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Urząd Miasta wraz z policjantami
i strażnikami miejskimi, chce zapro−
wadzić porządek w obrębie Starego
Miasta i na ul. Tumskiej. – W wię−
kszych miastach, np. w Krakowie czy
Warszawie starówki nie są dopuszczo−
ne do ruchu pojazdów – mówi zastęp−
ca prezydenta Dariusz Zawidzki.
– Chcemy, aby w Płocku było podob−
nie. Zależy nam przecież na ochronie
zabytkowych budynków czy nowej na−
wierzchni ul. Tumskiej oraz na bezpie−
czeństwie pieszych. 

Ograniczenia poruszania się będą
dotyczyły Starego Rynku oraz ulic:
Grodzkiej, Piekarskiej i Tumskiej.
– Na te tereny bez ograniczeń będą
mogły wjeżdżać służby uprzywilejowa−
ne, tzn. policja, straż pożarna i pogo−
towie ratunkowe – mówi Dariusz Za−
widzki. – Ponadto mieszkańcy kamie−
nic przy tych ulicach będą mieli możli−
wość dojechania do swych posesji. Ich
pojazdy muszą być zaparkowane na
podwórkach. 

Zastępca Prezydenta wyjaśnia także,
że dostawcy towarów będą mogli podje−
chać pod sklep lub lokal gastronomicz−
ny, ale tylko w wyznaczonych godzi−
nach, tzn. pomiędzy 4 a 6 oraz 9 a 10.30.
– Jeżeli pojawią się np. na Tumskiej
w innych godzinach będą płacili manda−
ty – zapowiada Dariusz Zawidzki.

Poza wyznaczonymi porami nie bę−
dą mogli wjeżdżać także np. dostawcy
pizzy, ochroniarze czy kurierzy. Go−
dziny zakazu obowiązywać będą rów−
nież np. samochody, które wybierają
śmieci z kontenerów. 

Jedynie konwoje przewożące pienią−
dze lub przedmioty wartościowe z i do
banków będą mogły swobodnie poruszać
się po terenie Starego Miasta i ul. Tum−
skiej, gdyż zasady poruszania się tych po−
jazdów określone są innymi przepisami. 

Dariusz Zawidzki ostrzega również
przed wykorzystywaniem zezwoleń
wjazdu np. na Stary Rynek, które wy−
dane zostały dawno temu. 

dokończenie na str. 8

Uwaga kierowcy! Przyzwyczailiście się, że bezkarnie możecie
zaparkować na Tumskiej lub przejechać Grodzką? Teraz le−
piej tego nie róbcie, bo czeka was mandat.

Zakazane rewiry
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Plan pracy Rady
Miasta w 2007 roku

27 lutego – realizacja uchwały w spra−
wie łagodzenia skutków bezrobocia

27 marca – sprawozdanie z działalności
Miejskiego Rzecznika Konsumentów, in−
westycje i remonty (kultura, sport, oświa−
ta, służba zdrowia)

24 kwietnia – sprawozdanie z realizacji
uchwał Rady Miasta w 2006 roku i budże−
tu, udzielenie absolutorium Prezydentowi

29 maja – wykonanie uchwały w spra−
wie likwidacji SZPZOZ, realizacja dróg
dojazdowych do nowej przeprawy (wyko−
rzystanie środków finansowych) i przygo−
towanie do budowy obwodnic

26 czerwca – sprawy różne
28 sierpnia – funkcjonowanie placówek

opiekuńczo−wychowawczych, rodzinnych
domów dziecka i rodzin zastępczych

25 września – wykonanie budżetu mia−
sta za I półrocze, realizacja uchwały o ła−
godzeniu skutków bezrobocia

30 października – działalność PZOZ za
9 miesięcy, współpraca ze szkołami wyż−
szymi

27 listopada – model promocji miasta
(skuteczność działań), stan bezpieczeń−
stwa publicznego, przeciwdziałanie klę−
skom żywiołowym

11 grudnia – budownictwo komunalne
i socjalne, pozyskiwanie środków z Unii
Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych

28 grudnia – przyjęcie budżetu na 2008
rok, planów pracy Rady Miasta i Komisji.

Opr. (j)

Na najważniejszej
w roku sesji 
(30 stycznia) radni
przyjęli budżet 
na 2007 rok;
zdecydowali ile i na co
miejskich pieniędzy
zostanie w tym roku
wydane.

S podziewamy się, że tegorocz−
ne dochody zamkną się kwotą
około 513 mln złotych. Wy−

datki zaplanowaliśmy na 579 mln, co
oznacza że deficyt wyniesie niespełna
66 milionów. Jak podkreślał na kon−

ferencji prasowej, poprzedzającej se−
sję, prezydent Mirosław Milewski,
zarówno ten deficyt jak i zadłużenie
miasta, które na koniec 2007 roku
może wynieść do 168 mln złotych,
mieszczą się w bardzo rozsądnych
granicach i gwarantują bezpieczeń−
stwo finansowe Płocka, tak wysoko
ocenione w roku ubiegłym przez
Fitch Rating.

Na inwestycje planujemy wydać
w tym roku 145 mln złotych; w tym
mieści się m.in. 7,5 mln na Jagiel−
lonkę, tyle samo na rozpoczęcie bu−
dowy hali widowiskowo−sportowej,
5,5 mln na rozbudowę przychodni
rehabilitacyjnej przy ul. Tysiącle−
cia, również 5,5 mln na Sobótkę
i następne 5,5 mln na zakup 6 auto−
busów dla Komunikacji Miejskiej.
111,5 mln złotych czyli ponad 19%

budżetu przeznacza się na drogi
m.in. dokończenie realizowanego
obecnie etapu dróg dojazdowych do
nowej przeprawy i rozpoczęcie na−
stępnego, prowadzącego od ul. Do−
brzykowskiej do Gór. Rozpoczęta
zostanie także budowa dwóch ob−
wodnic: północnej i północno−za−
chodniej (od Orlenu do węzła Bory−
szewo) oraz I etapu ul. Granicznej
i przygotowany zostanie projekt
modernizacji ul. Otolińskiej. Za 1,7
mln złotych poprawione będzie
w mieście oświetlenie.

Bieżący rok ma być czasem przy−
gotowania szeregu nowych inwesty−
cji, których efekty zobaczymy w la−
tach następnych. W 2007 roku będą
opracowywane do nich koncepcje,
projekty, założenia techniczne. Do−
tyczy to m.in. linii tramwajowej,
parkingów wielopoziomowych, za−
gospodarowania nowych terenów
w ogrodzie zoologicznym, II etapu
rozbudowy Muzeum Mazowieckie−
go, budowy portu jachtowego, ko−
lejki szynowo−linowej i zagospoda−
rowania stadionu Stoczniowca na
ośrodek sportowo−rekreacyjny.

Najwięcej pieniędzy w budżecie
zarezerwowano na oświatę – 182
mln złotych. W kwocie tej zawarte
są wydatki na bieżące utrzymanie
i funkcjonowanie oraz 16,8 mln na
inwestycje i remonty w 23 placów−
kach. 

dokończenie na str. 15



* Małachowianka zajęła 12. miejsce na
Mazowszu i 95. w kraju w rankingu szkół
ponadgimnazjalnych.

* Firma Okruszek z podpłockiego Rogo−
zina (producent chrupek i makaronów)
zdobyła tytuł Lidera Przedsiębiorczości.

* Paweł Magdoń przeszedł z Wisły
Płock do GKS Bełchatów.

* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu−
mentów nałożył na Orlen 14 mln zł kary za
stosowanie monopolistycznych praktyk
przy sprzedaży płynu do chłodnic Petrygo.

* 16 stycznia na zamkniętej imprezie
w sali koncertowej PSM wystąpił stypen−
dysta PKN Orlen, laureat XV Konkursu
Chopinowskiego Rafał Blechacz.

* Gotowy jest biznesplan lotniska w Mo−
dlinie, którego udziałowcami są: Agencja
Mienia Wojskowego, Porty Lotnicze, wo−
jewództwo mazowieckie i Nowy Dwór
Mazowiecki. Budowa (za 250 mln zł) ma
zacząć się w tym roku, a otwarcie lotniska
planowane jest na 2008 rok.

* Samorząd Województwa Mazowiec−
kiego przeprowadzi kompleksową inwen−
taryzację najstarszych i najcenniejszych
alei i szpalerów drzew na Mazowszu.

* Przy Okręgowej Izbie Lekarskiej pow−
stał Klub Lekarza, który zająć się ma orga−
nizacją imprez kulturalnych dla tego śro−
dowiska.

* Piłkarze Wisły zajęli 8 miejsce w halo−
wym turnieju w Pradze.

* Radni województwa mazowieckiego
zatwierdzili budżet na 2007 rok; najwięcej
– 779 mln zł przeznaczono na transport
i łączność, 225 mln zł na ochronę zdrowia.

* Z ankiet dostarczonych do Mazowiec−
kiego Kuratorium Oświaty wynika, że
w ciągu minionych 2 lat 546 uczennic zo−
stało matkami (51 z gimnazjów, 179 z li−
ceów, 174 z techników i 142 ze szkół za−
wodowych).

* Płocki oddział Stowarzyszenia Auto−
rów Polskich organizuje drugi konkurs
poetycki im. Stanisława Nawrockiego.
Termin nadsyłania wierszy do oddziału
(al. Piłsudskiego 31) mija 15 marca.

* Na miejscu wyburzanego budynku
przy ul. Padlewskiego 13 stanie nowy blok
komunalny z 13 mieszkaniami.

* Próba uruchomienia sygnalizacji
świetlnej przy zjeździe z nowego mostu
(16 stycznia) spowodowała kompletne za−
korkowanie ul Wyszogrodzkiej i al. Pił−
sudskiego.

* PWSZ zamierza od września otworzyć
akademickie liceum dla najzdolniejszych
uczniów.

* W Tygodniu Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan (18 – 25 stycznia)
nabożeństwa i spotkania ekumeniczne od−
bywały się w płockich świątyniach czte−
rech wyznań.

* Igora Chalupca na stanowisku prezesa
PKN Orlen zastąpił Piotr Kownacki, od 4
miesięcy wiceprezes spółki.

* Zwiększona zachorowalność dzieci na
zapalenie płuc widoczna jest także w płoc−
kich szpitalach – w obu zajęte są wszystkie
łóżka na pediatrii.

* Studniówkowe bale rozpoczęli ma−
turzyści Prywatnego Liceum ZOK
„Profesor”.

* Prywatne szkoły policealne i wyższe
ogłosiły zimowy nabór chętnych, którzy
rok szkolny rozpoczną w marcu. (j)

Internat dla Ośrodka

Internat Zespołu Szkół Technicz−
nych przy ul. Norbertańskiej wykorzy−
stany jest w ok. 60%. Wolne pomiesz−
czenia służą do doraźnego kwaterowa−
nia osób poszkodowanych w wypad−
kach losowych. Tymczasem w interna−
cie Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wy−
chowawczego przy ul. Gradowskiego
jest tłok – w 8 pokojach mieszka ponad
40 wychowanków. W tej sytuacji Pre−
zydent postanowił część internatu „Sie−
demdziesiątki” na I i II piętrze (916
mkw.) oddać w bezpłatne użyczenie
Ośrodkowi.

Fundusz w Parku

Gmina Płock 100% udziałów Płoc−
kiego Funduszu Poręczeń Kredyto−
wych wnosi do spółki Płocki Park
Przemysłowo−Technologiczny z przez−
naczeniem na podwyższenie jego kapi−
tału zakładowego.

Do wynajęcia

Zatwierdzona została lista lokali
użytkowych przeznaczonych do wyna−
jęcia w trybie publicznego przetargu
nieograniczonego. Wolnych jest 5 lo−
kali: przy ul. Bielskiej 19 (25,5 mkw.),
1 Maja 1 (83 mkw.+piwnica) i 1 Maja
4 (85,6 mkw.), Kolegialnej 12 (17,7
mkw.) i Kościuszki 7 m (54,3 mkw.).

Tańsze ślizganie

W okresie ferii obniżone zostały ce−
ny biletów wstępu na lodowisko
w Miejskim Centrum Sportu. Do 11 lu−
tego uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal−
nych mogą jeździć na łyżwach przez
45 minut za 1 zł.

Dyrektorzy do konkursu

Prezydent ogłosił 2 konkursy na sta−
nowiska dyrektorskie: Szkoły Podsta−
wowej nr 13 i Młodzieżowego Domu
Kultury im. Króla Maciusia I. Oferty
należy składać do Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu (Oddział Oświaty, ul.
Piekarska 16) w terminie do 15 lutego
br. Szczegóły konkursu na stronie inter−
netowej: bip.ump.pl. (j)
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Prezydent zarządził Minęło pół miesiąca...
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19 stycznia o godz. 12, w 62. roczni−
cę rozstrzelania 79 Polaków, w miejscu
straceń przy ul. Sienkiewicza złożone
zostały kwiaty. Dwa dni później przy−
padała 144. rocznica wybuchu Powsta−
nia Styczniowego. Kwiaty przed miej−

scem stracenia przy al. Piłsudskiego
złożone zostały 22 stycznia o godz. 13.
Wcześniej jednak pamięć poległych
w II wojnie światowej – w 62. rocznicę
wyzwolenia Płocka – uczczono przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. (rł)

Pamięć poległych

Składnie kwiatów w miejscu stracenia Zygmunta Padlewskiego
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Uczestnicy szkolnego ogniska mi−
syjnego, działającego przy Szkole
Podstawowej nr 17 odwiedzili 17
stycznia ratusz. W holu przed aulą

pojawili się trzej królowie, święta
rodzina, anioły i pasterze. Pod kie−
runkiem siostry Ancilli ze Zgroma−
dzenia Sióstr Pasjonistek przygoto−
wały i zaprezentowały jasełka o Bo−
żym Narodzeniu.

Kilkanaścioro dzieci, skupionych
w ognisku, uczestniczy w Papie−
skim Dziele Misyjnym Dzieci – or−
ganizacji pomagającej w budowaniu
sierocińców, szkół, organizacji ka−
techizacji, wyposażaniu szpitali
i udzielaniu pomocy żywnościo−
wych dzieciom w najbardziej bied−
nych krajach, do których docierają
misjonarze.

W Płocku, dla dzieci z ubogich ro−
dzin, organizuje się m.in. letni wy−
poczynek. Jasełka w ratuszu były
formą podziękowania za wsparcie
Urzędu Miasta w przygotowaniu wy−
jazdu grupy dzieci na kolonie. Kilku−
nastominutowa inscenizacja prezen−
towana była także w Farze, Semina−
rium Duchownym, Domu Księży
Emerytów i w PERN−ie. (j)

Kolędnicy w ratuszu
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Urząd Miasta rozsyła do płocczan
pisma z prośbą o informacje na temat
odprowadzania nieczystości. 

Przypomnijmy, że właściciele nieru−
chomości nie wyposażonych w kanali−
zację sanitarną mają obowiązek gro−
madzenia nieczystości ciekłych
w szczelnych zbiornikach bezodpły−
wowych lub oczyszczania ścieków
z zastosowaniem indywidualnych sy−
stemów oczyszczania (przydomowych
oczyszczalni ścieków). Do tych właś−
nie mieszkańców trafi pismo z dołą−
czonymi tabelami, które po wypełnie−
niu należy dostarczyć do urzędu. In−
formacje w nich zawarte będą doty−
czyć między innymi: zużycia wody,

umowy na wywóz nieczystości i ra−
chunków z ostatniego roku za tę usłu−
gę. Właściciele nieruchomości mają
obowiązek podpisania umowy z firmą
prowadzącą działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływo−
wych

Dzięki zebranym od mieszkańców
danym, w urzędzie będzie można uak−
tualnić ewidencję zbiorników odpły−
wowych na terenie miasta (do czego
zobowiązuje ustawa o utrzymaniu czy−
stości i porządku w gminach oraz re−
gulamin utrzymania czystości i po−
rządku w mieście). Wykaz ten posłuży
do opracowania planów rozwoju sieci
kanalizacyjnej. ag

Ankieta o ściekach
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Przedmiotem zamówienia jest rów−
nież kontynuacja robót w zakresie ka−
nalizacji wraz z towarzyszącymi robo−
tami budowlanymi oraz wykonanie
pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek wielorodzinny wpisany
jest do rejestru zabytków. Dlatego wy−
konawca prac zobowiązany zostanie
do rozpoznania ewentualnych reliktów
pierwotnej dekoracji architektonicznej
fasady oraz ich odtworzenia. 

Budynek składa się z obiektu fronto−
wego – parterowego z poddaszem
użytkowym oraz z oficyny parterowej
z poddaszem nieużytkowym. Kamie−
nica jest częściowo podpiwniczona.
Na parterze znajduje się pięć lokali
mieszkalnych, a na poddaszu trzy.

Zgodnie z opinią dotyczącą stanu
technicznego budynku, wraz z analizą
remontu poddasza i jego zakresem, któ−
re zostały wykonane przez inżyniera Je−
rzego Leszczyńskiego, obiekt wymaga
wzmocnienia więźby dachowej, a czę−
ściowo także wymiany na nową. Część
elementów drewnianych konstrukcji da−
chu objętych jest korozją biologiczną.
Dlatego wykonawca remontu będzie
musiał te elementy zabezpieczyć prepa−
ratami grzybobójczymi i ogniochronny−
mi. Ponadto, szczególnie na poddaszu,
część pomieszczeń jest słabo wentylo−
wana i przy okazji remontu wentylacja
grawitacyjna powinna zostać uspraw−
niona.

Po remoncie dachu, wybrana w prze−
targu firma będzie musiała wykonać
jeszcze izolację pionową i przeprowa−
dzić remont elewacji. Tynki na elewacji

są w bardzo złym stanie technicznym,
miejscami zawilgocone. Spowodowane
jest to brakiem izolacji pionowej,
sprawnej kanalizacji deszczowej, zacie−
kami i nieszczelnymi obróbkami bla−
charskimi. Tynki nie nadają się do na−
prawy, dlatego wykonawca będzie mu−
siał je zbić i wykonać nowe. Według
zaleceń, trzeba będzie także w miej−
scach zawilgoconych i zasolonych oraz
w ich otoczeniu nałożyć tynk renowa−
cyjny, który zwiąże sole i umożliwi od−
parowanie wilgoci na zewnątrz. 

Firmy, które są zainteresowane wy−
konaniem kompleksowego remontu
budynku przy ul. Kościuszki 3, muszą
złożyć swoje oferty do 9 lutego,
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia−
sta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
O wyborze firmy zadecyduje zapropo−
nowana cena. Wykonawca będzie miał
czas do końca listopada na wykonanie
wszystkich prac.

Małgorzata Domańska
* Budynek został wzniesiony przed

1803 rokiem. Był własnością Rajmun−
da Rembielińskiego, który w latach
1808−1813 pełnił urząd prefekta de−
partamentu płockiego oraz intendenta
armii polskiej. Następnie był prezesem
Komisji Województwa Mazowieckie−
go, a od 1820 roku – marszałkiem Sej−
mu Królestwa Polskiego. Początkowo
budynek frontowy miał osiem osi (dziś
sześć) i dach zakończony z dwóch
stron naczółkami. Zachowane materia−
ły ikonograficzne pokazują, że wnę−
trze kamienicy było kilkakrotnie prze−
budowywane.

Urząd Miasta poszukuje wykonawcy, który zajmie się remon−
tem budynku przy ul. Kościuszki 3

Obiekt z przeszłością 

Zgodnie z aneksem
inwestycja zostanie za−
kończona do 31 lipca
tego roku. Ponadto zo−
stała podpisana dodatkowa umowa na
roboty, których nie dało się przewi−
dzieć przed rozpoczęciem inwestycji. 

Przyczyną opóźnienia jest między
innymi ubiegłoroczna długa zima,
uniemożliwiająca wykonanie w pla−
nowanym terminie niektórych zadań.
Podczas robót okazało się również,
że ze względu na to, iż inwestycja
prowadzona jest na skarpie wiślanej
i w starorzeczu Wisły, konieczne by−
ło wykonanie dodatkowych prac
związanych z usunięciem wody zale−
wającej wykopy i rozmywającej je.
Trzeba było również wymienić, osu−
szyć i wzmocnić ogromne masy
gruntu. Na te cele z budżetu miasta
zostały przeznaczone dodatkowe 3
mln 240 tysięcy złotych. 

