”

– Informacja o waloryzacji płac nauczycie−

li oraz pracowników administracji i obsługi
w jednostkach podległych Urzędowi Miasta

lipiec – przerwa urlopowa
26 sierpnia – realizacja polityki rewitaliza−

cji Płocka za lata 2006−2007 przez spółki
MTBS, ARS oraz z budżetu miasta (współ−
praca z właścicielami kamienic)

– sprawozdanie z działalności spółki Płoc−
ki Zakład Opieki Zdrowotnej za 2007 rok.

30 września – informacja z wykonania bu−
dżetu Płocka za I półrocze 2008 roku

– informacja z realizacji uchwały Rady
Miasta w sprawie łagodzenia skutków bezro−
bocia

– informacja nt. funkcjonowania spółki
Wisła Płock za I półrocze 2008 roku.

28 października – informacja i ocena sta−
nu bezpieczeństwa publicznego w Płocku za
2007 rok

– ocena realizacji uchwały Rady Miasta
o współpracy ze szkołami wyższymi.

25 listopada – perspektywy pozyskiwania
środków zewnętrznych na inwestycje miej−
skie (miasto i spółki miejskie).

30 grudnia – przyjęcie budżetu Płocka na
2009 rok

– przyjęcie planu pracy Rady na 2009 rok
– przyjęcie planów pracy komisji Rady na

2009 rok.
Podczas wszystkich sesji zaplanowano

także „sprawy różne”. (m.d.)

Na grudniowej sesji radni przyjęli ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok

Plan pracy Rady
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dokończenie ze str. 1

– Nie uwzględniliśmy tego w planie fi−
nansowym, gdyż musimy wyjaśnić prawa
do własności terenu, na których miałyby
się te boiska znajdować – wyjaśniał Pre−
zydent.

Radni zaproponowali także, aby w bu−
dżecie miasta na 2008 rok znalazły się pie−
niądze na remont (wymianę dachu, okien,
remont elewacji i wykonanie drenażu)
Szkoły Podstawowej nr 23. – Do zakresu
remontów dopisano drenaż i wzmocnienie
fundamentów placówki, gdyż to jest naj−
ważniejsze, choć kosztować będzie najwię−
cej – mówił Mirosław Milewski. – Dopiero
po wykonaniu tych prac zostanie wyremon−
towany chodnik przy tej szkole, o który pro−
sili członkowie Komisji Polityki Społecznej.

Radni zgłosili również wniosek o re−
mont Placu Obrońców Warszawy. Chcie−
li, aby zostały wyremontowane fontanny,
zmodernizowane chodniki oraz alejki.
Prezydent obiecał, że na jednej z najbliż−
szych sesji Rady Miasta punkt ten zosta−
nie dopisany do zadań Miejskiego Zarzą−
du Dróg i być może, że jeszcze w 2008
roku powstanie koncepcja nowego placu. 

Uwzględniony został wniosek ustawie−
nia sygnalizacji świetlnej obok strażnicy
na Podolszycach na skrzyżowaniu ul. Ar−
mii Krajowej i Walecznych. 

W 2008 roku nie będzie jednak budo−
wana hala sportowa przy Zespole Szkół
Budowlanych nr 1 przy ul. Mościckiego.
– Mamy opracowany harmonogram bu−
dowy i remontów hal, warsztatów i boisk
i według niego pracujemy – wyjaśniał

Prezydent. – ZSB nr 1 jest w nim uw−
zględniony, ale nie w 2008 roku. 

Małgorzata Lewandowska z Lewicy
i Demokratów apelowała, aby w budżecie
znalazły się pieniądze na podwyżki dla
pracowników administracji i obsługi za−
trudnionych w placówkach oświatowo−
wychowawczych. Chciała ona, aby płace
zwaloryzować o 2,3 proc., a dodatkowo,
aby pracownicy dostali po 8 proc. podwyż−
ki. – Coroczna waloryzacja jest ujęta w re−
zerwie budżetowej, ale podwyżki mogą być
mniejsze – mówił Mirosław Milewski. 

Elżbieta Gapińska z Platformy Obywa−
telskiej domagała się, aby wymienić in−
stalację elektryczną w Szkole Podstawo−
wej nr 17. – Koszt wynosi około 450 tysię−
cy złotych, ale jest to konieczne, aby za−
pewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczy−
cielom – mówiła. 

Propozycja ta została uwzględniona
i zostanie wpisana do zadań remonto−
wych w 2008 roku.

Tomasz Maliszewski zaproponował,
aby 100 tys. złotych przeznaczyć na orga−
nizowany w Płocku po raz pierwszy od
wielu lat Tour de Pologne. – Gdyby
w ciągu roku okazało się, że pieniędzy na
to zabraknie, to wtedy środki zostaną
przesunięte z innych zadań – mówił za−
stępca prezydenta Piotr Kubera. – Teraz
nie ma sensu zwiększać pieniędzy przez−
naczonych na ten cel. 

Po wysłuchaniu wszystkich propozycji,
przedstawiciele klubów wypowiedzieli się
o budżecie. Klub radnych Lewicy i Demo−
kratów stwierdził, że będzie głosował
przeciw zaproponowanemu budżetowi.
Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Prawo
i Sprawiedliwość zdecydowały się głoso−
wać za przyjęciem budżetu, natomiast
Platforma Obywatelska postanowiła
wstrzymać się od głosu. W ostatecznym
głosowaniu 13 radnych było za przyjęciem
budżetu, sześciu było przeciw, a pięciu
wstrzymało się od głosu. M.D.

Na co wydamy pieniądze
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Miejski Urząd Pracy tymczasowo
ma swą siedzibę na parterze budynku
PUP przy ulicy Kostrogaj 1. Od
stycznia Miejski Urząd Pracy jest
czynny: od poniedziałku do piątku od
godz. 7.30. do 15.30. 

Przyjęcia interesantów: od godz. 8
do 15. 

Miejski Urząd Pracy utworzony zo−
stał na potrzeby mieszkańców Płocka.
Powiatowy Urząd Pracy obsługiwał
bowiem zarówno miasto, czyli powiat
grodzki jak i powiat ziemski. Fun−
kcjonowanie Miejskiego Urzędu Pra−

cy pozwoli dokładniej określić po−
trzeby i znaleźć sposoby rozwiązania
problemu bezrobocia w mieście.
Płocczanie będą mieli lepszy dostęp
do projektów pozwalających posze−
rzać kwalifikacje zawodowe, czy pro−
gramów stażowych. Funkcjonowanie
Miejskiego Urzędu Pracy ułatwi rów−
nież pozyskiwanie dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej. MUP do−
celowo będzie miał swą siedzibę
w dawnym budynku Petrobudowy,
przy ul. 3 Maja 16. 

ag

MUP na Kostrogaju

Oddział Spraw Obywatelskich przypo−
mina, że termin ważności książeczko−
wych dowodów osobistych upływa 31
marca 2008 roku, jednak już od 1 stycz−
nia dokumenty te nie uprawniają do
przekraczania granic Rzeczypospolitej
Polskiej.

Kto złożył wniosek o wymianę dowo−
du do końca 2007 roku ma gwarancję
otrzymania nowego dokumentu przed 31
marca br. Spóźnialscy takich gwarancji
nie mają, bo czas oczekiwania na nowy
dowód wynosi około 2 miesięcy.

Dotychczas dowody osobiste wymie−
niło około 93 tysiące płocczan. Jeszcze 5

tysięcy mieszkańców naszego miasta
posługuje się starymi dokumentami.
Wniosek o wydanie nowego powinni jak
najszybciej złożyć w Biurze Obsługi
Klienta (ul. Zduńska 3 stan. Nr 3) co−
dziennie w godz. 7.30 – 15, w środy 9.30
– 17 (tel.024/367 15 61). Odbiór dowo−
dów osobistych odbywa się w pok. nr 12
(wejście od Starego Rynku), tel. 024/
367 17 33.

Szczegółowe informacje, dotyczące
wymiany dowodu osobistego można zna−
leźć na stronie www.bip.pl (Lista spraw –
Oddział Spraw Obywatelskich – wyda−
wanie dowodów osobistych). Opr. (j)

Na stary dowód 
nie przejedziesz

Do końca stycznia można przesy−
łać zgłoszenia na konkurs o Laur
Marszałka za Najlepszy Produkt
Żywnościowy na Mazowszu. O tytuł
ubiegać się mogą wyroby piekarni−
cze, cukiernicze, wędliny, sery,
przetwory owocowe i warzywne,
a także miody oraz napoje.

Konkurs skierowany jest do firm
sektora spożywczego oraz do indy−
widualnych producentów i wytwór−
ców. Jego celem jest promocja naj−
zdrowszych i najlepszych tradycyj−
nych produktów żywnościowych,
wytwarzanych na Mazowszu. 

Konkurs podzielony jest na dwie
kategorie: mazowiecki produkt
żywnościowy oraz mazowiecki
produkt tradycyjny i naturalny.
W obu kategoriach oceniane będą:
wyroby piekarnicze i cukiernicze,
wyroby mączne, wędliny, przetwo−
ry mięsne, sery i inne przetwory
mleczne, przetwory owocowe i wa−
rzywne, miody oraz napoje. 

W kategorii mazowiecki produkt
tradycyjny i naturalny mogą wziąć
udział produkty wytwarzane bez
udziału środków chemicznych, we−

dług tradycyjnej receptury. Surowce
do tych produktów mogą pochodzić
z upraw ekologicznych lub rolnictwa
zintegrowanego. 

W konkursie mogą wziąć udział
nie tylko firmy komercyjne, ale rów−
nież organizacje, zajmujące się wy−
twarzaniem żywności na mniejszą
skalę, takie jak: koła gospodyń wiej−
skich, stowarzyszenia, gospodarstwa
agroturystyczne i ekologiczne oraz
osoby fizyczne. Koniecznym jest,
aby działalność uczestników była
udokumentowana certyfikatami, dy−
plomami, zaświadczeniami lub inny−
mi dokumentami, potwierdzającymi
prezentację produktu na różnego ro−
dzaju targach i wystawach. Ważne
także, aby zgłoszony produkt był
powtarzalny, co umożliwi jego pro−
mocję po konkursie. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do
końca stycznia 2008 roku w Urzę−
dzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.

Regulamin oraz karta zgłoszenio−
wa dostępne są na stronie interneto−
wej www.mazovia.pl 

Opr. (j)

MAZOWIECKIE SMAKOŁYKI

Chodzi m.in. o prowadzenie profilakty−
ki uzależnień, przeciwdziałania przemo−
cy w rodzinie oraz promocję zdrowego
stylu życia. Komisja konkursowa przyz−
nała dotacje na prowadzenie 6 Klubów
Profilaktyki Środowiskowej oraz Ośrod−
ka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Sześć organizacji uzyskało w sumie po−
nad 2 mln zł dofinansowania na lata 2008
– 2010. Najwięcej, bo ponad 660 tys. zł
dostało Stowarzyszenie Kai Kairos na
dwa zdania: prowadzenie Klubu „Szufla−
da” i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uza−
leżnień. 

Trzyletnie umowy to novum we współ−
pracy z organizacjami pozarządowymi,

motywowane tym, że większość zadań
ma długofalowy charakter. Dłuższe umo−
wy pozwolą na prawidłowe i ciągłe fun−
kcjonowanie placówek prowadzonych
przez te organizacje, bez konieczności
corocznego ogłaszania konkursu. Poza
tym organizacje wyłonione w konkursie
współpracują z miastem od wielu lat i po−
siadają doświadczenie w prowadzeniu te−
go typu klubów i ośrodków. 

Oto pozostałe organizacje, które uzy−
skały dofinansowanie: Zarząd Miejski
TPD, Katolickie Stowarzyszenie Pomo−
cy im. Brata Alberta oraz 3 parafie: św.
St. Kostki, Ducha Świętego, Św. Bene−
dykta. (rł)

Urząd Miasta Płocka rozstrzygnął otwarty konkurs w zakresie po−
mocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życio−
wej dla organizacji pozarządowych i podpisał z nimi...

Umowy na 3 lata 

Od 1 stycznia 2008 r. weszły w życie no−
we zasady rozliczania składek od osób pro−
wadzących pozarolniczą działalność gospo−
darczą, które mają ustalone prawo do renty
z tytułu niezdolności do pracy (rencistów).
Zmiany te są efektem nowelizacji ustawy
o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia
15 czerwca 2007 r. Oznacza to, iż renciści
prowadzący działalność gospodarczą, od 1
stycznia 2008 r. – obok dotychczasowej
składki na ubezpieczenie zdrowotne – obo−
wiązkowo podlegają ubezpieczeniom: eme−
rytalnemu i rentowemu z tytułu tej działalno−
ści, do czasu ustalenia prawa do emerytury.
Składki te będą jednak refundowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie−
pełnosprawnych.

Obowiązek ubezpieczeń będzie dotyczył
również ubezpieczenia wypadkowego i skła−
dek na Fundusz Pracy (składki te finansują
sami renciści). Natomiast ubezpieczenie cho−
robowe jest dobrowolne – tak jak w dotych−
czasowych uregulowaniach można do niego
przystąpić na swój wniosek.

Zatem rencista prowadzący działalność
gospodarczą powinien dokonać w ZUS wy−
rejestrowania z datą 1 stycznia 2008 r. z ubez−
pieczenia zdrowotnego, a następnie zareje−

strować się (z tą samą datą) jako płatnik skła−
dek do ubezpieczeń: zdrowotnego, społecz−
nych i FP.

Powyższe zasady dotyczą osób, mających
ustalone decyzją ZUS prawo do renty z tytu−
łu niezdolności do pracy z systemu po−
wszechnego, przyznane na podstawie ustawy
z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach
z FUS oraz ustawy z dnia 30.10.2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad−
ków przy pracy i chorób zawodowych.

Od 1 stycznia 2008 r. także pracodawcy
będą płacić pełne składki za zatrudnionych
niepełnosprawnych pracowników. Oznacza
to, iż począwszy od składek na ubezpieczenie
społeczne należnych za okres od 1 stycznia
2008 r. płatnicy składek zobowiązani są za
osoby niepełnosprawne rozliczać i opłacać
składki na zasadach ogólnych, obowiązują−
cych dla pozostałych ubezpieczonych.

Refundacją przez PFRON objęte będą te
same składki na ubezpieczenia społeczne,
które do 31.12.2007 objęte były dofinanso−
waniem.

Powyższe zasady funkcjonują pod warun−
kiem opłacenia składek w pełnej wysokości
i w obowiązującym terminie.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

ZUS informuje

Zmiany w ubezpieczeniach 

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje
Polska Klasyfikacja Działalności
(PKD 2007), wprowadzona rozporzą−
dzeniem Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r. (Dz.U. 251 poz. 1885
z dnia 31 grudnia 2007 r.) – z okre−
sem równoległego stosowania do−
tychczasowej klasyfikacji do końca
2009 r.

Nowotworzone podmioty powinny
rejestrować swoją działalność wg no−
wej klasyfikacji PKD 2007. Wszyst−
kie informacje dostępne są na stronie
internetowej GUS http://www.stat.gov.pl/
/wyszukiwarka/pkd_07/pkd_07.htm.

Zmiany klasyfikacji są wynikiem
dostosowywania statystyki europej−
skiej (w tym polskiej) do standar−
dów obowiązujących na poziomie
światowym. Dodatkowo, ze wzglę−
du na duże tempo zmian zachodzą−
cych we wszystkich obszarach gos−

podarki oraz szybki rozwój nowych
dziedzin, szczególnie tych związa−
nych z usługami i technologiami in−
formacyjnymi i komunikacyjnymi,
zmiany w ramach PKD 2007 wyko−
rzystano do poprawy jakości klasy−
fikacji w kontekście opisywanej rze−
czywistości gospodarczej.

Przeklasyfikowanie podmiotów
obejmować będzie przypisanie odpo−
wiednich symboli nowej klasyfikacji
do wykonywanych przez nie działal−
ności, co oznacza konieczność zmiany
np. statutów przedsiębiorstw (w przy−
padkach gdy odwołują się do klasyfi−
kacji), ale nie będzie potrzeby zmiany
numerów REGON (pieczątek, dru−
ków, innych dokumentów).

