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Znowelizowana ustawa o wielkopo−
wierzchniowych obiektach handlowych,
obowiązująca od 18 września 2007 roku,
narobiła trochę zamieszania. Przedtem
bowiem do wielkopowierzchniowych
obiektów zaliczano te, których powierz−
chnia sprzedaży przekraczała 2 tys. me−
trów kwadratowych. Teraz wielki jest już
sklep sprzedający na powierzchni prze−
kraczającej 400 mkw. Zrodziło się pyta−
nie: czy duże obiekty typu galerie handlo−
we, w których jest wiele niewielkich
sklepów traktować jako całość, czy każdy
sklep oddzielnie? Tym samym, czy gale−
rie podlegają przepisom ustawy, czy nie?

Ponieważ w ustawie nie ma zakazu łą−
czenia placówek handlowych w jeden
zespół, uznano, że galerie (pod warun−
kiem, że żaden sklep wewnątrz nie zaj−
muje więcej niż 400 m) wielkopowierz−

chniowymi obiektami handlowymi nie
są. A w niedługim czasie możemy mieć
w Płocku aż 4 galerie.

Najbardziej zaawansowane są prace na
budowie Galerii Wisła, u zbiegu ul. Wy−
szogrodzkiej i Jana Pawła II. Choć pier−
wsza decyzja pozwalająca na realizację
pierwszego etapu inwestycji – parkingu
podziemnego – wydana została już w koń−
cu grudnia 2003 roku, to długo na tym te−
renie nic się nie działo. Dopiero jak
w 2006 roku zmienił się inwestor (Erabud
zastąpiła krakowska Galeria Wisła) prace
nabrały tempa. W październiku było poz−
wolenie na budowę garażu podziemnego,
w listopadzie tegoż roku na realizację ko−
lejnych etapów. 30 sierpnia 2007 roku
wmurowano kamień węgielny i jeszcze
w roku ubiegłym galeria „wyszła z ziemi”.
Prawdopodobnie jesienią tego roku bę−

dziemy mogli wybrać się tam na zakupy.
W czerwcu ubiegłego roku pozwolenie

na budowę centrum handlowego pomię−
dzy ulicami: Bielską, Tysiąclecia i Prze−
mysłową uzyskał warszawski Manhattan
Development. Realizowana powierzchnia

użytkowa, na którą złożą się lokale han−
dlowe, usługowe, gastronomiczne, biuro−
we i wielosalowe kino wraz z pięciopo−
ziomowym parkingiem na 708 samocho−
dów, to prawie 26 tys. mkw.

dokończenie na str. 3

Cztery galerie

W Galerii Wisła zakupy zrobimy jeszcze w tym roku
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Choć w ubiegłym roku działały dwa szta−
by, było kilka imprez towarzyszących, wiele
więcej atrakcyjnych gadżetów na licytacjach
oraz nieco więcej wolontariuszy na ulicach,
to w tym roku udało się zebrać więcej (w ubr.
111 tys. zł). Z pewnością pomogła słoneczna
pogoda. Na kwotę ponad 127 tys. uzbiera−
nych podczas XVI finału WOŚP pieniędzy
złożyła się przede wszystkim zbiórka wolon−
tariuszy, którzy w tym roku w puszkach mie−
li 88 983,88 zł. Rekordzistką ponownie zosta−
ła Dorota Kalwas (ponad 2,5 tys. w puszce).
Były też aukcje: prac plastycznych dzieci

z grup MDK, gadżetów orkiestrowych, wy−
tworów z Warsztatów Terapii Zajęciowej
z płockiego Zakładu Karnego oraz darów od
osób prywatnych i Marszałka Województwa
Mazowieckiego. To wszystko dało w sumie 4
338 zł. Wpłaty od osób prywatnych wyniosły
541,52 zł. Prowadzone były również zbiórki
w szkołach i przedszkolach, np. w Szkole
Podstawowej nr 6 w Płocku 11 stycznia licy−
towana była m.in. koszulka Michała Łogosza
– olimpijczyka z Sydney i Aten, który jest ab−
solwentem szkoły oraz piłka z podpisami
płockich szczypiornistów. W sumie w SP nr

6 zebrano ponad 2,2 tys. zł, co łącznie z kwo−
tą z pozostałych płockich placówek oświato−
wych dało ponad 8,2 tys. zł. Orkiestrowe
puszki można też było znaleźć w sklepach
„Żabka” i restauracji meksykańskiej OM−
BRE, które zebrały 286,90 zł. Swoją cegieł−
kę, jak co roku, dołożyła firma Basell Orlen
Polyolefins, która na rzecz chorych dziecia−
ków przekazała czek o wartości 25 000 zł
(przed rokiem 15 tys. zł). 

W tym roku zbieraliśmy pieniądze na
pomoc dzieciom ze schorzeniami laryn−
gologicznymi. (rł)

127 427,12 zł zebrała w tym roku w Płocku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Kolejny rekordowy finał 

W SP nr 6 mamy upiekły ciasta, śpiewał szkolny chór, uczniowie tańczyli i recytowaliwiersze,
była aukcja prac plastycznychK
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Zespół Pogodno
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* Paweł Tomczyk z Motoru Lublin
i Bartosz Wiśniewski ze Znicza
Pruszków zasilili drużynę Wisły
Płock.

* Ponad 127 tys. złotych ofiarowali
płocczanie na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.

* Na otwarciu teatru (1 lutego) wy−
stąpi Mazowiecki Teatr Muzycz−
ny „Operetka”.

* Małachowianka, jako jedyna
z płockich szkół, znalazła się
w ogólnopolskim rankingu naj−
lepszych szkół ponadgimnazjal−
nych. Uplasowała się na 15.
miejscu w województwie mazo−
wieckim i 116. w kraju.

* Powstało nowe stowarzyszenie,
skupiające płocczan narodowości
rosyjskiej „Wspólnota Rosyjska”.

* Czekają nas kolejne zmiany
w PERN−ie; Ministerstwo Skar−
bu ogłosiło konkurs na prezesa
i 2 członków zarządu.

* Od 18 do 25 stycznia obchodzony
był Tydzień Ekumeniczny. Im−
prezy, odczyty i wspólne modli−
twy odbywały się w Seminarium
Duchownym, kościele św. Jana
Chrzciciela, cerkwi prawosław−
nej, kościele ewangelickim i u
mariawitów.