Umowę na budowę I etapu dróg do−
jazdowych do nowego mostu podpisa−
no 23 stycznia 2006 roku. Wykonaw−
ca, konsorcjum utworzone przez Budi−
mex Dromex SA i Polbud – Pomorze

Sp. z o.o., miał na reali−
zację inwestycji dwana−
ście miesięcy. Koszt in−
westycji to 106 mln 659

tys. zł brutto. Budowa I etapu dróg do−
jazdowych jest dofinansowana kwotą
ponad 91 mln złotych ze środków Euro−
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio−
nalnego w ramach Sektorowego Pro−
gramu Operacyjnego Transport. ag

Prezydent podpisał aneks do umowy na budowę I etapu dróg
dojazdowych do nowego mostu

Dojazdy latem

Uczniowie Gimnazjum nr 4 przy ul.
Miodowej już niedługo będą mogli się
cieszyć z nowych boisk. Urząd Miasta
ogłosił przetarg na ich przebudowę.
Firmy chętne do wzięcia w nim udzia−
łu mają czas do 19 lutego na złożenie
potrzebnych dokumentów. 

W tej chwili na terenie szkoły znaj−
dują się boiska: do piłki ręcznej o wy−
miarach 42x26 m, siatkówki o wymia−
rach 22x13 m, koszykówki o wymia−
rach 25x15 m oraz bieżnia i skocznia
w dal. Niestety, wszystko jest w złym
stanie technicznym.

Inwestycja polegać będzie na budo−
wie: czterotorowej bieżni okólnej
z nowoczesną nawierzchnią, skoczni
w dal i wzwyż oraz na przebudowie

istniejących boisk do piłki ręcznej, ko−
szykówki i siatkówki wraz z wymianą
nawierzchni. Miejsce do rozgrywania
meczy w piłkę siatkową połączone bę−
dzie z boiskiem do tenisa ziemnego.

Po zachodniej stronie szkolnej działki
planuje się budowę ścieżki zdrowia na
pasie zieleni, na którym staną przyrządy
gimnastyczne. Istniejący plac przed wej−
ściem do gimnazjum zostanie zmniejszo−
ny, a wygospodarowany w ten sposób te−
ren zostanie włączony do ścieżki zdro−
wia. Dodatkowo znajdować się będzie
tam boisko do ćwiczeń siłowych o wy−
miarach 14x14 metrów. Przeznaczone
ono zostanie dla maksimum 30 osób. 

Wszystkie prace powinny zakoń−
czyć się do 31 sierpnia. (m.d.)

Boiska ze ścieżką

Miasto przystępuje do opracowania
projektu budowlano−wykonawczego
w zakresie brakującej infrastruktury
technicznej i nawierzchni ulicy Skraj−
nej wraz z sięgaczami. 

Ulica znajduje się na osiedlu Imielni−
ca, a wybrana w przetargu firma będzie
miała wykonać projekt dla dwóch części
tej drogi. Pierwszy odcinek obejmuje
część od ul. Orzechowej w kierunku ul.
Wyszogrodzkiej do wysokości projekto−
wanego przedłużenia ulicy Wiśniowej.
Drugi odcinek obejmuje ul. Skrajną od

ul. Śliwowej do końca zabudowy wraz
z sięgaczami. Projektanci będą musieli
sporządzić projekty budowlano−wyko−
nawcze wraz z chodnikami i wjazdami
(do granicy własności). Muszą oni
uzgodnić z właścicielami działek sprawy
zjazdów oraz dojść do posesji i śmietni−
ków. Projekt musi także uwzględniać
tymczasową i stałą organizację ruchu
oraz plan zagospodarowania terenu.

Prace nad opracowaniem projektu
budowlano−wykonawczego powinny
zakończyć się 31 lipca br. (m.d.)

Skrajna w projekcie
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4 Sygnały Płockie

PZOZ, dawny SZPZOZ, jest
spółką od 2 stycznia br. Tak jak już
informowaliśmy, całość udziałów
posiada gmina Płock. 

Prezes nowej spółki Robert Ma−
kówka zapewnia, że świadczenia
medyczne udzielane są nadal na
podstawie kontraktu z NFZ. – Je−
steśmy pierwszą jednostką medycz−
ną na Mazowszu, która podpisała
umowę z NFZ na 2007 r. – tłuma−
czył na konferencji prasowej, inau−
gurującej działalność PZOZ i za−
pewniał, że zmiana formy prawnej
nie będzie rzutować na dostępność
usług medycznych i wywiązywanie
się ze zobowiązań wobec pacjen−
tów i NFZ. Co się zmieni?

Bitwa dla Płocka

– Przede wszystkim będzie zmia−
na wizerunku firmy – dodaje pre−
zes. – Podejmiemy próbę nawiąza−
nia współpracy z Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym. Chcemy za−
kończyć tę bezsensowną wojnę, na
której tracą pacjenci i wspólnie
walczyć o lepsze kontrakty dla
Płocka. Kolejną zmianą, która tak
naprawdę rozpoczęła się jeszcze
pod szyldem SZPZOZ, jest stałe
podnoszenie jakości świadczonych
usług, zmiana wyglądu oddziałów,
inwestycje w sprzęt i odpowiednio
wykształconą kadrę medyczną, sta−
ła redukcja kosztów oraz wycena
usług medycznych i odpowiednie
gospodarowanie zaopatrzeniem.
W pierwszym półroczu 2007 r. PZOZ
zamierza rozpocząć wdrażanie cer−
tyfikatu jakości i szkolenie pra−
cowników, w drugim – rozpocząć
działalność komercyjną. Jaką?
Szczegóły mają być znane za trzy
miesiące, ale już dziś można się
domyślać, że będzie ona związana
przede wszystkim z tworzonym, ze
szczególnym pietyzmem pionem
zabiegowym, czyli zespoloną no−
woczesnym blokiem operacyjnym

chirurgią, ginekologią i ortopedią.
Spółka zamierza wprowadzić sy−
stem abonencki dla swoich pa−
cjentów oraz pakiety dla firm.
Oferta komercyjna kierowana bę−
dzie na razie głównie dla klientów
spoza Płocka, ze wskazaniem na
Warszawę.

Wspomniana zmiana wizerunku
firmy to również zwiększenie do−
stępności w placówkach, np. po−

przez rozszerzenie przyjęć do go−
dzin popołudniowych w Przychod−
ni Specjalistycznej na Miodowej.

Dobra droga

Kiedy w 2003 roku dług szpitala
dobił do 9 mln zł, a komornik za−
czął pukać do drzwi...

– Rozważaliśmy wówczas różne
drogi wyjścia z kryzysu – wspominał
zastępcę prezydenta Piotr Kubera.

Płock zaczął uważniej przyglądać
placówkom w Kwidzyniu i Tucho−
li, które przekształciły się w spółki.
– Okazało się, że największym
problem tych szpitali jest podatek
dochodowy, że można funkcjono−
wać bez zadłużenia, a nawet
przynosić zyski. 2 mln zł to ostatnie
zobowiązanie po zlikwidowanym
SZPZOZ, które pokryje miasto. 
– Odtąd nie przyjmuję do wiadomo−
ści, że spółka może generować stra−
ty. Nie chodzi wcale o zysk, wystar−
czy, aby wychodziła na zero – mó−
wił Kubera. – Myślę, że samorząd
nadal będzie wspierał placówkę,
ale nie po to, by pokrywać jej zobo−
wiązania. Możemy przekazać środ−
ki na remonty czy zakup usług.

Średni zysk uzyskany przez nie−
publiczne szpitale w 2005 r. wy−
niósł 600 tys. zł, w 2006 r. – 160
tys. W większości z nich kontrakt
z NFZ to podstawowe źródło finan−
sowania, ale ok. 10 – 15 proc. to
dodatkowe przychody z tytułu
usług komercyjnych. Wiceprezes
spółki Danuta Ciecierska zakłada,
że uzyskanie w tym roku przez
PZOZ dodatkowych dochodów na
poziomie 5 proc. byłoby dobrym
znakiem dla spółki.

Szybko i elastycznie

W przyszłości szpital – spółka
ma działać bardziej elastycznie,
szybciej dostosowywać się do po−
trzeb pacjentów i wymagań NFZ. 
– Zmiana profilu poradni to w spół−
ce kwestia jednego dnia, w SZPZO−
Zie procedury trwały do 2 miesięcy
– tłumaczył prezes spółki, która
chce również nawiązywać współ−
pracę z największymi koncernami
medycznymi, tj. Johnson & Joh−
nson. Przypomnijmy, że pod koniec
2006 roku PZOZ podpisał z J&J list
intencyjny w sprawie utworzenia
ośrodka szkolenia w dziedzinie en−
doprotezoplastyki stawów (drugie−
go, po Poznaniu, w Polsce). Poza
tym, jeśli poziom usług w PZOZ
okaże się niewystarczający, firma
sama zamierza pomagać pacjentom
w trafieniu do ośrodka o wyższej
referencyjności. (rł)

Współpraca z największymi koncernami medycznymi, porozumienie „ponad podziałami” ze szpitalem
wojewódzkim i nowe komercyjne usługi – to plany spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej

Ścieżka rozwoju

7 października 2006 r., Robert Makówka prezes PZOZ i Robert Buda dyr. handlowy
firmy J&J Polska podpisują list intencyjny w sprawie powołania w Płocku ośrodka
szkoleniowego w dziedzinie endoprotezoplastyki stawów przy wykorzystaniu tzw. na−
wigacji ortopedycznej
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Coroczny podatek płacony przez
właścicieli czworonogów nie jest
już w tym roku podatkiem tylko op−
łatą za psa. Ponadto po uiszczeniu
opłaty nie otrzymamy już metalo−
wego numerka. Poza tym nic się
nie zmieniło; opłata roczna wynosi
30 złotych od sztuki i należy ją ure−
gulować (bez wezwania) do 15 ma−
ja br.

Podobnie jak w latach ubiegłych
(stawka 30 zł obowiązuje od 2005
roku) opłaty nie muszą wnosić oso−
by niewidome, głuchonieme, niedo−
łężne, dla których pies jest pomocą
w codziennym funkcjonowaniu
oraz emeryci powyżej 65 roku ży−
cia. Za darmo można też trzymać 2

psy w każdym gospodarstwie rol−
nym. Jeśli w tym roku ktoś przygar−
nie psa ze schroniska (i ma na to za−
świadczenie) jest również zwolnio−
ny z opłaty, ale tylko w tym roku.

Ponadto, połowę stawki czyli 15
złotych, zobowiązani będą zapłacić
ci właściciele, którzy nabędą czwo−
ronoga po 30 czerwca br.

Opłaty za psy można regulować
bezpośrednio w kasie Urzędu Mia−
sta (ul. Zduńska 3, I piętro), na ra−
chunek bankowy Urzędu Pekao
S.A. I/O Płock
65124031741111000028907170
lub w administracjach spółdzielni
mieszkaniowych, MZGM, ARS,
MTBS. (j)

Pieski podatek
W związku z okresem balów karna−

wałowych i studniówek, Stowarzysze−
nie Autorów ZAiKS przypomina o obo−
wiązku uzyskania przez ich organizato−
rów licencji na wykorzystanie (publicz−
ne wykonywanie lub odtwarzanie)
utworów muzycznych prawem chronio−
nych. Zgodnie z ustawą o prawie autor−
skim i prawach pokrewnych, każdemu
twórcy przysługuje wynagrodzenie au−
torskie z tytułu wykorzystania jego
twórczości. Do imprez, podczas których
ma miejsce publiczne odtwarzanie lub
wykonywanie utworów słownych, mu−
zycznych lub słowno−muzycznych zali−
cza się m.in.: bale, imprezy plenerowe,
wesela, dyskoteki, dancingi, studniów−
ki, imprezy integracyjne. Przy planowa−

niu kosztów takich imprez należy uw−
zględnić tantiemy autorskie.

Organizatorzy imprez, którzy nie
mają podpisanej stałej umowy licen−
cyjnej z ZAiKS−em powinni każdora−
zowo przez zorganizowaniem imprezy
licencję taką uzyskać, zgłaszając się
do inspektora terenowego; w Płocku
jest nim Bogusław Mieszkowicz, tel. 0
600 484 112, 024/266 71 90.

Przykładowy cennik za licencję: na
imprezach biletowanych – 8% od
wpływów uzyskanych ze sprzedaży
biletów, na imprezach bezpłatnych –
10% od wynagrodzenia zespołu mu−
zycznego lub DJ, wesela – minimum
60 zł, studniówki – 1 zł od każdego
uczestnika zabawy. Opr.(j)

Płać za muzykę
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Wszystko zaczęło się dwa lata temu.
Przypomnijmy, że Park to wspólne przed−
sięwzięcie władz Płocka i PKN Orlen. Mi−
sją PPP−T jest stworzenie, liczącego się
w Europie ośrodka, który będzie kreował
i wspomagał procesy gospodarcze oparte
na nowoczesnych technologiach, innowa−
cyjnych projektach naukowo−badawczych
oraz edukacji. 

Większość pieniędzy na tworzenie PPP−
T (ponad 87 proc.) pochodzi z funduszy
Unii Europejskiej. Aby je uzyskać, Park
złożył aplikację w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, działa−
nie 1.3 Sektorowego Programu Operacyj−
nego – Wzrost Konkurencyjności Przed−
siębiorstw „Tworzenie korzystnych wa−
runków dla rozwoju firm”. Łącznie
z wkładem gminy, Park na pierwszy etap
budowy infrastruktury technicznej miał
prawie 50 mln zł. Część z tych pieniędzy
– 8,1 mln zł – została wykorzystana na
stworzenie Centrum Administracyjnego.
W dawnym Zespole Szkół Ochrony Śro−
dowiska przy ul. Zglenickiego 42 miesz−
czą się obecnie biura wraz z zapleczem so−
cjalnym dla przedsiębiorstw. 

Podczas realizacji kolejnych działań zo−
stały zaprojektowane i wykonane sieci ma−
gistralne wodociągowe, kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania i infrastruktury te−
lekomunikacyjnej przy użyciu światłowo−
du. Udało się także oddać do użytku zmo−
dernizowaną ulicę Długą (od skrzyżowa−
nia z ul. Łukasiewicza do skrzyżowania
z ul. Zglenickiego). Droga ma 2,3 km dłu−
gości i sześć metrów szerokości. Roboty
obejmowały również budowę infrastruktu−
ry towarzyszącej, czyli sieci elektrycznej,
kanalizacji i oświetlenia. Prace kosztowały
ponad 5 mln 154 tys. zł. W sumie na tere−
nie Płockiego Parku Przemysłowo−Tech−
nologicznego do końca 2006 roku oddano
do użytku 9,3 km dróg wewnętrznych. 

Na razie w Parku pracuje kilkaset osób,
głównie w firmach, które otworzyły swoje
biura w centrum administracyjnym.

– Myślałem, że nowych miejsc pracy po
dwóch latach będzie więcej – mówił na
podsumowaniu działalności PPP−T prezy−
dent Mirosław Milewski. – Życie nieco
zweryfikowało plany, ale i tak uważam, że
to sukces. Wiele firm chce inwestować na

przygotowanych terenach. Płocki Park to
pole do dobrych inwestycji, do dobrego
biznesu. W ciągu kilku miesięcy przybędzie
nowych miejsc pracy, co dla samorządu
Płocka i mieszkańców jest bardzo ważne.

Co dalej?

Plany na kolejne lata są bardzo ambitne.
– Mamy opracowany program rozwoju
Parku na lata 2007−2013 – mówił prezes
PPP−T Krzysztof Lewandowski. – Ogólnie
mówiąc, będziemy zajmować się budową
i rozwojem komponentu technicznego oraz
naukowo−badawczego Parku dla ponadre−
gionalnej działalności innowacyjnej.

Partnerami tego projektu nadal mają po−
zostać: Urząd Miasta i PKN Orlen. Ponad−
to w działania włączy się Politechnika
Warszawska, województwo mazowieckie
oraz płocki Ośrodek Badawczo−Rozwojo−
wy Przemysłu Rafineryjnego.

Działania mają polegać m.in. na uzupeł−
nianiu infrastruktury przemysłowej i tech−
nicznej, budowie dróg wewnętrznych i sie−
ci wodno−kanalizacyjnej na pozostałych
obszarach Parku. Prezes Krzysztof Lewan−
dowski zapowiada, że wspólnie z Politech−
niką Warszawską chce stworzyć kompleks
badawczy, w którym będzie można praco−
wać nad nowymi technologiami nie tylko
dla przemysłu chemicznego, ale także dla
innych odbiorców w całym kraju. W kolej−
nych latach ma rozpocząć się budowa
Centrum Usług Korporacyjnych, które bę−
dzie zajmować się księgowością, logistyką
i administracją opartą na archiwizacji
i przetwarzaniu dokumentów w elektro−
niczny sposób. Władze Parku chciałyby
również wybudować kompleks informa−
tyczny Data Center i stworzyć możliwości
dla infrastruktury laboratoryjnej, na bazie
działających już laboratoriów w OBR, Po−
litechnice i Orlenie. – Po zakończeniu tych
działań, następnym krokiem będzie budo−
wa Centrum Technologii Wiedzy – mówił
Krzysztof Lewandowski.

Szansa na rozwój PPP−T jest duża, bo
płocki projekt został wpisany na listę 26
kluczowych inwestycji w województwie.
Do 2013 roku do Płocka ma trafić prawie
250 mln zł z funduszy strukturalnych, któ−
re przekaże Unia Europejska.

Małgorzata Domańska

Płocki Park Przemysłowo−Technologiczny podsumował pier−
wszy etap swojego rozwoju, czyli budowę infrastruktury tech−
nicznej i materialnej

Jak najszybszy rozwój

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
w ul. Mazowieckiej w Borowiczkach. Prace przebiegały od wybudowanej prze−
pompowni ścieków przy skrzyżowaniu z ulicą Korczaka do istniejącej przepom−
powni, zlokalizowanej w pobliżu Gościńca. Długość powstałej kanalizacji wy−
nosi 750 m. Koszt inwestycji to ponad 1,7 mln zł. 

Prowadzone przez przedsiębiorstwo „Inżynieria” prace zapoczątkowały dużą
inwestycję, która obejmie wszystkie ulice w zachodniej części osiedla, od ul.
Harcerskiej w prawo. Na to zadanie w projekcie tegorocznego budżetu zarezer−
wowanych jest 1.050.000 zł. Wszystkie drogi w tej części miasta mają być wy−
konane do 2013 roku. mk

Kanalizacja w Mazowieckiej

Wioletta Kulpa
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Mieszkańcy osiedla Międzytorze
proszą o przesunięcie przystanku au−
tobusowego z wiaduktu w al. Piłsud−
skiego bliżej centrum handlowego. 2/
Czy jest możliwość usunięcia w tym
roku eternitu z bloków przy ul. Mic−
kiewicza 21 i Dworcowej 12? 3/ Pro−
szę o wymianę połamanych płyt beto−
nowych na przystanku autobusowym
przy przejeździe kolejowym w Trze−
powie. 4/ Proszę o propozycje wyko−
rzystania budynku nieczynnej od wie−
lu lat przepompowni ścieków u zbiegu
ulic: Kochanowskiego i Bielskiej. 5/
Proszę o poprawę nawierzchni i chod−
ników ul Traugutta. 6/ Proszę o uw−
zględnienie w planach wycinania tra−
wy rowów wzdłuż ulic: Sierpeckiej
i Krzywej. 7/ Proszę o uporządkowa−
nie adresów na odcinku ul. Otolińska
23 – Targowa 20, gdzie pod jednym
adresem funkcjonuje wiele firm. 8/
Dotyczy ustawienia koszy na śmieci
i śmietniczek dla psów w ul. Wyszo−
grodzkiej.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o rozpatrzenie możliwości
przekształcenia Płockiej Orkiestry
Symfonicznej w filharmonię i budowy
dla niej siedziby z salą koncertową,
spełniającą wymagania odpowiadają−
ce randze tej instytucji.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat plano−
wanego przyłączenia budynku, przy
ul. 3 Maja 15, należącego do MZGM−
TBS, do sieci c.o. 2/ Proszę o ozna−
kowanie ulic: Góry, Przyszkolna
i sięgaczy w ul. Podleśnej. 3/ Proszę
o zabezpieczenie rowu, usytuowane−
go w pasie drogowym pomiędzy
chodnikiem a wejściem na posesję
przy ul. Góry 40.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie były przyczyny nie nabycia
budynku po firmie „Instal”, przezna−
czonego uchwałą Rady Miasta
z 2003 roku na siedzibę Komendy
Miejskiej Policji? 2/ Dotyczy wjazdu
na posesje mieszkańców Starego
Rynku nr 4, 8, 12. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje 
i zapytania radnych 
zgłoszone  między sesjami:

Na ślubnym kobiercu
10 stycznia trzy pary małżeńskie stanęły ponownie przed kierowni−

kiem Urzędu Stanu Cywilnego; otrzymali oni medale Prezydenta RP
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Odznaczenia i dyplomy wręczył
prezydent Płocka Mirosław Milewski. Jubileusz wraz z rodzinami i zna−
jomymi świętowali: Daniela i Henryk Drążkiewicz, Emilia i Jan Gole−
niewscy oraz Anna i Stanisław Ziółkowscy. Specjalnie dla jubilatów
zabrzmiały m.in. Serenada J. Haydna oraz Michell J. Lennona i P.
McCartneya wykonane przez kwartet Płockiej Orkiestry Symfonicznej,
w skład którego weszli: Dariusz Smolarski – I skrzypce, Piotr Markow−
ski – II skrzypce, Piotr Kelm – altówka oraz Marek Karwowski – wio−
lonczela. (m.d.)
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Urząd Miasta przystępuje do budowy
ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek
wraz z infrastrukturą na osiedlu Borowi−
czki. Prace wykona Zakład Instalacji Sani−
tarnych Tech−Instal z Płocka. Koszt inwe−
stycji to 1.899.782 zł brutto.