Przeklasyfikowanie podmiotów
dokonane zostanie sukcesywnie
w okresie od lipca 2008 r. do końca
2009 r. GUS

Zmiana klasyfikacji działalności 

PKD 2007
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Prawie 12 tysięcy złotych stracił płoccza−
nin, który w internetowej poczcie znalazł ko−
respondencję z banku. – Mężczyzna nie po−
dejrzewając oszustwa wysłał pod wskazany
w mailu adres informacje o swoim koncie
– opowiada Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Niedługo zorientował się, że
nie ma swoich pieniędzy.

Oszuści, podszywając się pod pracowni−
ków banku, rozsyłają do jego klientów mai−
le z prośbą o podanie informacji, np. nume−
rów kodów dostępu czy numerów kont.
– Piszą, że to w celu kontroli albo, że była ja−
kaś awaria lub zaistniała potrzeba weryfika−
cji danych – mówi Gierula. – Posiadaczowi
konta wydaje się, że wszystko jest prawdą,
bo oszuści piszą językiem bankowców.
Wszystko to ma uwiarygodnić dodatkowo

zamieszczony w mailu link do strony banku,
która wygląda jakby rzeczywiście należała
do naszego banku.

Po wejściu na tę stronę, właściciel konta
musi podać swoje dane osobowe, hasła i ko−
dy dostępu. Wszystko to trafia do oszustów,
którzy bez najmniejszego problemu już na
prawdziwej witrynie internetowej mogą do−
stać się do kont, poznać ich zawartość i wy−
czyścić do zera.

Każdy kto obsługuje swoje konto w inter−
necie musi pamiętać, że banki nigdy nie wy−
syłają takiej korespondencji pocztą mailową
i nie żądają żadnych poufnych informacji.
Dlatego w żadnym przypadku nie należy od−
powiadać na takiego maila. W razie wątpli−
wości należy natychmiast skontaktować się
z bankiem lub powiadomić policję. (m.d.)

Strzeż swoje konto

– akcję pod takim hasłem przeprowadzili na
płockich ulicach policjanci. Tym razem kie−
rowcy mogli być zadowoleni, bo po zatrzy−
maniu nie dostawali mandatów, ale breloczki
z hasłem akcji. 

Patrol policji stał na al. Piłsudskiego i na
Wyszogrodzkiej. Zatrzymanych kierowców
poddawano rutynowej kontroli, badano także
ich trzeźwość alkotestem. Nietęgą minę miał
tylko kierowca poloneza, który jechał bez za−
piętych pasów. – To przez roztargnienie – tłu−
maczył policjantce i odetchnął z wyraźną ul−
gą, kiedy usłyszał, że tym razem skończy się
na pouczeniu. – Oczywiście, że nie będę pro−
wadził po pijanemu, nigdy tak nie robię – za−
pewnił, kiedy dostał i obejrzał breloczek.

Policja zapowiada, że takie akcje będą
powtarzane. (m.d.)

Prowadzę, jestem trzeźwy

Tragiczny finał w Płocku miała podróż
mieszkanki Włocławka z Warszawy. 2
stycznia, ok. godz. 22.40 dyżurny płockiej
policji otrzymał zawiadomienie, że zaginę−
ła 19−latka. Miała ona wrócić do domu au−
tobusem z Warszawy, ale najprawdopo−
dobniej ok. 13.30 wysiadła w Płocku.
– Ponieważ nikt nie wiedział co się dzieje
z dziewczyną, zaczęły się poszukiwania
– opowiada Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Wytypowano miejsca,
w których należy szukać nastolatki, czyli
przede wszystkim dworce, przystanki auto−
busowe oraz okolice, gdzie nie raz ukrywa−
ła się młodzież.

Po godz. 1 w nocy patrol przejeżdżający
nad Wisłą, niedaleko starego mostu zoba−
czył leżącą na ziemi postać. – Młoda ko−
bieta, której wygląd odpowiadał rysopiso−
wi zaginionej, nie dawała oznak życia
– mówi Gierula. – Wezwany na miejsce le−
karz stwierdził, że dziewczyna żyje, ale jest
mocno wyziębiona. Poszukiwaną natych−
miast zabrano do szpitala, ale niestety po
dwóch godzinach 19−latka zmarła. 

Policja prowadzi w tej sprawie docho−
dzenie. Funkcjonariusze próbują ustalić,
jak doszło do tragedii, czy dziewczyna
z kimś się w Płocku spotkała i dlaczego
w ogóle wysiadła z autobusu. (m.d.)

Co robiła w mieście?

Poszukiwany
Ktokolwiek rozpoznaje mężczyznę ze zdjęcia, proszony jest o natych−

miastowe skontaktowanie się z policją. Mężczyzna jest sprawcą gwałtu,
do którego doszło 12 sierpnia 2007 roku w rejonie drogi nr 557, pomię−
dzy Gąbinem a Sannikami. Osoby, które wiedzą gdzie przebywa spraw−
ca lub mają jakiekolwiek informacje dotyczące tego zdarzenia, proszo−
ne są o kontakt pod numer telefonów: 024 266 15 40 lub 997. (m.d.)

* Na ul. Dworcowej w nocy policjanci zau−
ważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy
pakowali coś do bmw. Na widok funkcjo−
nariuszy jeden z nich uciekł, a drugi, 23−
letni mieszkaniec gminy Tłuchowo, został
zatrzymany. Okazało się, że w bagażniku
auta był m.in. złom metali kolorowych,
który został skradziony z pobliskiego
sklepu. Złapany rabuś trafił do aresztu,
a znaleziony towar oddano właścicielowi. 

* 71−letni kierowca lanosa potrącił na przej−
ściu dla pieszych przy ul. Łukasiewicza
dwie osoby, które z obrażeniami ciała tra−
fiły do szpitala.

* Na terenie Orlenu złapano płocczanina,
który do baku swojego samochodu zatan−
kował ciecz ropopochodną. Okazało się,
że mężczyzna prowadził swój proceder
na większą skalę. Na terenie elektrociep−
łowni znaleziono ukryte bańki plastiko−
we i metalowe, w których było 120 litrów
tej samej substancji.

* Na klatce schodowej przy ul. Sienkiewicza
znaleziono zwłoki mężczyzny. Prawdopo−
dobnie był bezdomny, a na jego ciele nie
znaleziono śladów, które mogłyby wska−
zywać na udział w śmierci osób trzecich. 

* Policjanci zatrzymali 33−letniego kierow−
cę Volkswagena Passata, który miał 2,7
promila alkoholu w wydychanym powie−
trzu. Do zdarzenia doszło na skrzyżowa−
niu ul. Tysiąclecia i Łukasiewicza. W rę−
ce policji wpadł także 38−letni kierowca
mercedesa, którego policjanci zatrzymali
przy ul. Dobrzyńskiej. W wydychanym
powietrzu miał 2,5 promila alkoholu.

* 18− i 30−letni mężczyźni wpadli w ręce po−
licji, gdy okradali piwnice przy ul. Słodo−
wej. Włamywacze spędzą najbliższe dwa
miesiące w areszcie, a potem za swoje
czyny odpowiedzą przed sądem. Grozi im
od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

* Dwóch mężczyzn w wieku 20 i 27 lat usiło−
wało wymusić 100 tys. zł haraczu od
przedsiębiorcy z gminy Mała Wieś. Spraw−
cy zostali aresztowani na trzy miesiące.

Grozi im do 10 lat pobawienia wolności. 
* Blisko cztery promile alkoholu w wydy−

chanym powietrzu miała matka dwulet−
niego chłopca, która zamiast opiekować
się dzieckiem wspólnie z mężem urządzi−
ła libację alkoholową. Rodzice dziecka
trafili do aresztu, a chłopiec do pogoto−
wia opiekuńczego. 

* Z ogródków działkowych przy ul. Do−
brzykowskiej złodzieje zabrali transfor−
mator wysokiego napięcia. Straty wynio−
sły kilkadziesiąt tysięcy złotych.

* Kierująca Fiatem Punto 25−letnia kobieta
wjechała na skrzyżowanie na czerwonym
świetle i zderzyła się z Fiatem Seicento.
22−latka, która siedziała za jego kierow−
nicą trafiła do szpitala. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Mickiewicza i Obrońców
Westerplatte.

* Z ul. Gintera zginął Volkswagen Passat. 
* Na ul. Bielskiej policjanci zatrzymali do

kontroli Fiata Seicento. Okazało się, że
jego 37−letni kierowca nie ma żadnych
dokumentów, a pierwsze badanie alkote−
stem wykazało, że mężczyzna ma 2 pro−
mile alkoholu w wydychanym powie−
trzu. Drugiego badania nie udało się fun−
kcjonariuszom przeprowadzić, bo męż−
czyzna wszczął awanturę. W związku
z tym trafił do aresztu, a samochód na po−
licyjny parking. 

* Przy ul. Hubalczyków 31−letni kierowca
Volkswagen Golfa potrącił kobietę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.
Mężczyzna był trzeźwy, ale jego auto tra−
fiło na policyjny parking, bo trzeba
sprawdzić układ hamulcowy, którego
awaria mogła być przyczyną wypadku. 

* 36−letni kierowca Opla Astry potrącił na
przejściu dla pieszych 5−letnią dziew−
czynkę, która trafiła do szpitala.

* 400 porcji narkotyków znaleźli policjanci
u 19−letniego płocczanina. Chłopak
przyznał się do rozprowadzania środków
odurzających. Grozi mu do pięciu lat
pozbawienia wolności. (m.d.)

Kronika policyjna

Tragiczny finał miała awantura w jed−
nym z bloków przy ul. Mickiewicza.
Przed południem dyżurny płockiej ko−
mendy policji odebrał zgłoszenie o zakłó−
caniu porządku. Wysłani na miejsce poli−
cjanci nie mogli wejść do mieszkania.
Z wnętrza dochodziły odgłosy awantury. 

– Natychmiast podjęto decyzję o wywa−
żeniu drzwi – relacjonuje Mariusz Gieru−

la, rzecznik prasowy policji. – W miesz−
kaniu funkcjonariusze znaleźli kobietę,
która leżała na podłodze. Miała widoczne
rany głowy.

W mieszkaniu był również 42−letni
mężczyzna, który miał także obrażenia
głowy, a obok niego leżał pistolet. 43−let−
nia żona płocczanina po przewiezieniu do
szpitala zmarła. (m.d.)

Strzały w mieszkaniu

W sobotę, 5 stycznia, policjanci z sekcji ru−
chu drogowego KMP w Płocku przeprowadzi−
li akcję „Taxi”. Wypisali 22 mandaty (od 50 do
200 zł) i odebrali 10 dowodów rejestracyj−
nych.– To nasze rutynowe działania – mówi
naczelnik drogówki podinspektor Paweł Bed−
narek. W sobotę w godz. od 8 do 15 skontrolo−
waliśmy 60 taksówek, stwierdziliśmy sporo
nieprawidłowości. Okazało się, że wiele taksó−
wek, wbrew zapisom w uchwale Rady Miasta,
albo w ogóle nie posiadało cenników, albo by−
ły one nieaktualne. Z innych grzechów wylicza
też stwierdzony w dwóch przypadkach brak
plomb na taksometrach. Niektórzy kierowcy
nie mieli apteczek – albo apteczki były nie−

kompletne, oraz gaśnic – lub jeśli były, to bez
ważnych atestów. 

Policjanci stwierdzili również poważne
uchybienia w dokumentach. – Każda osoba
wykonująca zawód taksówkarza ma przyzna−
waną licencję na konkretne auto – mówi na−
czelnik Bednarek. Tymczasem w kilku przy−
padkach było tak, że licencja była wystawiona
na inny samochód niż ten, którym faktycznie
taksówkarz jeździ. Kilku kierowców przyłapa−
no na jeździe bez pasów bezpieczeństwa. –
Z tego obowiązku taksówkarz jest zwolniony
wyłącznie w sytuacji, kiedy jedzie z pasażerem
– tłumaczy podinspektor Bednarek. Jeśli jest
sam, nawet w drodze po klienta, obowiązują go
takie same zasady jak każdego innego kierow−
cę, pasy musi mieć zapięte. (a)

Taksówki pod lupą
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W III L.O. im. Marii Dąbrowskiej
zorganizowano konferencję w ramach
ogólnopolskiego programu dla mło−
dzieży „Mam Haka Na Raka”. 4
uczennice klasy II e: Beata Guzow−
ska, Agnieszka Dąbrowska, Karolina
Dąbrowska i Emilia Jędrzejewska
wygłosiły referaty (przygotowane
pod kierunkiem Doroty Cywińskiej
i Katarzyny Walczak) na temat cho−
rób nowotworowych, badań oraz pro−
filaktyki. 

Szkolna pielęgniarka zademonstrowała
jak prawidłowo powinno się wykonywać
badanie piersi. Wyświetlono reportaż,
sprawdzający znajomość tematu, nakręco−
ny wcześniej wśród uczniów szkoły, 

By wszyscy lepiej zapamiętali zasady
profilaktyki chorób nowotworowych, na
zakończenie konferencji zorganizowano
konkurs z nagrodami. 

Swoimi doświadczeniami w walce
z rakiem piersi podzieliła się z młodzieżą
jedna z płockich Amazonek. Opr. (j)

Profilaktyka raka

We wrześniu minionego roku Szkoła
Podstawowa Nr 18 przystąpiła do pro−
gramu ,,Szklanka mleka”. Spośród nap−
ływających ofert dostawy mleka do
szkoły należało tylko wybrać najlepszą
firmę, zatwierdzoną przez Agencję Ryn−
ku Rolnego. Szkoła miała do wyboru
mleko świeże, pasteryzowane lub UHT,
dostarczane codziennie lub trzy razy
w tygodniu. „Osiemnastka” wybrała
mleko świeże – pasteryzowane, dostar−
czane do szkoły w poniedziałki, środy
i piątki, czyli co drugi dzień. Mleko jest
przywożone w kartonikach 0,25 l.
Oprócz mleka bezpłatnego, które przy−
sługuje każdemu uczniowi, rodzice mo−
gli swojej pociesze zakupić mleko sma−
kowe: czekoladowe, truskawkowe lub
waniliowe. Cena takiego mleka we
wrześniu wynosiła 0,21 zł, jednak po
podwyżce cen od października wzrosła

do 0,24 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że
cena takiego mleka smakowego w skle−
pie wynosi około 1,50 zł i więcej, oferta
okazała się bardzo korzystna. 

Spożywanie mleka w takiej formie
jest finansowane ze środków Unii Euro−
pejskiej. Jak podaje ARR do tej pory
w Polsce z unijnego dofinansowanie
skorzystało zaledwie 11% uczniów
w naszym kraju.

W SP Nr 18 mleko białe – bezpłatne
pije 231 uczniów, 146 czekoladowe, 48
waniliowe i 47 truskawkowe. W sumie
przez miesiąc dzieci spożywają 4320
kartoników. W holu szkoły stoją specjal−
ne kosze na puste kartoniki po mleku.
Dzieci nie tylko uczą się, jak zdrowo się
odżywiać, ale przy okazji także segrega−
cji odpadów i tego, że każdy kartonik
przed wyrzuceniem należy zgnieść po to,
żeby zajmował jak najmniej miejsca.

Picie mleka w „Osiemnastce” stało się
już zdrowym nawykiem, zgodnie z ha−
słem,,Pij mleko będziesz wielki”. I.J.

Szklanka mleka

Konkurs ma na celu wspieranie lokalnych
inicjatyw turystycznych, podejmowanych
na rzecz dzieci i młodzieży, poznawania hi−
storii i walorów turystycznych miasta i re−
gionu oraz zagospodarowania czasu wolne−
go. Na zadanie to została zaplanowana
kwota 38 tys. zł.

W konkursie mogą brać udział podmioty
określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub−
licznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr
96, poz. 873 z późn. zmianami).

Podmioty uprawnione do udziału w po−
stępowaniu konkursowym składają pisem−
ne oferty realizacji zadania (odrębne na każ−
de zadanie) wg. wzoru określonego Rozpo−
rządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. (Dz.U. Z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

Oferty w zamkniętych kopertach, adreso−
wane na Pełnomocnika ds. Organizacji
Pozarządowych, z tytułem „Otwarty kon−
kurs ofert – turystyka 2008” z dopiskiem
nazwy zadania „Wspieranie przedsięwzięć
w zakresie upowszechniania turystyki i kra−
joznawstwa”, należy składać:

1. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia−
sta Płocka, ul. Zduńska 3 w nieprzekra−
czalnym terminie do dnia 4 lutego 2008 r.
do godz. 15.30

lub:
2. za pośrednictwem poczty. Za datę zło−

żenia oferty zostanie wówczas uznana data
stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane wnioski przesyła−
ne drogą elektroniczną.