* Trzy nowe, srebrne samochody
z rozdzielnika Komendy Głów−
nej (renault megane i więźniarka
na podwoziu mercedesa) otrzy−
mają płoccy policjanci.

* Firma z Poznania, za 20 tys. zł,
ma oszacować wartość płockich
Zakładów Mięsnych.

* Bp Piotr Libera rozpoczął cykl
spotkań z młodzieżą; jako pier−
wszych odwiedził (17 stycznia)
uczniów Małachowianki.

* Rozbudowany (m.in. o drewniany
kościółek z Drążdżewa) sierpec−
ki skansen odwiedziło w ubieg−
łym roku 57 tys. osób.

* W Stanisławówce (20 stycznia)
odprawiona została niecodzien−
na msza święta z udziałem czar−
noskórej siostry Eustelli z Ka−
merunu, której w afrykańskich
strojach i tańcach dziękczynnych
towarzyszyli uczniowie z Zespo−
łu Szkół nr 2.

* Handlowcy, którzy w pożarze
Taygera w 2006 roku stracili
majątek chcą dochodzić odszko−
dowań w sądzie.

* W Gimnazjum nr 4 wybuchł po−
żar w pomieszczeniu gospodar−
czym (21 stycznia). Ewakuowa−
no wszystkich uczniów i pra−
cowników, nikomu nic się nie
stało.

* Od 1 lutego ceny prądu dla od−
biorców obsługiwanych przez
płocki oddział Energi wzrastają
o 12,5%.

* Piotr Przyborowski z Gimnazjum
nr 8 zdobył 4 medale na mistrzo−
stwach Polski 15−latków w Oświę−
cimiu. (j)

Komisja bezpieczeństwa

Prezydent powołał 9−osobową
Komisję Bezpieczeństwa i Porząd−
ku. Do jej zadań należy m.in. ocena
zagrożeń, opiniowanie pracy służb
stojących na straży porządku i bez−
pieczeństwa mieszkańców Płocka,
opiniowanie programów współ−
działania służb porządkowych i bu−
dżetu miasta.

Garaże na sprzedaż

Na sprzedaż, w formie ustnego
przetargu nieograniczonego, przez−
naczono nieruchomość zabudowa−
ną garażem przy ul. Norwida.
Obiekt o pow. 18 mkw. jest obecnie
pustostanem, położonym w kom−
pleksie garaży na osiedlu mieszka−
niowym.

Drugi garaż, również o pow. 18
mkw. zlokalizowany jest między
ul. Bielską a Obrońców Westerplat−
te, a trzeci przy ul. Jakubowskiego
(blisko Gradowskiego). Czwarty,
piąty i szósty są o metr większe (19
mkw.); jeden położony jest w kom−
pleksie garaży na osiedlu przy ul.
Gałczyńskiego, drugi przy ul. Krót−
kiej a trzeci u zbiegu ul. Bartniczej
i Miodowej. Większy garaż (21
mkw.) jest do zbycia między ul.
Bielską a Jachowicza, a największy
(26 mkw.) przy ul. Kredytowej.

Przegląd lokali

Prezydent polecił dokonać prze−
glądu lokali mieszkalnych i pusto−
stanów, administrowanych przez
MZGM−TBS pod kątem ich wyko−
rzystania (także lokale użytkowe,
garaże i komórki), ustalenia stanu
prawnego i faktycznego nierucho−
mości. Do sprawdzenia jest około 5
tysięcy lokali, więc przegląd prowa−
dzony będzie etapami. Rozpocznie
się od lokali położonych w Rejonie
Obsługi Mieszkańców nr 5. (j)
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Minęło pół miesiącaPrezydent zarządził
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63 lata temu, wycofujący się pod napo−
rem wojsk radzieckich, Niemcy popełnili
w naszym mieście dwie ostatnie zbrodnie.
Dla zachowania pamięci o tym ludobój−
stwie, nauczyciele i uczniowie Zespołu
Szkół Usług i Przedsiębiorczości zorgani−
zowali 18 stycznia przy ul. Sienkiewicza
nietypową lekcję historii.

– 18 stycznia 1945 roku okupanci w lasy
brwileńskie wywieźli 200 osób z płockiego
więzienia – 190 mężczyzn i 10 kobiet – mó−
wił podczas uroczystości przy pomniku,
upamiętniającym spalonych 19 stycznia
1945 roku płocczan i mieszkańców Przas−
nysza, płk Antoni Jelec – prezes Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po−
litycznych.

– Tam zabili ich strzałem w tył głowy
i zakopali. Następnego dnia, 19 stycznia,
do opuszczonej kamienicy przy ul. Sienkie−
wicza 28, tu gdzie teraz jesteśmy, spędzono
jeszcze 79 osób – płocczan m.in. wicedy−
rektora Seminarium Duchownego ks. Ta−
deusza Dublewskiego i 26 mieszkańców
Przasnysza (w tym 5 kobiet). Z rozkazu sze−
fa gestapo w Ciechanowie – Friedricha

Schulza zostali zastrzeleni, a budynek pod−
palono. Niemcy nie czekali na finał egzeku−
cji, ewakuowali się w pośpiechu i dzięki te−
mu trzem ofiarom tej ostatniej zbrodni, po−
pełnionej na bezbronnej ludności w Płoc−
ku, udało się przeżyć.

W lesie brwileńskim ofiary ekshumowa−
no w marcu 1945 roku. 118 zamordowa−
nych zidentyfikowały rodziny i ciała zabra−
ły i godnie pochowały. Pozostali spoczy−
wają do dziś w miejscu egzekucji.

Pod pomnikiem ofiar młodzież z Zespo−
łu Szkół Usług i Przedsiębiorczości oraz
Tomasz Korga – w imieniu władz miasta,
złożyli kwiaty, zapłonęły znicze. Na za−
kończenie szkolny zespół wokalny wyko−
nał pieśni patriotyczne.