Ulice mają w tej chwili nawierzchnię
gruntową. Po przebudowie staną się dwu−
kierunkowymi ciągami pieszo−jezdnymi
o szerokości od 5 do 5,5 m. Najwęższa ul.
Zapłotek będzie miała miejscami szero−
kość 4 m i na tym fragmencie ulicy zosta−
nie wprowadzony ruch jednokierunkowy. 

Nawierzchnia ulic zostanie wykonana
z szarej betonowej kostki, a zjazdy do pose−
sji z kostki kolorowej. Powstaną obustron−
ne chodniki o zmiennej szerokości pomię−

dzy krawężnikiem a linią ogrodzeń. Wyko−
nawca wybuduje także kanalizację deszczo−
wą i rozbuduje oświetlenie. Przy ul. Zapło−
tek powstanie parking dla samochodów
osobowych o powierzchni 164 m kw.

Gruntowa dotychczas ulica Mokra stanie
się dwukierunkowym ciągiem pieszo−jezd−
nym o szerokości 5,5 m i długości 271 m.
Nowa będzie również dwukierunkowa
o szerokości 5,5 m i długości 269 m. Zosta−
nie w niej także przebudowany fragment
gazociągu.

Piesza będzie szeroka na 5 m i długa na
136 m, a 294−metrowy Zapłotek będzie
miał zmienną szerokość jezdni od 4 do 5 m. 

Budowa ulic powinna się zakończyć do
31 sierpnia 2007 r. mk

Od Mokrej do Zapłotka
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak co roku, przygotował prognozę wpływów
i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej założeniami w latach
2008−2012 niedobór funduszu emerytalnego FUS może wynieść od 18 mld do 39
mld złotych rocznie w zależności od stanu gospodarki i wariantu prognozy. Nie oz−
nacza to jednak jakiegokolwiek zagrożenia dla świadczeń wypłacanych przez ZUS.

ZUS każdego roku przedstawia prognozę na najbliższe pięć lat, a co trzy lata przy−
gotowuje prognozę 50−letnią. Przyjmując jako założenia dane Ministerstwa Finan−
sów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystyczne−
go (np. przewidywaną wysokość inflacji, wysokość bezrobocia, wzrost wynagro−
dzeń itp.), specjaliści Zakładu opracowują trzy warianty każdej prognozy: optymi−
styczny, neutralny i pesymistyczny. Każdy wariant dostosowany jest do odpowied−
nich założeń makroekonomicznych. 

W neutralnym wariancie tegorocznej prognozy przyjęto (za Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej), że na koniec tego roku bezrobocie wyniesie 12,3 proc., a w
2012 roku spadnie do 10,3 proc. Inne założenia to realny wzrost płac o prawie 4 proc.
rocznie oraz coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno−rentowych wskaźnikiem
inflacji powiększonym o 10 proc. realnego wzrostu płac.

– Prognoza pokazuje, jak będą kształtować się przyszłe dochody i wydatki FUS
w obecnym stanie prawnym. Trzeba bowiem pamiętać, że parlament może zmieniać
ustawy i w ten sposób np. obniżać składki lub podwyższać świadczenia, a tym samym
wpływać na wzrost lub spadek niezbędnych dotacji. Działalność ZUS w zakresie po−
boru składek i wypłaty świadczeń nie ma na to wpływu – wyjaśnia Aleksandra Wik−
torow, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aleksandra Wiktorow przypomina, że dotowanie funduszy ubezpieczeniowych
jest normalną praktyką stosowaną we wszystkich krajach, w których funkcjonuje sy−
stem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W Polsce poza ZUS−em budżet
państwa dotuje także Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (składki rolni−
ków pokrywają zaledwie około 9 proc. wydatków KRUS) oraz pokrywa całość wy−
datków na emerytury wojska, policji, sędziów i prokuratorów. 

* * * 

ZUS klientom głuchoniemym
Osoby z niepełnosprawnością słuchową nie muszą już obawiać się wizyty w Oddzia−

le Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku. Wytypowany pracownik, zajmujący
się bezpośrednią obsługą klientów, został przeszkolony w zakresie posługiwania się ję−
zykiem migowym i obsługi osób głuchoniemych. Dzięki temu osoby niesłyszące, zgła−
szające się osobiście do ZUS, mogą liczyć na pomoc w załatwianiu wszelkich spraw.

Szkolenie pracowników z języka migowego to kolejne działania ZUS na rzecz uła−
twiania obsługi klientów niepełnosprawnych. Dotychczas Zakład koncentrował się
przede wszystkim na usuwaniu barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawno−
ścią ruchową. W większości jednostek wybudowane zostały specjalne podjazdy dla
klientów poruszających się na wózkach inwalidzkich, odpowiednio przystosowane zo−
stały toalety, a na parkingach wydzielono specjalnie oznaczone miejsca dla niepełno−
sprawnych. Barbara Smardzewska−Czmiel

(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Emeryci i renciści mogą spać spokojnie. Pieniędzy na wypłaty
dla nich nie zabraknie, mimo że w najbliższych latach nadal
składki od osób pracujących nie będą pokrywać wszystkich
wydatków na świadczenia; różnicę pokryje z budżetu państwo. 

Wpływy i wydatki FUS

Od stycznia obdarowany przez najbliż−
szą rodzinę nie płaci już podatku, nieza−
leżnie od tego jakiej wartości jest spadek
czy darowizna. Zwolnienie z podatku do−
tyczy małżonka, dzieci, wnuków i praw−
nuków, rodziców, dziadków i pradziad−
ków, pasierbów, ojczyma, macochy i ro−
dzeństwa. Progi podatkowe od których
płacą podatek pozostali obdarowani lub
spadkobiercy, pozostały bez zmian i wy−
noszą: 9.637 złotych w pierwszej grupie
(najbliżsi krewni i powinowaci), 7.276 zł
w grupie drugiej (dalsi krewni) i 4.902 zł
pozostałe osoby. Osoba należąca do gru−
py uprzywilejowanej, otrzymawszy spa−
dek lub darowiznę wartą więcej niż 9.637
złotych musi zgłosić ten fakt (w ciągu
miesiąca) w swoim Urzędzie Skarbo−
wym na druku SD−Z1. Darowizna pie−
niężna powyżej wymienionej kwoty wol−

nej powinna być przekazana na rachunek
bankowy albo przekazem pieniężnym.
Brak powiadomienia Urzędu Skarbowe−
go lub wpływu na rachunek bankowy
skutkuje obowiązkiem zapłacenia podat−
ku, w wysokości przewidzianej dla pier−
wszej grupy podatkowej. Gdy darowizna
ma formę materialną (np. dom, mieszka−
nie) za powiadomienie fiskusa odpowie−
dzialny jest notariusz.

Sprzedając darowane lub otrzymane
w spadku mieszkanie trzeba zapłacić 19−
procentowy podatek od dochodu ze
sprzedaży. Zwolnienie z tego podatku
obejmuje tylko dwa przypadki: gdy ob−
darowany zameldowany był w tym
mieszkaniu na pobyt stały przez co naj−
mniej rok i jeśli sprzedaje mieszkanie co
najmniej po 5 latach od chwili jego
otrzymania. Opr. (j)

To warto wiedzieć

Spadki bez podatku

Co prawda, zima jeszcze się na do−
bre nie rozpoczęła, ale nie zaszkodzi
już zacząć planować letnie urlopy
i pod tym kątem gromadzić pieniądze.
Ofert różnych wyjazdów organizowa−
nych przez biura podróży jest bez liku
i tylko zasobność kieszeni może być
przeszkodą w odwiedzeniu wymarzo−
nych miejsc. Dla tych mniej zasob−
nych ciekawą ofertę przygotował Od−
dział Miejski PTTK w Płocku.

Już 2 marca proponuje dwudniową
wyprawę na „Wileńskie Kaziuki”.
Koszt wycieczki to 380 złotych i 35 li−
tów. Na przełomie kwietnia i maja
(25.04. – 3.05.) planowana jest 12−
dniowa wycieczka objazdowa na
Krym. Tu cena – odpowiednio do dłu−
gości i atrakcyjności imprezy – jest
znacznie wyższa: 1380 złotych i 180
dolarów. Taniej można pojechać na
Ukrainę; „Śladami Trylogii” chętni po−
dążać będą od 28 kwietnia do 3 maja
za 680 zł i 50 dolarów. Wyjazd do Pra−

gi jest jeszcze tańszy – 540 zł i 400 ko−
ron za imprezę od 3 do 6 maja.

Wiedeń i Bratysławę można zwie−
dzić od 7 do 10 czerwca za 580 zł i 40
euro, a do Berlina i Poczdamu poje−
chać 12 sierpnia (powrót 18.08.) za
540 zł i 40 euro.

Droższa, ale niezapomniana będzie
wyprawa do Sankt Petersburga, na
którą trzeba wyłożyć 1380 zł i 95 euro
(8 – 15 lipca). Kto jeszcze nie był na
Węgrzech może się tam wybrać 15 –
19 sierpnia za 650 zł i 8.000 forintów.

PTTK proponuje także krajowe wy−
cieczki weekendowe: 1 kwietnia,
w Niedzielę Palmową, na Kurpie (za
60 zł), 3 czerwca do arboretum w Ro−
gowie (70 zł) i 7 czerwca do Spyci−
mierza, słynącego z układanych dywa−
nów kwiatowych (60 zł.).

Szczegółowe informacje i zapisy
w oddziale PTTK przy ul. Tumskiej 4
(odwach), tel. 024/262 26 00. (j)

Planuj urlop z PTTK

Po raz dziewiąty ponad 700 uczniów
liceów ogólnokształcących z Mazowsza
weźmie udział w zajęciach „Szkół Pro−
mocji Zdrowia” organizowanych przez
samorząd województwa mazowieckie−
go. Praktyki prowadzone są w 7 szpita−
lach, w tym w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Płocku. Ogółem bierze
w nich udział ponad 700 licealistów
z klas o profilu biologiczno−chemicz−

nym, którzy na szpitalnych oddziałach
zdobywają wiedzę z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, profilaktyki zdro−
wotnej, zasad prawidłowego żywienia.
Zajęcia w szpitalach prowadzone są
równolegle do nauki w liceach.

Na dotychczasowe edycje programu
samorząd wojewódzki wydał ponad 3
mln złotych. (j)

Licealiści w szpitalach

Konkurs w galerii
Prezydent Płocka ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Płockiej Galerii

Sztuki. Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe i pracować mini−
mum pięć lat, w tym przynajmniej dwa lata na stanowiskach urzędniczych.
Muszą wykazać się również zdolnościami kierowniczymi i organizacyjnymi,
a także dobrym stanem zdrowia. Powinni także zapoznać się z warunkami or−
ganizacyjno−finansowymi działania Płockiej Galerii Sztuki.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie
www.ump.pl. Oferty należy składać do 16 lutego br. (m.d.)

Znaczki skarbowe odeszły w prze−
szłość, ale opłaty skarbowe pozosta−
ły; tyle że regulujemy je teraz go−
tówką lub przelewem na konto urzę−
du już w chwili złożenia wniosku.
Doszły też opłaty za niektóre czyn−
ności urzędowe, do których dotych−
czas nie były potrzebne znaczki np.
duplikat decyzji o nadaniu NIP (21
zł), zaświadczenie, że obiekty budo−
wlane i urządzenia techniczne przez−
naczone do wykonywania działalno−
ści gospodarczej spełniają wymogi
ochrony środowiska (105 zł). Zmie−
niły się też wysokości niektórych op−
łat. Poniżej przykłady opłat skarbo−
wych za najczęściej wydawane do−
kumenty:

– akt urodzenia i zgonu 11 zł (było
bez opłaty)

– akt małżeństwa 84 zł (było 75 zł)
– odpis zupełny z aktu stanu cywil−

nego 33 zł (było 25 zł)
– poświadczenie własnoręcznego

podpisu 9 zł (było 4 zł)
– poświadczenie zgodności, odpisów,

wyciągów, duplikatów itp. 5 zł
(było 4 zł)

– zaświadczenie o nie zaleganiu
z podatkami 15 zł (było 21 zł)

– pozwolenie na rozbiórkę budynku
28 zł (było 36 zł)

– zatwierdzenie projektu budowlane−
go 47 zł (było 38 zł)

– wydanie duplikatu książeczki woj−
skowej 28 zł (było 21 zł). opr. (j)

Opłaty skarbowe
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Jarosław Brach (z prawej) odbiera nominację z rąk Igora Parfieniuka
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Młodszy inspektor Jarosław Brach bę−
dzie czasowo pełnił służbę na stanowisku
komendanta miejskiego płockiej policji.
Powołanie, 19 stycznia, przyjął z rąk ko−
mendanta wojewódzkiego Igora Parfie−
niuka. – To doświadczony policjant – re−
komendował Parfieniuk Bracha. – Posta−
nowiłem czasowo, a potem być może do−
celowo powierzyć mu obowiązki. Chciał−
bym, aby przez trzy miesiące samorzą−
dowcy dobrze przyjrzeli się pracy nowe−
go komendanta. Potem zwrócę się o opi−
nię i podejmę ostateczną decyzję. 

Komendant wojewódzki ma nadzieję,
że pod przewodnictwem nowego komen−
danta płocka jednostka będzie odnosiła
jeszcze większe sukcesy. – Poprzeczka
zostanie podniesiona – mówił.

Nowy komendant przyjął również gra−
tulacje od prezydenta Płocka. – Zmiany
zawsze wiążą się nadziejami – mówił Mi−
rosław Milewski. – W tym przypadku,
wierzę że współpraca będzie układała się
jeszcze lepiej. Jako samorząd będziemy
włączali się do działań, zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa.

– Zdaje sobie sprawę z odpowiedzial−
ności, jaka na mnie ciąży i jakie wyzwa−
nie jest przede mną – mówił Jarosław
Brach. 

Komendant pragnie ściśle współpra−
cować z samorządami, z którymi ma się
spotkać i omówić szczegóły. Prioryte−
tem dla niego jest zmniejszenie tzw.
drobnych przestępstw. – W policji tak
je określamy, ale dla zwykłych miesz−
kańców są one bardzo uciążliwe – wy−
jaśniał Jarosław Brach. – Dlatego chcę,
aby zmniejszyła się liczba np. włamań
do mieszkań czy kradzieży na ulicach.
Liczę tu bardzo na pion prewencji, któ−
ry może wiele zrobić. 

Jarosław Brach pochodzi z Ciechano−
wa, ale mieszka w Gostyninie. Ukończył
prawo na warszawskiej Akademii Spraw
Wewnętrznych oraz informatykę w płoc−
kim Włodkowicu. Przez prawie 18 lat
pracował w policji w Płocku; najpierw
w byłej komendzie wojewódzkiej w wy−
dziale dochodzeniowo−śledczym zajmo−
wał się sprawami kryminalnymi i gospo−
darczymi. Potem przez blisko dwa lata
kierował laboratorium kryminalistycz−
nym. Po rozwiązaniu komendy woje−
wódzkiej, od 1999 roku pełnił funkcję
rzecznika komendy miejskiej. W 2003
roku trafił do Komendy Głównej Policji
w Warszawie, a następnie do Gostyni−
na, gdzie był komendantem powiato−
wym. (m.d.)

Powrót Bracha

Wydział Kontroli Legalności Za−
trudnienia WUP przeprowadził
w ubiegłym roku niemal 2300 kontro−
li firm z terenu Mazowsza (w Warsza−
wie 868, w regionie ciechanowskim
– 241, w ostrołęckim – 242, w płoc−
kim – 172, w radomskim – 521, w sie−
dleckim – 250). W kilkuset firmach
ujawniono, że pracodawcy zatrudniają
pracowników nielegalnie (w tym 12
przypadków zatrudniania bezrobot−
nych pobierających zasiłek, a 454 bez
powiadomienia powiatowego urzędu
pracy). Zatrudnienie ”na czarno” naj−
częściej ujawniane jest w branży han−
dlowej i budowlanej. 

Podczas pracy ”na czarno” zatrzy−
mano 1274 osoby, (w tym 281 obco−

krajowców). Najczęściej nielegalnie
zatrudniani byli: obywatele Białorusi
– 35 osób, Ukrainy – 96 osób, Armenii
– 24, Bułgarii – 20, Chińskiej Repub−
liki Ludowej – 17, Wietnamu – 10.
Zdarzało się także, że nielegalnie pra−
cowali obywatele np. USA – 11 osób. 

Inspektorzy ”policji pracy” skiero−
wali 393 wnioski do sądów, z czego
ponad połowa dotyczyła ukarania pra−
codawców i kierowników zakładów,
gdzie stwierdzono nieprawidłowości. 

W trakcie kontroli pracodawcy zale−
galizowali zatrudnienie 772 osób i od−
prowadzili ponad 4,2 mln zł składek
na Fundusz Pracy. 

A. Kornatowski 
(rzecznik prasowy WUP)

Niemal 1300 przypadków zatrudnienia ”na czarno” ujawnili
w ubiegłym roku inspektorzy Wydziału Kontroli Legalności
Zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Nielegalnie na Mazowszu

13 stycznia br. płocki chór ”TIBI CANTAMUS” (pod kierownictwem Kariny
Waśniewskiej) działający przy parafii św. Krzyża na Zielonym Jarze, podczas X
Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. bpa Ja−
na Chrapka w Toruniu ”wyśpiewał” I miejsce w kategorii chórów, zespołów
i scholi. W nagrodę otrzymał statuetkę GRAND PRIX Festiwalu. W dziesiątej
edycji festiwalu uczestniczyło około 250 wykonawców, rywalizujących
w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat i powyżej. Swe umiejętności prezen−
towały zespoły wokalno−instrumentalne, schole, chóry i soliści. Festiwal organi−
zowany jest przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. EB

Takiego wiatru w Płocku dotąd nie
odnotowano; w nocy z czwartku (18
stycznia) na piątek (19 stycznia) wiał
z prędkością 137 km/godz. Zrywał da−
chy, przewracał słupy, wyrywał drze−
wa z korzeniami i przewracał billbor−
dy reklamowe.

W Płocku i powiecie strażacy wy−
jeżdżali do 85 zdarzeń. Większość, bo
około 2/3 miało miejsce w powiecie.
Brało w nich udział około 100 zastę−
pów straży pożarnej, czyli około 500
strażaków ratowników. W Płocku wi−
chura zerwała dachy z domów, m.in.
przy ul. Zielonej i Sannickiej. W Nisz−
czycach, gmina Bielsk, zawaliła się
częściowo ściana budynku mieszkal−
nego. W Mąkolinie pod Bodzanowem
wiatr zerwał dach z budynku pałaco−
wego, w którym mieszkało osiem ro−
dzin. W Nowych Rumunkach koło
Płocka ułamany konar drzewa uderzył
w Opla Corsę. Ranne zostały trzy oso−
by podróżujące pojazdem.

Pełne ręce roboty miały ekipy remon−
towe zakładu energetycznego. W czwar−
tek około godz. 19 w ciemnościach tonę−
ła znaczna część Radziwia. Przy Popła−
cińskiej nie działało wiele latarni. Prądu
nie było także w znacznej części posesji.
Silne porywy wiatru powodowały
zmniejszenie napięcia w wielu rejonach
Płocka. W nocy ciemno było na ulicach
w centrum miasta. Z powodu braku prą−
du trzeba było odwołać zajęcia, m.in.
w podstawówce i gimnazjum na Radzi−
wiu. Latarnie na osiedlowych uliczkach,
np. na Podolszycach nie działały jeszcze
we wtorek rano.