Wzór druku oferty realizacji zadania pub−
licznego można pobrać ze strony interneto−
wej Urzędu Miasta Płocka: www.plock.eu

lub otrzymać od Pełnomocnika Prezydenta
Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządo−
wych ul. Misjonarska 22, 09−400 Płock lub
w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpra−
cy z Zagranicą Urzędu Miasta Płocka, Stary
Rynek 1, pok.224.

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu
30 dni od upływu terminu na składanie
ofert. Miasto zastrzega sobie prawo przesu−
nięcia terminu z przyczyn trudnych do prze−
widzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Przy wyborze oferty brana będzie pod
uwagę:

– zawartość merytoryczna oferty,
– dotychczasowe doświadczenia oferenta

przy realizacji zadań w zakresie turystyki,
– charakter i zasięg oddziaływania przed−

miotu oferty,
– kalkulacja kosztów realizacji zadania,
– stopień zaangażowania oferenta, spon−

sorów lub innych jednostek organizacyj−
nych w realizację zadania,

– spójność projektu.
Preferowane będą oferty dotyczące za−

dań, projektów i programów:
– o charakterze ciągłym i cyklicznym,
– nowatorskich w formie i treści,
– zgodnych z zapotrzebowaniem społecz−

nym,
– propagujących turystykę i krajoznaw−

stwo,
– których adresatem i uczestnikiem są

dzieci i młodzież.
Informacje dotyczące konkursu uzyskać

można na stronach internetowych Urzędu
Miasta Płocka www.plock.eu oraz w Wy−
dziale Promocji, Turystyki i Współpracy
z Zagranicą, Stary Rynek 1, 09−400 Płock,
tel. (024)3671726, pok.224.

Prezydent Miasta Płocka 
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu turystyki w 2008 roku

Od 1 stycznia ruszyła IV edycja kon−
kursu – zbiórki makulatury na Mazo−
wszu. W poprzednich edycjach wzięło
udział prawie 140 tys. przedszkolaków
i uczniów z całego Mazowsza. Do tej po−
ry dzieci wspólnie zebrały prawie 3 tys.
ton makulatury. 

To już czwarta edycja konkursu, organi−
zowanego przez Urząd Marszałkowski. Do
31 marca 2008 r. dzieci ze szkół i przed−
szkoli z całego Mazowsza, będą mogły
zbierać makulaturę, a następnie przekazy−
wać ją do punktów zbiórki. Informacje

o ilości zebranej makulatury trafią do spe−
cjalnego raportu, który następnie zostanie
wysłany do Urzędu Marszałkowskiego. 

Konkurs – to przede wszystkim nauka
poprzez zabawę i zdrową rywalizację.
Biorąc w nim udział najmłodsi uczą się
jak segregować odpady i w jaki sposób
odzyskiwać surowce wtórne. Konkurs
jest także pretekstem dla szkół do poru−
szenia na lekcjach tematów związanych
z ochroną środowiska.

Regulamin konkursu oraz druki raportu
dostępne są na stronie wwwmazovia.pl

Podsumowanie i zakończenie konkursu
odbędzie się w czerwcu 2008 r. Opr. (j)

Zbieramy Makulaturę 

Do świątecznie przystrojonej sali gimna−
stycznej płockiej „Osiemnastki” przybyło
20 grudnia aż 150 przedszkolaków; w su−
mie sześć grup dzieci sześcioletnich z płoc−
kich przedszkoli nr 3, 8 i 19.

Nauczyciele nauczania zintegrowanego
w SP Nr 18 wraz ze swoimi uczniami, w ra−
mach integracji z innymi placówkami
oświatowymi ze swojego rejonu, przygoto−
wali specjalny program pt. ,,Spotkanie ze
świętym Mikołajem”. Jak tradycja nakazu−
je, na prezent od Świętego trzeba było sobie
zasłużyć. W związku z tym dzieci uczestni−
czyły w różnorodnych konkursach: układa−
ły w całość wcześniej pocięty obrazek z wi−
zerunkiem Świętego Mikołaja, rozwiązy−
wały łamigówki matematyczne, z których
wyłaniały się imiona świętego z najróżniej−
szych zakątków naszego globu oraz rywali−
zowały zespołowo w zabawach sporto−
wych. Przy okazji uczyły się piosenek o te−
matyce świątecznej. 

Cała sala gimnastyczna rozbrzmiewała
radosnymi okrzykami zadowolonych dzie−
ciaków. Kulminacyjnym momentem spot−
kania było przybycie Świętego Mikołaja.
W tę rolę z wielkim zaangażowaniem wcie−

lił się ksiądz Andrzej. Dzieci ochoczo wy−
stępowały przed Mikołajem demonstrując
swoje umiejętności.

Mikołaj wszystkim dzieciom, oprócz sło−
dyczy, wręczył prezenty przygotowane
przez uczniów z klas I−III. Wspólna zabawa
trwała prawie 3 godziny. I.J.

Mikołaj u przedszkolaków
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Warto, bo nic to nie kosztuje, a można
wesprzeć ludzi, którzy bezinteresownie
działają na rzecz innych. Wysiłek nie−
wielki, a korzyści ogromne. Od trzech lat
organizacje pożytku publicznego (OPP)
w Polsce mogą pozyskiwać dodatkowe
środki na swoją działalność dzięki odpi−
som 1 proc. od podatku. Te kwoty – jak
mówi prezes Stowarzyszenia Hospicyjno
– Paliatywnego „Hospicjum Płockie” To−
masz Korga – pozwoliły nam, przy
zmniejszających się co roku środkach
z NFZ, przetrwać ostatnie dwa lata. Or−
ganizacja w 2007 i 2006 uzyskała z tego
źródła w sumie blisko 160 tys. zł. Z ko−
lei Fundacja „Ich dom”, która jako
OPP w pierwszych latach zebrała
w sumie blisko 35 tys. zł, przezna−
czyła je na zakup mieszkania dla
wychowanków domów dziecka,
którzy chcą się usamodzielnić.
Również TNP, które z 1 proc. dys−
ponowało podobnymi kwotami,
mogło przeznaczyć je na bieżące
utrzymanie biblioteki, zakup ksią−
żek, na które nie otrzymało dofinan−
sowania z innych źródeł. 

Za dużo zachodu?

Według badań CBOS−u w 2006 roku
9 proc. podatników przekazało 1 proc. na
rzecz opp. Jeśli wziąć pod uwagę lata po−
przednie, taki wynik cieszy. W pier−
wszym roku przedsięwzięcia jedynie 80
tys. naszych rodaków skorzystało z tej
możliwości, rok później było ich ponad
680 tys., a w kolejnym – ponad 1,1 mln
(kwota – 61 mln zł). CBOS wyliczył, że
o możliwości wsparcia opp wie już
w Polsce 90 proc. podatników. Choć licz−
by rosną, nadal są one niewielkie. Wg
Stowarzyszenia Klon/Jawor głównymi
powodami, dla których Polacy nie prze−
kazali 1 proc. (na to pytanie odpowiadali
w 2005 roku tylko ci respondenci, którzy
zadeklarowali, że przed badaniem słysze−
li o mechanizmie 1%) były: brak wiedzy,
jak to zrobić (16%), brak dochodów, nie
rozliczali się z fiskusem (15%) lub zbyt
niskie dochody, żeby ktoś miał z tego rze−
czywisty pożytek (13%) oraz pogląd, że
zbyt dużo z tym zachodu, bieganiny, for−
malności (11%). Rzeczywiście do ubr.
formalności wielu przerażały; najpierw
trzeba było obliczyć należny za dany rok
podatek, wyciągnąć z tego jeden procent
podatku, a potem tę kwotę wpłacić na
konto wybranych organizacji i zachować
dowód wpłaty. W tym roku będzie o wie−
le łatwiej.

W 2008 prościej

Jak już pisaliśmy, dotychczas samo
wpłacenie kwoty odpisu leżało po stronie
podatnika. Od tego roku obowiązek ten
przechodzi na urzędy skarbowe. Wystar−

czy, że organizacja zarejestrowana jako
OPP (wg stanu na dzień 30 listopada
2007 zgodnie z art. 45 ust 5g ustawy
o pdpf) przekazała swój numeru konta
bankowego do właściwego
urzędu skarbowego.
Wg danych US
w Płocku,

wszystkie płoc−
kie OPP, które wid−
nieją na stronie Ministra Fi−
nansów (http://opp.ms.gov.pl/query.php)
dopełniły tej formalności. Teraz my, po−
datnicy, po wyliczeniu zobowiązania po−
datkowego, musimy jedynie w ostatnich
rubrykach zeznania podatkowego wpisać
nazwę i numer wpisu do Krajowego Re−
jestru Sądowego organizacji na rzecz któ−
rej chcemy przekazać kwotę do wysoko−
ści 1% należnego podatku. Choć nie mu−
simy już podawać numeru konta organi−
zacji, wyliczenie kwoty odpisu nadal na−
leży do nas. Pamiętajmy, że nie może ona
przekraczać 1 % podatku należnego wy−
nikającego z zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek gro−
szy w dół. Przypominamy, że z tego typu
odpisów mogą skorzystać podatnicy po−
datku dochodowego osób fizycznych,
także tzw. „liniowcy” i podatnicy tzw.
podatku ryczałtowanego. 

Z ułatwieniami wiążą się również ogra−
niczenia. 1 proc. możemy przekazać wy−
łącznie jednej OPP. Niestety nie możemy
określić celu szczegółowego, na który
chcemy przekazać odpis. Jeśli odpis prze−
kazywane jest dla organizacji posiadają−

cej oddziały, podatnik nie ma możliwości
wskazania oddziału lub koła terenowego
dla którego podatnik chciałby przekazać
swój 1%. Kwoty odpisów zostaną wpła−

cone na jedno, wskazane konto
organizacji. Jest jednak

mała furtka. 
– Podatnik
w składa−

n y m

przez sie−
bie zeznaniu

podatkowym mo−
że również podać do−

datkowe informacje, które w je−
go ocenie mogą mieć wpływ na dystrybu−
cję środków gromadzonych przez organi−
zację pożytku publicznego, np. na kon−
kretny cel – tłumaczy Agnieszka Ostro−
wicka z Urzędu Skarbowego w Płocku.

– Informację tę będzie można zamieścić
w rubryce „Inne informacje, w tym uła−
twiające kontakt z podatnikiem”, znajdu−
jącej się bezpośrednio nad wnioskiem
o przekazanie 1% podatku należnego, od−
powiednio w: poz. 135 – PIT−28, poz. 311
– PIT−36, poz. 107 –PIT−36L, poz. 123 –
PIT−37, poz. 59 – PIT−38. Co z tą wiedzą
zrobi sama organizacja? – to już inna spra−
wa. Z drugiej strony OPP nigdy nie dowie−
dzą się o pochodzeniu wpłat 1%. Prawdo−
podobnie uzyska jedynie informację,
z którego urzędu pochodzi otrzymana
kwota. Wpłaty do organizacji będą wpły−
wać w terminie trzech miesięcy od termi−
nu składania zeznań podatkowych czyli
do końca kwietnia (odpisy otrzymane od
tzw. ryczałtowców) i do końca lipca
(odpisy od tzw. liniowców i rozliczają−
cych się wg. skali podatkowej). 

Plusy i minusy

Nowy mechanizm odpisu jest
z pewnością bardziej przyjazny i wy−
godny dla podatnika. Może też przy−
nieść większe wpływy, z punktu wi−

dzenia organizacji. Z drugiej strony ca−
ły system przekazywania środków bę−

dzie też trudny do skontrolowania, orga−
nizacja nie będzie mogła zweryfikować
wpłat, a podatnik faktu, czy jego wpłata
dotarła do odbiorcy.

Trudności pojawią się też w przypadku
organizacji, które posiadają oddziały te−
renowe nie posiadające osobowości
prawnej. Dotychczas podatnik przekazu−
jąc organizacji wpłatę z tytułu 1% mógł
wskazać, że chce, aby środki te trafiły na
rzecz np. oddziału regionalnego danej or−
ganizacji ogólnopolskiej. Przy obecnym
rozwiązaniu nie jest to możliwe, co po−
woduje, że ciężar odpowiedzialności za
regionalny podział przekazanych środ−
ków spada na organizację. 

Radosław Łabarzewski

Wszystko o 1 % na OPP 

10 lat po Węgrzech i 7 po Słowacji, Polska wprowadziła uproszczenia dla podatników w przekazywaniu 
1 procenta podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego. Warto z nich skorzystać.

Możesz zostać filantropem

1% na Węgrzech i na Słowacji
Pionierami w przekazywania 1% ze swoich podatków na rzecz instytucji innych

niż tylko Skarb Państwa były Hiszpania i Włochy, które stosowny zapis wprowa−
dziły zaraz po wojnie. Kilkadziesiąt lat później pomysł podbił serca działaczy or−
ganizacji pozarządowych, szczególnie w krajach Europy Środkowo−Wschodniej.
We wprowadzeniu mechanizmu, pozwalającego podatnikowi osobiście dyspono−
wać częścią pieniędzy, które normalnie oddawał fiskusowi, widziano szanse na
wzmocnienie instytucji społeczeństwa obywatelskiego, na ”nauczenie” społeczeń−
stwa zachowań filantropijnych, czy wreszcie na większe zaangażowanie ludzi
w działania na rzecz dobra wspólnego. W dawnym obozie komunistycznym pre−
kursorami w tej dziedzinie okazali się Węgrzy (1997 r.). Tam, chociaż działa pra−
wo o pożytku publicznym, organizacja, aby korzystać z 1% nie musi mieć statusu
OPP. Sposób, w jaki podatnik może zadeklarować przekazanie 1 proc. na rzecz
wybranej organizacji od razu był znacznie prostszy i przypominał obecne polskie
rozwiązania (a raczej to my się wzorowaliśmy na węgierskich). W 2001 r. podob−
ny mechanizm wprowadziła Słowacja. (na podst. ngo.pl)
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Płockich organizacji pożytku publicznego 
jest 20. Poniżej podajemy wszelkie dane dotyczące
każdej z nich, które uzyskaliśmy z Centrum ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
ze strony internetowej Ministerstwa Finansów
(http://opp.ms.gov.pl) i portalu www.ngo.pl
(http://bazy.ngo.pl/). 
Do organizacji wysłaliśmy też drogą elektroniczną
krótkie ankiety, w których pytaliśmy m.in.
o wysokość wpłat z 1 proc. 
za lata 2005, 2006 i na co zostały spożytkowane?
Niestety, nie wszystkie odpowiedziały w terminie,
ale ich działalność łatwo zweryfikować na stronie
Departamentu Pożytku Publicznego
(http://bopp.pozytek.gov.pl), gdzie mieści się baza
sprawozdań finansowych OPP.

Płockie Organizacje Pożytku Publicznego 
w 2008 roku

Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym
– Agnieszka 
09−400 Płock, ul. 3 Maja 18 pokój 209, tel. 024 262−

44−80, tel. kom. 0 502 622 549 
e−mail: fundacjaagnieszka wp.pl, www.fundacjaa−
gnieszka.pl, OPP: 2007, KRS: 0000151511
Działalność: organizowanie i finansowanie wszelkich

przedsięwzięć mających na celu pomoc dzieciom nie−
pełnosprawnym, fundacja prowadzi ośrodek rehabilita−
cyjno−integracyjny w ramach którego działa: centrum
edukacji ekologicznej; centrum hipoterapii i rekreacji
konnej. 
1 proc. 
Środki zostały przekazane na: nie dotyczy

Fundacja „Ich Dom”
09−402 Płock, ul. Północna 34, tel. 024 262 01 31, e−

mail: fundacja_ich_dom  interia.pl, www.fundacja−ich−
dom.com, OPP: 2004, KRS: 0000223790
Działalność: głównym celem działalności Fundacji jest

gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem
na zakup mieszkań dla dzieci, które opuszczają placów−
ki opiekuńczo−wychowawcze i usamodzielniają się.
1 proc. 
za 2005 r. – ok. 19 tys. zł
za 2006 r. – ponad 17,2 tys. zł
Środki zostały przekazane na: zakup mieszkania dla

usamodzielniających się wychowanków domów dziec−
ka.