Z kolei 21 stycznia, w deszczu, złoże−
niem wieńców na płycie Grobu Nieznane−
go Żołnierza uczczono 63. rocznicę zakoń−
czenia działań wojennych w Płocku. Potem
w odwachu płk Jelec opowiadał młodzieży
z Zespołu Szkół Ekonomiczno−Kupieckich
i Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości
o tym, jak wyglądało zakończenie działań
wojennych w Płocku. (j)

Ostatnie ofiary w Płocku

Dyżury radnych
Od lutego br. radni miejscy Prawa

i Sprawiedliwości zapraszają na swoje dy−
żury w każdą środę w godzinach 15 – 18.
Dyżury odbywają się w biurze poselsko−
senatorskim PiS w budynku Politechniki
Warszawskiej przy ul. Jachowicza 2/4 (II
piętro). tel. (024) 364 56 56. (j)

Policjanci zwrócili uwagę na czterech
mężczyzn, którzy na parkingu przed jed−
nym z centrów handlowych, oferowali do
sprzedaży kamery i aparaty fotograficz−
ne. Okazało się, że są to jedynie atrapy
przypominające sprzęt elektroniczny. 
Sprzedawcami byli obywatele Słowacji
w wieku od 26−53 lat. W bagażniku sko−
dy, którą przyjechali do Płocka, policjan−
ci znaleźli kilkadziesiąt atrap kamer
i aparatów fotograficznych. Funkcjona−
riusze dokładnie sprawdzają wszystkie
okoliczności tej sprawy, niewykluczone
są dalsze zatrzymania. 

Policja apeluje do mieszkańców, aby
nie kupowali sprzętu elektronicznego,

oferowanego przed sklepami czy na par−
kingach. Osoby, które padły ofiarami
przestępców powinny skontaktować się
z najbliższą jednostką policji. (j)

Naiwnych nie sieją

Wojewoda mazowiecki – Jacek Koz−
łowski, po konsultacjach z Mazowieckim
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii –
Pawłem Jakubczakiem, 15 stycznia
2008 r. podpisał rozporządzenie Nr 2
uchylające rozporządzenie Nr 60/2007
w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej

grypy ptaków z 1 grudnia 2007 r. oraz
zmienione rozporządzenie Nr 61 z 5
grudnia 2007 r. Oznacza to likwidację
stref zapowietrzenia i zagrożenia.

Przy okazji Wojewoda złożył na ręce
starosty płockiego Michała Boszko po−
dziękowania za sprawną organizację
działań podległych mu służb przy zwal−
czaniu grypy ptaków. Opr. (j)

Koniec grypy

Sprostowanie

Baza płockich OPP
W tekście pod tym samym tytułem w po−

przednim numerze Sygnałów Płockich (nr
2/182) wkradł się błąd. W części dotyczącej
Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
w Płocku, gdzie podane są kwoty uzyskane
z odpisów 1 procenta należnego podatku za
2006 r. jest napisane „ponad 1,3 tys. zł”, a po−
winno być „ponad 3,1 tys. zł”. Za pomyłkę
przepraszam. Radosław Łabarzewski 
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Kolejna galeria handlowa „Mazovia”
wyrośnie na Podolszycach Północ przy ul.
Wyszogrodzkiej. Powierzchnię użytkową
(łącznie z dużym garażem) zaplanowano na
53,5 tys. mkw. Inwestorem jest płocka fir−
ma „Lewandpol”. Pozwolenie na budowę
uzyskała w październiku 2007 roku.

Najwcześniej miała być gotowa galeria
na Nowym Rynku, ale wygląda na to, że
będzie ostatnia (jeżeli w ogóle będzie).
Wniosek o warunki zabudowy placu z cen−
trum handlowo−usługowym został złożony
przez inwestora w marcu 2006 roku. We
wrześniu ubiegłego roku projekt decyzji
o warunkach zabudowy został przesłany do
uzgodnień przez organy administracji pub−

licznej. W listopadzie Marszałek Woje−
wództwa Mazowieckiego odmówił przyję−
cia projektu decyzji, na co inwestor – spół−
ka Skyline Management – złożyła zażalenie
do Samorządowego Kolegium Odwoław−
czego. I tak wygląda sytuacja na dziś.

Oprócz wymienionych galerii pojawią
się w Płocku jeszcze dwa duże obiekty han−
dlowe na terenie po byłej mleczarni przy ul.
11 Listopada. Szczecińska spółka SGI
Komfort ma zamiar postawić tam 13−kon−
dygnacyjny budynek mieszkalny z usługa−
mi na parterze oraz na I i II piętrze oraz ga−
rażem podziemnym. Obok ma stanąć
obiekt handlowy z artykułami wyposażenia
wnętrz: wykładziny, panele, dywany, meb−
le itp. Na pierwszy obiekt decyzję o warun−
kach zabudowy Prezydent Płocka wydał
w lipcu 2007 roku, decyzja w sprawie dru−
giego jest w trakcie uzgodnień. Budowa ma
ruszyć w maju. E.J.

Cztery galerie

*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*
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Główny wykonawca amfiteatru – płoc−
ka Vectra – zdjął membranę dachu nad
amfiteatrem i przystąpił do usuwania błę−
dów, które prawdopodobnie powstały już
w fazie projektowania. Szczegóły ustali
sąd, gdyż miasto domaga się odszkodo−
wania.

Wymienione zostaną głowice na pylo−
nach (głównych elementach podtrzymu−

jących dach), wzmocnione zostaną połą−
czenia kołnierzowe membrany, popra−
wiona będzie stabilizacja tzw. koziołków
(mniejszych pylonów). Te dodatkowe ro−
boty kosztować będą 2 mln 300 tys. zło−
tych. 

Wzmocniony amfiteatr ma być gotowy
w kwietniu. Na maj planowane są w nim
imprezy. (j)

Amfiteatr bez dachu

Zespół Rewitalizacji Miasta – Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Płoc−
ka informuje, iż w dniu 28 grudnia 2007 r. weszła w życie nowa uchwała w sprawie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych. 

Wszyscy zainteresowani ww. dotacjami mogą składać wnioski do dnia 29 lutego br. 
Pełny tekst Uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007

roku wraz z nowym wzorem wniosku dostępny jest na stronie internetowej
http://bip.ump.pl.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Rewitalizacji Miasta tel. 0−24 367−14−53.

Dotacje na zabytki 2008 r.

W relacji z sesji budżetowej Rady Miasta
napisaliśmy, że wśród wielu inwestycji pla−
nowanych na 2008 rok jest przygotowanie
projektu kompleksu oświatowego w Imiel−
nicy i przedszkola w Ciechomicach. Zanie−
pokoiło to mieszkańców Ciechomic, którzy
oprócz przedszkola mieli obiecany kom−

pleks sportowy. Możemy uspokoić, że tak
jak było planowane, boiska sportowe i sala
gimnastyczna obok przedszkola nie wypa−
dły z planu i też będą zaprojektowane.
W tekście z ubiegłego numeru zasygnowa−
liśmy tylko niektóre zamierzenia na bieżący
rok. Nie sposób byłoby w gazecie wyliczyć
dokładnie wszystkich, zawartych w kilku−
setstronicowym budżecie miasta. (j)

Przedszkole i sport

Dofinansowanie ze środkow Powia−
towego Funduszu Ochrony Środowi−
ska i Gospodarki Wodnej mogą otrzy−
mać osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe, które zgloszą zamiar
usunięcia np. pokryć dachowych, czy
płyt stanowiących osłonę balkonów.
Pomoc finansowa obejmuje demontaż
i transport elementów azbestowych do
miejsca unieszkodliwienia. Pozostałe
koszty związane z wymianą pokryć
dachowych ponoszą wiaściciele bu−
dynków.