Pełne ręce roboty mieli również straż−
nicy miejscy. W ich siedzibie przy ul.
Otolińskiej telefon z prośbą o interwen−
cję dzwonił bez przerwy. – Do godziny
12 w piątek otrzymaliśmy informację
między innymi o dwóch przewróconych
słupach energetycznych i ośmiu zerwa−
nych dachach – mówi Jolanta Głowac−
ka, rzecznik prasowy SM. (m.d.)

Wichura jakich mało

Podczas wichury ucierpiało też jedno z drzew na Placu Obrońców Warszawy
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* Z magazynu szpitala wojewódzkiego
złodzieje skradli drzwi aluminiowe.

* Nieznani sprawcy pomalowali spre−
jem elewację budynku przy ul. Mo−
stowej.

* Z altanki przy ul. Dobrzykowskiej
zginął rower, butla gazowa, telewi−
zor oraz magnetofon.

* Na ul. Harcerskiej kierowca Fiata
Punto potrącił rowerzystkę, która
skręcała w lewo. Kobieta z obraże−
niami ciała trafiła do szpitala.

* Z otwartego Opla Combo, zaparko−
wanego przy ul. Padlewskiego zło−
dzieje zabrali telefon komórkowy.

* Z Toyoty Corolli zginęły tablice re−
jestracyjne. Do zdarzenia doszło
przy ul. Dobrowolskiego.

* W bloku przy ul. Piaska spłonęła ka−
bina windy.

* Wykorzystując nieuwagę kierowcy
samochodu ciężarowego Scania,
który przyjechał do hurtowni przy
ul. Rembielińskiego, złodzieje za−
brali z kabiny worek z pieniędzmi.

* Podczas otwierania drzwi do garażu
przez właściciela Toyoty Avensis,
nieznany sprawca wyrwał mu klu−
czyki, wsiadł do samochodu i odje−
chał. Do zdarzenia doszło przy ul.
Lachmana.

* Z piwnicy przy ul. Kazimierza Wiel−
kiego złodzieje zabrali kilkadziesiąt

opakowań płytek ceramicznych,
kilka arkuszy blachy cynkowej oraz
akcesoria elektryczne.

* Do prokuratury zgłosił się płoccza−
nin, który chciał zawiadomić, że
otrzymał podejrzany pakunek.
Mężczyzna przyniósł paczkę ze so−
bą, dlatego podjęto decyzję o ewa−
kuacji budynku. Na miejsce wez−
wano pogotowie ratunkowe, straż
pożarną oraz policyjną grupę mi−
nersko−pirotechniczną. Po spraw−
dzeniu pakunku okazało się, że
w środku znajdowały się kawałki
metalu, gwoździe, zapałki oraz kor−
ki strzelnicze.

* Z biura przy ul. Tysiąclecia złodzie−
je skradli torebkę, w której znajdo−
wały się pieniądze, telefon komór−
kowy, dowód osobisty oraz prawo
jazdy.

* W pizzerii przy ul. Wyszogrodzkiej
nieznany sprawca ukradł 19−letniej
mieszkance Raciąża torebkę z do−
kumentami i pieniędzmi.

* Podczas podróży autobusem Komu−
nikacji Miejskiej płocczanin stracił
portfel z dokumentami i pieniędz−
mi.

* Z pomieszczenia administracyjno−
gospodarczego przy ul. Polnej
złodzieje zabrali monitor LCD.

(m.d.)

Kronika policyjna

W ramach działań mających na celu
sprawdzanie trzeźwości kierowców,
funkcjonariusze skontrolowali prawie
2900 osób. Aż 231 z nich było pod
wpływem alkoholu. – W ramach kolej−
nej akcji, pod kryptonimem „nie chro−
nieni” ujawniliśmy 755 wykroczeń
– mówi Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Ponad 300 popełnili
kierowcy, prawie tyle samo piesi oraz
100 rowerzyści.

Ponad 300 osób policjanci ukarali
mandatami, 425 osób zostało pouczo−
nych, a w 29 przypadkach skierowano
wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego. 

Funkcjonariusze z sekcji ruchu dro−
gowego zajmowali się również kierow−
cami, którzy przekraczają dozwoloną
prędkość. – W ubiegłym roku zareje−
strowaliśmy aż 970 takich przypadków
– opowiada Gierula. – Nałożyliśmy bli−
sko 900 kar pieniężnych. (m.d.) 

Policjanci z sekcji ruchu drogowego podsumowali ubiegły rok 

Pijani piraci
Policjanci z sekcji kryminal−

nej zatrzymali 18−letniego płoc−
czanina, który podejrzany jest
o rozprowadzanie środków odu−
rzających. Podczas zatrzymania
oraz przeszukania mieszkania,
funkcjonariusze znaleźli u niego
20 torebek z marihuaną i 27
z amfetaminą, 113 tabletek
o nieustalonej nazwie oraz duże
ilości anabolików i odżywek.
Mężczyźnie grozi teraz do pię−
ciu lat pozbawienia wolności.

(m.d.)

Wpadka dilera

Pod taką nazwą odbyła się akcja poli−
cji, której celem było sprawdzenie czy
pojazdy poruszające się po płockich dro−
gach mają prawidłowo ustawione światła
mijania. 

Podczas czterech godzin funkcjona−
riusze wykorzystywali dwa specjalne
urządzenia. – Skontrolowaliśmy 120
pojazdów – mówi Mariusz Gierula,
rzecznik prasowy policji. – Zatrzyma−

liśmy 26 dowodów rejestracyjnych oraz
jedno prawo jazdy. Dwunastu kierow−
ców ukaranych zostało mandatami za
zły stan samochodów. 

Dodatkowo w ręce policji wpadł jeden
nietrzeźwy kierowca, który miał 1,5 pro−
mila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Grożą mu dwa lata więzienia.

Funkcjonariusze zapowiadają konty−
nuację takiej akcji. (m.d.)

Kryptonim „światła”

Nowe autka
Pięć nowych samochodów trafiło do policji regionu płockiego. Uroczy−

ste przekazanie odbyło się 19 stycznia. Czterema Oplami Astra II będą jeź−
dzili funkcjonariusze z Płocka, Gąbina, Brudzenia i Wyszogrodu. Renaulta
Lagunę z wideoradarem wykorzystywać będą gostynińscy policjanci. Zakup
samochodów możliwy był dzięki środkom przekazanym przez Marszałka Wo−
jewództwa oraz komendanta wojewódzkiego. Dali oni w sumie 2/3 kwoty,
która była potrzebna na zakup aut. Resztę dofinansowały samorządy Płocka,
Gąbina, Brudzenia, Wyszogrodu, Małej Wsi i Gostynina. 

W sumie wszystkie samochody kosztowały ponad 376 tys. zł. (m.d.)
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dokończenie ze str. 1
– Z mocy prawa one już nie obowią−

zują. Ich ważność kończy się po upły−
wie jednego roku – tłumaczy zastępca
Prezydenta. – Pozwolenia będą wyda−
wane, ale tylko jednorazowo, np. gdy
na Starym Rynku będą odbywać się
imprezy i trzeba będzie, aby samocho−
dy mogły dostarczyć sprzęt potrzebny
do ich zorganizowania. 

Zmieni się również organizacja ru−
chu na ul. Tumskiej. Teraz jest tak, że
jeżeli ktoś mieszka np. przy ul. Tum−
skiej w pobliżu ul. Królewieckiej
a spieszy się na most, jedzie deptakiem
aż do pl. Narutowicza. Po zmianach
będzie to już niemożliwe, gdyż na każ−
dym odcinku ul. Tumskiej będzie obo−
wiązywać kierunek jazdy tylko w jed−
ną stronę. Czyli np. na deptak będzie
można wjechać od Nowego Rynku

i dojechać jedynie do skrzyżowania
z ul. Sienkiewicza. Dalej będzie usta−
wiony zakaz wjazdu, gdyż na kolejny
odcinek Tumskiej będzie można wje−
chać tylko od skrzyżowania z ul. Kole−
gialną i Kwiatka.

– Będziemy bezwzględnie egzekwo−
wać przestrzeganie przepisów – mówi
Dariusz Zawidzki. – Nie będzie to jed−
norazowa akcja. Wraz z policją i straż−
nikami miejskimi zaprowadzimy po−
rządek na Starówce.

Zastępca Prezydenta myśli również
o zwiększeniu liczby miejsc parkingo−
wych w rejonach objętych zakazem po−
ruszania się. – Powiększymy parking na−
przeciwko Centrum Obsługi Inwestora
przy Starym Rynku 20 – zapowiada.
– Być może, że uda się również wygospo−
darować miejsca wzdłuż tego budynku.

Małgorzata Domańska

Zakazane rewiry
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Wystawę poświęconą ucieczkom
obywateli polskich z kraju oraz formom
i metodom przeciwdziałania im, stoso−
wanym przez władze komunistyczne
w latach 1945−1989 można oglądać w
holu płockiego ratusza. Ciekawa sceno−
grafia ekspozycji, na której znalazły się
wartownicze budki i naturalnej wielko−
ści makiety żołnierzy Wojsk Ochrony
Pogranicza, oddaje klimat tamtych lat.
Wystawa została przygotowana przez
Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział
w Katowicach. Do ratusza trafiła dzięki
staraniom płockiej „Solidarności”.

Dzieci w służbie narodu

Przez wiele lat był to temat tabu. Dziś,
dzięki pracownikom IPN, można dowie−
dzieć się między innym, że wzorem ra−
dzieckich pograniczników wzdłuż całej
granicy, wszędzie tam, gdzie to było moż−
liwe, urządzono pas kontrolny, czyli odci−
nek zaoranej ziemi szeroki na kilkanaście
metrów. Pod koniec 1955 roku łączna
długość pasa liczyła już 2,9 tys. km. Pasa
strzegły przed „dywersantami” uzbrojone
w kije i pałki dzieci, bo pogranicznicy by−
li zajęci zabezpieczaniem na nim śladów.
W 1951 r. zanotowano ponad 1,3 tys.
przypadków jego naruszenia. 

Największa fala ucieczek z komuni−
stycznej Polski miała miejsce w pier−
wszych latach po wojnie. Głośnym echem

odbił się wyjazd liderów PSL – jedynej
legalnej, a co za tym idzie bezpardonowo
atakowanej wówczas – opozycji. Chodzi
przede wszystkim o premiera Stanisława
Mikołajczyka. Nie wszystkim się jednak
udawało. Maria Hulewiczowa – sekretar−
ka peeselowskiego premiera za próbę
ucieczki z kraju skazana została na karę 7
lat pozbawienia wolności.

Cyryl ma metody

Nie tylko fałszowanie dokumentów, ła−
pówki, ale również nowatorskie pomysły
Polaków pomagały im w ucieczce za gra−
nicę. Skrytki budowano m.in. pod kanapą
tylnego siedzenia w bagażniku samocho−
du, w tunelu wału napędowego lub w da−
chu wagonu. Skala i pomysłowość były
tak duże, że MSW wydało nawet specjal−

ną broszurę szkoleniową, bazującą na ma−
teriałach Stasi, dla pograniczników. 

Najbardziej spektakularnych ucieczek
w czasach PRL dokonali piloci wojskowi.
W latach 1948 – 1989 odnotowano dzie−
więtnaście przypadków uprowadzenia
maszyn. W samym roku 1953, najpierw
w marcu, potem w maju, na Bornholmie
wylądowały dwa nowoczesne – jak na
owe czasy – samoloty myśliwskie MIG−
15. Ich pilotami byli: ppor. Franciszek Ja−
recki i ppor. Zdzisław Jaźwiński. Potem,
ten ostatni, w audycji Radia Wolna Euro−
pa podawał informacje o położeniu lot−
nisk na terytoriach sąsiadujących z Pol−
ską, wolnych państw, dla kolegów, którzy
chcieliby pójść w jego ślady. 

Równie spektakularne były porwania
samolotów pasażerskich, których doko−
nywano już pod koniec lat 40. Szczegól−
nie „gorące” było lato 1970 r. W ciągu
trzech miesięcy podjęto próby uprowa−
dzenia 5 samolotów, z czego 2 udane.
Najczęściej lądowały na zachodnioberliń−
skim lotnisku Tempelhof. Niemieccy
dziennikarze zaczęli żartobliwie odczyty−
wać nazwę LOT jako Landet Oft in Tem−
pelhof – Ląduje często na Tempelhof.

Lepiej nie wracać

Niemałym zaskoczeniem dla ludowych
władz były ucieczki oficerów LWP,
zwłaszcza oficerów wywiadu, którzy
w tym względzie wykazywali szczególną
„inicjatywę”, np. płk Włodzimierz Osta−
szewski – zastępca szefa wywiadu ds. in−
formacji. Szczególnie bolesne „straty” sy−
stem odczuwał wobec osób, które mogły
odsłonić mechanizmy jego funkcjonowa−
nia, jak to się stało za sprawą Józefa
Światły – wicedyrektora X departamentu
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne−
go, późniejszego współautora audycji
w RWE „Za kulisami bezpieki i partii”,
czy gen. Ryszarda Kuklińskiego.

Próby ucieczki podejmowały rów−
nież dzieci. Wystawa przypomina słyn−
ną ucieczkę braci Zielińskich, którzy
w 1985 r. ukryci pod podwoziem cięża−
rówki przedostali się promem do Szwe−
cji. Pięć lat później historię tę pięknie
opowiedział Maciej Dejczer w filmie
„300 mil do nieba”.

Mottem wystawy jest artykuł 13 De−
klaracji Praw Człowieka: Każdy czło−
wiek ma prawo swobodnego poruszania
się i wyboru miejsca zamieszkania
w granicach każdego państwa. Każdy
człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek
kraj, włączając w to swój własny, i po−
wrócić do swego kraju.

Wystawa czynna jest do końca lutego
(w godzinach pracy urzędu). W stycz−
niu Jacek Pawłowicz, historyk IPN,
spotkał się dwukrotnie z młodzieżą
płockich szkół ponadgimnazjalnych,
aby opowiedzieć o wystawie. W auli
wyświetlany był też film ze słynnej se−
rii „Wielkie Ucieczki” nadawanej przed
rokiem w telewizji TVN. Grupy zorga−
nizowane, które po feriach chciałyby,
nie tylko zwiedzić wystawę, ale rów−
nież wysłuchać komentarza historyka
IPN powinny skontaktować się z Wy−
działem Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Płocka. (rł)

Sposobów było wiele. Od spektakularnych tj. porwanie samolotu pasażerskiego LOT−u czy okrętu Marynarki Wo−
jennej po przejście przez zieloną granicę czy przejazd w skrytce w aucie lub wagonie pociągu.

Uciekinierzy z PRL−u

Aranżacja wystawy w ratuszu 

Uprowadzony samolot PLL ”LOT” na lotnisku Tempelhof w Berlinie Zachodnim, 22 listopada 1982 r.

Dzieci w drodze na posterunek przy ”pasie kontrolnym”, fot. A. Jolosiński/FORUM
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Wystawa „Magiczna i industrialna” pre−
zentuje biżuterię i obiekty biżuteryjne pow−
stające w procesie artystycznych poszuki−
wań i eksperymentów nowych form, z wy−
korzystaniem niekonwencjonalnych mate−
riałów. – Płocczanie mają szansę podpa−
trzeć szczegóły współczesnej biżuterii; z ja−
kich materiałów jest wykonywana – mówi
Jerzy Brukwicki – kurator wystawy „Ma−
giczna i industrialna”. – Że to nie tylko sre−
bro i szlachetne kamienie, ale także papier,
skóra, futra, aluminium, tytan, skrawki
płótna, kawałki starego drewna, bursztyn,
ptasie pióra i najzwyklejsze kamienie,
a wśród nich przepiękny krzemień pasiasty
– polski kamień spod Sandomierza i Iłży,
który ostatnio stał się bardzo modny. Dla
podkreślenia tego faktu na wystawie można
będzie zobaczyć krzemień pasiasty w natu−
ralnej postaci.

– Wszystkie wystawione pierścionki,
bransolety, brosze, naszyjniki, wisiory i in−
ne, wyróżnia kreatywny pomysł, oryginalny
projekt i perfekcyjne wykonanie – dodaje
Brukwicki. – Wiele z nich zaskakiwać
i oczarowywać będzie pomysłowością, ek−
strawagancją i kolorystyką. Wystawa ma
obrazować najnowsze trendy w polskiej
sztuce złotniczej, różne osobowości arty−
styczne, formy i techniki wykonania.

W Spichlerzu zgromadzono prace 47
twórców ze wszystkich ważniejszych oś−
rodków sztuki złotniczej i jubilerskiej:
Warszawy, Krakowa i Łodzi. Ten ostatni
urasta do centrum tej sztuki. Na tamtejszej
Akademii Sztuk Pięknych działa jedyna
w Polsce katedra projektowania biżuterii.
Do tej listy należałoby dopisać jeszcze Le−
gnicką Galerię Sztuki, która organizuje sze−
reg interesujących konkursów z biżuterią
w tytule.

Od połowy XX wieku funkcja biżuterii
ulegała wielu zasadniczym zmianom. Po−
szukiwano nowego oblicza. W latach 50.
polscy artyści zdecydowali się odejść od jej
dekoracyjności, o czym świadczy fascyna−
cja językiem geometrii, a nawet – w przy−
padku Jarosława Westermarka – szukanie
inspiracji w matematyce (sam twórca stu−
diował na wydziale matematycznym UW).
Biżuteria nie ma już świadczyć o bogactwie
jej posiadacza, ale podkreślać jego indywi−
dualizm, służyć w sytuacjach codziennych.
Dziełem sztuki biżuteryjnej może być więc
solniczka, lusterka i kosmetyczne puzderka,
a także pojemnik na wizytówki. 

Ostatnie dziesięć lat to przełamywanie
kolejnych granic, różnorodność stylów
i wielobarwność. Elementem biżuterii mogą
być części maszyn, np. koło zębate, a wzo−
rem – stół stolarski lub wycinanka. Należy
również podkreślić, że każdy z twórców to
indywidualność, a ich prace to rękodzieła.

Drugą część wystawy stanowi rzeźba ka−
meralna. Kilkanaście prac polskich arty−
stów (m.in. Ambroziaka, Łęckiego, Sko−
czylasa i Witka), które – zdaniem Brukwic−
kiego – mają świadczyć o pokrewieństwie
współczesnych obiektów biżuteryjnych
z formami rzeźbiarskimi.

Wystawa w płockim Spichlerzu czynna
będzie do końca maja. (rł)

Współczesną polską biżuterię artystyczną wyróżnia różnorodność kompozycji, form i materiałów. Artyści inspiracje
czerpią z natury, industrialnych struktur, snów. Prace 47 z nich możemy oglądać w Spichlerzu.

Ptasie pióra, koła zębate i papier

Andrzej Boss, Naczynie, mąka, sól, srebro, 2002

Dorota Krzeszewska, Ukwiały, srebrne półkulki,
srebrna rurka, sól barwiona, 2002

Mariusz Pajączkowski, Nowy Jork 2001 – bransole−
ta, srebro, srebro złocone, bizmut, 2002

Jarosław Westermark, Breloczek do klucza samo−
chodowego – srebro, stal 2004

Jan Wiszniewski, Laurka – wisior – srebro, stal, ka−
mienie syntetyczne, 2004

Michał Wyszomirski, Kielich, mosiądz złocony
i srebrzony, pomalowany, 2002

Jakub Żeligowski, 64 kolczyki smsowe – srebro, alu−
minium, 2004

Arkadiusz Wolski, Ikona, szkło, silikon, srebro (od−
bitka fotograficzna), 2001
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Złota klamra do paska w formie sty−
lizowanych chińskich smoków wg
projektu Marii Giżbert−Studnickiej,
wysadzana rubinami i opalami, oraz
zestaw przedmiotów dekoracyjnych
(figurki: policjanta i woźnicy, słoni,
ryby, pieska, papugi) wykonanych
z półszlachetnych kamieni słynnej ro−
syjskiej firmy Petera Carla Faberge
(1846−1920) lub biżuteria z włosów –
te i inne oryginalne dzieła możemy
oglądać na wystawie czasowej „Biżu−
teria od biedermeier’u do art déco”
w kamienicy przy Tumskiej 8. 