Fundacja Orlen Dar Serca
09−411 Płock, ul. Chemików 7
Biuro w Warszawie: 02−159 Warszawa, ul. Gordona

Bennetta 2, tel. (022) 584−69−35, (022) 584−69−36, 695
34 64, 434 23 40, e−mail: fundacja darserca.pl,
www.darserca.pl, OPP: 2007, KRS: 0000037031 
Działalność: charytatywna. Główne cele działania to:

(1) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życio−
wej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym
pomoc rodzinnym domom dziecka, (2) ochrona i pro−
mocja zdrowia, (3) działania na rzecz osób niepełno−
sprawnych.
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – ok. 18 tys. zł złotych. 
Środki zostały przekazane w całości dla: wychowan−

ków rodzinnych domów dziecka.

Fundacja Panaceum 
09−402 Płock, ul. Chopina 16 m. 34, tel. 0−606 661

007, e−mail: fundacja.panaceum wp.pl, 
OPP: 2007, KRS: 0000227423 
Działalność: wspieranie osób i rodzin znajdują−

cych się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osób
niepełnosprawnych, ubogich i starszych, należą−
cych do grup dyskryminowanych i wykluczonych
społecznie, wspieranie finansowe i rzeczowe in−
stytucji działających na rzecz osób niepełnospraw−
nych, a w szczególności Domu Pomocy Społecz−
nej „Przyjaznych Serc” w Płocku i Środowiskowe−
go Domu Samopomocy Nr 1 w Płocku, organizo−
wanie działalności charytatywnej, zbiórek, aukcji
społecznych na rzecz realizacji celów Fundacji.
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – nie dotyczy
Środki zostały przekazane na: nie dotyczy
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Al−

berta
09−402 Płock, ul. Kościuszki 5, tel. 024 364 98 81,

OPP: 2004, KRS: 0000069061

Działalność: charytatywna i opiekuńczo – wycho−
wawcza na rzecz dzieci, młodzieży z rodzin dysfunkcyj−
nych i osób dorosłych, znajdujących się w wyjątkowo
trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie prowadzi
m.in.: punkt dożywiania, świetlicę miejską i dom dzien−
nego pobytu 
1 proc. 
za 2005 r. – ponad 3 600 zł
za 2006 r. – ok. 6 700 zł
Środki zostały przekazane na: zakup żywności dla po−

dopiecznych, wyposażenie.

Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełno−
sprawnych „Pomoc Dzieciom”
09 – 402 Płock, ul. 3 Maja 18 p. 306, tel. 024 266 98

90, OPP: 2004, KRS: 0000008838
Działalność: organizowanie festynów krajowych dla

dzieci „Nadzieja”, udzielanie zapomóg finansowych dzie−
ciom niepełnosprawnym, zakup sprzętu rehabilitacyjne−
go i medycznego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
ruchowo i psychicznie, dofinansowywanie remontów
i inwestycji takich placówek jak wtz−y, dps−y z terenu
Płocka i powiatu płockiego, woj. warmińsko−mazurskie−
go, kujawsko−pomorskiego i Żyrardowa.
1 proc. 
za 2005 r. – 16,4 tys. zł
za 2006 r. – blisko 14,5 tys. zł
Środki zostały przekazane m.in. na: zakup sprzętu re−

habilitacyjnego, np. akumulatora do wózka inwalidzkie−
go, aparatu słuchowego, maszyny braillowskierj dla
przedszkola, wózków inwalidzkich, zestawów kompute−
rowych.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełno−
sprawnych ”De Facto” 
09−400 Płock, ul. Gradowskiego 28, tel. 024 262 32

53, defacto.org wp.pl, OPP: 2006, KRS: 0000247597
Działalność: doradztwo zawodowe, prawne, psy−

chologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób
niepełnosprawnych, szkolenia oraz warsztaty dla
osób niepełnosprawnych. Współpraca z władzami lo−
kalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno – spo−
łecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw oby−
watelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Ułatwianie dostępu do nowo−
czesnych technologii, realizowane między innymi po−
przez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych,
oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych
dla niewidomych
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – 2500,40 zł
Środki zostały przekazane na: dofinansowanie realiza−

cji projektu „Serwis internetowy z prasą dla osób niewi−
domych”. De Facto wygrało konkurs w ramach Rządo−
wego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007
roku. W ramach projektu stworzono serwis internetowy,
który usuwa barierę w dostępie do prasy lokalnej dla
300 osób niewidomych z terenu Płocka.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Mazowsze”
Płock
Nowe Gulczewo, ul. Szlachecka 7, tel. (0−24) 263 53

03, 0 605 34 62 92, muksmazowsze poczta.fm,
www.mazowszeplock.net, OPP: 2005, KRS: 000023
6032
Działalność: klub piłkarski powstał w 1948 r., składa

się z czterech drużyn piłkarskich od najmłodszych
– rocznik 1994 do najstarszych – seniorów, zajmuje
się szkoleniem utalentowanych w tej dziedzinie dzieci
i młodzieży 
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – 570 zł
Środki zostały przekazane na: b.d.

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia – Komitet Od−
działu w Płocku 
09−402 Płock, ul. Kolegialna 47, tel. 024 262 29 15,

e−mail: nfoz_pock op.pl; OPP: 2005, KRS: 0000
161803
Działalność: wspieranie rozwoju bazy materialnej i ra−

townictwa medycznego przez gromadzenie środków fi−
nansowych i rzeczowych, zakup aparatury diagnostycz−
no−leczniczej i sprzętu medycznego dla placówek służ−
by zdrowia. Finansowanie modernizacji i remontów
obiektów lecznictwa.
1 proc. 
za 2005 r. – ponad 1,3 tys. zł
za 2006 r. – ponad 1,3 tys. zł 
Środki zostały przekazane na: zakup aparatury me−

dycznej dla Oddziału Neurotraumatologii Wojewódz−
kiego Szpitala Zespolonego w Płocku (2005), dofi−
nansowanie zakupu aparatu do hemodializ dla Oddz.
Nefrologii WSZ w Płocku (2006)

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
09−402 Płock, ul. Kochanowskiego 5, tel. 024 367 35

77, barbara.zolnierzak orlen.pl, 
OPP: 2007, KRS: 0000231127 
Działalność: na rzecz dzieci chorych na cukrzycę
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – nie dotyczy
Środki zostały przekazane na: nie dotyczy

Płockie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów”
09−402 Płock, ul. Misjonarska 22, tel. 024 364 90 91,

e−mail:klubabstynenta orlen.pl, OPP: 2005, KRS:
0000114953
Działalność: na rzecz anonimowych alkoholików, któ−

rzy podjęli abstynencję, spotkania grup anonimowych
alkoholików i ich rodzin, prowadzenie punktu porad
prawnych oraz psychologicznych 
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – 100 zł
Środki zostały przekazane na: b.d.

Regionalne Stowarzyszenie Wschód−Zachód
09−402 Płock, ul. Dworcowa 2tel. 024 364 08 99, e−

mail: srwz poczta.fm.pl, rswzplock.hg.pl, OPP 2006,
KRS: 0000211879
Działalność: pomoc rodzinom i osobom, które zna−

lazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywa−
nie ich szans, działalność na rzecz mniejszości narodo−
wych, wspierając ich ambicje edukacyjne, kulturalne,
społeczne, wspieranie działalności stymulującej rozwój
gospodarczy społeczności lokalnych, pośrednictwo
gospodarcze między Wschodem a Zachodem m.in.
w sprzedaży złomu stalowego, drewna, mocznika
(UREA 46) oraz oleju słonecznikowego i rzepakowego.
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – 346,24 zł 
Środki zostały przekazane w całości na: stypendium

dla studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra−
tunkowe w Płocku 
09−402 Płock, ul. Wyszogrodzka 1a, tel. 024 262 92

28, e−mail: biuro  wopr.plocman.pl, www.wopr.ploc−
man.pl, OPP: 2005, KRS: 0000212656
Działalność: pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wy−

padków losowych, w tym ratownictwo pożarnicze, gór−
skie, wodne, zabezpieczanie imprez masowych.
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – 1 600 zł
Środki zostały przekazane na: b.d.

Stowarzyszenie Hospicyjno−Paliatywne ”HOSPI−
CJUM PŁOCKIE” pw. św. U. Ledóchowskiej
09−402 Płock, ul. Bielska 19, tel. 024 268 69 26, 024

266 44 44, e−mail: biuro hospicjum.org.pl, www.hos−
picjum.org.pl, OPP: 2004, KRS: 0000025247
Działalność: stowarzyszenie zajmuje się specjali−

styczną opieką medyczną osób chorych przewlekle
i w stanie nowotworowym oraz w stanie apalicznym,
prowadzi: Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Do−
mowe, Hospicjum Domowe dla dzieci, Zakład Opie−
kuńczo – Leczniczy. Personel medyczny i nieme−
dyczny zapewnia choremu pomoc medyczną i pielę−
gniarską oraz wsparcie psychosocjalne i duchowe,
a osobom bliskim umożliwia edukację w zakresie
sprawowania opieki nad chorym, podawania leków,
pielęgnacji, żywienia chorego, a także pomocy w ra−
dzeniu sobie z problemami nieuleczalnej choroby.
1 proc. 
za 2005 r. i 2006 r. (łącznie) – ok. 160 tys. zł 
Środki zostały przekazane w całości: na bieżącą dzia−

łalność stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem „Odzy−
skać Więzi” 
09−409 Płock, al. Jana Pawła II 29/21, tel. 0 506 02 92

90, e−mail: autyzmpomoc tlen.pl, www.autyzmpo−
moc.org.pl, OPP: 2005, KRS: 0000215754
Działalność: działalność na rzecz osób z autyzmem

poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji,
prowadzenie punktu diagnostyczno – konsultacyjnego
oraz terapii dla dzieci z autyzmem.
1 proc. 
za 2005 r. – ponad 20,1 tys. zł
za 2006 r. – ponad 17,4 tys. zł
Środki zostały przekazane na: cele statutowe.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnospraw−
nym i Ich Rodzicom ”Silni Razem”
09−402 Płock, ul. Owocowa 19, www.silnirazem.ploc−

man.pl, e−mail: silnirazem  plocman.pl, OPP: 2005,
KRS: 0000215779
Działalność: charytatywna na rzecz osób niepełno−

sprawnych, pomoc rzeczowa, zakup sprzętu rehabilita−
cyjnego, leków, opału, żywności i odzieży dla potrzebu−
jących oraz poradnictwo, a także organizacja imprez in−
tegracyjnych, koncertów charytatywnych z których do−
chód przeznaczany jest na pomoc indywidualną dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – 16 tys. zł.
Środki zostały przekazane na: zakup sprzętu i dofi−

nansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnospraw−
nością Umysłową „Jestem” 
09−407 Płock, ul. Piaska 4 m. 28, tel. 024 264 76 02,

0 605 824 805, e−mail: miroslawa.klinger onet.pl,
www.jestemplock.prv.pl, OPP: 2006, KRS:
0000184746
Działalność: praca z osobami z niepełnosprawnością

intelektualną w ramach warsztatu terapii zajęciowej; re−
walidacja – terapia małych dzieci niepełnosprawnych
w ramach ośrodka pomocy rewalidacyjnej; prowadzenie
poradnictwa i wsparcia dla rodzin osób niepełnospraw−
nych; organizacja balów karnawałowych dla najmłod−
szych podopiecznych naszej organizacji i pikników inte−
gracyjnych dla uczestników warsztatów z Płocka
1 proc. 
za 2005 r. – nie dotyczy
za 2006 r. – blisko 18,9 tys. zł 
Środki zostały przekazane na: najbardziej niepełno−

sprawne dzieci – podopiecznych naszej organizacji, na
ich rehabilitację i zakup niezbędnych pomocy i sprzętu
(11 tys. zł). Pozostałe środki przeznaczono na zakup
pomocy do zajęć i działalność bieżącą stowarzyszenia,
głównie ośrodka.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
09−400 Płock, ul. Kobylińskiego 21 a, tel. 024 264 35

44, e−mail: rodzina  srkdp.ksu.pl www.rodzina.ksu.pl
Działalność: prowadzi poradnie rodzinne, świetlice

środowiskowe i komputerowe dla dzieci z rodzin ubo−
gich, organizuje kolonie letnie, choinki, festyny itp. 
1 proc. 
za 2005 r. – 3,5 tys. zł
za 2006 r. – ponad 4,2 tys. zł
Środki zostały przekazane na: b.d.

Towarzystwo Naukowe Płockie 
09−402 Płock, pl. Narutowicza 8, tel. 024 262 26 04,

024 366 99 50, e−mail: aktnp  interia.pl,
www.tnp.org.pl, OPP: 2004, KRS: 0000136357
Działalność: (1) prowadzenie naukowej Biblioteki im.

Zielińskich, (2) ochrona i konserwacja zbiorów specjal−
nych Biblioteki im. Zielińskich oraz utrzymywanie i prace
konserwatorskie przy zabytkowych nieruchomościach, (3)
działalność wydawnicza – kwartalnik „Notatki Płockie” (od
1956 r.) oraz publikacje książkowe, (4) upowszechnianie
wiedzy z różnych gałęzi nauki poprzez: organizowanie od−
czytów, wykładów, prelekcji i sesji naukowych i popular−
no−naukowych, organizowanie wystaw.
1 proc. 
za 2005 r. – ponad 10,5 tys. zł
za 2006 r. – ponad 15 tys. zł
Środki zostały spożytkowane na: (1) utrzymanie, roz−

wój i unowocześnianie bazy naukowej Biblioteki im.
Zielińskich, (2) prace konserwatorskie przy zabytko−
wym budynku TNP, (3) konserwację zbiorów biblio−
tecznych, zwłaszcza starodruków, (4) rozszerzanie ofer−
ty wydawniczej TNP.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Mazowieckiej 
09−402 Płock, ul. Krótka 3 a, tel. 024 2629213, 024

262 41 72, www.mazowiecka.zhp.org.pl 
e−mail: mazowiecka mazowiecka.zhp.plm OPP:

19.11.2007, KRS: 0000291419 
Działalność: organizacja zajmująca się wychowaniem

dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami,
takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba,
wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. 
1 proc. 
za 2006 r. – 3 tys. zł – Komenda Chorągwi Mazowiec−

kiej ZHP, 6 tys. zł – Hufiec ZHP Płock, 2 tys. zł – Hufiec
ZHP „Mazowsze” w Płocku, 4,9 tys. zł – HZPiT „Dzieci
Płocka”, 907 zł – Krąg Instruktorski „Pod Jarzębinką”
Środki zostały przekazane na: działalność statutową

organizacji.

OPP – rok nadania statusu organizacji pożytku pub−
licznego
KRS – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
b.d. – brak danych. 

Baza płockich OPP
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Betlejemskie Światło Pokoju jest sym−
bolem narodzonego Chrystusa, a więc
wzajemnego zrozumienia poszczególnych
ludzi i narodów, jest znakiem nadziei i ży−
cia pozbawionego konfliktów i waśni.

To Światło rokrocznie przywożone
z Groty Narodzenia Chrystusa w Betle−
jem, harcerze i harcerki otrzymują po−
przez skautowy łańcuch serc i rąk z misją,
by Betlejemskie Światło Pokoju zapłonę−
ło w całej Polsce, również w Płocku.

18 grudnia 2007 roku dzięki harcerzom
z Hufca ZHP Płock miastu zostało prze−
kazane Betlejemskie Światło Pokoju.
Uroczystość odbyła się podczas Mszy
Świętej w kościele Św. Stanisława Kost−
ki, którą współorganizowali harcerze
i harcerki ze Związku Harcerstwa Pol−
skiego oraz ze Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej. 

W dniach 14 – 16 grudnia reprezenta−
cja ok. 80 harcerek i harcerzy z Hufca
ZHP Płock uczestniczyła w wycieczce do
Częstochowy. Celem całego przedsięw−
zięcia było połączenie przyjemnego z po−

żytecznym, czyli odebranie Światła od
częstochowskich harcerzy oraz aktywne
spędzenie wolnego czasu. Uczestnicy
jeździli na łyżwach, oglądali projekcję
w planetarium, zwiedzali zamek w Ol−
sztynie koło Częstochowy, a także klasz−
tor na Jasnej Górze.