W ubiegłym roku w ramach akcji
Urzędu Miasta Płocka zostało usunię−
tych blisko 7 538 mkw. pokryć dacho−
wych z 35 posesji, na co przeznaczono
112.830 złotych. W 2006 roku zdjęto,
wywieziono i unieszkodliwiono 2.691
mkw. pokryć dachowych z zabudowań
indywidualnych na 15 posesjach oraz
1.526,30 mkw. płyt eternitowych, sta−
nowiących osłonę balkonow w 16 bu−
dynkach wspólnot mieszkaniowych za
łączną kwotę 91.643, 37 złotych.

Osoby, które chciałyby skorzystać
z dofinansowania powinny złożyć
wniosek wraz z odpowiednimi doku−

mentami do Oddziału Ochrony Srodo−
wiska Urzędu Miasta Płocka. Wnioski
przekazywane są do Zwiąku Gmin
Regionu Płockiego, weryfikowane
przez Inspektora Nadzoru Budowla−
nego i kierowane do realizacji. ag

Właściciele 35 posesji skorzystali w ubiegłym roku z pomocy finan−
sowej na usunięcie azbestu

Pozbądź się eternitu

Tylko do 15 lutego organizacje po−
zarządowe z Mazowsza mogą ubiegać
się o dotacje na remonty i konserwację
zabytków. Samorząd Mazowsza przez−
naczył na ten cel ponad 4,7 mln zł.
Często jest to jedyna szansa na urato−
wanie perełek architektonicznych na
Mazowszu. 

O dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach, mogą starać się pod−
mioty nie zaliczone do sektora finan−
sów publicznych, które są właściciela−
mi, bądź zarządzają zabytkowymi
obiektami. Konieczne jest, aby obiekt
taki był wpisany do rejestru zabytków.
Termin składania wniosków upływa 15
lutego br.

Samorząd Województwa od 9 lat
wspiera remonty i renowacje mazowiec−
kich zabytków. W ciągu ostatnich pięciu
lat przeznaczono na ten cel ponad 20 mln
zł. Z roku na rok środki te są coraz wię−

ksze. Dla porównania, w 2002 r. było to
zaledwie 130 tys. zł, a w 2007 r. – już 4,6
mln zł. które rozdysponowane zostały na
135 obiektów. 

Wśród nich znalazły się m.in.: Klasztor
Sióstr Wizytek w Warszawie, Muzeum
Diecezjalne w Płocku, Klasztor Ojców
Bernardynów w Radomiu, budynek Do−
mu Kultury w Gąsewie (powiat makow−
ski), Dom Zakonny w Szymanowie (po−
wiat sochaczewski), Bazylika Katedralna
w Płocku, parafia św. Anny w Wilano−
wie, parafia p.w. Św. Wojciecha w Malu−
żynie (powiat ciechanowski). 

Dzięki tej pomocy finansowej udało się
odnowić szereg obrazów, rzeźb, orga−
nów, ołtarzy i ambon. Wiele małych,
wiejskich kościółków, perełek architektu−
ry sakralnej, otrzymało dotacje m.in. na:
odwodnienie fundamentów, remonty ele−
wacji zewnętrznych, wymianę dachów,
posadzek i chodników. 

Dodatkowe informacje, dotyczące za−
sad wsparcia, można znaleźć na stronie
www.mazovia.pl. mm

5 MLN NA ZABYTKI

Warszawska Fundacja Rozwoju In−
żynierii Lądowej przygotuje dla nas
studium wykonalności dla planowa−
nej budowy linii tramwajowej
w Płocku. Zadanie to wykona za
328.112 złotych. Wykonawca przed−
stawi analizę celowości i możliwości
uruchomienia komunikacji tramwa−
jowej oraz skutki jej oddziaływania
wraz z oceną realności wykonania.
Ma na to 6 miesięcy od dnia podpisa−
nia umowy. (j)

Tramwajowe 
studium

W przetargu nieograniczonym wybrany
został wykonawca dokumentacji projek−
towo−kosztorysowej dwóch uliczek; Ma−
neżowej (od Zdziarskiego do Spółdziel−
czej) i Saperskiej (od Maneżowej do Pow−
stańców). Z trzech ofert komisja przetar−
gowa wybrała najtańszą za 70.760 zło−
tych. Przedstawiła ją spółka MBZ Adler,
Tomczak z Włocławka. Projekt budowla−
ny wraz z pozwoleniem na budowę ma
być gotowy do końca lipca, a całość doku−
mentacji do końca sierpnia br. (j)

Projekt Maneżowej
i Saperskiej



Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Zor−
ganizowanie w ratuszu spotkania władz
miasta z przedstawicielami GDDKiA
(przy udziale parlamentarzystów) w spra−
wie strategicznych inwestycji drogowych.
2/ Dotyczy opóźnień budowy obwodnic
Płocka: północnej i północno−zachodniej.
3/ Proszę o podanie aktualnego harmono−
gramu remontu basenu Podolanka z prze−
widywanym terminem uruchomienia pły−
walni. 4/ Proszę o nagłośnienie w lokal−
nych mediach wykazu wszystkich lokal−
nych organizacji pożytku publicznego. 5/
Spadek liczby mieszkańców Płocka. 6/
Czy miasto czyni starania, aby zaintereso−
wać PKP, resort infrastruktury lub Sejmik
Wojewódzki budową nowego odcinka li−
nii kolejowej Płock – Nowy Dwór Mazo−
wiecki, Płock – Płońsk.

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Kto
był odpowiedzialny za montaż i nadzór
świątecznych dekoracji świetlnych? 2/
Na kiedy jest przewidziany remont chod−
nika wzdłuż całej ulicy Wolskiego? 3/ Na
kiedy przewidziany jest remont nawierz−
chni drogi, biegnącej przez dzielnicę
przemysłową (Otolińska 25) na odcinku
od biurowca Wektry do ul. Targowej?