Style i mody

Muzeum Mazowieckie w Płocku za−
prasza na wystawę biżuterii od I ćw.
XIX do 30 l. XX w. reprezentującej sty−
le: biedermeier, historyzm, secesję i art.
déco oraz jej wieloznaczeniowe przesła−
nie i symbolika. Zgromadzone na wy−
stawie precjoza reprezentują biżuterię
ozdobną, paradną, sentymentalną, pa−
triotyczną, żałobną i tę będącą pamiątką
po dalekich podróżach. W sumie około
400 obiektów. Do aranżacji wystawy
wykorzystano fotografie z epoki, ilu−
strujące strój kobiecy i męski ozdobiony
typowymi dla czasu, mody i statusu
społecznego portretowanych precjoza−
mi. Wśród typowo kobiecych ozdób:
naszyjników, brosz, wisiorów, medalio−
nów, bransolet, pierścieni, zobaczymy
także elementy skromnej, męskiej biżu−
terii: szpilek do krawatów, spinek do
mankietów, dewizek, sygnetów. Uzu−
pełnieniem są elementy stroju kobiece−
go i akcesoria mody (klamry do pa−
sków, torebki, grzebienie), które w XIX
i na przełomie XIX i XX wieku preten−
dowały do drobnych form biżuteryj−
nych. Wykonywane ze szlachetnymi
kruszców, ozdabiane szlachetnych ka−
mieniami, emalią, filigranem (technika
złotnicz polegająca na zdobieniu lub
wykonywaniu całego przedmiotu z
cienkich, złotych lub srebrnych druci−
ków, ułożonych w ażurową siatkę) stały
się cennym elementem stroju i mody.

– Faktycznie, ta najstarsza biżuteria
jest najpiękniejsza, ma najciekawsze
formy. Nawiązywała do historycznych
epok i stylów, opierała się także na ak−
tualnej modzie, powtarzając jednak zna−
ne od wieków formy i dekoracje – mówi
Iwona Krogul – Wyszatycka, kurator
wystawy. 

Przełom w biżuterii nastąpił pod ko−
niec XIX w. Dostosowana do nowej
mody i stylizacji epoki (secesja) naśla−
dowała naturę: gałązki i pęki kwiatów,
egzotyczne orchidee, dekoracyjne li−
ście, stylizowane ptasie pióra, postacie
smoków, maszkaronów i owadów. Za−
kłady jubilerskie prześcigały się w two−
rzeniu nowych, oryginalnych form na−
śladujących naturę. 

Jubilerzy fin de siecle’u posługi−
wali się różnorodnym materiałem:
złotem, platyną, srebrem, kamienia−
mi półszlachetnymi, barwną emalią,

bursztynem, macicą perłową, kością
słoniową, szylkretem, perłami, dia−
mentami, rubinami, szafirami, a na−
wet metalami nieszlachetnymi i ro−
giem. Art déco to już tendencje geo−
metryzujące, kubistyczne. Twórcy
sięgają po zupełnie nowe materiały,
już nie tylko te najdroższe, ale i ta−
nie, proste tj. emalia, szkło, plastik,
bakelit i inne. Modna w erze sztuki
art déco staje się biżuteria sztuczna,
realizująca wszelkie formy sztuki
nowoczesnej i awangardowej.

Zmiana funkcji

Biżuteria na przestrzeni wieków
pełniła rolę zdobniczą stroju, głów−
nie kreacji kobiecych. 

– Noszona na specjalne okazje lub
na co dzień była symbolem uczuć re−
ligijnych, patriotycznych, miłości
i przyjaźni, pamiątką chrztu, ślubu,
uroczystości rodzinnych, wszelkich
familijnych rocznic. Będąc dekora−
cją osoby i dodatkiem do stroju, ak−
centem plastycznym i artystycznym,
nadawała charakter określonej krea−
cji. Była znakiem określającym pozy−
cję właściciela, jego rangę społecz−
ną, pełnione funkcje, status zawodo−
wy i majątkowy – tłumaczy Krogul
– Wyszatycka. – Wyroby secesyjne
sztuki jubilerskiej zdobiły stroje
i ciało. Formy ozdobnych grzebieni
i diademów wpinane były do fryzur.
Brosze, wisiory, kolie, napierśniki,
ozdabiały dekolty wieczorowych suk−
ni. Dłonie i ręce ozdabiano pier−
ścionkami, sygnetami i bransoleta−
mi. Z form lokaty kapitału biżuteria
stawała się elementem dekorującym
ciało i strój, coraz bardziej popular−
nym i dostępnym. 

Kolekcja

Płocka wystawa opiera się przede
wszystkim na kolekcji biżuterii sece−
syjnej Muzeum Mazowieckiego.
Płocka placówka zgromadziła wyro−
by firm rosyjskich, wiedeńskich,
francuskich, szwajcarskich i polskich.
Do najciekawszych obiektów kolekcji
płockiej należą brosze: w postaci
smoka, którego korpus stanowi
ogromna perła, w formie lecącego go−
łąbka z gałązką w dziobku, w formie
pawiego pióra oraz liczne małe brosz−
ki w kształcie bukietów i gałązek
kwiatów zdobionych rubinami i chry−
zolitami (specjalność rosyjskich jubi−
lerów), srebrne papierośnice zdobio−
ne ornamentem secesyjnym, emalia−
mi i miniaturami, klamry do strojów
kobiecych. Uzupełnieniem obiektów
reprezentujących wiek XIX i polskie
art déco są zbiory muzeów: Okręgo−
wego w Koninie, Muzeum Miedzi
w Legnicy i Muzeum Narodowego
w Poznaniu – Oddział Muzeum Sztuk
Użytkowych.

Wystawa czynna będzie do końca
czerwca. (rł)

Blisko 400 obiektów charakteryzujących trzy epoki i style europejskiego rzemiosła jubi−
lerskiego. Muzeum Mazowieckie zaprasza na nową wystawę czasową.

Sekretny urok biżuterii

Zegarek wisior, Szwajcaria II poł. XIX w., złoto, brylanty, rubiny, emalia

Broszka, Austro−Węgry (?), pocz. XX w., złoto, brylant, emalia

Klamara, projekt: Maria Giżbert−Studnicka, Kraków, Zakład Złotniczy „Cza−
plicki”, po 1900, złoto, opale, rubiny
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*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*WYSTAWY*

W Płockiej Galerii Sztuki możemy
oglądać około 70 litografii Marca
Chagalla, urodzonego w miasteczku
koło Witebska na Białorusi w 1887
roku, artysty którego nazwisko sta−
wiane jest na równi obok takich XX−
wiecznych twórców jak Pablo Picas−
so czy Salvador Dali. Uznawany jest
za mistrza litografii. To jej poświęcił
ostatnie 30 lat swojego życia. 

Trzy kolory 

Trzonem płockiej wystawy są 43
ilustracje z cyklu „La Bible” (Biblia)
z 1956 roku wykonane na zlecenie
czasopisma „Verve”, uznawanego za
najbardziej znaczące wydawnictwo
artystyczno – literackie XX wieku.
W sumie możemy zobaczyć 70 prac,
przedstawiających wg zamysłu orga−
nizatorów wystawy trzy rodzaje mi−
łości: biblijną, ludzką i miłość do ca−
łego świata. Przy pracach znajdzie−
my opisy, cytaty, wiersze i kalenda−
rium z życia artysty. 

– Przygotowując wystawę posta−
nowiliśmy pokazać jego twórczość
w szerokim kontekście. Ukazać niez−

wykle barwną i wybitną postać sa−
mego artysty – mówi Alicja Wasi−
lewska z Płockiej Galerii Sztuki.
Stąd pomysł umieszczenia reproduk−
cji najciekawszych i najbardziej cha−
rakterystycznych prac malarskich ar−
tysty na II piętrze. 

– Zależało nam na utrzymaniu wy−
stawy w klimacie typowym dla twór−
czości Chagalla; nierzeczywistej,
baśniowej krainy, przepełnionej mi−
łością, kolorem, muzyką i zapachem. 

Dlatego na wernisażu grała klez−
merska kapela Sholem, były też ży−
dowskie potrawy. 

Jidisz w filmie

Uzupełnieniem wystawy jest cykl
filmowy pt. „Klasyka kina Jidisz”,
który otworzył 31 stycznia film
z 1936 r. „Jidi gra na skrzypcach” –
kręcony w Kazimierzu nad Wisłą. Po−
dobnie jak „Dybuk”, na którego PGS
zaprasza 7 lutego. To historia tragicz−
nej miłości ubogiego Choena i pocho−
dzącej z zamożnej rodziny Lei, stano−
wiąca parafrazę żydowskich legend.
Autorem dramatu z 1916 roku,

uważanego za jeden z lepszych utwo−
rów w języku jidysz, był Szymon An−
ski, reżyserem filmu Michał Waszyń−
ski. W filmie przez kilka minut sły−
chać śpiew Gerszona Siroty, znanego
kantora, który zginął wraz z rodziną
w warszawskim getcie w 1943 r. Jest
to klasyka kina jidysz – film nakręco−
no w całości w tym języku. Sama sztu−
ka An−skiego, przetłumaczona na kilka
języków, do dziś cieszy się uznaniem
widzów i gości na scenach, nie tylko
żydowskich, teatrów. 

Tydzień później, w Walentynki,
galeria zaprasza na „Pożegnanie je−

sieni’ Mariusza Trelińskiego – film
nakręcony w 1990 r. na podstawie
prozy St. I. Witkiewicza. Przepełnio−
na erotyzmem, szaleństwem i deka−
dencją opowieść o miłości Atanaze−
go Bazakbala, młodego pisarza, do
pięknej Heleny, córki bogatego Żyda
Bertza. Wszystkie seanse rozpoczy−
nają się o godz. 16. Biletem na film
jest bilet wstępu na ekspozycję. 

Kolekcja Lepa

Chagallowskie litografie pokazane
w Płocku pochodzą z kolekcji Jaku−
ba Lepa – kolekcjonera

i marchanda, właściciela firmy Lep
Art Consulting, zajmującej się kup−
nem i sprzedażą dzieł sztuki. PGS
wystawiła prace z jego kolekcji już
przed trzema laty. Wówczas mogliś−
my zobaczyć litografie do „Boskiej
Komedii” Dantego autorstwa Salva−
dora Dali. W zbiorach Lep Artu
znajdują się również prace Miro,
Matise’a i Picasso. – Jest szansa na
to, aby je także pokazać w Płocku –
mówił Jakub Lep. 

Wystawa „Chagall. Trzy kolory
miłości” czynna będzie do 25 lute−
go. (rł)

To nie ma być kolejna wystawa prac. Płocka Galeria Sztuki chciała pokazać cały kontekst kulturowo−
historyczny twórczości, artystę, człowieka i świat w którym żył oraz ten, który tworzył. 

Miasteczko 
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* ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO * ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO * ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO *

Największą kwotę, wspomniane osiemdziesiąt
tysięcy złotych, otrzymało stowarzyszenie „Hospi−
cjum Płockie” pw. św. U. Ledóchowskiej. – Ozna−
cza to, że ludzie bardzo dobrze oceniają naszą pra−
ce i zaangażowanie – mówi prezes stowarzyszenia
Tomasz Korga. Pieniądze przeznaczone zostały
m.in. na zakup drobnego sprzętu, leków i działal−
ność statutową. Stowarzyszenie istnieje od 1987,
powstało jako ósme w Polsce. Przez 7 dni w tygod−
niu, 24 godziny na dobę opiekuje się osobami prze−
wlekle chorymi. Zapewnia nie tylko specjali−
styczną opiekę medyczną, ale również
pomaga złagodzić lęk i poczucie
samotności osoby chorej, poma−
ga choremu i jego rodzinie
w radzeniu sobie z problema−
mi nieuleczalnej choroby.
W skład Hospicjum Płoc−
kiego prowadzonego przez
stowarzyszenie wchodzą:
hospicjum stacjonarne, do−
mowe dla dorosłych i dzieci
oraz Zakład Opiekuńczo
– Leczniczy dla przewlekle
chorych w stanach apalicznych
i poradnia opieki paliatywnej.

O zaufaniu darczyńców mówi również
Elżbieta Krzewska z fundacji „Ich dom”. – W 2006
roku uzyskaliśmy blisko 15 tys. zł. Te pieniądze do−
łożyliśmy do kwoty z 2005 roku (blisko 19 tys. zł)
i kupiliśmy kolejne, już 7 mieszkanie – tłumaczy
Krzewska, której fundacja – działająca od 1992 ro−
ku – zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem
środków finansowych z przeznaczeniem na zakup
mieszkań dla wychowanków opuszczających pla−
cówki opiekuńczo−wychowawcze i usamodziel−
niających się. 

Zadowolenia nie kryje – jak przed rokiem – Sta−
nisław Lewandowski z Krajowego Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom”, które wzbogaciło się w 2006 roku
w ramach akcji 1 proc. o 14 tys. zł (w 2005 – 16
tys. zł). To między innymi z tych pieniędzy stowa−
rzyszenie kupuje sprzęt rehabilitacyjny dla swoich
podopiecznych. Również zakup sprzętu i dofinan−
sowanie turnusów rehabilitacyjnych to główne ce−
le, na które Stowarzyszenie „Silni Razem” wydało
zgromadzone środki z odpisów 1 proc., w sumie 16
tys. zł. Towarzystwo Naukowe Płockie otrzymało
ponad 15 tys. zł (w 2005 r. – 10 tys.). – W całości
przekazujemy je na bieżące utrzymanie biblioteki,
zakupy książek i pozostałe wydatki, na które nie
możemy uzyskać dofinansowania – mówi Andrzej
Kansy, dyrektor biura TNP.

1 % w Polsce i Płocku 

Jeden procent podatku dochodowego na rzecz
OPP osoby fizyczne mogą przekazywać od 2004
roku (rozliczenie za 2003 rok). Idea odpisu 1 proc.
została przeniesiona na grunt polski bezpośrednio
z Węgier, gdzie funkcjonuje od 1996 roku. Przy−
kład węgierski był zresztą inspiracją dla innych
krajów Europy Środkowej: Słowacji, Rumunii czy
Litwy (w tym przypadku jest to nawet 2 proc. po−
datku). Mechanizmy stosowane na Węgrzech i w
Polsce są jednak różne. Na Węgrzech podatnik
w zeznaniu rocznym wskazuje, na rzecz jakiej or−
ganizacji urząd skarbowy ma przekazać jeden pro−
cent podatku. 

W Polsce natomiast podatnik najpierw wpłaca
odliczoną kwotę podatku na rzecz wybranej orga−
nizacji pożytku publicznego, a dopiero potem pie−
niądze są mu zwracane lub jego podatek jest pom−

niejszany o kwotę wpłaconą na rzecz organizacji
do wysokości 1 proc. podatku należnego.

Pierwsze płockie organizacje uzyskały status or−
ganizacji pożytku publicznego dopiero po 30
kwietnia 2004 roku, dlatego na efekty musiały po−
czekać do 2005 roku. Przypominamy, że każdy kto
chce skorzystać z odpisu najpierw wpłaca pienią−
dze na rzecz OPP, a następnie odlicza z tej wpłaty
kwotę nie większą niż odpowiednik 1 proc. podat−
ku należnego. Jeżeli chcemy wpłacić kwotę do−

kładnie odpowiadającą 1 proc. należnego po−
datku, to oczywiście powiniśmy po

pierwsze – obliczyć należny za da−
ny rok podatek, po drugie – obli−

czyć jeden procent podatku i tę
kwotę wpłacić na konto wy−
branych organizacji (do 30
kwietnia 2007 r.). Wpłata
musi być potwierdzona sto−
sownym dokumentem
(przelew bankowy lub

pocztowy). Ale uwaga!
Z podatku nie możemy odli−

czyć 1 proc. jeśli dofinansowa−
liśmy organizację, która nie ma

statutu organizacji pożytku publicz−
nego, dlatego tak ważne jest upewnienie się

przez podatnika, czy wybrana przez niego organi−
zacja posiada ten status. 

Polscy podatnicy, w rozliczeniu za 2005 rok,
przekazali ponad 62 mln zł na cele społeczne. Swój
1 procent oddało organizacjom pożytku publiczne−
go 1 156 480 osób.

Sprawdź i wesprzyj

100 złotych z odpisów podatników otrzymał
płocki „Klub Abstynentów”, ale jako OPP działają
dopiero od 2005 roku dlatego liczą, że w tym roku
może być lepiej. WOPRowcy zebrali ponad 1 600
zł, NFOZ – blisko 3 400 (w 2005 r. −1,3 tys. zł),
a Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 4,2 tys. zł
(3,5 tys. zł). 

Stowarzyszenie św. Brata Alberta z 1 procenta
w 2006 roku otrzymało ponad 6,6 tys. zł, prawie
dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (ponad 3,6 zł).
– Pieniądze przeznaczyliśmy na zakup jedzenia dla
podopiecznych oraz urządzenie sklepiku, w którym
nasze dzieci będą sprzedawać swoje wyroby (ma
ruszyć w marcu br.) – mówi prezes Anna Kozera.

Obok podajemy listę płockich organizacji pożyt−
ku publicznego publikowaną na stronach www
Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Spra−
wiedliwości (http://opp.ms.gov.pl), Departamentu
Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Poli−
tyki Społecznej (www.pozytek.gov.pl) i w portalu
internetowym organizacji pozarządowych ngo.pl
(www.baza.pozytek.ngo.pl) wraz z danymi telea−
dresowymi i numerami kont bankowych. Jest ich
19. W Płocku działa około 200 organizacji poza−
rządowych. Część z nich to oddziały, koła, filie or−
ganizacji mazowieckich lub ogólnopolskich, które
mają status OPP, np. ZHP czy TPD. Jeśli te insty−
tucje chciałyby, abyśmy podali je jako organizacje
OPP powinny wraz z danymi teleadresowymi i nu−
merami kont przesłać nam pełnomocnictwa od or−
ganizacji macierzystych. Dotyczy to przede
wszystkim tych organizacji, które do wpłat 1 proc.
podają konto w płockim banku, a w bazie OPP
konto do takich wpłat przypisane jest np. do banku
warszawskiego (prosimy o potwierdzenie przez or−
ganizacje macierzyste, że wpłaty 1 proc. podatku
mogą być dokonywane na konta lokalne). 