W tym roku przesłaniem Betlejemskie−
go Światła Pokoju była dewiza „stawiaj−
my wyzwania, świećmy przykładem”.
Mówi ona o tym, żeby ludzie nie pozosta−
wali bierni w swoim życiu, ale dążyli i re−
alizowali postawione przez siebie cele,
a także, żeby w tym dążeniu mogli być
wzorem do naśladowania dla innych. Ko−
ordynatorem tegorocznego projektu była
pwd. Marta Świątecka. Projekt współfi−
nansowany był przez Urząd Miasta Płoc−
ka oraz Samorząd Województwa Mazo−
wieckiego. W promocji przedsięwzięcia
pomogła również drukarnia cyfrowa
www.wydrukcyfrowy.pl, dzięki której
mieszkańcy miasta obecni na uroczysto−
ści otrzymali między innymi okoliczno−
ściowe kartki. G. Filipiak
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Akcja pod hasłem „Razem dla świata
bez ubóstwa” prowadzona jest w Szkole
Podstawowej nr 17 w Płocku od czterech
lat. Jej celem jest uwrażliwienie dzieci na
potrzeby drugiego człowieka, uczenie
spoglądania na problemy społeczne
w kontekście globalnym.

Pomysł zrodził się w 2004 r., gdy Mi−
nisterstwo Edukacji zamieściło na swoich
stronach internetowych propozycję Ty−
godnia Edukacji Globalnej.

Stwierdziliśmy, że to ciekawy pomysł
i przystąpiliśmy do realizacji szkolnego
projektu. Za motto akcji przyjęliśmy
słowa: ”Nikt nie ma prawa być szczęśli−
wy sam bo naprawdę żyć, to pomagać
innym żyć”.

Przez pierwsze dwa lata zbieraliśmy
odzież, środki czystości, pościel, żyw−
ność oraz pieniądze. Dzięki ofiarności
dzieci i ich rodziców udało się zebrać

bardzo dużo darów, które rozprowadzono
do potrzebujących z najbliższej okolicy,
czyli mieszkańców osiedla Dobrzyńska
oraz Noclegowni dla Kobiet. Pieniądze
zgromadzone przez Samorząd Uczniow−
ski przeznaczono na paczki świąteczne
dla najuboższych płocczan, które przygo−
towywali wolontariusze z Centrum Wo−
lontariatu. Listę potrzebujących przygo−
tował MOPS.

Od roku organizujemy na terenie na−
szej szkoły, we współpracy z Centrum
Wolontariatu, wigilię dla 70 płocczan bę−
dących w trudnej sytuacji życiowej. Wo−
lontariusze starają się o obfite paczki
żywnościowe, a społeczność „siedem−
nastki” o fundusze na poczęstunek wigi−
lijny i drobne upominki.

Podobnie było przed ostatnim Bożym
Narodzeniem; na stole wigilijnym nie
zabrakło: opłatka, pierogów z kapustą
i grzybami, kapusty z grochem, śledzi−
ków, ryby po grecku i innych potraw
przygotowanych przez szkolne kuchar−
ki. Wieczór umiliły JASEŁKA w wyko−
naniu uczniów pod kierunkiem siostry
Antoniny i p. Agnieszki Kralki, a Świę−
ty Mikołaj rozdał paczki przygotowane
przez Samorząd; pozyskane pieniądze
z dyskoteki andrzejkowej i loterii fanto−
wej wystarczyły nie tylko na słodycze,
ale i na środki czystości. Gościem
szkolnej wigilii (19 grudnia) był bp
Piotr Libera.

Warto przypomnieć, że „siedemnastka”
znana jest z udziału w licznych akcjach

charytatywnych. Od wielu lat zajmuje czo−
łowe miejsca w zbiórce pieniędzy na Wiel−
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, prowa−
dzi „Wigilię dla zwierząt w schronisku”
(dzieci zanoszą psom i kotom koce i żyw−
ność, a nawet budy). Wychowankowie
„siedemnastki” pierwsi też wzięli udział
w akcji „Ratujmy Płockie Powązki”, uciu−
łały 7 tys. zł na letni wypoczynek dla dzie−
ci z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowaw−
czego, pomagali hospicjum, kwestowali
dla fundacji Zbigniewa Religi, jako jedyna
szkoła w Płocku odpowiedziała na apel
„Gazety Wyborczej”, zbierając książki dla
rówieśników z ukraińskiego Drohobycza. 

W tym roku szkolnym uczniowie od−
powiedzieli na apel, goszczących w pla−
cówce sióstr misjonarek: s.Kolbeny
i s.Eustelli; zebrali pieniądze za które op−
łacony zostanie roczny koszt nauki dla
jednego dziecka z Ghany.

Organizatorzy akcji dziękują dzieciom,
ich rodzicom, osobom i instytucjom
wspierającym akcje charytatywne „sie−
demnastki” – za wrażliwość serca, ofiar−
ność i poświęcenie w niesieniu pomocy
najbardziej potrzebującym.

A. Wiśniewska

Świat bez ubóstwa

Stało się już tradycją, że przed świętami
Bożego Narodzenia – zanim uczniowie ro−
zjadą się do domów – wszyscy lokatorzy
i wychowawcy internatu Liceum Ogólnoksz−
tałcącego im. Wł. Jagiełły spotykają się na
wspólnej Wigilii. Tak było i 19 grudnia.

W pięknie przystrojonej sali, przy
stole zastawionym wigilijnymi smako−
łykami, przygotowanymi przez kuchnię
internatu, dzielono się opłatkiem, skła−
dano życzenia, wspólnie śpiewano ko−
lędy. Nad atrakcyjnym przygotowa−

niem wieczoru czuwała Rada Wycho−
wawców i Młodzieżowa Rada Internatu
pod kierunkiem Kazimierza Muszyń−
skiego.

Młodzież przygotowała ciekawą
część artystyczną. Najpierw wystąpili
„Posłańcy Bożego Narodzenia”, którzy
głównym bohaterom, zagubionym
w wewnętrznych rozterkach, pomagali
wybrać właściwą drogę. Drugą część
stanowił montaż słowno−muzyczny pt.
„Serca ludzkie się radują” z udziałem
postaci z betlejemskiej szopki, trzech
królów i pastuszków oraz akompaniują−
cego zespołu muzycznego (elektronicz−
ne instrumenty klawiszowe, klarnet,
harmonijka ustna).

Podczas spotkania podsumowano
również doroczny turniej tenisa stoło−
wego dziewcząt i chłopców o mistrzo−
stwo internatu. Ubiegłorocznymi zwy−
cięzcami zostali: Kinga Przybysz z ZST
„Siedemdziesiątka” i Krzysztof Okon−
kowski z Płockiego Uniwersytetu Lu−
dowego. Najlepsi zawodnicy turnieju
otrzymali puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Opr. (j)

Wigilia w internacie
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Ostatnia pandemia, co do której
wszyscy wirusolodzy są zgodni

zwana pandemią „Hongkong” miała
miejsce w 1968 r. Prof. Robert Web−
ster zwrócił uwagę na fakt, że spu−
ścizna pandemii 1968 r. jest nadal
obecna wśród nas w postaci „potom−
ków” wirusów pandemicznych, które
krążą na całym świecie i związane są
z okresowymi epidemiami, w czasie
których notuje się znaczną zachoro−
walność i śmiertelność. Dlatego też
już w 1996 r., niezależnie od przypad−
ków infekcji wirusem A/H5N1/, jakie
miały miejsce w Hongkongu w
1997r., Światowa Organizacja Zdro−
wia (World Health Organization
– WHO) stworzyła specjalną grupę
– Task Force of Experts on Influenza,
której zadaniem jest koordynacja
działań nadzoru nad grypą z całego
świata, wymiana informacji łącznie
z zapowiedzią pandemii.

9 maja 1997 r. w Hongkongu doszło
do złamania bariery gatunkowej
w wyniku której wirus ptasiej grypy
A/H5N1/, który nigdy nie był choro−
botwórczy dla człowieka, stał się pa−
togennym, niejednokrotnie ze skut−
kiem śmiertelnym. Pierwszą ofiarą
śmiertelną był trzyletni chłopczyk.
W tym okresie zakażenia wysoce pa−
togennym wirusem grypy podtypu
A/H5N1/ potwierdzono u 18 osób,
z których 6 zmarło w różnym prze−
dziale wieku, tj. od 1 do 60 roku ży−
cia. W celu ograniczenia rozprzestrze−
niania się patogennego wirusa ptasiej
grypy spalono parę milionów sztuk
drobiu. Ponadto WHO opracowało
i rekomendowało 10 podstawowych
tzw. „.złotych reguł”, jakie muszą być
przestrzegane w przygotowaniu dro−
biu do jego bezpiecznego spożycia
(Ten Golden Rules for Safe Food Pre−
paration).

Należy pamiętać, że wirusy grypy
ptaków i wywoływana przez nie tzw.
„ptasia grypa” to choroba wirusów
grypy ptaków, a nie człowieka, cho−
ciaż zakażenia ludzi wirusami wystę−
pującymi wcześniej tylko u tych zwie−
rząt miały już miejsce.

Od pierwszego złamania bariery
gatunkowej minęło już ponad 10 lat.
Przez świat przeszło parę mutantów,
różniący się antygenowo od szczepu
z roku 1997, powodujących bardzo
duże straty ekonomiczne w rejonach
dotkniętych zakażeniem ptactwa, ale
przede wszystkim zachorowania
i zgony wśród ludzi. Zakażenia
wśród ptactwa i ludzi odnotowano 
w Hongkongu, ale także Chinach,
Wietnamie, Tajlandii, Indonezji,
Kambodży, Turcji, Iraku, Egipcie,
Azerbejdżanie, Dżibuti, Nigerii, Lao−
sie, Birmie, Pakistanie. Jedynie
w Dżibuti i Birmie nie wystąpiły zgo−
ny wśród ludzi z powodu zakażenia

wirusem A/H5N1/. Łącznie do dnia 3
stycznia 2008 r. potwierdzonych
przypadków zachorowań z powodu
ptasiej grypy A/H5N1/ u ludzi zareje−
strowano 368 oraz 223 zgony, co sta−
nowi 60,3 %. Zakażenia ludzi wiru−
sami grypy ptaków występowały nie
tylko w Azji i Afryce. Niepokojącym
był fakt pojawienia w 2003 r. rów−
nież w Europie wirusa ptasiej grypy,
należącego do wysoce patogennych
wirusów ptasich. W Holandii
w 2003 r. potwierdzono zakażenie
podtypem A/H7N7/ HPAI u 89 osób,

z których jedna zmarła. Łącznie z po−
wodu ptasiej grypy zachorowały 473
osoby, zmarły natomiast 224. Nie
ulega wątpliwości, że liczby te są
zdecydowanie zaniżone, ze względu
na to, że nie wszystkie przypadki zo−
stały zdiagnozowane. 

W Polsce do 3 stycznia 2008 r. nie
potwierdzono żadnych przypadków
zakażeń człowieka wirusami grypy
ptaków. W 2006 r. zarejestrowano za−
każenia wśród ptactwa dzikiego – ła−
będzie w 2006 r., hodowlanego
w 2007 r. – indyki, kury spowodowa−
ne wysoce patogennym wirusem
A/H5N1/. Zgodnie z aktualnymi da−
nymi naukowymi zagrożenie kolejną
pandemią grypy wiąże się ze szcze−
pem podtypu A/H5N1/, ale nie jest
wykluczone, że zostanie ona wywoła−
na przez inny wirus o innym podtypie.

Istnieje wiele pytań, na które obecnie
świat nauki nie jest w stanie odpowie−
dzieć. Jedno jest bezdyskusyjne, że
wybuch kolejnej pandemii grypy jest
jedynie kwestią czasu. Dlatego też
wszystkie kraje świata zostały zobli−
gowane do opracowania planów na
wypadek pojawienia się pandemii
grypy. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć na stronie inter−
netowej http://www.gis.gov.pl/pdf/
/grypa/plan.pdf

Według danych Światowej Organi−
zacji Zdrowia co roku na świecie cho−

ruje z powodu grypy od ok. 330 milio−
nów do 1,575 miliarda ludzi, a umiera
od 500 tysięcy do 1 miliona. Koszt
epidemii grypy tylko w USA, w zależ−
ności od sezonu epidemicznego, wy−
nosi średnio od 76 mld do 167 mld do−
larów.

W związku z bardzo dużym praw−
dopodobieństwem wystąpienia pan−
demii grypy WHO, Unia Europejska,
Europejskie Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób (European Centre
for Disease Prevention and Control –
ECDC) zalecają wzrost wyszczepial−
ności populacji w świecie, w tym
również osób pracujących na fer−
mach przeciwko grypie sezonowej.
Należy pamiętać, że szczepienie
szczepionką sezonową chroni jednak
nie tylko przed występującą co sezon
epidemiczny grypą i jej powikłania−

mi, ale jest niezmiernie istotne ze
względu na fakt, że zmniejsza ryzy−
ko wystąpienia u człowieka podwój−
nego zakażenia wirusem grypy ludz−
kiej i ptasiej, co mogłoby doprowa−
dzić do powstania nowego wariantu
wirusa zdolnego do wywołania pan−
demii grypy. Zaleca się również sto−
sowanie odpowiednich środków och−
rony osobistej przez ludzi narażo−
nych na bezpośrednią styczność z za−
każonymi ptakami. W przypadku
styczności z zakażonymi ptakami
i wystąpieniu objawów grypy, osoba
taka powinna się skontaktować jak
najszybciej z właściwą placówką
medyczną na danym terenie, celem
podjęcia właściwych działań. Ma to
istotne znaczenie zważywszy na fakt,
że istnieją leki antygrypowe, których
skuteczność zależy od szybkości po−
dania po wystąpieniu pierwszych ob−
jawów. 

Zgodnie z informacjami podanymi
przez Światową Organizacją Zdrowia
wiadomo, że jaja mogą zawierać wi−
rus A/H5N1/ zarówno na skorupce
jaja, jak i wewnątrz, tj. w białku i żół−
tku. Dlatego też WHO wskazuje, że
jaja z tych obszarów, w których wy−
stępują ogniska A/H5N1/ wśród dro−
biu nie powinny być spożywane na
surowo, a tylko i wyłącznie po pod−
daniu ich obróbce termicznej, tj. go−
towaniu lub smażeniu.

Jak do tej pory nie ma żadnych epi−
demiologicznych dowodów na to, że
doszło u jakichkolwiek osób do zaka−
żenia wirusem A/H5N1/ w wyniku
spożywania drobiu bądź jaj po wła−
ściwej obróbce termicznej, tj. w tem−
peraturze 70oC lub wyższej.

prof. dr hab. Lidia B. Brydak
(Narodowy Instytut Zdrowia Publicz−

nego−Państwowy Zakład Higieny)

Możemy mieć nadzieję, że ogniska ptasiej grypy, które wykryto niedaleko od Płocka, zostały już skutecznie
zlikwidowane. Nie wiadomo jednak, kiedy wirus przenoszony głównie przez dzikie ptactwo, może się znów
pojawić wśród drobiu hodowlanego. Dlatego dobrze jest wiedzieć o nim jak najwięcej.

PTASIA GRYPA

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak 
– wybitny znawca problematyki
z zakresu wirusa grypy, kierownik
Krajowego Ośrodka ds. Grypy
w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład
Higieny. Autorka wielu prac nauko−
wych w renomowanych czasopis−
mach krajowych i zagranicznych.
Ekspert European Vero Cell Influ−
enza Vaccine Advisory Council,
członek Global Influenza Surveil−
lance Network prowadzonego przez
WHO. Jako pierwsza w Polsce za−
początkowała badania przy współ−
pracy z klinicystami nad celowością
szczepień przeciw grypie, zwłaszcza
w grupach podwyższonego ryzyka.
Jest autorem jedynego opracowania
książkowego w języku polskim do−
tyczącego grypy i jej profilaktyki. 
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Na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym
w Lublinie zagrał: Inwencję dwugłosową e−dur Ba−
cha, Etiudę fis mol Neuberta, a w drugim etapie
Symfonię G−dur Haydna i 4 utwory ze scen dziecię−
cych Schumanna i zdobył wyróżnienie. Ale woli
Lutosławskiego i XX−wiecznych kompozytorów.
Dla siebie, rodziny i znajomych grywa jazz. Jego
ulubioną stacją radiową jest II PR, a w nim sobotni
wieczór operowy, ale nie byłby sobą, gdyby nie po−
słuchał trochę muzyki klubowej w „Esce”. Do dziś
nikt, ani nauczyciele, ani znajomi, ani słuchacze nie
potrafią go zaszufladkować. 