Piotr Nowicki

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Wnoszę o ujednolicenie wartości jedne−

go punktu w złotych dla pracowników
samorządowych, zatrudnionych w jed−
nostkach budżetowych i organizacyj−
nych Gminy Płock.

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Wyjaśnienie zasad i sposobu roz−
strzygnięcia przetargu na wykonanie
konserwacji i usuwania awarii w bu−
dynkach mieszkalnych i użytkowych
administrowanych przez MZGM
TBS. 2/ Dlaczego ul. Torowa nie jest
przejezdna? 3/ Zmiana regulaminu
wynagradzania pracowników oświaty
tak, aby środki przeznaczone w bu−
dżecie na płace, a nie wydatkowane,
nie wracały do budżetu miasta lecz
były przeznaczane na dodatki i na−
grody.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Przy
ul. Bielskiej stoi od kilku lat bezużyteczny
„okrąglak”. Proszę o wyjaśnienie stanu
prawnego tej nieruchomości i możliwość
jej zagospodarowania. 2/ W lasku nad Wi−
słą (vis−a−vis) Sobótki jest straszny bała−
gan – proszę o częstsze kontrole Straży
Miejskiej.

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o usunięcie usterek na ul.
Tumskiej (zniszczone kamienne ław−
ki, nierówna nawierzchnia, brak apa−
ratów telefonicznych, brak kloszy
i oświetlenia słupów ogłoszeniowych,
przepalone żarówki latarni) oraz zmo−
bilizowanie służb miejskich do spraw−
niejszego utrzymania porządku.

Opr. (j)

4 Sygnały Płockie

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami Rady 
Miasta Płocka w styczniu 2008 roku:

Józef Czurko – lekarz, były kierownik
przychodni na Miodowej, a od kilku lat
współwłaściciel prywatnej przychodni
zdrowia, wybrany został do Rady Miasta
głosami mieszkańców Podolszyc, Zielo−
nego Jaru, Imielnicy i Borowiczek. Star−
tował z listy stowarzyszenia „Nasze Mia−
sto Płock” i zdobył wówczas 245 głosów.

W przesłanym przewodniczącemu Ra−
dy Miasta – Tomaszowi Kordze oświad−

czeniu, J. Czurko napisał, że rezygnuje
z mandatu radnego z dniem 1 lutego
2008. Decyzję uzasadnił niemożnością
pogodzenia pracy zawodowej z udziałem
w posiedzeniach komisji problemowych
Rady, których był członkiem.

Miejsce radnego zajmie prawdopodob−
nie Beata Szczytniewska, która w tym
okręgu wyborczym uzyskała drugi wynik
– 179 głosów. (j)

Czurko zrezygnował

Nikt z grupy anonimowych organiza−
torów nie spodziewał się, że 19 stycznia
na parkingu przed stadionem Wisły
Płock zgromadzi się tak liczna grupa sa−
mochodów. W miastach, gdzie poprzed−
nio odbywały się protesty, uczestniczy−
ło w nich średnio 30 kierowców. Płoc−
czanie okazali się jednak doskonałymi
organizatorami. Przy użyciu SMSów
oraz internetowych forów przekazywali
informację o proteście „pocztą pantoflo−
wą”. Płocczanie zmobilizowali się i nie
zawiedli; o godzinie 16 przed stadionem
było już ponad 100 aut. Odbyła się krót−
ka odprawa i od razu ustalono, iż za 2
tygodnie protest zostanie powtórzony.

– Będziemy protestować aż do skutku
– krzyczeli niektórzy z zebranych kie−
rowców. Organizatorzy po krótkiej nara−
dzie podzielili kierowców na 3 grupy;
każdej przydzielono „swoją” stację „Or−
lenu”: przy al. Jachowicza i na Podolszy−
cach oraz „Statoilu” przy ul. Bielskiej.
Pominięto najbliższą stację przy ul. Łu−
kasiewicza, bo protestujący otrzymali
informację, iż na tej stacji czekają na
nich rzecznik prasowy Orlenu i dyrektor
wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej.
Podjęto decyzję o zignorowaniu przed−
stawicieli koncernu. 

Po kilku minutach pierwsze auta wje−
chały na stacje. Orlenowskie punkty by−
ły dobrze przygotowane na przybycie
protestujących. Pracownicy sami nale−
wali paliwo, życzliwie oferowali darmo−
we mycie szyb. Każdy z protestujących
tankował od 2 do 6 razy. wartość tanko−
wań wahała się od 20 groszy do 5 zło−
tych. Przy kasach pracownicy pytali pro−
testujących, czy życzą sobie np. płyn do
spryskiwacza. Nie było kłopotów z wy−
stawieniem faktur, opiewających na 20−
30 groszy. Faktury wystawiane były
m.in.: na Tadeusza Rydzyka czy Ferdy−
nanda Kiepskiego. Stacje przy Jachowi−
cza i na Podolszycach oblegane były
przez ok. 1,5 godziny. Najdłużej bloko−
wana była stacja paliw „Statoil”. Kie−
rownictwo punktu nie było przygotowa−
ne na odwiedziny protestujących. Mimo
wszystko panie przy kasach dzielnie
przeliczały kolejne setki grosiaków.
Zdziwieni byli kierowcy spoza Płocka,
którzy chcąc zatankować natknęli się na
kolejkę do dystrybutorów, a następnie
kolejkę do kas. Ostatni protestujący wy−
jechał ze stacji o godz. 18.30 płacąc za
swój zakup 2,05 zł. seb

„Kropelkowy” protest

Tylko do 29 lutego można składać wnio−
ski o dofinansowanie zakupu wyposażenia
obiektów służących rehabilitacji. To jedna
z nielicznych szans na doposażenie tych pla−
cówek w nowoczesny sprzęt. Wsparcie rea−
lizowane jest ze środków PFRON.

Samorząd Województwa Mazowieckiego
już po raz czwarty jest realizatorem „Pro−
gramu wyrównywania różnic między re−
gionami” – obszar A, na terenie wojewódz−
twa mazowieckiego. Dotychczas dzięki pro−
gramowi zakupiono m.in.: aparaturę i sprzęt
do fizykoterapii, elektroterapii, hydroterapii,
ultraterapii, magnoterapii, krioterapii, kine−
zyterapii oraz sali doświadczania świata za
prawie 1 mln zł.