Radosław Łabarzewski

Od 100 do 80 000 zł otrzymały płockie organizacje pożytku publicznego
(OPP) dzięki odpisom 1 proc. podatku od dochodów za 2005 roku

Mały procent, wielki zysk
Fundacja ”Ich Dom”, ul. Północna 34, 09-402 Płock, tel. 024 262 01 31, e-
mail: fundacja_ich_dom@ interia.pl, www.fundacja-ich-dom.com; Bank
PKO BP II o/Centrum w Płocku; Nr rachunku: 45 1020 3974 0000 5702
0002 5338; OPP: 2004, KRS: 0000223790

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy, im. Św. Brata Alberta; ul. Kościuszki 5,
09-402 Płock, tel. 024 364 98 81; Bank PeKaO S.A. I O/Płock; Nr konta: 95
1240 3174 1111 0010 0367 6605; OPP: 2004, KRS: 0000069061

Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ”Pomoc Dzie-
ciom”; ul. 3 Maja 18 p. 306, 09 – 402 Płock, tel. 024 266 98 90; Bank BPH
S.A.; Nr konta: 90 1060 0076 0000 4014 5003 7822; OPP: 2004, KRS:
0000008838

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych ”De Facto”; ul.
Gradowskiego 28, 09-400 Płock, tel. 024 262 32 53; Bank BPH S.A Oddział
w Płocku; Nr konta: 55 1060 0076 0000 3200 0110 3284; OPP: 2006,
KRS: 0000247597

Miejski Uczniowski Klub Sportowy ”Mazowsze” Płock; pl. W. Witosa 1, 09-
410 Płock, tel. (0-24) 267 84 39; Bank BS Mazowsze O/Płock; Nr konta:
63 9042 0003 0000 3391 2000 0010; OPP: 2005, KRS: 0000236032

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia – Komitet Oddziału w Płocku; ul. Kole-
gialna 47, 09-402 Płock, tel. 024 262 29 15; Bank PeKaO S.A. I/O w Płoc-
ku; Nr konta: 97 1240 3174 1111 0000 2889 9707; OPP: 2005, KRS:
0000161803

Płockie Stowarzyszenie ”Klub Abstynentów”; ul. Misjonarska 22, 09-402
Płock, tel. 024 364 90 91; Bank PKO BP II/O Płock; Nr konta: 12 1020 3974
0000 5402 0060 8661; OPP: 2005, KRS: 0000114953

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku; ul.
Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock, tel. 024 262 92 28, e-mail: biuro@
wopr.plocman.pl, www.wopr.plocman.pl; Bank PeKaO S.A. I/O w Płocku 

Nr konta: 96 1240 3174 1111 0000 2890 2247; OPP: 2005, KRS:
0000212656

Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód; 3 Maja 16 m. 25, 09-402
Płock, tel. 024 364 08 99, e-mail: rswzplock@ rswzplock.hg.pl,
www.rswzplock.hg.pl, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. O/Płock
Nr. konta: 86 2060 1041 2005 6400 9735 0001; OPP 2006, KRS:
0000211879

Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne ”HOSPICJUM PŁOCKIE” pw. św. U.
Ledóchowskiej; ul. Bielska 19, 09-402 Płock, tel. 024 268 69 26, 024 266
44 44, e-mail: biuro@hospicjum.org.pl, www.hospicjum.org.pl; Bank BPH
S.A. Oddział Płock; Nr konta: 91 1060 0076 0000 3200 0025 0394; OPP:
2004, KRS: 0000025247

Stowarzyszenie ”Macierz Płocka”; ul. Jachowicza 38, 09-402 Płock, tel. 024
268 54 83, 024 262 93 93 w. 50, e-mail: macierzplocka@interia.pl,
www.macierzplocka.pl; Nr konta: nieustalony; OPP: 2004, KRS:
0000198915

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem ”Odzyskać Więzi”; al. Jana Pa-
wła II 29/21, 09-409 Płock, tel. 0 506 02 92 90, e-mail: autyzmpo-
moc@tlen.pl, www.autyzmpomoc.org.pl; Bank ING Bank Śląski; Nr konta:
59 1050 1966 1000 0022 8334 7942; OPP: 2005’ KRS: 0000215754

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzicom ”Silni
Razem”; ul. Owocowa 19, 09-402 Płock, www.silnirazem.plocman.pl, e-ma-
il: silnirazem@ plocman.pl; Bank Ochrony Środowiska S.A.; Nr konta: 26
1540 12 90 2001 5970 5859 0009; OPP: 2005, KRS: 0000215779

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową ”Je-
stem”; Faustyna Piaska 4 m. 28, 09-407 Płock, tel. 024 264 76 02; Nr kon-
ta: nieustalony; OPP: 2006, KRS: 0000184746

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej; ul. Kobylińskiego 21 a,
09-400 Płock, tel. 024 264 35 44, e-mail: rodzina@ srkdp.ksu.pl www.ro-
dzina.ksu.pl; Nr konta: 45 1540 1290 2001 5971 6826 0001; OPP: 2004,
KRS: 0000155124

Towarzystwo Naukowe Płockie; Pl. Narutowicza 8, 09-402 Płock, tel. 024
262 26 04, 024 366 99 50, e-mail: aktnp@ interia.pl, www.tnp.org.pl; Bank
PeKaO S.A. I/O Płock; Nr konta: 91 1240 3174 1111 0000 2889 9912;
OPP: 2004, KRS: 0000136357 

Oddziały i koła ogólnopolskich organizacji działających w Płocku; (nie po-
siadających własnego konta):

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Koło w Płocku; Batalionu
Zośka 1, 09-410 Płock, tel. 024 268 60 92; Nr konta: 27 1020 3974 0000
5902 0076 7905; OPP: zarząd główny, KRS: 0000154454

Polski Związek Głuchych, Oddział Mazowiecki; 03-741 Warszawa, ul. Biało-
stocka 4, tel. 022 619 92 95, 022 619 61 78, tel. (do płockiego koła) 024
366 94 31, www.pzg.org.pl/wa; Bank Millenium; Nr konta: 69 1160 2202
0000 0000 5515 6090; Z dopiskiem „na cele statutowe Koła Terenowego
w Płocku”; OPP: 2004, KRS: 0000005726

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy; ul. Misjonarska 22 09-402
Płock, tel. 024 364 76 11 (12, 13); Zarząd Okręgowy PCK w Warszawie;
Nr konta: 65 1050 1041 1000 0022 2368 4321; OPP: zarząd główny, KRS:
0000225587

OPP – rok nadania statusu OPP
KRS – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

Płockie Organizacje Pożytku Publicznego
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Dr Kałuża przyjechał do Płocka, aby
otworzyć w Domu Darmstadt wystawę
poświęconą ćwierćwieczu działalności
placówki stworzonej przez Karla Dede−
ciusa – pisarza, tłumacza polskiej litera−
tury i honorowego obywatela Płocka. 

– Generacja Dedeciusa powoli od−
chodzi. Tą wystawą chcemy dotrzeć do
młodego widza, który niekoniecznie zna
język niemiecki – dodaje Kałuża, który
jest nie tylko pracownikiem naukowym,
ale i rzecznikiem prasowym Instytutu.
Deutsches Polen−Institut (DPI) pełni
obecnie funkcję placówki badawczej,
centrum informacyjnego i organizatora
konferencji naukowych i imprez po−
święconych Polsce – jej kulturze, histo−
rii, polityce i społeczeństwu. To jedyna
taka placówka w Niemczech. Od same−
go początku jej celem było pogłębianie
wzajemnej wiedzy między Polakami
a Niemcami.

Polskie wydawnictwa 

Temu służyła rozpoczęta w 1982 r.
a zakończona w 2000 r. 50−tomowa seria
wydawnicza Polnische Bibliothek (Bib−
lioteka Polska) – wspólny projekt Deut−
sches Polen−Institut, Fundacji Roberta
Boscha i wydawnictwa Suhrkamp, gdzie

czytelnik niemieckojęzyczny może zna−
leźć wybitne dzieła poszczególnych pisa−
rzy, jak i tomy poświęcone epokom litera−
tury polskiej (cała seria znajduje się w bib−
liotece Domu Darmstadt – przyp. aut.).

– Zamiarem Dedeciusa było wydawa−
nie tylko tych dzieł, które jeszcze nie zo−
stały przetłumaczone na język niemiecki.
Stworzenie swego rodzaju kanonu tak,
żeby nikt nie mógł powiedzieć, że czegoś
nie wie, bo nie mógł tego przeczytać –
tłumaczył Kałuża. Do rozpropagowania
serii przyczyniła się zresztą Fundacja
Boscha, która za główny cel postawiła
sobie obdarowanie nią wszystkich nie−
mieckich bibliotek. 

Działalność edytorska to jeden z czte−
rech filarów działalności Instytutu.
– Wydajemy rocznie od 6 do 10 publika−
cji w ramach naszych serii wydawni−
czych – dodaje. 

Wystarczy wymienić chociażby
„Denken und Wissen. Eine polnische
Bibliothek” (Myśl i wiedza. Biblioteka
Polska) – serię wydawniczą ukazującą
się od 2003 prezentującą ważne prace
polskich przedstawicieli nauk humani−
stycznych oraz centralne dyskursy inte−
lektualne w Polsce. W ramach serii uka−
zały się m.in. „Liberalizm po komuniz−
mie” Jerzego Szackiego, „Historia sze−
ściu pojęć” Władysława Tatarkiewicza,
czy „Mity przebrane” Michała Głowiń−
skiego. Z kolei w serii „Veröffentlichun−
gen des Deutschen Polen−Instituts Dar−
mstadt” (Publikacje Instytutu) Instytut
publikuje bibliografie, dokumentacje
konferencji naukowych i monografie
z dziedziny polityki, historii, wiedzy
o społeczeństwie i kultury polskiej. 

Z kolei dla nauczycieli języka nie−
mieckiego w gimnazjach (klasy 11−13)
DPI przygotował „Polnische Literatur
und deutsch−polnische Literaturbezie−
hungen” (Literatura polska i polsko−nie−
mieckie kontakty literackie) – praktycz−
ny podręcznik pomocny w przygotowa−
niu lekcji na wymienione tematy bez
dogłębnej znajomości literatury polskiej.
W opracowaniu jest podobny podręcznik
dla nauczycieli historii. DPI wziął się też
za przygotowanie podręcznika do nauki

języka polskiego – pierwszego od czasu
zjednoczenia Niemiec. –16 ministerstw
oświaty (z każdego landu) firmuje z nami
ten projekt. Dzięki temu są realne szanse
na wprowadzenie polskiego do szkół –
dodaje dr Kałuża. 

Realne także dlatego, że na niemiec−
kiej liście światowych kultur Polska
niezmiennie utrzymuje się w pierwszej
dziesiątce. Każdego roku ukazuje się
drukiem od 30 – 50 tłumaczeń samej li−
teratury pięknej.

Potężna biblioteka

Kolejnym filarem, niejako połączo−
nym z działalnością wydawniczą, jest
biblioteka – największa w Niemczech.
Księgozbiór dzieł poświęconych Polsce
(literatura, polityka, historia) liczy sobie
55 tys. tomów, w większości w języku
niemieckim. Są czasopisma, a także po−
kaźny zbiór bibuły i wydawnictw II
obiegu. DPI zgromadził też w niej kom−
pletny zbiór wycinków z niemieckiej
prasy dotyczących Polski, począwszy od
lat 70. do 2000 roku, oraz kasety wideo
z niemieckimi audycjami, filmami doku−
mentalnymi o Polsce.

Instytut prowadzi też działalność kul−
turalną, promującą kulturę polską
w Niemczech. Organizuje m.in. wysta−
wy karykatur, plakatów, dzieł sztuki (np.
wystawa rysunków Bruno Schulza),
koncerty (np. pianisty Leszka Możdżera

czy grupy KULT), spotkania z pisarzami
(np. z Olgą Tokarczuk, Pawłem Huelle,
Adamem Zagajewskim).

Centrum Badań nad Polską 

Od roku 2003, co dwa lata, we współ−
pracy z Fundacją Roberta Boscha przyz−
naje nagrodę im. Karla Dedeciusa dla
tłumacza literatury polskiej i niemiecko−
języcznej.

Czwartym, ale najważniejszym fila−
rem jest działalność naukowa m.in. or−
ganizacja wykładów, sympozjów i kon−
ferencji. Np. na konferencjach nauko−
wych z cyklu Deutschland−Polen−Osteu−
ropa (Niemcy−Polska−Europa Wschod−
nia) doszło do spotkania polskich i nie−
mieckich specjalistów do spraw Europy
Wschodniej. Tematem innych konferen−
cji, organizowanych przez Instytut, są
aktualne tematy z dziedziny stosunków
polsko−niemieckich, np. o Europejskim
Centrum przeciw Wypędzeniom. 

DPI funkcjonuje obecnie jako hybry−
da naukowo−kulturalna i choć kultura
będzie nadal elementem jego działalno−
ści to nieuchronnie zmierza on do
wzmocnienia wizerunku DPI jako Insty−
tutu Naukowego. – Chcielibyśmy, aby
powstało tu Centrum Badań nad Polską,
na wzór Instytutu Badań Zachodnich
w Poznaniu – mówi Kałuża. Aż dziw, że
placówka ma zaledwie 10 pracowników,
z czego połowa to pracownicy naukowi.

Więcej o działalności Instytut można
dowiedzieć się z wystawy w Domu Dar−
mstadt, która jest czynna do 8 lutego.
Warto zaznaczyć, że wystawa ma adres
płocki. Ktokolwiek będzie chciał ją wy−
pożyczyć musi zgłosił się do Domu
Darmstadt. Z Płocka pojedzie do Opo−
la, Krakowa i Wrocławia. (rł)

Od 30 do 50 niemieckich tłumaczeń polskiej literatury pięknej rocznie, kilkadziesiąt filmów do−
kumentalnych. – Nasza pozycja jest ciągle na szczycie – mówi dr Andrzej Kałuża
z Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt. 

Polska kultura w Niemczech

Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Warszawie (ul. Wila−
nowska 204) zaprasza na wystawę za−
tytułowaną ”Zachować pamięć. Praca
przymusowa i niewolnicza obywateli
polskich na rzecz III Rzeszy 1939−
1945”, przygotowaną przez Fundację
”Polsko−Niemieckie Pojednanie”.

Wystawa pod hasłem „Odebrano
Wam życie, dziś dajemy Wam tylko
pamięć”, podzielona została na dwie
części. Pierwsza poświęcona jest pracy
niewolniczej i przymusowej pod oku−
pacją niemiecką, eksterminacji po−
przez pracę w obozach koncentracyj−
nych, gettach i ciężkich więzieniach,
pracy przymusowej dorosłych oraz
dzieci w przemyśle i rolnictwie na te−
renach okupowanych przez Rzeszę,
pracy jeńców wojennych. Ukazane zo−

stało życie codzienne i religijne osób
deportowanych i zmuszanych do pracy
oraz sylwetki ofiar, które podejmowa−
ły walkę z okupantem. Druga część
wystawy dotyczy powojennych sto−
sunków polsko−niemieckich, zwłasz−
cza działalności Fundacji ”Polsko−
Niemieckie Pojednanie” na rzecz śro−
dowiska ofiar nazizmu w Polsce, na tle
procesu porozumienia i pojednania
między Polską a Niemcami. 

Muzeum czynne jest od poniedział−
ku do piątku w godz. od 9 do 16, w po−
zostałe dni po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym pod nr: 022/843 38 76
lub 022/843 78 73. Bilet wstępu do
muzeum kosztuje 2 zł, ulgowy 1 zł.
W czwartki wstęp jest bezpłatny.

Wystawa: ”Zachować pamięć...”
czynna będzie do 28 lutego br. (j)

Zachować pamięć
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Instytut stara się o wprowadzenie j. polskiego do niemieckich gimnazjów

„Literatura polska i polsko−niemieckie
kontakty literackie” – przygotowany
przez Instytut skryp dla nauczycieli j. nie−
mieckiego 



15Sygnały Płockie

Ciekawym zamysłem wydaje się właś−
nie fakt, że „Ulica Tumska Street” to nie
tyle wiersze płockich poetów (choć ci, tu
dominują), co poetów piszących o Płocku
w ogóle. Mamy zatem „Balladę o cudow−
nych narodzinach Bolesława Chrobrego”
Galla Anonima, wiersze Marii Konopnic−
kiej czy Wisławy Szymborskiej. Mamy
też wiersz Jacka Podsiadły, który Płocko−
wi poświęca jeden wers („na sąsiednim
peronie odpoczywał autobus z Płocka”). 

W pierwszej części, obejmującej lata
1111 – 1985 znalazły się wiersze ponad 20
autorów. Obok wspomnianego Galla,
znajdziemy tu piewcę Mazowsza, płoccza−
nina – Władysław Broniewskiego, a także
Andrzeja Krzyckiego (1482 –1537) – bi−
skupa płockiego, prymasa Polski, Macieja
Kazimierza Sarbiewskiego (1595 – 1640)
– poetę doby baroku zwanego „sarmackim
Horacym” czy też wybitnego pedagoga
i dyrektora Małchowianki Mieczysława
Olszowskiego (1880 – 1937). Choć braku−
je Stefana Themersona.

Drugą część otwiera wiersz Urszuli
Ambroziewicz (1938 – 1993), a zamyka−

ją utwory Maćka Woźniaka, w sumie po−
nad 30 autorów. 

Pomysł wydania antologii – jak pisze
w obszernym wstępie Wojciech Łęcki
– zrodził się przed 10 laty, zaraz po za−
łożeniu płockiego ZLP. Jak zwykle na
przeszkodzie stanął brak środków. Po−
mysłem udało się zarazić władze mia−
sta w 2005 roku, które wsparły publika−
cję. Prezes płockiego Związku Litera−
tów Polskich podkreśla, że wydana zo−
stała dużym nakładem społecznej pracy
członków związku. Wszyscy współ−
cześni autorzy zrezygnowali z honora−
riów autorskich. Za przekład angielski
odpowiedzialny był Andrzej Dorobek,
za skład Tomasz Opaliński, a wybór
wierszy do I części Danuta Rychlew−
ska. Przyjemna obwoluta i opracowa−
nie graficzne jest dziełem Jarosława
Skowrońskiego.

Książka, wydana w twardej oprawie,
licząca ponad 300 stron, kosztuje 50 zł.
Można ją kupić w sklepiku Muzeum Ma−
zowieckiego i księgarni Książnicy Płoc−
kiej. (rł)

Staraniem płockiego oddziału Związku Literatów Polskich
ukazała się potężna, dwujęzyczna antologia wierszy o Płocku,
obejmująca okres dziewięciu stuleci polskiej poezji

Liryka IX wieków

W codziennym zabie−
ganiu, gdy rozmowy czę−
sto sprowadzają się do
skrótowych komunika−
tów, w dodatku z udziałem
coraz szerzej panoszących
się słów obcego pochodze−
nia, zapominamy jak pięk−
ny jest język polski. Jak
wiele ma określeń bardzo
rzadko już dziś używanych,
jak potrafi być nastrojowy,
melodyjny a przy tym pro−
sty i zrozumiały dla wszystkich. Mi−
strzem takiego słowa był ks. Jan Twar−
dowski. Cieszy, że ma kontynuatorów
tego dzieła m.in. w osobie Leszka
Długosza – poety, pieśniarza, wycho−
wanka krakowskiej Piwnicy pod Bara−
nami.

Mieliśmy okazję poznać niewielki
fragment jego twórczości (26 stycznia)
podczas autorskiego wieczoru w Do−
mu Darmstadt, gdzie na zaproszenie
Książnicy Płockiej promował swój to−
mik wierszy, zatytułowany „Na rynku
usiąść w Kazimierzu”, ilustrowany ry−
sunkami Jerzego Gnatowskiego. Re−
cytował i śpiewał (przy własnym
akompaniamencie) wiersze powstałe

w tym miasteczku, które
swoim niepowtarzalnym
klimatem oczarowało nie
tylko jego, przeplatając je
pieśniami Kochanowskie−
go i pastorałkami. 

Zgromadzeni uczestni−
cy recitalu słuchali o tym,
że w Kazimierzu szczę−
ścia zawsze jakby więcej,
więcej ciut, że miło jest
popatrzeć jak po rynku

w Kazimierzu przechadza się miesiąc
maj, o spokojnym czasie, gdy noc zło−
ta nad miasteczkiem żyrandol już za−
pali, o marcowych mruczandach i wy−
jandach miejscowych kotów, urządza−
jących dla kocioerotomelomanów
prawdziwe koncerty. Były też rozmy−
ślania przy wynoszeniu choinki.
W niewielkich, z reguły, utworach
poeta zawarł zachwyt nad rzeczami,
których na co dzień nie zauważamy:
sunącymi po niebie obłokach, miejsco−
wymi „ludkami” okupującymi kazi−
mierski rynek, weekendowymi nawał−
nicami turystów. Recital zakończył
wiersz zatytułowany „Na śmierć re−
portażysty” napisany 2 dni po śmierci
Ryszarda Kapuścińskiego. (j)

Uroczy wieczór w Domu Darmstadt

Lekcja języka polskiego

Są prawie najlepsi w Polsce. Tylko
o jeden punkt wyprzedziła ich ekipa
z Suwałk. Potrafią szybko i profesjo−
nalnie (zgodnie z europejskimi i ame−
rykańskimi standardami) ratować lu−
dzi z najpoważniejszych opresji – po−
żaru, spod lawiny, wypadku drogowe−
go, nie mówiąc o „banalnych” poro−
dach czy zawałach serca. W błyska−
wicznym tempie muszą ocenić kogo
jeszcze wezwać do pomocy: GOPR,
straż pożarną, a może pogotowie ener−
getyczne lub policję. To wszystko li−
czy się przy ocenie – nie tylko facho−
wość lekarza czy ratownika. Można
odpaść z konkurencji np. za złe zapar−
kowanie karetki w niebezpiecznym
miejscu.

Na II Międzynarodowych Zimo−
wych Mistrzostwach w Ratownictwie
Medycznym, które odbyły się
w Szczyrku, płocka załoga karetki re−
animacyjnej w składzie: Dariusz Ja−
kubowski – lekarz i ratownicy – Mi−
chał Dąbrowski, Mariusz Fabirkie−
wicz i kierowca−ratownik Adam Śli−
wiński zajęła II miejsce wśród 37
ubiegających się o laury ekip, w tym

po jednej z Ukrainy, Turcji, Włoch,
Niemiec i Litwy. Każda miała do wy−
konania 6 różnorodnych zadań; płoc−
czanie m.in. ratowali paralotniarza,
ofiary zabawy z petardami. Mieli je−

chać do wypadku, ale „po drodze” ut−
knęli w windzie z niemowlęciem,
które przestało oddychać i trzeba je
było w ciemnościach reanimować.
Każdą podjętą przez ratowników de−

cyzję i każdą wykonaną czynność
oceniali sędziowie i przydzielali pun−
kty. Po zawodach omawiano popeł−
nione błędy wszystkich startujących,
co było doskonałą, dodatkową lekcją
teoretyczną. Płocczanie bezbłędnie
zrealizowali 79% wylosowanych
przez nich zadań.