Szesnastoletni Maksymilian Chlewiński – niewi−
domy i autystyczny pianista, muzyk, kompozytor
i jazzmen, którego kariera dopiero nabiera rumień−
ców – który przed miesiącem wrócił z występów
w Cornegie Hall, teraz wystąpi w Płocku, w mieście
w którym się urodził. Tu budziła się jego pasja do
muzyki, tu zaczynał grać na dziecięcym keyboar−
dzie pierwsze melodie z Koguta Leghorna.

Słuch absolutny

To, że jest niewidomym to mniejszy skutek jego
choroby, bo gorszym jest autyzm, który ogranicza
mu funkcjonowanie w społeczeństwie. Swoje uczucia
przelewa na kompozycje, tak jakby mówił poprzez
muzykę. Nie potrafi zbudować dość długiego zdania,
opowiadać o swoich uczuciach, ale potrafi robić to
przez muzykę. Wytrawny słuchacz może się o nim do−
wiedzieć wszystkiego. Właśnie w ten sposób mieliśmy
dużą łatwość w postrzeganiu w jakim jest nastroju,
jak się czuje – mówi ojciec Maksa Bogdan Chlewiń−
ski, promotor i towarzysz wszystkich muzycznych
podróży chłopca.

Max nie widzi od dziecka. Rodzice chcąc zadbać
o właściwy jego rozwój szukali zabawek, które pomo−
gą mu odnaleźć świat poprzez dźwięki. – Normalne
dziecko dostawało zabawkę i wystarczy, że ją widziało.
On każdą musiał poczuć i usłyszeć – opowiada ojciec.
– No i w międzyczasie dostał „pianinko” i się okazało,
że na nim zaczyna coś grać. Na następnego „Mikoła−
ja”, w wieku 3 lat, dostał większe organki, później na−
stępne i następne. I grał. 

– Doszło do tego, że jak usłyszał w radiu bądź w te−
lewizji jakąś melodię, to leciał do klawiszy, przetwarzał
i robił z tego muzykę – tłumaczy tata. – Ale skończyły
się moje umiejętności czytania tego, co jest na wyświet−
laczu keyboardu, więc skierowaliśmy się do ogniska
muzycznego przy SDK. Po 3 miesiącach Maks wziął
udział w ogólnopolskim przeglądzie ognisk muzycz−
nych, który był organizowany przy SDK. Okazało się,
że znacznie przewyższał wszystkich poziomem gry. To
nas utwierdziło w przekonaniu, że jednak trzeba go
profesjonalnie edukować, bo ognisko to tylko zabawa.

Dostał się wówczas do I Prywatnej Szkoły Muzycz−
nej w Płocku. Uczniem I klasy był jednak tylko ty−
dzień. – Dlaczego tak krótko? Dlatego, że przez ten ty−
dzień odbyło się parę różnych lekcji – pianino, słuch,

rytmika. Po udziale w jednej z kolejnych lekcji dyrekcja
z nauczycielami stwierdziła, że powinien być uczniem
II klasy i tak się stało – dodaje Chlewiński. Okazało
się, że Maks posiada szeroki zakres umiejętności prak−
tycznych i... słuch absolutny. – Słyszy rzeczy, których
my już nie słyszymy lub jeszcze nie słyszymy.

Od 2001 roku zaczął edukację w Laskach; niefor−
tunnie, bo przyjęcie do szkoły ogólnej nie było po−
wiązane z przyjęciem do szkoły muzycznej. – Ale po−
radził sobie. Tam w internacie jest wszędzie pełno in−
strumentów. Maks gdziekolwiek „zobaczy” klawisze
nie przepuści okazji, żeby na nich nie zagrać. Zresz−
tą wszyscy mu na to pozwalali i grał – opowiada je−
go ojciec. Aż po kilku miesiącach wychowawcy
urzeczeni jego talentem wywalczyli, aby do Maksa
została przydzielona grupa nauczycieli, która zajmie
się jego edukacją do czasu, aż nie znajdzie się od no−
wego roku w szkole muzycznej. Potem dyrekcja
szkoły muzycznej w Laskach ściągnęła dla niego na−
uczyciela jazzu – Mariusz Dropka, a następnie Mar−
cina Lutrosińskiego. Doszło do tego, że jako jedyny
w przedmiotach szkolnych miał również improwiza−
cje jazzowe. 

Od tego momentu z dużą łatwością zaczął przetwa−
rzać utwory i robić własne aranżacje, wariacje i impro−
wizacje do utworów, których się uczył.

Rodzina posiada wiele zapisów audio kompozycji,
które Maks dla nich lub dla siebie stworzył. Płyty – tak
jak profesjonalne wydawnictwa – mają swoje tytuły,
okładki, spis utworów. Pierwsza, jaka powstała z jego
udziałem i śpiewem, powstała w 2000 roku. Zatytuło−
wał ją „Bal na drodze”, kolejną „Muzyka to też klasy−
ka”, itd. To nie tylko dokumentacja, ale też doskonały
materiał promocyjny. 

Kolejne marzenia

Maks z tatą zwiedził całą Polskę wzdłuż i wszerz.
Rokrocznie są w Gdańsku na koncercie charytatyw−
nym „Zapalmy ogień miłości”, na Impresjach Ciecho−
cińskich. Chłopiec grał w Filharmonii Lubelskiej
w 2005 r., potem – w 2006 r. – w Belgii – w salach par−
lamentu UE oraz dla Polonii belgijskiej. W tym roku
zakwalifikował się do 3. Międzynarodowego Konkur−
su Pianistów Niewidomych w Lublinie, gdzie został
wyróżniony. Konsekwencją tej nagrody był wyjazd do
Japonii na „I Piano Paralympic in Japan”, a następnie
do Nowego Jorku na Obchody Dnia Niepełnospraw−
nych 2007.

W planach II Międzynarodowy Konkurs Pianistycz−
ny, który będzie w 2009 r. w Kanadzie w Vancouver. 

Zapewne niewielu płocczan pamięta jego występy
sprzed kilku lat w Spółdzielczym Domu Kultury, czy
na przeglądach twórczości niepełnosprawnych, organi−
zowanych przez ZSOS nr 1 w Płocku. Ale można po−
słuchać go teraz. Maksymilian Chlewiński wystąpi
w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej, 17
stycznia o godz. 17. (rł)

Żył w bardzo złych warunkach, nie dbał o zdro−
wie. Dużo palił i pił... dużo mocnej herbaty.
Często zapadał na grypę, chorował na serce,
ale jako dowódca, naczelnik i marszałek był
niezwyciężony.

Magiczna siła 
Marszałka

Spał niewiele. W wolnym czasie, jeśli już go miał, lubił
oglądać filmy dokumentalne, kroniki i filmy przyrodnicze.
To była jego jedyna rozrywka. O Józefie Piłsudskim – poli−
tyku, ale przede wszystkim człowieku, mówił z pasją prof.
Paweł Samuś (na zdjęciu) 14 grudnia 2007 r. w Towarzy−
stwie Naukowym Płockim. W ubr. minęła 140. rocznica
urodzin Marszałka. Z tej okazji TNP uczciło słynnego wo−
dza organizując poświęconą mu sesję naukową pt. Józef Pił−
sudski – człowiek i polityk. 

Samuś podkreślał, że Piłsudski miał żywe usposobienie,
a w towarzystwie bywał bardzo ujmujący. 

Jego silne cechy przywódcze ujawniły się już za czasów
Organizacji Bojowej PPS, wówczas też zaczęła się tworzyć
jego legenda. – Ten człowiek z kresowym akcentem dyspo−
nował magiczną siłą. Wielu starannie wykształconych
„poddało mu się”, człowiekowi bez wyższego wykształcenia
i zawodu – mówił Samuś. – Już wtedy (zbliżał się do czter−
dziestki) nazywano go „dziadkiem”.

Dzięki uwięzieniu w Magdeburgu i rocznej nieobecności,
nie tylko nie traci, ale zyskuje na popularności. Staje się mę−
żem opatrznościowym Polaków. – Przejmując władzę
w Polsce, jako uzurpator, potrafił uchronić Polskę przed
wojną z Niemcami – uważa Samuś. Sam zresztą stwierdzi
później: Byłem niepisanym dyktatorem Polski, ale tylko do
stworzenia podwalin demokracji i pierwszych wyborów. 

– Czy po wydarzeniach z 1926 r. można mówić o nim ja−
ko o dyktatorze? – zastanawiał się prof. Samuś. – Dyskusja
cały czas się toczy. Mówi się o rządach autorytarnych, ale
cały czas trzeba pamiętać jaki był cel: stworzenie silnego
państwa. Bo silne państwo, które dba o swoich obywateli, to
warunek konieczny do zapewnienia im bezpieczeństwa
i równorzędnego miejsca w zgromadzeniu narodów. 

Towarzystwo Naukowe Płockie przypomniało postać
Marszałka, pamiętając o tym, że Płock to miasto odznaczo−
ne przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych
w 1921 r., który podczas tamtej uroczystości, złożył wizytę
w siedzibie TNP. Dla Towarzystwa Naukowego pozostawił
niezwykle dziś cenną pamiątkę w postaci wpisu do księgi
pamiątkowej. Autograf ten został zaprezentowany podczas
sesji w TNP. Bardzo licznie przybyli słuchacze, obok refe−
ratu prof. Pawła Samusia wysłuchali też dr. Grzegorza Go−
łębiewskiego, który mówił o Piłsudskim jako organizatorze
i dowódcy Wojska Polskiego. Sesję zamknął występ chóru
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica pod dyrekcją Mał−
gorzaty Szpotańskiej. Młodzi artyści wykonali pieśni legio−
nowe, tj.: Szara piechota, czy poświęconą Piłsudskiemu Je−
dzie na kasztance. Patronat nad sesją objął prezydent Płoc−
ka Mirosław Milewski. (rł)

Każdy utwór potrafi przerobić na styl szopenowski lub jazzową impresję. Grał już w Cor−
negie Hall i auli ONZ w Nowym Jorku oraz w siedzibie parlamentu EU w Brukseli.

Świat jest muzyką
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Najnowsze wiersze młodej płockiej poet−
ki zawarte w tomiku „Kot i kloszardzi”, to
„liryka deficytu”. Współczesny świat przed−
stawiony przez autorkę to nieustanna goni−
twa, bez refleksji, bez zastanowienia nad ży−
ciem, traktowanym jako śmiertelna ucieczka
przed upływem czasu, bo „szybkość to
ujarzmianie godzin / Pycha współczesnego
człowieka”. 

W „Kocie i kloszardach” Smolińska obser−
wuję tę gonitwę zza szyby kawiarni i propo−
nuje nam alternatywę – mały stolik przy Rue
Cafe, gdzie „zapach kawy zatrzymuje ucie−
czkę przechodniów”. Bo Magda nie ucieka,
ale proponuje nam ucieczkę od ucieczki. Nie
wybiega, nie pędzi na spotkanie ze Śmiercią,
ale zaprasza ją do stolika z kawą, do lampki
wina, do rozmowy o życiu boleśnie doświad−
czanym co dnia, gdzie „w odbicia okien stoi
śmietnik”, „koty grają na wibrysach strun”,
a my „na fotografiach przesuwamy czas”.

To niezwykle nostalgiczny i sensoryczny
zbiór wierszy kobiety nieco samotnej, ale
z tej samotności nie czyniącej dramatu. To
książka o rozpadzie, o ulotności chwili, któ−

ra symbolizuje rozkład świata przebiegający
niezauważalnie, nienamacalnie dla tych,
którzy wierzą jeszcze, że „wyścig szczurów”
ma sens. A przecież wszyscy zmierzamy do
tego samego miejsca, do tego samego końca.
Pozostaną po nas jedynie „smutne krzyże, te
żołnierzyki ołowiane, jak znaki czasu/ jak
zdradzony ton”. Więc lepiej czas zatrzymać
„nad przepaścią dnia”, przysiąść na Rue Ca−
fe i poczuć jak „szkło rozpada się od dotyku
ust (...) A ruda dziewczyna cicho gwiżdże
w słomkę−od koktailu”. Patrząc jak „ptaki
popijają wodę z wiadra starej studni”, wspo−
minać „twarz z 74 roku”, „spazm poza cia−
łem, oddech czasoprzestrzeni”, miłość „na
ustach kobiet, które Cię kochały” i czekać do
nocy. Bo „Nocą stajemy się w pełni”. 

29−letnia Magda Smolińska jest z wyksz−
tałcenia prawnikiem. Poezją zajmuje się od
końca lat 90−tych. W 2001 r. zdobyła I na−
grodę na XXV Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim im. H. Poświatowskiej w Często−
chowie. Debiutowała tomikiem „Kiedy Pan
Bóg Pił Butelkę Stocka” (2004). „Kot i klo−
szardzi” (2007) to jej drugi zbiór, którego
promocja odbyła się w połowie grudnia ub.r.
w Książnicy Płockiej. Oba można kupić
w księgarni Książnicy Płockiej. 

Radosław Łabarzewski 

Erotyk na dnie
Czuję, że przypływasz
Strużkami czarnej kawy.
Wgryzasz się w strukturę serca
I mocno impregnujesz kofeinę
Pod powierzchnią mojej skóry.
Zaczynam drżeć i siadam
Na karuzelę mojej głowy
I proszę byś mnie powstrzymał
Na odcinku Twoich ust.
Znajdź mnie na dnie filiżanki
Gdzie chronię się pod osłoną ziarna.

U Magdy Smolińskiej upływający czas nie jest dramatem, ale głęboko smako−
waną chwilą. Rozkoszną, aczkolwiek niekiedy bolesną, celebracją rozpadu
w punkcie przemiany. 

Stolik przy Rue Cafe

Przedstawiamy wstępne plany imprez
masowych i festiwali na ten roku, choć na
razie bez szczegółowych terminów.
Ubiegłoroczny kalendarz imprez był bar−
dzo bogaty. Zdarzały się nawet dwie duże
imprezy podczas jednego weekendu.
W tym roku miasto chce utrzymać festi−
walowy kurs, ale też nieco go skorygo−
wać. – Są imprezy warte kontynuowania i
chcemy żeby się odbywały cyklicznie, a z
części zrezygnować – tłumaczy Roland
Bury, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Płocka. Oczywiście takie
imprezy jak Festiwal Muzyki Jednogłoso−
wej, Piknik Europejski, Dni Historii Płoc−
ka (podczas których ma wystąpić amery−
kańska grupa łącząca muzykę renesanso−
wą z rockiem) czy Letni Festiwal Muzycz−
ny (który rozpocznie się 6 lipca mocnym,
międzynarodowym akcentem) to flagowe
okręty na mapie kulturalnej Płocka i ich
przyszłość jest niezagrożona. 

W tym roku jednak imprezy masowe
(zwłaszcza letnie) mają się uzupełniać, a nie
ze sobą konkurować. Miasto czyni też stara−
nia, aby dopasować grafik do Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej i Olimpiady Lekko−
atletycznej w Pekinie. 

Dziś wiadomo, że niezagrożony jest los
Międzynarodowego Festiwalu Zawodów Fil−
mowych Cinemagic.pl, który w tym roku
rozpocznie się 20 czerwca. Możemy zdra−
dzić, że drugi dzień trzeciej edycji festiwalu
w całości będzie poświęcony Harry’emu Pot−
terowi. Jest szansa, że obok polskich odtwór−
ców ról (chodzi oczywiście o dubbing), przy−
jadą również goście z Wielkiej Brytanii. Na
razie trwają rozmowy.

Nie zabraknie w tym roku również Reg−
gaelandu (początek lipca) i Audioriver (1−3

sierpnia). Z tą różnicą, że te imprezy mogą
być biletowane. Będzie też, nieco bogatszy,
Piknik Romski, który coraz silniej konkuru−
je z festiwalem w Ciechocinku, choć pod
względem muzycznym chce być nieco am−
bitniejszy. 

Strzałem w dziesiątkę okazała się ubieg−
łoroczna Noc Kabaretowa. Mimo złej pogo−
dy, licznie zgromadzona publiczność wy−
trwała do końca. W tym roku też będzie mia−
ła ku temu okazję. Po raz trzeci zagości rów−
nież w Płocku Cover Festiwal, adresowany
głównie do 40 – 50−latków. W ubiegłym ro−
ku gwiazdą było Uriah Heep, w tym roku
propozycji jest kilka, ale za wcześnie, aby
o nich mówić. Powróci też „Studencka Miss
Polski”. Nowością za to będzie finał trasy
koncertowej Punky Reggae Live (31 maja) –
organizowanej przez zespół Farben Lehre
i zaprzyjaźnione z nim kapele z całej Polski. 