W tym roku kwota dofinansowania ma
być zbliżona do ubiegłorocznej.

Pomoc skierowana jest do podmiotów,
które utworzyły i prowadzą obiekty służące
rehabilitacji: organizacji pozarządowych,
jednostek samorządu terytorialnego, jedno−
stek administracji rządowej oraz państwo−
wych uczelni medycznych. 

Złożone wnioski zostaną ocenione pod
względem formalnym, prawnym i merytorycz−
nym w Urzędzie Marszałkowskim. Na podsta−
wie tej oceny zarząd Województwa Mazo−
wieckiego zarekomenduje zarządowi PFRON−
u wybrane projekty do dofinansowania. 

Wnioski należy składać do 29 lutego br.
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkow−
skiego Województwa Mazowieckiego, ul.
B. Brechta 3, 03−472 Warszawa. Wzór
wniosku dostępny jest na stronie interneto−
wej PFRON www.pfron.org.pl. M. M.

POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W listopadzie Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych ogłosił nabór na 6 stanowisk
w Punktach Konsultacyjnych, działających
w Miejskim Centrum Rozwiązywania Prob−
lemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej
22. Mieszkańcy miasta mogą od 14 stycznia
korzystać z bezpłatnej pomocy od ponie−
działku do piątku w godzinach popołudnio−
wych. Czekają na nich specjaliści z zakresu
profilaktyki uzależnień, rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Dy−
żury w pokoju nr 7 (tel. 024−364−76−71) peł−
nią: pedagog, logopeda, prawnik, psycholog,
profilaktyk uzależnień oraz specjalista ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Pedagog udziela konsultacji w ponie−
działki, środy i piątki w godz. 15 – 18.

Logopedę zastać można we wtorki
i czwartek od godz. 15 do 18.

Prawnik udziela porad w poniedziałki,
środy i piątek od 18 do 21.

Psycholog dyżuruje we wtorki w godz.
18 – 20, oraz w pokoju nr 6 (tel. 024−364−
76−72) w poniedziałki i czwartki od 15.30
do 18.30, zaś w środy w godz. 14 – 17.

Profilaktyk uzależnień przyjmuje
w piątki od godz. 15 do 18. 

Specjalista ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie udziela porad we
wtorki między godz. 17 a 20.

(j)

Specjaliści pomogą płocczanom

Ukazał się kolejny Miejski Zeszyt Sta−
tystyczny (nr 14) przygotowany przez
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzę−
du Miasta. Mrówcza praca zaowocowała
380−stronicową publikacją, zawierającą
szczegółowe dane z różnych dziedzin na−
szego miasta w 2006 roku.

W 10 rozdziałach zawarto informacje
statystyczne, dotyczące: samorządu, lud−
ności, gospodarki mieszkaniowej i komu−
nalnej, rolnictwa, podmiotów gospodar−
czych, oświaty, służby zdrowia i pomocy
społecznej, kultury, sportu, turystyki, po−
rządku i bezpieczeństwa. Porównać sobie
można np. tempo wzrostu i spadku cen
towarów i usług w latach 1991 – 2006,

kursy dolarów i euro w PKO od 2000 ro−
ku, średnie wynagrodzenia miesięczne na
tle danych ogólnopolskich. Kto jest cie−
kawy może sprawdzić, ile mandatów na−
łożyła Straż Miejska i jaką bazą noclego−
wą dysponujemy. Ilu mamy studentów,
ilu nauczycieli i uczniów, ile dzieci ko−
rzystało z dożywiania i kto z aktorów
płockiego teatru wyróżniony został
„Srebrną Maską”? – tego też możemy do−
wiedzieć się z Zeszytu.

Wszystkie zawarte w publikacji da−
ne, dostarczane dobrowolnie przez
poszczególne jednostki, opracowali:
Maria Sierandt i Karol Chojnacki. No−
wy Miejski Zeszyt Statystyczny do−
stępny jest do wglądu w Urzędzie Mia−
sta Płocka. (j)

Płock w liczbach
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Pod takim tytułem Centrum ds. Współpra−
cy z Organizacjami Pozarządowymi zorgani−
zowało konkurs na najlepszą organizację i li−
dera 2007 roku. Adresatami konkursu były
organizacje pozarządowe oraz osoby fizycz−
ne będące ich liderami lub aktywnymi wolon−
tariuszami. Mogły być zgłoszone przez osoby
trzecie lub zgłosić się same. Komisja Kon−
kursowa, którą tworzył Zespół Konsultacyjny
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządo−
wymi, oceniała: w przypadku organizacji
społecznych – siłę oddziaływania, współpra−
cę z miastem i innymi organizacjami, profe−
sjonalizm, innowacyjność oraz umiejętność
pozyskiwania funduszy. W przypadku osób
indywidualnych stawiano również na kon−
sekwencję i samodoskonalenie. Kandydujące
organizacje i osoby indywidualne podzielo−
no, ze względu na rodzaj działalności i zain−
teresowań, na 6 grup tematycznych. W każ−
dej grupie wybierano do nagrody głównej 1
organizację i 1 osobę oraz przyznawano 2
wyróżnienia. I tak:

1) Pomoc społeczna: Stanisława Rymano−
wicz – TPD i Stowarzyszenie Hospicyjno Pa−
liatywne (nagrody) oraz Polski Czerwony
Krzyż i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – za−
rząd miejski (wyróżnienia)

2) Zdrowie, profilaktyka, bezpieczeń−
stwo publiczne: Iwona Rydzewska – LKP,

Maltańska Służba Medyczna (nagrody),
Płockie Stowarzyszenie Amazonki (wyróż−
nienie)

3) Sport, turystyka, rekreacja: Krystian
Jędryczka – Płockie Towarzystwo Szachowe
(nagrody) oraz Aeroklub Ziemi Mazowiec−
kiej i Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej (wyróżnienia)

4) Kultura, oświata, ochrona dziedzic−
twa narodowego: Ewa Lilianna Matusiak –
PSPKiB i Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół
Książki i Bibliotek (nagrody) oraz Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej i Klub Inteli−
gencji Katolickiej (wyróżnienia)

5) Technika, nauka, gospodarka, ochro−
na środowiska: Naczelna Organizacja Tech−
niczna (nagroda)

6) Organizacje III wieku, lokalne, hob−
bystyczne, inne: Hanna Sadecka, Marek
Gajewski i Stowarzyszenie Uniwersytetu
III Wieku (nagrody) oraz Polski Związek
Rencistów Emerytów i Inwalidów, Płocki
Klub Rozrywek Umysłowych „Relaks” (wy−
różnienia). 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie na−
gród odbyło się 19 stycznia w sali bankieto−
wej „Pan Tadeusz” przy ul. Kazimierza Wiel−
kiego 42. Nagrody zwycięzcom wręczył za−
stępca prezydenta Płocka Piotr Kubera.