Startują w doskonalących zawodach
ratowników od 2003 roku, zajmując
coraz lepsze lokaty. Zimą mistrzostwa
odbyły się po raz drugi – wcześniej eli−
minacje regionalne odbywały się
wiosną, a finał jesienią. Organizato−
rzy: Instytut Ratownictwa Medyczne−
go w Krakowie i Polskie Towarzystwo
Medycyny Ratunkowej dbają, by ra−
townicy sprawdzali swe umiejętności
w różnych warunkach, także pogodo−
wych. W maju czekają ich następne
zawody (w Białymstoku) – eliminacje
do kolejnych mistrzostw Polski.
A przedtem, w nagrodę, spędzą ty−
dzień w Brukseli, zwiedzając m.in.
Parlament Europejski.

Na mistrzostwa Urząd Miasta wypo−
sażył naszych reprezentantów w ko−
szulki z logo Płocka i dresy. (j)

Srebrni ratownicy

dokończenie ze str.1
W dziale bezpieczeństwo zaplanowa−

no dodatkowych 8 etatów dla straży
miejskiej, zaprojektowanie siedziby
jednostki ratowniczo−gaśniczej w Ra−
dziwiu, dofinansowanie dodatkowych
patroli policji i przygotowanie szczegó−
łowego monitoringu szkół.

Projekt budżetu był wcześniej konsul−
towany ze wszystkimi radnymi, którzy
zgłaszali swoje poprawki, uwzględnia−
jące potrzeby mieszkańców poszczegól−
nych osiedli. W ich wyniku w budżecie

znalazły się m.in.: połączenie ul. Nor−
bertańskiej z Południową, parking przy
ul. Targowej, iluminacja starego mostu,
budowa przedszkola w Radziwiu, prze−
budowa części III L.O.

Na letnie imprezy kulturalne zaplano−
wano około 6 mln złotych. Część maso−
wych koncertów nad Wisłą (np. festiwal
muzyki elektronicznej) nadal będzie
bezpłatna, część jednak przeniesie się do
amfiteatru (uroczyste otwarcie planowa−
ne jest na 28 kwietnia), gdzie wstęp na
imprezy będzie płatny. E.J.

Na co wydajemy nasze pieniądze?
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Lato w Grecji trwa dłużej niż w Pol−
sce. Temperatury sięgające 25oC są
rzeczą powszechną nawet w paździer−
niku. Dlatego spragnieni ciepła i słoń−
ca w naszą podróż – mającą na celu
poznanie Kraju Bogów – udaliśmy się
właśnie pod koniec października. 

Plan był prosty – przylatujemy do
Aten, a do kraju wracamy z Salonik.
Mamy na zwiedzanie kontynentalnej
części Grecji dwa tygodnie. Gdzie bę−
dziemy nocować, jak będziemy się prze−
mieszczać, ile czasu będziemy w danym
miejscu – zależało od nas i ustalane by−
ło na bieżąco. Trochę gotówki w kiesze−
ni, namiot pod pachą – i udało się! 

W ciągu całej podróży spotkało nas
wiele naprawdę miłych przygód. Zdą−

żyliśmy nawet zaprzyjaźnić się z miej−
scową ludnością. Zaraz po powrocie
do kraju ustaliliśmy, że warto raz jesz−
cze wybrać się do tego wspaniałego
kraju. Zaplanowaliśmy trasę kolejnej
już wyprawy. Starożytne zabytki, przy−
jaźni ludzie, wysoka kultura jak i śród−
ziemnomorski klimat z pewnością czy−
nią ten kraj jednym ze wspanialszych
na przeżycie niezapomnianej wakacyj−
nej przygody…

O swojej podróży po Grecji opo−
wiadać będzie 5 lutego w Domu
Darmstadt Joanna Hackiewicz. Po−
każe też wiele zrobionych podczas
tej podróży zdjęć i slajdów. Początek
spotkania z Grecją o godz. 18, wstęp
wolny. (j)

W Klubie „Podróże” T. Halika

W krainie Bogów

Zbigniew Twardowski pochodzi
z rodziny malarzy; malował jego pra−
dziad – Józef Chełmoński, jego córki –
babcie autora. Dzieciństwo spędził
w otoczeniu obrazów pradziadka.
– Kładłem się spać i budziłem, patrząc
na “Żurawie we mgle”. Od dziecka
byłem uwrażliwiony na sztukę, na
piękno i kolor wyznaje autor. – Maluję
pejzaż i portret, to główne nurty tema−
tyczne. Drugą moją miłością jest mu−
zyka jazzowa i mój piesek Toficzek. 

– Myślę, że najpiękniejsze w na−
szym życiu jest to wszystko, co nas
otacza – niebo i ziemia, lasy i jeziora
okryte mgłami poranka, plątanina
dróg polnych i szos, kompleksy osie−
dli mieszkaniowych i wieżowców –
nieodłączne znaki współczesnego
krajobrazu miejskiego, surowego
i groźnego, ale zarazem bliskiego jak
rodzina. Moje pejzaże, to nie są kon−
kretne miejsca, lecz obrazy wynikają−
ce z mojej wyobraźni, które na pewno
gdzieś istnieją, bo musiałem je gdzieś
widzieć, ale które starałem się oddać
jako własne wizje. 

Obrazy jego (...) nie są podobne do
innych, nie straszą wyszukaną formą,
przeciwnie, są przyjazne światu i lu−
dziom. Obiecują dalszy rozwój, poszu−

kiwanie stale czegoś doskonałego,
ufam, że patronuje mu wielki duch jego
pradziada Józefa Chełmońskiego” – tak
o malarstwie Zbigniewa Twardowskie−
go napisał jego wuj, wielki poeta ks. Jan
Twardowski. 

Oprócz pejzaży na wystawie będą
portrety. Autor przyznaje, że wiele cza−
su poświęca studiowaniu osoby, którą
ma namalować, słucha muzyki, robiąc
szkice. O cyklu 30 portretów “Oni dali
nam Polskę”, ks. Twardowski napisał:
Przywraca wspomnienia i pamięć o na−
szych poprzednikach, którzy walczyli
i ginęli w obronie Ojczyzny, ponosili
trud budowania i utrwalania fundamen−
tów niepodległej Polski. Chciałbym, by
wystawę odwiedzili zwłaszcza ludzie
młodzi, dla których może ona być żywą
lekcją historii. Muszę powiedzieć od sie−
bie, z serca, że bardzo wysoko cenię ma−
larstwo portretowe mojego kuzyna. Po−
doba mi się jego unikalny sposób prze−
kazu, tak odmienny od innych artystów.
Jego portrety emanują dużą wrażliwo−
ścią. Posługuje się wprawdzie drapież−
nym, agresywnym kolorem, lecz dzięki
temu niezwykle trafnie potrafi oddać
psychologiczny wizerunek postaci.

Ekspozycja będzie czynna do 25 lu−
tego, wstęp wolny. (j)

9 lutego o godz. 18 w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki – Dom
Darmstadt otwarta zostanie wystawa autorska Zbigniewa
Twardowskiego pt. 

“Impresje malarskie”

Płockie Stowarzy−
szenie Twórców Kultu−
ry (dawne RSTK) wy−
dało (przy pomocy fi−
nansowej Urzędu Mia−
sta) czwarty stustroni−
cowy almanach zatytu−
łowany „Wzrastanie”.
Zawiera on utwory 19
autorów – członków
Stowarzyszenia i ilustro−
wany jest pracami płoc−
kich malarzy−amatorów.

Obecnie PSTK liczy
43 członków, skupionych
w dwóch sekcjach: literackiej i pla−
stycznej. Do Stowarzyszenia należą
jeszcze muzycy i animatorzy kultury.

Sekcja literacka orga−
nizuje zajęcia warsztato−
we i comiesięczne spot−
kania z poezją i muzyką
w kawiarence „Pod dę−
bem” w Domu Broniew−
skiego. Sekcja plastycz−
na natomiast organizuje
plenery malarskie
w Płocku i regionie –
zamieszczone w alma−
nachu ilustracje są ich
plonem.

Publikowane w alma−
nachu wiersze są bardzo

zróżnicowane, tak w formie jak i w tre−
ści, pisane przez autorów ze znacznym
dorobkiem i przez debiutantów. (j)

Almanach PSTK

Uczniowski Klub Sportowy – Gru−
po Magia oraz Miejski Zespół Obiek−
tów Sportowych organizują w dniach
9 – 11 lutego II Ogólnopolskie War−
sztaty Capoeira Regional. Zajęcia po−
prowadzą: prof. Sem Memoria –
Adam Faba, est.Secao – Christiano
Silva i est. Maximo – Maciej Wojnar.

Pierwszego dnia warsztaty rozpoczną
się o godz. 16; przedstawiony zostanie
program i odbędzie się trening w gru−
pach według stopnia zaawansowania
i na koniec RODA, czyli rytuał polega−
jący na utworzeniu zamkniętego kręgu,
którego głównym elementem jest orkie−
stra – bateria. Gracze parami wchodzą
do kręgu i prowadzą w nim symulowa−

ną walkę – jogo. Pozostali muzyką
i śpiewem nadaję energię – axe. 

W sobotę (10 lutego) warsztaty
trwać będą od godz. 10 do 20. W pro−
gramie treningi, nauka śpiewania, wy−
stęp cheerleaders, pokazy sztuk i spor−
tów walki (aikido, judo itp.), samoo−
brona i na koniec pokaz mistrzów RO−
DA. W niedzielę od godz. 10 treningi,
RODA i zakończenie warsztatów.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą
w Gimnazjum nr 8 przy ul. Gen. Ku−
trzeby 2. Szczegóły imprezy na stronie
www.capoeira.plock.prv.pl

W sobotę od godz. 15 do 17 organi−
zatorzy proponują mieszkańcom Płoc−
ka darmowy trening. (j)

Warsztaty Capoeira

Samorząd Województwa Mazo−
wieckiego przeznaczył w tym roku na
rozwój kultury i turystyki 223 mln zło−
tych, w tym na inwestycje w tych dzie−
dzinach 73,1 mln. Część z tych pienię−
dzy przypadnie naszemu regionowi:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

za 9,2 mln zł przeprowadzi moderniza−
cję skansenu oraz rozbuduje go o za−
bytkowy kościół, stodołę i oborę,
a Muzeum Mazowieckie w Płocku za
4,6 mln zł wykona klimatyzację
w Spichlerzu i rozpocznie rozbudowę
kamienicy przy ul. Tumskiej. mg

Województwo dla kultury

Mróz nie przeszkodził tegorocznym maturzystom zatańczyć tradycyjnego
już poloneza na Starym Rynku. Tym razem był to „Polonez rycerski” Benedyk−
ta Konowalskiego. Organizacją zajął się płocki oddział Gazety Wyborczej wraz
z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki oraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Wisła”.
Całość poprowadził szef zespołu Piotr Onyszko. (m.d.)
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Płocka Orkiestra Symfoniczna za−
prasza 9 lutego na „Cztery pory roku”
A. Vivaldiego w aranżacji Wojciecha
Mrozka. Orkiestrę poprowadzi Mro−
zek (grający jednocześnie na klarne−
tach), ponadto w partiach solowych
usłyszymy Karola Szymanowskiego –
wibrafon, Piotra Wrombla – fortepian,
Zbigniewa Wrombla –
kontrabas i Krzysztofa
Przybyłowicza – perku−
sja. Początek koncertu
o godz. 19, a bilety w ce−
nie 18 i 23 złote do naby−
cia w kasie POS przy ul.
Bielskiej 9/11.

Wojciech Mrozek uro−
dził się w 1967 roku
w Chełmnie. Ukończył z wyróżnieniem
wydział instrumentalny klarnetu i dyry−
gentury na Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie oraz
uzyskał dyplom mistrzowski z wyróż−
nieniem w Monachijskiej Hochschule
für Musik.

Jego nauczycielami byli: Andrzej
Dudziński, prof. R. Stajerwald, prof.
Ludwik Kurkiewicz, prof. Gerd Star−
ke, prof. Eduard Brenner, prof. Hernat
oraz prof. Pilch. Jest laureatem wielu
nagród m.in. nagrody na Międzyuczel−

nianym Konkursie Klarnetowym
w Monachium, Międzynarodowym
Konkursie Klarnetowym we Włosza−
kowicach oraz Nagrody Specjalnej
Rektora Akademii Poznańskiej za naj−
lepsze wykonanie polskiego utworu
podczas Konkursu Klarnetowego we
Włoszakowicach.

Od roku jest głównym dyry−
gentem Chamber Philharmonic
Orchestra Leopolis. Jako dyry−
gent (mimo krótkiego czasu)
ma w swoim dorobku dzieła
kameralne, symfoniczne, pre−
mierę operetki J. Straussa
„Zemsta Nietoperza” oraz wiel−
ki debiut dyrygencki w Paryżu,
gdzie zaproponowano artyście

obok koncertów, nagranie dla paryskiej
firmy fonograficznej EROL pierwszej
debiutanckiej płyty CD z serenadami na
orkiestrę smyczkową Piotra Czajkow−
skiego i Antoniego Dworzaka.

Współpracuje m.in. z Sinfonia Var−
sovia, Amadeus Chamber Orchestra
(pod dyrekcją Agnieszki Duczmal),
Leopoldinum, Capella Bydgostiensis,
Wielką Orkiestrą Polskiego Radia
w Warszawie, International Orchestra
Of European Union, kwartetami: Ca−
merata, Henschel, Rodin, Leopolis. (j)

Koncert karnawałowy

”VIVALDI GOES JAZZ”
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Ogromny entuzjazm wzbudził ju−
bileuszowy koncert Płockiej Orkie−
stry Symfonicznej, grającej 26 stycz−
nia 2007 roku pod batutą Tadeusza
Strugały, z solistą Piotrem Palecz−
nym, wirtuozem fortepianu (obaj na
zdjęciu).

Był to koncert pod wieloma
względami niezwykły. Pierwsza jego
część stała się okazją do złożenia
gratulacji, wręczenia nagród i ofiaro−
wania prezentów, z których najefek−
towniejszy przypadł w udziale samej
orkiestrze. Z rąk prezydenta Płocka
Mirosława Milewskiego POS otrzy−
mała nowiusieńką harfę. W głosach
przemawiających dało się wyczuć
ogromną sympatię do tej szacownej
instytucji; m.in. z ust jej dyrektora
usłyszeliśmy o pomyśle stworzenia
w naszym mieście filharmonii, a co
za tym idzie przekształcenia Płockiej
Orkiestry Symfonicznej w zespół fil−
harmoniczny. Miejmy nadzieję, że
w ciągu najbliższych kilku lat słowa
te staną się ciałem.

Po krótkiej przebudowie sceny do
głosu zostali dopuszczeni artyści. Na
początku zabrzmiał „II koncert forte−
pianowy f−moll” Chopina. Solistą
był Piotr Paleczny. Warte podkreśle−
nia jest to, że ten wybitny pianista
rozpoczynał przed trzydziestoma la−
ty historię płockiej orkiestry wspól−
nym wykonaniem „I koncertu forte−
pianowego e−moll” Chopina. Artyzm
Palecznego nie zmniejszył się w cią−
gu minionych lat. Pianista był siłą
sprawczą jubileuszowej interpreta−
cji. Wspaniale dobrane tempa i kon−
strukcja oparta na zróżnicowaniu ar−
tykulacji oraz dynamiki zachwyciły
wszystkich bez wyjątku. Fortepian,
jak zawsze pod palcami pianisty,
brzmiał soczyście w akordach i per−
liście w pasażach. Paleczny bez wąt−
pienia zapanował nad wyobraźnią
słuchaczy. Płocka Orkiestra Symfo−
niczna pod batutą Tadeusza Strugały
okazała się dla niego godnym partne−
rem. Ich grę charakteryzowała pre−
cyzja i pełnia blasku. W utworze
Chopina płoccy symfonicy wypadli
iście jubileuszowo.

Po przerwie w programie koncertu
znalazła się „V symfonia e−moll”
Piotra Czajkowskiego. To kompozy−
cja rozbudowana, o ogromnym ła−
dunku emocjonalnym. Wymaga od
muzyków wysokiego poziomu kon−
centracji i psychicznego zaangażo−
wania. Przyznam z żalem – nie usły−
szałem tego w tej interpretacji. Być
może kompaktowy układ prób nie
pozwolił na dopracowanie dzieła,
być może winą należy obarczyć
zmęczenie bardzo długim koncer−
tem, ale wykonanie tej symfonii
można uznać, co najwyżej za po−
prawne. Problemy z rytmem i wpad−
ki intonacyjne położyły się cieniem
na utworze. Dało się również wy−
czuć, że orkiestra, jako zespół, nie
ogarnia całości i zadowala się odgry−
waniem „na bieżąco” poszczegól−
nych motywów i fraz. Zdecydowanie
więcej Czajkowskiego dało się
„usłyszeć”, obserwując dyrygenta.

Robert Majewski

PS Jubileuszowym obchodom to−
warzyszy w holu Państwowej Szkoły
Muzycznej wystawa zdjęć i plaka−
tów z 30 lat koncertowania orkiestry
– najpierw jako kameralnej, potem
symfonicznej.

30−lecie Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Harfa w prezencie
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Karnawał, po staropolsku zwany za−
pustami, to czas szaleńczej zabawy, któ−
ra rozpoczyna się – według różnych źró−
deł – albo zaraz po Bożym Narodzeniu,
albo po Nowym Roku lub Trzech Kró−
lach, a kończy Środą Popielcową.

Współcześnie najwspanialsze zabawy
karnawałowe mają miejsce w Wenecji
(od XI wieku.), Kolonii, Binche w Bel−
gii, Viareggio we Włoszech, aż po me−
gakarnawał w Rio de Janeiro. Miejsce
zabawy nie ma jednak większego zna−
czenia, gdy chodzi o doskonałe samopo−
czucie uczestników zabawy. Udało się je
osiągnąć na balu karnawałowym w płoc−
kiej „osiemnastce”, który zorganizowa−
no dla wszystkich uczniów 11 stycznia
br. Dzieci bawiły się w dwóch turach:
w godzinach 14−16 dzieci młodsze (z
klas I−III), a później od 16 do 18 starsi
uczniowie (z klas IV−VI). 

Zabawa była przednia dla wszyst−
kich – wychowanków i wychowaw−
ców, którzy razem tańczyli w rytmie
karnawałowej muzyki. Całe korowo−
dy wróżek, wróżbitów z Harrym Pot−
terem na czele, śmierć w duecie
z Zorro, księżne, królewny, diabły
i diabełki, klauni, niepokonani ryce−
rze, bohaterowie dziecięcych filmów
– Spiderman, Batman (trafił się na−
wet jeden wojskowy w oryginalnym
mundurze i hełmie na głowie), pląsa−
li w sali gimnastycznej, wykonując
autorskie, niepowtarzalne układy
choreograficzne. Wszystkie przebra−
ne dzieci otrzymały batoniki, a od−
dzielnie nagrodzono najciekawsze
kostiumy. 

Uczniowie wracali do swym domów
uśmiechnięci, zadowoleni i nieco gorą−
cymi rytmami wyczerpani. I.J.

Karnawał w ”osiemnastce”
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Od lewej: J. Pysiak, G. Gętka i P. Augustyniak – zwycięzcy plebiscytu publiczności 27.
wystawy „Mój Płock”

Tak zadecydowała publiczność. Każda
ze 111 osób, które przyszły na wernisaż
mogła oddać jeden głos. Na cykl zdjęć re−
portażowych Piotra Augustyniaka odda−
no ich 17. 

Drugie miejsce zdobył Janusz Pysiak
(13 głosów), a trzecie – podobnie jak
przed rokiem – Grzegorz Gętka (12 gło−
sów). Wszystkie głosy były ważne.

W tym roku publiczność – zmęczona
sielankowością pocztówkowych ikon
Płocka – postawiła na prace odważne, re−
porterskie, pokazujące miasto „od kuch−
ni”, a raczej „od zaplecza”. 

Augustyniak pokazał płockich kloszar−
dów pod napisem „Biuro Obsługi Wi−
dzów Teatru” i małoletnich kibiców Wi−
sły Płock, próbujących dostać się na sta−
dion. Tłem dla tych prac nie była żadna
historyczna budowla tylko falista blacha
(znak rozpoznawczy rozpoczętej inwe−
stycji, budowy, remontu), która faktycz−
nie dominowała w ostatnim roku w na−
szym mieście. Jeśli już pokazał ratusz to
z uderzającym w niego piorunem. Ubieg−
ły rok był dla niego niezwykle udany;
pierwsze miejsce (ex eaquo z Piotrem
Hejke) w prestiżowym konkursie Muze−
um Mazowieckiego inspirowanym pra−
cami Rembrandta, potem wygrana
w konkursie Local Press Photo 2006. 

Zupełnym zaskoczeniem okazała się
druga nagroda. Myślę, że nikt z głosują−
cych na cykl fotografii płockich podwó−

rek w sepii nie spodziewał się, że ich au−
torem będzie Janusz Pysiak.