Nie mamy co liczyć na, nieobecny także
w ubiegłym roku, Nadwiślański Festiwal
Teatrów Ulicznych. Wchłonął go, podobnie
jak Jazz na Starówce, festiwal „Rynek Sztu−
ki”, i tak już pozostanie. 

Jest szansa, że usłyszymy z Płocka „Lato
z Radiem” oraz, że nasze miasto znajdzie
się na trasach koncertowych innych ogólno−
polskich rozgłośni i stacji TV. Jeśli chodzi
o sport to już możemy szykować się na Rajd
Orlen i Tour de Pologne. Tak, tak... Płock
będzie miastem startowym I etapu między−
narodowego wyścigu kolarskiego – jednej
z najważniejszych imprez sportowych
w Europie.

Będzie też jedna duża, telewizyjna impre−
za w stylu „Hitów na czasie” sprzed dwóch
lat i ubiegłorocznego „Przebojowego lata”.
Na szczegóły musimy jednak jeszcze po−
czekać. (rł)

Tour de Pologne rozpocznie się w Płocku, na Cinemagic będzie królował Harry
Potter, a na Dniach Historii Płocka wystąpi megagwiazda z USA

Festiwalowy Płock 2008

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza
24 stycznia br. o godz. 18 do Domu Dar−
mstadt na otwarcie wystawy pt. „Płockie ka−
lendarze” – X edycja. Wystawa organizowa−
na we współpracy z Płockim Towarzy−
stwem Fotograficznym im. A. Macieszy.
Ekspozycja będzie czynna do 10 lutego.
Wstęp wolny.

– 24 stycznia po raz dziesiąty, otworzymy
w Domu Darmstadt kolejną wystawę kalen−
darzy płockich. Cieszymy się, że w roku jubi−
leuszowym będzie tak dużo i tak ciekawych
realizacji – mówi Halina Płuciennik z PTF.
Tym razem plebiscyt publiczności może mieć
gorącą atmosferę!

10 lat temu, po sukcesie Agpressu na war−
szawskim Vidicalu, postanowiliśmy stwo−
rzyć w Płocku nasz lokalny przegląd i rodzaj
nieformalnego konkursu. Odtąd, zawsze pod
koniec stycznia można oglądać kalendarze
instytucji, firm dużych i małych, bogate 12−
planszowe i te skromniejsze, aż po malutkie
listkowe. Największe zainteresowanie wzbu−
dzały dotychczas prezentowane zdjęcia mia−
sta, współczesne oraz archiwalne. Niejedno−
krotnie również nietuzinkowy projekt, szata
graficzna stawały się głównym atutem przy−
ciągającym wzrok widza. 

Firmom, chcącym zaprezentować się na
przeglądzie, przypominamy że kalendarze
do Domu Darmstadt należy dostarczyć naj−
później do 20 stycznia. (j)

Płockie kalendarze

W czwartek, 31 stycznia, w Domu Dar−
mstadt wystąpi z recitalem znana aktorka i pio−
senkarka Katarzyna Skrzynecka, wyróżniona
m.in. Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego.

Jest absolwentką Wydziału Fortepianu
i Wokalistyki warszawskiej Szkoły Muzycz−
nej. Po maturze wyjechała na stypendium do
Paryża. W 1993 roku ukończyła Wydział
Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie.

Pierwszym poważnym sukcesem było
zdobycie w 1989 roku Grand Prix na Festi−
walu Piosenki Francuskiej. Potem posypały
się następne: nagroda im. Anny Jantar
(1990), nagroda specjalna w Opolu (1994).
W 1998 roku ukazał się jej debiutancki album
pt. „Pół księżyca”, rok później album kolęd,
zatytułowany „Oszaleli anieli”. Następne al−
bumy to: „Kameleo” (2002) i „KOA” (2005).

Równocześnie z karierą piosenkarską roz−
wija swój talent aktorski. W teatrze debiuto−
wała główną rolą w musicalu „Metro” Janu−
sza Józefowicza. Potem były kolejne role
w spektaklach teatralnych i musicalowych
m.in. „Chicago” (2002), „Miss Sajgon”
(2002, „Stepping Out” (2006). Chętnie poja−
wia się w serialach telewizyjnych: „Wow”,
„Graczykowie”, „Na dobre i na złe”, „Na

Wspólnej”, „Bulionerzy”, „Pensjonat pod
Różą”. Artystka tańczyła też w pierwszej
edycji „Tańca z gwiazdami”, a od drugiej
edycji jest współprowadzącą program. Jest
żoną komisarza Komendy Głównej Policji.

Początek recitalu o godz. 18. Bilety w ce−
nie 20 zł do nabycia w Domu Darmstadt.(j)

Recital w Domu Darmstadt

Katarzyna Skrzynecka
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Wystawą „Płock i Mazowsze Bro−
niewskiego” Książnica Płocka kończy,
niezwykle bogate obchody Roku Bro−
niewskiego w Płocku. – Ten projekt
był kolejnym hołdem złożonym wielkie−
mu poecie. Broniewski wielkim poetą
był, jest i będzie. Myślę, że te wiersze
są żywe do dzisiaj, że jednak ta poezja
– co widać na fotografiach – gra nam
w duszy nadal – mówiła dyrektor
Książnicy Maria Mikulska – Zalewska.

I nagrodę zdobył Robert Chudzyński
za impresjonistyczny cykl „Mazowiec−
ka miedza”, drugą – Dominki Sztark,
III – Bogusław Bafia. Przyznano też
kilka wyróżnień, m.in. dla Piotra Au−
gustyniaka, którego cykl „Śladami fo−
tografii Władysława” był dla mnie naj−

ciekawszą i bardzo zabawną interpre−
tacją tematu. To lekkie, ale świadome
podejście do ikonograficznego dorob−
ku artysty. Sympatycznie nostalgiczne
były też zdjęcia Dagmary Jaworskiej,
również wyróżnionej w konkursie.

Pomysł konkursu fotograficznego
z Broniewskim w tle to pomysł prosty
i ciekawy, jak jego poezja, ale jak się
okazuje trudny w realizacji. Wydawało−
by się, że z interpretacją poezji Bro−
niewskiego kłopotu raczej nie będzie,
raczej wszystko o nim wiadomo, ale...
łatwo tu o fałszywą nutę, łatwo o ckli−
wość i banał, nadinterpretację. Łatwo
z prostoty przejść w prostactwo, z ro−
mantycznej nuty wpaść w roman...sidła. 

Wielu zdjęciom brak tej lekkości
z fotografii Augustyniaka, jakby Bro−
niewski im ciążył, jakby się nie dał up−
chnąć w tych wszystkich wschodach
i zachodach słońc, w tych widokach
nadwiślańskich, w tych liściach zło−
tych, budynkach i placach. Kłują
w oczy niezbyt staranne, ale liczne, fo−
tomontaże. To kolejny dowód na siłę
i wyjątkowść poezji Broniewskiego,
która nie poddaje się łatwym interpre−
tacjom. Zmierzyć się z nią zawsze war−
to, choć nie z każdej próby trzeba
wyjść zwycięsko.

Wystawę można ogladać do 10 lute−
go w filli nr 5 przy ul. Tumskiej 11
(wejście od ul Sienkiewicza). Projekt
dofinansowany przez Samorząd Woje−
wództwa Mazowieckiego.

Organizatorami byli: Książnica
Płocka, Płockie Stowarzyszenie Przy−
jaciół Książki i Bibliotek, Płockie To−
warzystwo Fotograficzne. (rł)

Zdjęcie z Broniewskim

Jak długo można kontynuować co−
roczny festiwal kolędowy, czyli co
dwanaście miesięcy uszczęśliwiać słu−
chaczy tym samym repertuarem? Aby
podobne przedsięwzięcie mogło wy−
trzymać próbę czasu, forma prezenta−
cji z konieczności musi być zmienna.
Odpowiedzialni za program Płockiego
Kolędowania pracownicy POKiS−u
przez 13 lat istnienia imprezy rozu−
mieli ów imperatyw, zapraszając wy−
konawców tak różnych, jak Anna Sza−
łapak, Włodzimierz Pawlik, Trebunie
Tutki czy Skaldowie. Zrozumieniem
tym wykazali się także przy okazji
czternastej edycji festiwalu (5−6 stycz−
nia 2008 roku, bazylika katedralna na
Wzgórzu Tumskim).

Pierwszy dzień zapowiadał się ra−
czej przewidywalnie, w głównej roli
wystąpił bowiem znany od lat na ni−
wie lokalnej, niemal już dwupokole−
niowy chór Pueri Cantores Plocenses
i jego niedawno kreowana żeńska fi−
lia w postaci Puellae Cantantes Plo−
censes, oba oczywiście pod dyrekcją
Anny Bramskiej. Ich kolędowe pro−
dukcje miały jednak zaskakujący wa−
lor świeżości – dzięki pomysłowemu
wykorzystaniu przestrzeni katedral−
nej (dziewczęta w prezbiterium,
chłopcy i młodzi mężczyźni przy or−
ganach oraz na wysokości sklepienia
nawy głównej, na emporze), a nade
wszystko dzięki inwencji w opraco−
waniu powszechnie znanych pieśni:
jedne zaaranżowano na sopran chło−
pięcy z towarzyszeniem chóru i Wik−
tora Bramskiego na organach (Gdy
śliczna Panna), w innych pojawiał
się dodatkowo drugi głos solowy
(Lulajże Jezuniu), najczęściej
wszakże rozbrzmiewał sam chór,
dzielnie pokonując trudności nieba−
nalnych, nieledwie modernistycznych
ujęć kolędowej klasyki (ciekawa, po−
lifonicznie zagęszczona wersja Dzi−
siaj w Betlejem). Mieliśmy też prób−
kę kolędowania ludowego, dzięki za−
mykającej wieczór pięcioosobowej
kapeli góralskiej Jodełki z ziemi ży−
wieckiej (nie obyło się naturalnie bez
Oj, maluśki, maluśki, u wykonaw−
ców z tamtych stron będącego emble−
matem wiecznie żywej pamięci o JP II

i ks. prof. Tischnerze). Pełni kolędo−
wej różnorodności pierwszego dnia
imprezy dopełniła konferansjerka
Wojciecha Siemiona, który, po raz
kolejny w murach płockiej katedry,
wyeksponował literackie echa bożo−
narodzeniowych pieśni, recytując od−
powiednio dobrane liryki Norwida,
Gałczyńskiego, Jerzyny czy też swej
ulubionej poetki z Podhala, Wandy
Czubernatowej.

Wieczór finałowy okazał się mniej
urozmaicony – ale też wystąpił wtedy
tylko jeden zespół, słynny ZLPiT
„Śląsk”, od kilkunastu lat noszący
imię swego założyciela Stanisława
Hadyny. W Płocku z oczywistych
względów mniej znany niż „Mazo−
wsze” – które zresztą niedawno gości−
ło na rzeczonym festiwalu – historię
ma podobną: powstały i usilnie pro−
mowany w czasach dla kultury pol−
skiej wyjątkowo złowrogich, mocą
szczególnego kaprysu historii okazał
się później... jednym z jej najszerzej
znanych ambasadorów.

Chyba także dzięki kolędom –
w świątyni na Wzgórzu Tumskim za−
prezentowanym w sposób doprawdy
atrakcyjny. Niemal wszystkie „stan−
dardy” gatunku, od bisowanego Bóg
się rodzi przez Mędrców świata po
Pójdźmy wszyscy do stajenki (obok
kilku tematów mniej znanych), zabrz−
miały w bogatych, efektownych opra−
cowaniach na chór mieszany, małą
orkiestrę symfoniczną oraz, okazjo−
nalnie, męski i żeński głos solowy.
Dodatkową atrakcją wieczoru okaza−
ły się interludia słowne w postaci
wierszowanych gawęd, tworzących
w sumie krótką „historię narodzenia
Pańskiego po góralsku” – poza
wszystkim zaś artystom z Koszęcina
udało się utrzymać jednolitość tema−
tyczną i wyrazową programu (inaczej
niż „Mazowszu”, które, nie bacząc na
powagę sakralnego przybytku, dwa
lata temu zbłądziło ostatecznie w bie−
siadne rejony Kukułeczki i Jadą go−
ście, jadą). Pozostańmy więc, do
stycznia roku przyszłego, w słusznej
nadziei na to samo, lecz nie tak samo
– choć, oczywiście, na zbliżonym po−
ziomie artystycznym. A.D.

Kolędowa różnorodność
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Płocka Orkiestra Symfoniczna zapra−
sza w styczniu i lutym na karnawałowe
koncerty, które odbędą się w sali Pań−
stwowej Szkoły Muzycznej przy ul.
Kolegialnej 23. Do wyboru mamy:

17 i 18 stycznia – z cyklu OPERETKA
NA ESTRADZIE ”KSIĘŻNICZKA
CZARDASZA”.

Wykonawcy: Anita Maszczyk (so−
pran), Gabriela Orłowska de Silva (so−
pran), Leszek Świdziński (tenor), Arka−
diusz Dołęga (tenor), Ruben Silva (dy−
rygent). Prowadzenie: Krzysztof Pio−
trowski.

W programie: E. Kalman – ”Księżni−
czka Czardasza”.

24 i 25 stycznia – KONCERT KAR−
NAWAŁOWY ”CZTERECH TENO−
RÓW”.

Wykonawcy: Vasyl Ponajda (tenor),
Vitaly Sobolev (tenor), Taras Hlowa (te−
nor), Romano Antonyuk (baryton), Woj−
ciech Mrozek (dyrygent, aranżer).
W programie: najpiękniejsze przeboje
muzyki operowej, popularnej i filmowej
m in. E. Di Capua ”O sole mio”, H. Wars
”Tylko we Lwowie”, P. Anka ”My way”,
T. Braxton ”Unbreak my heart”.

1 lutego – z cyklu MUSICALE, MU−
SICALE „WEST SIDE STORY”. 

Wykonawcy: Victoria Vatutina (so−
pran), Pavlo Tolstoy (tenor), chór
PWSZ w Płocku ”Vox Juventutis”,
Vladimir Kiradjiev (dyrygent). 

W programie: L. Bernstein – ”West
Side Story”

8 lutego – IMPROWIZUJĄCY
FORTEPIAN.

Wykonawcy: Leszek Możdżer (for−
tepian), Marek Moś (dyrygent).

W programie: P. Czajkowski – Se−
renada na orkiestrę smyczkową c−dur
op. 48, L. Możdżer – 6 miniatur na
fortepian improwizujący i smyczki.

15 lutego – MUZYKA DLA ZA−
KOCHANYCH.

Wykonawcy: Olek Dowgal (fletnia
Pana), Genadi Fiskoff (dyrygent).

W programie: tańce mołdawskie,
rumuńskie, muzyka filmowa m.in.
„Jalousie Tango” (J.Gade), „Ameri−
ca” i „I Feel Pretty” z filmu „West Si−
de Story” (L. Bernstein), „New York,
New York” (J. Kander), „Once upon
a time in America” (E. Moricone).

Wszystkim wykonawcom towa−
rzyszyć będzie Płocka Orkiestra
Symfoniczna. Początek koncertów
o godz. 19.

(j)

Karnawałowe koncerty
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Wdniu 8 stycznia, w kawiarence klu−
bowej Wisły Płock, odbyło się

uroczyste przekazanie Sportowej Spółki
Wisła we władanie miasta. „Sport nie
jest podstawową działalnością koncernu
rafineryjno−petrochemicznego, jakim jest
Orlen” – takimi słowami prezes płockie−
go giganta paliwowego Piotr Kownacki
wprowadzał zebranych gości w atmosfe−
rę uroczystości przekazania klubu spor−
towego i zarazem spółki Wisła Płock
władzom miasta, a konkretnie prezyden−
towi Mirosławowi Milewskiemu. 

– Wierzymy, że miasto będzie dobrze ra−
dziło sobie z zarządzaniem finansami, jak
i merytoryczną działalnością spółki, mają−
cą na celu osiąganie oczekiwanych sukce−
sów sportowych – kontynuował Kownac−
ki. – Jesteśmy zdecydowani nie pomniej−
szać naszego zaangażowania finansowe−
go, przy czym uzależniamy jego wysokość
od skuteczności zdobywania środków na
ten cel od nowego właściciela. 