(opr. na podst. CWOP rł)

Godni naśladowania 

Konkurs na nazwę pociągu został ogło−
szony z okazji uruchomienia połączenia
kolejowego na tej trasie. Aby wziąć
w nim udział należało przesłać drogą
elektroniczną propozycje nazwy pociągu
wraz z opisem proponowanej nazwy na
adres konkurs@mazowieckie.com.pl.
Prawie 300 osób usiadło nad kartkami pa−
pieru lub przed ekranem komputera i pi−
sało: „Herman”, „Krzywousty”, „Pło−
cek”, „Tumski”, „Mazurek”, „Mazo−
wszanka”. To tylko kilka z ponad 500
różnych propozycji. Zwycięską nazwę
zaproponowało pięć osób. Główna nagro−
da trafi jednak, do jednej. Kapituła kon−
kursowa wybrała Joannę Masiarz, która
jej zdaniem nadesłała najciekawsze uza−
sadnienie. 

– Po pierwsze, to krótki, nowoczesny
i łatwo wpadający do głowy wyraz, który
kojarzy się z naszym regionem – pisała
przyszła zwyciężczyni. – Po drugie, Ma−
zowsze, to przede wszystkim Płock, pier−
wsza stolica regionu i Warszawa, obecna
siedziba władz wojewódzkich. Mazowsze,
to mazovia, www.mazovia.pl, to przecież
oficjalna nazwa strony internetowej nasze−
go województwa. Regionalna strategia in−
nowacji dla Mazowsza, też nazywa się RIS
Mazovia. „Mazovia”, to też przecież zes−
pół pieśni i tańca ”Mazovia” działający
również w Płocku i wreszcie klub sporto−
wy: „KS Mazovia Płock”. Kolej na kolej.
Kolej na nowoczesność. Kolej na „Mazo−
vię!!!”. Pozostałe cztery osoby dostały na−
grody pocieszenia. (op. rł)

Krótki był żywot „Płocczanina”. Teraz pociąg relacji Warszawa
Wschodnia – Płock – Warszawa Wschodnia nosi nazwę

Mazovia

Patrol zatrzymał opla na ul. Łukasiewi−
cza w Płocku we wtorek, 15 stycznia po
godz. 19. Prowadził 24−letni płocczanin,
razem z nim jechało czterech innych mło−
dych mężczyzn (26 i 22 lata). Kierowca
nie miał ani prawa jazdy, ani dowodu re−
jestracyjnego pojazdu. W tej sytuacji po−
licjanci wezwali kolegów z drogówki
i wspólnie przeszukali auto. 

Między siedzeniem kierowcy a drzwia−
mi tkwiły: drewniany kij, który wyglą−
dem przypominał trzonek od siekiery,

przezroczysta gumowa pałka i pokrowiec
z jakimś podłużnym przedmiotem. Oka−
zało się, że to 1,5 metrowa maczeta z roz−
kładanym teleskopowym uchwytem, sze−
rokim metalowym ostrzem, zakończo−
nym potężnymi zębami. Kierowca tłuma−
czył, że trzonek od siekiery to tylko zwy−
kły kij, natomiast maczetę ot tak, bez
okazji, podarował mu kolega. Na pytanie,
w jakim celu wozi ze sobą takie przed−
mioty, nie umiał odpowiedzieć. 

– Będziemy wyjaśniać tę sprawę, prze−
słuchamy świadków i wówczas zadecydu−
jemy o dalszym naszym postępowaniu –
mówi nadkomisarz Jarosław Marzec
z zespołu dochodzeniowego w sekcji pre−
wencji KMP Płock. Wyjaśnia, że Ustawa
o broni i amunicji zakazuje posiadania
bez zezwolenia takich przedmiotów, jak
znaleziona w oplu maczeta. – Jeśli okaże
się, że ten mężczyzna nie miał pozwole−
nia, skierujemy sprawę do sądu grodzkie−
go – mówi nadkom. Marzec. (a) 

Kiedy policjanci z patrolu prewencji zatrzymywali do kontroli opla vectrę,
nie spodziewali się, że znajdą w aucie „podręczny arsenał”, w tym wielką,
rozkładaną, zębatą maczetę.

Opel z „wyposażeniem”

* W nocy (11 stycznia) na ul. Tumskiej
doszło do bójki między 5 osobami; ko−
bieta na chwilę straciła przytomność,
jej towarzysz ze złamanym nosem
i połamanymi zębami trafił do szpita−
la. 26−letniego sprawcę ustalono dzię−
ki zapisowi z monitoringu.

* W Brodach Dużych (gm. Mała Wieś)
zniknęło 70 metrów przewodu teleko−
munikacyjnego.

* Złodzieje włamali się do pustostanu
przy ul. Kwiatka i ukradli wyposaże−
nie.

* Pracownik parkingu strzeżonego przy
ul. Miodowej zgłosił znalezienie na te−
renie przedmiotu z antenką, podobne−
go do bomby. Przybyli na miejsce pi−
rotrechnicy stwierdzili, że była to an−
tena GPS z sześcioma akumulatorami.

* 12 i 13 stycznia kolejni dwaj nietrzeźwi
kierowcy (w Płocku i w Drobinie)
stracili prawa jazdy.

* W Zycku Polskim (gm. Słubice) seat to−
ledo najechał na leżącego wieczorem
na jezdni mężczyznę. Ofiara z połama−
nymi nogami i urazem głowy przewie−
ziona została do szpitala w Płocku.

* Między Wyszogrodem a Płońskiem (17
stycznia) o godz. 5.35 zderzyły się 2
samochody ciężarowe. Prawdopodob−
nie kierowca mercedesa stracił pano−

wanie nad pojazdem i uderzył w nad−
jeżdżającą z przeciwnego kierunku
scanię. Kierowca mercedesa został od−
wieziony do szpitala w Płońsku. Dro−
ga była zablokowana przez ponad 3
godziny.