Zdążył nas już przyzwyczaić do swo−
ich fotografii, gdzie dominował piękny
krajobraz, pejzaż miejski, portret czy
kwiaty. Dlatego wybór jakiego dokonał –
niezależnie, czy z potrzeby serca, czy
z wyrachowania – zasługuje na podwójne
uznanie. Pysiak dostrzegł piękno tam,
gdzie nikt nie chce zaglądać. Sfotografo−
wał te miejsca, gdzie zachował się duch
starego Płocka, bez makijażu nowoczes−
ności; szklanych i plastikowych ozdób.

Ukłonem ku tradycyjnemu patrzeniu
na Tumskie Wzgórze są prace Grzegorza
Gętki – sentymentalne śnieżne obrazy.
Co by nie mówić, wybór prac w stu pro−
centach trafiony. Wyczerpana bezśnieżną
i ciepłą zimą publiczność nie mogła się
nie wzruszyć, oglądając obsypane „lodo−
wym cukrem” gałęzie drzew i przykryte
„kołdrą śniegu” ulice.

Zanim wybrano championa, nagrodę
za zdjęcie roku odebrał Paweł Kubicki,
a Złotą Odznakę Płockiego Towarzystwa
Fotograficznego otrzymała Maria Zalew−
ska – Mikulska – dyr. Książnicy Płockiej,
która ogłosiła kolejny konkurs fotogra−
ficzny. „Płock Broniewskiego” – bo taki
nosi tytuł – rozstrzygnięty zostanie na ko−
niec roku. Wystawę „Mój Płock” zorga−
nizowało Płockie Towarzystwo Fotogra−
ficzne i Książnica Płocka. Można ją oglą−
dać do 3 lutego. (rł)

Piotr Augustyniak – fotoreporter Gazety Wyborczej champio−
nem 27. wystawy „Mój Płock”

Kloszardzi i podwórka

To był prawdziwy hit – warsztaty
kaligrafii i origami. Przy wąskich ła−
wach zasiedli i młodzi, i starzy. Na−
stępni tłoczyli się niecierpliwie nad
stołami. Każdy chciał spróbować. 

– Pędzel trzymamy pod kątem pro−
stym w stosunku do kartki papieru. Za−
czynamy pisanie od lewej do prawej,
nie odrywamy ręki. Nie, nie, nie po−
prawiamy – instruował Masakatsu
Yoshida, prezes Ośrodka Języka i Kul−
tury Japonii im. prof. Ryochu Umeda
przy Muzeum Archeologicznym i Et−
nograficznym w Łodzi oraz specjalista

w dziedzinie kaligrafii i origami, autor
pierwszego, wydanego w Polsce, po−
dręcznika „Origami”.

Już po raz trzeci Dział Etnografii
Muzeum Mazowieckiego w Płocku
zorganizował (w sobotę 13 stycznia)
spotkanie z kulturą etniczną. Jedną
z atrakcji było właśnie spotkanie
z Yoshidą wielokrotnie nagradzanym
za propagowanie kultury japońskiej
w Polsce, pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Pomagały mu wolontariuszki z Biu−
ra ICEA (International Childbirth Edu−
cation Association) z Tokyo – Eiko
Shimabukuro i Midori Kawajiri. 

O tradycji Rinzai Zen, która jest nie−

rozerwalnie związana z kulturą i me−
dytacji zen opowiadała ciekawie Roshi
Maria Reiko Moneta−Malewska –
osiemdziesiąta czwarta spadkobier−
czyni Dharmy Buddy Siakjamuniego.
Roshi – na co dzień psychoterapueta
i ceniony konsultant biznesowy
w dziedzinie HR (human resources)
oraz ekspert w dziedzinie profilaktyki
uzależnień – praktykuje zen od 1978
roku. W 1994 wyjechała do Japonii,
gdzie rozpoczęła praktykę pod kierun−
kiem Roshiego Oi Saidana w klaszto−
rze Hokko−ji w południowej części
Honsiu. Od niego otrzymała przekaz
Dharmy w linii japońskiego Rinzai
Zen (jako jedyna kobieta od kilkuset
lat). Po wykładzie Roshi zaprosiła
wszystkich do wspólnej medytacji. 

W czasie japońskiego spotkania
można było jeszcze wysłuchać wy−
kładu – połączonego z pokazem – na
temat zbroi samurajskich z różnych
epok, obejrzeć fimy i slajdy o kraju
kwitnącej wiśni. Było też coś dla cia−
ła, czyli tradycyjne sushi w wersji
fast−food, konsumowane oczywiście
pałeczkami. Spotkanie zakończył
koncert tradycyjnej muzyki japoń−
skiej w wykonaniu Moniki Polaczek

(gra na japońskiej cytrze koto podaro−
wanej Akademii Muzycznej w War−
szawie przez cesarza Japonii) i Mariu−
sza Puchłowskiego (gra na japońskim
flecie shakuhachi). 

Spotkaniu towarzyszyły dwie wysta−
wy: sztuki japońskiej z unikatowych
zbiorów Muzeum Mazowieckiego
w Płocku (m.in. grafiki; kakemona –
rozwijane pionowo malowidła wykona−
ne na papierze lub jedwabiu, oprawione
w pasy z ozdobnej tkaniny, przedsta−
wiające sceny figuralne świeckie lub re−
ligijne, krajobrazy, fragmenty natury
lub artystyczną kaligrafię) i fotograficz−
na „Święto wachlarza” autorstwa Masa−
katsu Yoshida. (rł)

Pisanie znaku „wiśnia” japońskimi „krzaczkami”, medytacja
w stylu „zen” i smakowanie surowej ryby oraz zielonego,
ostrego chrzanu, czyli Japonia w Spichlerzu

Spotkanie 
z kulturą etniczną

Organizacja związkowa NSZZ Soli−
darność przy L.O. im. St. Małachowskie−
go była organizatorem konkursu pt. „Hi−
storia wypędzeń mojej wsi podczas oku−
pacji niemieckiej w okresie 1939−1945”.
Celem konkursu było zainteresowanie
młodzieży lokalną historią ze szczegól−
nym uwzględnieniem wypędzeń przez
Niemców mieszkańców wsi: Kamień
Stary, Kamień Nowy, Kamień Słubice.
Uczniowie zbierali wspomnienia człon−
ków rodziny, sąsiadów, mogli także ko−
rzystać z innych dostępnych źródeł infor−
macji, dotyczących tego okresu.

Komisja konkursowa w składzie:
Renata Bączek, Ewa Hlebowicz, Bea−
ta Pietrzak i Ala Lodzińska postanowi−
ła wyróżnić 2 uczennice ze Szkoły
Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Gąbinie: Katarzynę Gościniak i An−
gelikę Kołodziejczyk oraz Paulinę Du−
bielak z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Gąbinie. Laureatki otrzymają jedno−
razowe stypendia podczas uroczysto−
ści odsłonięcia tablicy, upamiętniają−
cej wysiedlenia mieszkańców, która
planowana jest na kwiecień w Szkole
Podstawowej w Gąbinie. (j)

Wypędzeni z mojej wsi

Roshi Malewska objaśnia postawy
medytacji zazen
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12 stycznia RMO ”Imielnica” zor−
ganizowała w hali sportowej w Boro−
wiczkach imprezę noworoczną dla
dzieci z osiedla. Zabawę z tańcami

i licznymi konkursami poprowadziły
panie nauczycielki ze Szkoły Podsta−
wowej nr 20.

Około 180 dzieci wraz z rodzicami
bawiło się wspaniale. Uczestnicy za−
bawy chętnie brali udział w konkur−
sach nagradzanych słodyczami i dy−
plomami. Pod koniec zabawy przyje−
chał św. Mikołaj, który obdarował
dzieci słodkimi paczkami, ufundo−
wanymi przez Radę Mieszkańców
Osiedla. W osiedlowej choince
uczestniczył m.in. prezydent Miro−
sław Milewski z synem i radny Eryk
Smulewicz z córką. RMO „Imielni−
ca” dziękuje dyrekcji i nauczyciel−
kom SP nr 20 w Borowiczkach za
pomoc w zorganizowaniu imprezy, a
władzom miasta i kierownikowi hali
sportowej za udostępnienie lokalu.

Henryk Gonta
(przewodniczący RMO ”Imielnica”) 

Mikołaj w Imielnicy

Dziękujemy 
czterem warsztatom terapii zajęciowej, które od trzech lat wykonują dla

nas karty świąteczne, anioły z masy solnej i stroiki bożonarodzeniowe oraz
uczniom I Prywatnego Liceum Plastycznego za pomalowanie 200 bombek.

Ponad tysiąc kart świątecznych wysłaliśmy m.in. do miast partnerskich, am−
basad i instytucji współpracujących z Płockiem. Upominki wręczone zostały
przez Prezydenta gościom odwiedzającym ratusz w okresie świątecznym.

Oddział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Płocka

Finał XV Płockich Ergowioseł odbę−
dzie się 2 marca, jak zwykle, w „sie−
demdziesiątce”. Wystąpią 3−osobowe
reprezentacje szkół gimnazjalnych, po−
nadgimnazjalnych i wyższych oraz ju−
niorzy, seniorzy i weterani, w kilku ka−
tegoriach wiekowych. Po amatorsku
ścigać się mogą także przedstawiciele
firm, nauczyciele oraz indywidualnie
kobiety i mężczyźni, słowem wszyscy
którzy chcą spróbować swych sił w su−
chym wiosłowaniu. Memoriał połączo−
ny jest z mistrzostwami szkół gimna−
zjalnych, które wyłonią swe reprezenta−
cje w poprzedzających finał elimina−

cjach. Dystans dla wszystkich uczestni−
ków wynosi 500 m i jest zaprogramo−
wany w minikomputerze każdego
z dziewięciu ergometru. 

Ostateczny termin zgłoszeń udziału
w zawodach (do PTW, ul. Kawieckie−
go 1A, tel. 024/262 49 24) upływa 12
lutego br.

Celem imprezy jest popularyzacja
masowego sportu, uczczenie pamięci
patrona – Kazimierza Młynarkiewicza
(wieloletniego dyrektora ZSZ nr 7
i wychowawcy kilku pokoleń płockich
sportowców) oraz promocja wioślar−
stwa halowego. (j)

Płockie Towarzystwo Wioślarskie i Zespół Szkół Technicznych
zapraszają na kolejny Memoriał Kazimierza Młynarkiewicza

Ergowiosła 2007

Wśród startujących zawodników nie
zabrakło oczywiście uzdolnionej płoc−
kiej młodzieży i choć apetyty na zdo−
bycz medalową były większe, to i tak
mamy powody do dumy. 13−letni mło−
dzicy rywalizowali na pływalni
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Płoccza−
nom nie udało się stanąć na podium, ale
uzyskali kilka dobrze rokujących wyni−
ków. Kamil Tomaszewski przebrnął
pomyślnie eliminacje i płynął w fina−
łach B na 100 i 200 metrów stylem
grzbietowym. Ostatecznie z czasami
1:08.91 i 2:29.53 zajął odpowiednio
dziewiąte i dziesiąte miejsce. Nieźle
spisał się także w finale B Jakub Pio−
trowski, który na 100 m żabką uzyskał
1:19.50, co dało mu 16 lokatę. Pozosta−
li młodzicy walczyli dzielnie, ale nie
udało im się wejść do finałów, być mo−
że dlatego, że dla niektórych były to
pierwsze zawody rangi mistrzowskiej
i trema dała znać o sobie.

Zdecydowanie lepiej w Krakowie
radzili sobie z rywalami juniorzy 14−
letni. Wśród dziewcząt znakomicie
walczyła Hanna Jakóbczyk. W finale
A na 50 m stylem dowolnym zajęła
piąte miejsce z czasem 28.48. Nieco
gorzej poszło jej na 100 m kraulem;
występ w finale B i czas l:01.78 dał jej
dziewiątą lokatę. Wśród chłopców
dwa razy na podium stawał Piotr
Przyborowski. Płocczanin na 50 i 100
metrów stylem dowolnym zajął dwa
razy drugą lokatę i do swojej kolekcji
dołączył dwa srebrne medale. Młody

pływak z Płocka reprezentował nasze
miasto jeszcze dwukrotnie w finale A.
Na 200 m st. dowolnym był piąty, a na
50 motylkiem – szósty. Jeżeli dołoży−
my do tego jeszcze występ w finale B
i siódmą lokatę na 100 m st. zmien−
nym, to bez wahania możemy mówić
o wielkim sukcesie zarówno sztabu
szkoleniowego, jak i samego czterna−
stolatka.

Spore medalowe nadzieje wiązały
się z występem juniorów 15−letnich
w Katowicach. Agata Olejniczak
przyzwyczaiła wszystkich, że z zawo−
dów rangi mistrzowskiej wracała zwy−
kle jako medalistka. Niestety, tym ra−
zem podium nie było. Na 50 m st. do−
wolnym i 100 m st. zmiennym uzyska−
ła dwukrotnie piąty czas finału, nato−
miast na 100 m kraulem z czasem
58.59 była na czwartej pozycji. Nie za−
wiódł natomiast długodystansowiec
Michał Zyznowski, który trzykrotnie
występował w finałach A. Jednak do−
piero ostatniego dnia mistrzostw na
1500 m st. dowolnym sięgnął po srebr−
ny medal z czasem 16:19.78. Wcześ−
niejsze starty na 400 m st. dowolnym
i zmiennym kończył odpowiednio na
czwartej i piątej pozycji. Warte odno−
towania są także występy Damiana
Mielnikowa i Kamila Dobosza, którzy
walczyli w finałach B. Pierwszy
z niezłym czasem 1:04.83 uplasował
się na dziewiątej pozycji na 100 m st.
zmiennym, a drugi na 50 m popularną
żabką był jedenasty. P.N.

Od 19 do 21 stycznia trzy miasta: Katowice, Kraków i Ostro−
wiec Świętokrzyski, gościły najlepszych krajowych pływaków
w ramach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików 

Trzy srebra pływaków

Drugie miejsce zajęła Wisła Płock
w III Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Łąck. Płocczanie wygrali trzy spotkania:
z Azotami Puławy (31:29), ze Stalą
Mielec (36:31) i z MMTS Kwidzyn
(38:31). Nafciarze ulegli tylko ekipie
Piotrkowianina Piotrków Trybunalski
35:40. Zespół Krzysztofa Kisiela osta−
tecznie zajął też pierwsze miejsce w tur−
nieju, a jej gracz Dmitro Zinchuka został
uznany najlepszym zawodnikiem całej
imprezy. Bramkarz płockiej Wisły Mar−
cin Wichary zdobył tytuł najlepszego

bramkarza, a Michał Salami z MMTS
został najskuteczniejszym zawodnikiem
tych rozgrywek.,Salami zdobył łącznie
32 bramki. W płockiej Wiśle najwięcej
razy do siatki rywali trafiał: Bartosz
Wuszter – 23 i Tomasz Paluch −22.

Płocka Wisła grała bez trzech pod−
stawowych graczy: Damiana Wlekla−
ka, Zbigniewa Kwiatkowskiego i Ra−
fała Kuptela. Trener Bogdan Wenta
powołał tych graczy do kadry narodo−
wej na trwające Mistrzostwa Świata
w Niemczech. P.N.

Szczypiorniści w Łącku
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Moralność to po prostu inna
nazwa dla określenia wygody. 
Coś takiego jak ruch
lewostronny.

Akutagawa Ryunosuke (1892−1927), pisarz

Na walentynki
Chciałbym 
porównać ciebie
do wszystkiego
co niesie radość.

Chciałbym
porównać ciebie
do wszystkiego
co oznacza troskę pogodną.

Chciałbym
porównać ciebie
do wszystkiego
co oznacza że żyje.

(Jan Śpiewak)

Prezenty dajemy z różnych okazji: na
urodziny, imieniny, rocznice, ukończenie
szkoły, narodziny dziecka itp. W każdym
przypadku obdarowanie niesie wiele ra−
dości, zarówno osobie obdarowanej jak
i wręczającej upominek. Najmilsze i naj−
bardziej pamiętane i oczekiwane są pre−
zenty gwiazdkowe. Zapewne jest to wy−
nikiem magii świat Bożego Narodzenia.

Do tradycji świątecznego obdarowy−
wania się aktywnie włączyli się ucznio−
wie „osiemnastki”, odpowiadając na
apel Samorządu Uczniowskiego i świet−
licy szkolnej i przynieśli do szkoły wor−
ki z zabawkami, książkami, grami,a na−
wet z ubrankami dla dzieci potrzebują−
cych. Postanowili się podzielić tym co

mają, z innymi dziećmi. Niektóre decy−
zje rozstania się z ulubionymi zabawka−
mi były trudne, ale zwyciężyła świado−
mość, że dostarczą radości swoim ró−
wieśnikom, znajdującym się w trudniej−
szej sytuacji życiowej. 

Zebrane zabawki i inne prezenty zosta−
ły przed świętami przekazane do Nocle−
gowni dla Kobiet w Płocku i Stowarzysze−
niu „Silni Razem”. Uczniowie szkoły
w związku z przeprowadzoną akcją
uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym,
jakie odbyło się w w Domu Technika,
gdzie sami mogli zobaczyć uśmiech
i szczęście na buziach obdarowanym dzie−
ci niepełnosprawnych, objętych opieką
Stowarzyszenia. I. Jóźwicka

Podzielili się

We współpracy z Radą Mieszkańców Osiedla ,,Skarpa” w Szkole Podstawowej
nr 18 co roku odbywa się konkurs plastyczny na ,,Najładniejszą kartę świątecz−
ną”. Uczestnicy nie tylko muszą samodzielnie wykonać ciekawą kartę, ale i ułożyć
życzenia. Do konkursu przystąpiło 66 uczniów z klas I−VI. W finale nagrodzono
27 dzieci książkami (baśnie, albumy przyrodnicze) oraz nagrodami rzeczowymi.

Zimny wiatr i deszcz nie skłaniał do
niedzielnych spacerów. Wolontariusze
narzekali na rozmiękające puszki i rwą−
ce się orkiestrowe serduszka. Jednak
z godziny na godzinę było coraz lepiej.
Choć wiatr nadal silnie wiał, ustał
deszcz. Płocczanie wyszli z domów. 

Do 17−tej uzbierano ponad 54 tys.
zł. O 18.30 było już blisko 68 tys. zł.
Dwie godziny później ponad 83 tys. zł. 

Od rana w MDK prowadzone były
aukcje dziecięcych prac plastycznych
i licytacja gadżetów WOŚP (ponad 2,2
tys. zł), a na płockie ulice ruszyło 450
wolontariuszy (w sumie zebrali blisko
86,8 tys. zł). Liderką wśród wolonta−
riuszy, podobnie jak przed rokiem,
okazała się Dorota Kalwas, która ze−
brała ponad 1,7 tys. zł.

Poza tym przy Spółdzielczym Do−
mu Kultury pracownicy rozdawali plu−
szaki (zebrali 1,5 tys. zł), a w POKiSie
trwała internetowa aukcja (ponad 1,2
tys. zł). Licytowane były m.in.: książ−
ka „W 80 stron dookoła Płocka” z au−
tografem autora Mirosława Łakom−
skiego oraz plakatem i makietą książki

(zlicytowane za 70 zł), srebrna moneta
WOŚP (210 zł), płyty CD Rafała Ble−
chacza z autografem (po 125 i 110 zł)
i koszulka reprezentacji Polski w piłce
siatkowej z autografami zawodników
(205 zł). Na koniec czek na kwotę 150
tys. zł przekazał Basell Orlen Polyole−
fins. Płocczanie oddali też 17,5 litra
krwi na rzecz Orkiestry.

– Zbiórka odbywa się spokojnie. Nie
było żadnych kradzieży. Wszyscy są
mili i życzliwi – mówiła Iza Sztandera,
szefowa płockiego sztabu.

Od początku istnienia Orkiestry dla
płockiej służby zdrowia kupiono
sprzęt o łącznej wartości 804 493 zł.
Fundacja opracowała i w pełni finan−
suje 4 ogólnopolskie programy me−
dyczne i jeden edukacyjny. Osiągnęła
w nich ogromne sukcesy, a program
Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków jest najlepszy
na świecie – badane są wszystkie pol−
skie noworodki. Programy Orkiestry
to wspieranie najnowocześniejszych
metod ratowania zdrowia i życia dzie−
ci w Polsce. (rł)

Ponad 111 tys. zł – tyle 14 stycznia tuż przed godziną 22 było
w kasie płockiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po−
mocy. Tradycyjnie kwota ta rosła jeszcze przez kilka dni. 

Orkiestra zagrała

Fot. Krzysztof Kaliński