Mowa tu oczywiście o każdej dołożo−
nej złotówce do złotówki jaką zdobędzie
miasto od innych, do tej pory niezaanga−
żowanych, sponsorów. Słowa Prezesa
Kownackiego choć brzmiały nieco jak
mowa pożegnalna, to jednak dawały po−
czucie, że tworzy się coś nowego i wszy−
scy są tego świadkami. 

W dalszej części, chcąc jakby uspo−
koić zebranych gości, prezes wyraził
głębokie przekonanie, że miasto wy−
korzysta efektywnie zarówno majątek
trwały, jakim zostało obdarowane, jak
i niepoliczalną rzecz, jaką jest trady−
cja oraz sportowe osiągnięcia, szcze−
gólnie piłkarzy ręcznych. Po takim
wprowadzeniu nastąpiło uroczyste
przekazanie aktu darowizny, który na
swoje ręce przyjął Prezydent Miasta
Płocka. Zaraz potem powiedział: – W
planach, projektach i marzeniach sa−
morządu płockiego nie było nigdy
przejęcia klubu Wisła. Inicjatywa wy−
szła kilka lat temu od PKN Orlen, któ−
ry chciał wydzielić spółkę sportową ze
swojej grupy kapitałowej. Mogliśmy
się biernie przyglądać rozwiązaniom
rynkowym, lecz postanowiliśmy włą−
czyć się do rozmów i po długich nego−
cjacjach postanowiliśmy przejąć za−
równo majątek trwały w postaci
obiektów sportowych, jak i 100%
udziałów w Sportowej Spółce Akcyj−
nej Wisła Płock. Powód był jeden: do−
bro płockiego sportu, który jest niero−
zerwalny z klubem Wisła. 

Prezydent podziękował za przekazany
majątek i szybko przeszedł do planu je−
go pomnażania. Ma to nastąpić poprzez
modernizację stadionu, a konkretnie
rozbudowę trybun do 15 tysięcy miejsc
i ich zadaszenie. Kolejną inwestycją ma
być od lat oczekiwana hala widowisko−
wo−sportowa na 5 tysięcy miejsc siedzą−
cych, której projekt niebawem powsta−
nie (po wielu perypetiach przetargo−
wych). Za zmianami majątkowymi pój−
dą także zmiany organizacyjne. Wyniki
sportowe, organizacyjne rozwiązania
prowadzenia klubu i finanse nie będą
tylko sprawą zarządu klubu. Pieczę i od−
powiedzialność za te wszystkie elemen−
ty powierzono radzie nadzorczej pod
przewodnictwem wiceprezydenta Piotra

Kubery. Skład zarządu klubu ustalony
został na poziomie trzech osób (dwie
osoby z władz miejskich i jedna z PKN
Orlen). Nowo mianowanym prezesem
zarządu został Krzysztof Ganc, który
w prezencie od Prezydenta Miasta
otrzymał okrągły szklany stolik. Z uwa−
gi na swój kształt i materiał z jakiego
został wykonany prezent miał symbo−
liczną wymowę; nie da się nic przeka−
zać pod stołem i nie ma kantów. Drugim
członkiem zarządu pozostał Szczepan
Targowski. Władze Orlenu mają jeszcze
desygnować do pracy w zarządzie swo−
jego przedstawiciela, najprawdopodob−
niej finansistę. 

Mimo, że cała impreza miała charak−
ter ogólny, to nie zabrakło pytań o tego−
roczne transfery. Prezydent Milewski
zapewnił, że kwota jaka została przez−
naczona na ten cel to nie mniej niż 2 mi−
liony złotych. Wiadomo już, że w run−
dzie wiosennej nie zagrają dla Wisły:
Piotr Bania i Ireneusz Kowalski, któ−

rych nie widzi w swojej koncepcji gry
trener Leszek Ojrzyński. W trakcie roz−
mów z płockim klubem są zawodnicy
Znicza Pruszków: Bartosz Wiśniewski
i Igor Lewczuk. Bliski sfinalizowania
kontraktu z Wisłą jest także obrońca
Cracovii Jacek Wiśniewski. W pozosta−
łych przypadkach trwają rozmowy z za−
wodnikami Odry Wodzisław i Górnika
Zabrze, lecz jak zapewnia wiceprezy−
dent Kubera – na personalia jeszcze za
wcześnie. 

Celem sportowym dla piłkarzy noż−
nych jest oczywiście awans do I ligi,
lecz włodarze klubu zdają sobie spra−
wę, iż w obecnym układzie personal−
nym i z 8 pozycją w tabeli to zadanie
szalenie trudne. W przypadku piłkarzy
ręcznych cele zostały postawione dość
jasno: mistrzostwo Polski gwarantują−
ce start w Lidze Mistrzów i równo−
rzędna walka w tych rozgrywkach
o wyjście z grupy.

P. Nowicki

Wisła klubem miejskim

Wraz z nowym rokiem proponujemy
naszym czytelnikom nową pozycję pt.
„Sport w moim mieście”. Chcemy w niej
dokonać przeglądu wszystkich klubów
sportowych, działających na terenie na−
szego miasta, posiadających w swej ofer−
cie pracę z dziećmi i młodzieżą. Formy
rekreacyjne, takie jak lodowisko zimą
i kąpiel w Sobótce latem, często nie wy−
czerpują możliwości, jakie drzemią
w wielu młodych ludziach. Celem tej ak−
cji jest nie tylko prezentacja historii czy
też osiągnięć organizacji sportowych, ale
przede wszystkim zwrócenie uwagi ro−
dziców, wychowawców i opiekunów na
możliwości aktywnego spędzania wolne−
go czasu przez ich podopiecznych. Niko−
go przecież nie trzeba przekonywać, jak
wielkie znaczenie w kształtowaniu oso−
bowości i charakteru młodego człowieka
ma czynne uprawianie sportu. 

Do współpracy w tworzeniu naszej
rubryki zapraszamy wszystkie kluby,

stowarzyszenia i organizacje sportowe,
które oferują młodym ludziom atrakcyj−
ne spędzanie wolnego czasu. Zdajemy
sobie bowiem sprawę, ze istnieją sekcje
sportowe, które rzadko mają okazję za−
istnieć na łamach prasy lokalnej z uwa−
gi na mało spektakularne wyniki. W na−
szej stałej rubryce chcemy docenić ich
pracę z młodzieżą i – być może – zachę−
cić przyszłych mistrzów do czynnego
uprawiania sportu. 

Naszą prezentację zaczynamy od dość
młodego, ale działającego z wielkim
rozmachem Uczniowskiego Klubu Spor−
towego Eljot Płock. Ten dynamicznie
rozwijający się klub judo, dysponuje bo−
gatym doświadczeniem zdobytym przez
dzieci i młodzież w trakcie rywalizacji
o zasięgu powiatowym, wojewódzkim
i międzynarodowym na przestrzeni
ostatnich 4 lat. UKS Eljot organizował
wiele spotkań, pokazów i zawodów
sportowych. I Otwarte Mistrzostwa
Płocka 2005, I Turniej Miast Partner−
skich 2006, Międzypowiatowe Turnieje
Judo z okazji Dnia Dziecka i Turnieje
Gwiazdkowe w latach 2004 – 2007 to

tylko część imprez zorganizowanych
przez władze Eljota. 

Zawodnicy na co dzień trenują w pię−
ciu grupach sportowych, prowadzonych
przez 4 instruktorów: Piotra Januszew−
skiego, Tomasza Korpowskiego, Krzysz−

tofa Masztakowskiego oraz Leszka Janu−
szewskiego. W dotychczasowej historii
klubu (od 21 października 2004 roku)
młodzi sportowcy z UKS Eljot Płock
(853 osoby w barwach Eljot) wystąpili
w 51 turniejach judo w kraju i za grani−
cą, zdobywając w sumie 560 medali (200
złotych, 192 srebrne oraz 168 brązo−
wych). W samym roku 2007 młodzież
zrzeszona w klubie wystartowała w 14
zawodach, zdobywając 193 medale (80
złotych, 59 srebrnych i 54 brązowe). 

– Liczby nie są tu najważniejsze –
mówi współzałożyciel i instruktor Le−
szek Januszewski. – Dla wszystkich
instruktorów pracujących z dziećmi
i młodzieżą najważniejszą rzeczą jest
satysfakcja z kształtowania młodego
człowieka, obserwacja jego postępu
sportowego i uczucie niesamowitej
radości, gdy wychowanek zdobywa
medale. 

Rekrutacja i zapisy do klubu są prowa−
dzone praktycznie przez cały rok. Bliższe
informacje można uzyskać pod tel.
024/366 57 45 lub drogą elektroniczną ju−
doeljot@poczta.onet.pl. P.N.

Sport w moim mieście

UKS Eljot
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Nowy prezes Wisły Krzysztof Ganc
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Leszek Januszewski prezentuje techniki judo
na plaży w Grabinie
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Urząd Miasta Płocka dziękuje:
1) wykonawcom oświetlenia świątecznego miasta: Zespołowi Szkół Zawodowych

Nr 2, Zespołowi Szkół Technicznych „Siedemdziesiątka” oraz Zakładowi Usługowo
– Handlowy Polkap – Krzysztof Polańczyk. 

2) podziękowania kieruje również do firm, które pomogły w przygotowaniu
oświetlenia: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., CNH Płock Sp. z o.o., Przedsię−
biorstwo Instalacyjno – Usługowe „Wereszczyński”, Zakład Usług Miejskich
„Muniserwis”, Lasy Państwowe −Nadleśnictwo Płock, ENERGA – OPERATOR
S.A. – Oddział w Płocku, Zakład Energetyczny Płock – Nieruchomości S.A., Pań−
stwowa Straż Pożarna w Płocku, Rynex Sp. z o.o., SITA Płocka Gospodarka Ko−
munalna Spółka z o.o., Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o., BEM Brudniccy Sp.j., P.B.U.Vectra s.j., Arkadiusz Wałęsa i S−ka Zakład
Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej Co i Gazu, H.M.B. Budmat, Mostostal Płock
S.A., KLUGE – Dariusz Kluge i PHU Electroland.

3) sponsorom za przygotowanie „Mikołajek przed Ratuszem”: CAELUM DE−
VELOPMENT− Galeria Wisła, DLS S.A., POLPAIN Wanda Sp. z o.o., Hipermarket
Auchan Sp. z o.o., Superhobby Dom i Ogród OBI Sp. z o.o., I Prywatnemu Liceum
Plastycznemu w Płocku oraz współorganizatorom: Młodzieżowemu Domowi Kultu−
ry im. Króla Maciusia Pierwszego, Straży Miejskiej, Miejskiemu Zespołowi Obiektów
Sportowych, Miejskiemu Ogródowi Zoologicznemu.

Świąteczne 
podziękowania

ten aforyzm Leopolda Rene Nowaka
był rozwiązaniem świątecznej krzyżów−
ki. Zadanie nie było chyba zbyt trudne,
bo otrzymaliśmy ponad 200 prawidło−
wych odpowiedzi. Z tej góry kartek i kar−
teczek wylosowaliśmy 16, których na−
dawcy otrzymają nagrody, ufundowane
przez Urząd Miasta. Tym razem szczę−
ście uśmiechnęło się do: Małgorzaty
Nachyła z ul. Krętej (wieża), Teresy
Bawtrol z ul. Słonecznej (sokowirówka),
Apolonii Komorowskiej z ul. Powstań−
ców Styczniowych (czajnik elektryczny),
Mariana Przybyłowskiego z ul. Bartni−
czej (czajnik elektryczny), Marianny
Zgierskiej z ul. Czwartaków (termowen−
tylator), Alicji Brzezińskiej z ul. Jasnej
(książka „Przetwory, nalewki”), Jana
Ziółkowskiego z Radzanowa (Skarby
przyrody), Jadwiga Olewnik z ul. 3 Ma−
ja (Cuda Polski), Krzysztofa Wyszyń−
skiego z ul. Andersa (Skarby wieków),
Elżbiety Gral z ul. Sucharskiego (Przy−
gody Mikołajka), Krystyny Muraw−
skiej z Gąbina (Kuchnia z Zielonego
Wzgórza), Andrzeja Panasewicza z ul.
Otolińskiej (Księga przyrodniczo−krajoz−
nawcza), Edyty Rogalskiej z al. Jacho−

wicza (Atlas świata), Jolanty Kowal−
skiej z ul. Czerwonych Kosynierów
(upominek), Stanisława Domińskiego
z ul. Bartniczej (upominek) i Anny
Trzaskoś z ul. Jesiennej (upominek).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza−
my po odbiór nagród (z dowodem osobi−
stym) do redakcji w ratuszu (Stary Rynek
1 pok. 220) w godzinach pracy Urzędu
Miasta. (j)

Cytat
numeru
Życie to ciekawość. 
Jeśli nie jesteś ciekawy,
oznacza to, że leżysz
w trumnie.

Pierre Boulez

Patrzeniem w oczy ukrywa się 
często brak stosowanych słów

Dziękujemy
Wszystkim, którzy złożyli nam życzenia świąteczne i noworoczne serdecznie dzię−

kujemy. Przepięknymi gwiazdkowymi kartkami obdarowali nas m.in.: prezydent Mi−
rosław Milewski, zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński, senator Janina Fetlińska,
poseł Marek Opioła, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wycho−
wania NSZZ „Solidarność” Marek Krysztofiak, przewodniczący Zarządu Regionu
Płockiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Kępczyński, radna Elżbieta Podwójci−Wie−
checka, radni Prawa i Sprawiedliwości, Jadwiga Łabińska przewodnicząca zarządu
RMO „Stare Miasto”, dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Piotr
Zgorzelski wraz z pracownikami, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wo−
jewódzkiego Andrzej Dwojnych, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica Zbi−
gniew Kruszewski, Jarosław Troch wraz z pracownikami Płockiego Parku Przemysło−
wo−Technologicznego, pracownicy oraz zarząd MZGM−TBS, dyrektor i pracownicy
Muzeum Mazowieckiego, zarząd i pracownicy spółki ARS, Caelum Development,
Basell Orlen Polyolefins, zarząd i pracownicy Henczke Budownictwo, dyrektor Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Krzyżaniak, komendant Straży Miejskiej
Jacek Fuz, dyrektor i pracownicy zoo, kierownik i pracownicy Domu Darmstadt, Płoc−
ka Orkiestra Symfoniczna, Maria Zalewska−Mikulska i pracownicy Książnicy Płoc−
kiej, Roman Kusy dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, zarząd Płockiego Towa−
rzystwa Wioślarskiego, rzecznik prasowy ZUS/O w Płocku Barbara Smardzewska−
Czmiel, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej An−
na Czemerys, Bożena Cichocka z OrlenGazu, dyrektor Małachowianki Renata Kuty−
ło−Utzig, społeczność LO SOP, przedszkolaki i pracownicy Miejskiego Przedszkola nr
25, Miejskie Przedszkole nr 23, dyrektor i pracownicy Płockiej Galerii Sztuki, miesz−
kańcy, dyrektor oraz personel Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc”, Anna
i Wiktor Bramscy oraz Pueri i Puellae Cantores Plocenses, Stowarzyszenie Edukacyj−
no−Artystyczne „Oto Ja”, Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhe−
imera, płocki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Renata
Nych z Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”,
prezes Stowarzyszenia Kai Kairos Joanna Łukjaniuk, Centrum Rehabilitacji Sporto−
wej, agencja reklamowa Studio Euro Media, Mazowiecka Regionalna Organizacja Tu−
rystyczna, Grzegorz Dziwota, Apolonia Komorowska, Hanna Bojków, rodzina Grześ−
ków i L. Grudzień, Iwona Jóźwicka i Małgorzata Ryniak. 

Dziękujemy naszym przyjaciołom i sympatykom, którzy składali nam także ży−
czenia osobiście i telefonicznie. Zespół redakcyjny

Tumy 
w zimowej szacie

Zima zawitała do nas przed Bo−

żym Narodzeniem. Dała o sobie

znać delikatnie, pokrywając drze−

wa, trawniki i ulice cienką warstwą

białego puchu. I choć aura nie była

mroźna, od razu zrobiło się zimo−

wo i świątecznie. Ten pierwszy zi−

mowy powiew wykorzystała Ewa

Cieżniewska z III L.O. fotografu−

jąc zimowy krajobraz na Wzgórzu

Tumskim 23 grudnia 2007 roku.

Prawda, że piękne jest nasze mia−

sto (miejscami)? (j)

Fot. Ewa Cieżniewska, III LO