* 18 stycznia po godz. 22 27−letni płoc−
czanin chciał skoczyć z mostu, jeżeli
policja nie przywiezie mu natych−
miast jego dziewczyny. Policja przy−
wiozła negocjatora, który przekonał
desperata do przejścia na bezpieczną
stronę barierki, a potem odwiozła go
do szpitala.

* Przy ul. Bielskiej dwaj złodzieje wła−
mali się (19 stycznia) do forda sierry,
skąd ukradli CB−radio, odtwarzacz,
klucze. Część łupów porzucili, widząc
nadbiegającego właściciela.

* Patrol SOK zatrzymał 4 mężczyzn (od
34 do 52 lat), którzy usiłowali wyrwać
z rampy kolejowej w Radiwiu 16−me−
trową szynę metalową.

* Włamywacze z mieszkania przy ul.
Kwiatka ukradli wyposażenie, łącznie
z podwieszanym sufitem.

* Na ul. Pszczelej (20 stycznia) 20−latek,
grożąc siekierą, zmusił 15−latka do od−
dania telefonu komórkowego.

* Z parkingu przed szpitalem wojewódz−
kim skradziono toyotę yaris. (j)

Kronika policyjna
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Główny Urząd Statystyczny informuje, iż:
1. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych

w grudniu 2007 r. w stosunku do listopada
2007 r. wzrosły o 0,3%. Wskaźnik ten służy
do ustalania kosztów kształcenia w Krajo−
wej Szkole Administracji Publicznej.

2. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w IV kwartale 2007 r. w stosunku do
III kwartału 2007 r. wzrosły o 1,6%. Podany
wskaźnik służy celom określonym w usta−
wie o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.

3. Średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r.
w stosunku do 2006 r. wyniósł 2,5%. Poda−
ny wskaźnik służy celom określonym
w ustawie o emeryturach i rentach z Fundu−
szu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw
domowych emerytów i rencistów w 2007 r.
w stosunku do 2006 r. wyniósł 3,0%. Poda−
ny wskaźnik służy celom określonym
w ustawie o emeryturach i rentach z Fundu−
szu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r.

w stosunku do 2005 r. wyniósł 3,5%. Poda−
ny wskaźnik służy celom określonym
w ustawie o emeryturach i rentach z Fundu−
szu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw
domowych emerytów i rencistów w 2007 r.
w stosunku do 2005 r. wyniósł 4,4%. Poda−
ny wskaźnik służy celom określonym
w ustawie o emeryturach i rentach z Fundu−
szu Ubezpieczeń Społecznych.

7. Ceny towarów nie żywnościowych
trwałego użytku w IV kwartale 2007 r.
w stosunku do III kwartału 2007 r. obniżyły
się o 0,2%. Podany wskaźnik wzrostu cen
służy celom określonym w ustawie o podat−
ku od spadków i darowizn.

8. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w IV kwartale 2007 r. w stosunku do
IV kwartału 1995 r. były wyższe o 106,5%.
Podany wskaźnik służy waloryzacji rekom−
pensat należnych za nie podwyższanie wy−
nagrodzeń i uposażeń w sferze budżetowej
oraz za utratę niektórych wzrostów lub do−
datków do emerytur i rent, które nie zostały
odebrane przez uprawnionych lub ich spad−
kobierców. GUS

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Ceny w górę Dobiegł końca największy kapitalny
remont w historii rafinerii w Możejkach.
Dzięki wykonanym pracom w istotny
sposób zmodernizowano istniejącą infra−
strukturę oraz odbudowano zniszczoną
przez pożar instalację.

Odbudowa Instalacji Destylacji Próż−
niowej (VDU), trwająca od lutego 2007
roku, zakończyła się w ostatnich dniach
grudnia ubr. W prace zaangażowane były
firmy projektowe i wykonawcze, głównie
z Litwy, Polski oraz Włoch. Istotne po−
dzespoły wykonane zostały w Rosji, na

Ukrainie i w Czechach. Po odbudowie
zniszczonej instalacji nastąpiło jej połą−
czenie z innymi, a następnie rozruch tech−
nologiczny. Moce przerobowe rafinerii
w Możejkach niebawem wrócą do pozio−
mu sprzed pożaru w październiku 2006
roku.

Uroczystość nowego otwarcia rafinerii
w Możejkach zaplanowano na 5 lutego.
Oprócz kierownictwa PKN Orlen weźmie
w niej udział minister gospodarki Republi−
ki Litwy Vytas Navickas oraz przedstawi−
ciele polskiego parlamentu. (j)

Możejki znów pracują

Koncepcję pasażu na Podolszycach Po−
łudnie, który w połowie przecina plac Pa−
derewskiego, stworzył płocki architekt
Leszek Narkowicz. Jej charakterystycz−
nym elementem jest podświetlony złotym
światłem ażurowy globus z fortepianem
w środku i posadzka w kształcie klawia−
tury. Koncepcję uszczegółowiła Pracow−
nia Architektoniczna Królikowski i Ja−
worski. Teraz powstał pierwszy etap pa−
sażu: od ul. Czwartaków do placu Pade−
rewskiego. Wykonawca zajął się odwod−
nieniem i oświetleniem terenu. Zbudował
ciąg pieszy z wydzielonym pasem dla ro−
werów oraz zatoczki, w których znajdą
się ławki. Wiosną nasadzi zieleń: klony,
tuje płożące i berberysy.

Zakończyła się także budowa pier−
wszego fragmentu pasażu na Podolszy−
cach Północ, który w przyszłości połączy
park Północny z rzeką Rosicą. Odcinek
od al. Armii Krajowej do parku Północ−
nego (wzdłuż ul. T. Kutrzeby) będzie
miał częściowo formę zieleńca, a czę−
ściowo deptaku z podwójnym szpalerem
drzew. Całość oświetlą niskie lampy.

Przewidziano także ścieżkę rowerową
i dwa placyki rekreacyjne. Projekt przy−
gotowała Marta Siodłak. Na efekt końco−
wy trzeba jednak poczekać do wiosny.
Wtedy wykonawca ustawi ławki i posa−
dzi zieleń.

Inwestycje zrealizowała firma Weresz−
czyński, która wygrała obydwa przetargi
ogłoszone przez Betek – inwestora za−
stępczego. Koszt budowy pierwszego
fragmentu pasażu to 2 mln 200 tys. zł,
drugiego – blisko 1 mln zł. 

Zadanie będzie kontynuowane w tym
roku. Na Podolszycach Północ pasaż połą−
czy ul. Grota Roweckiego i al. Armii Kra−
jowej. Na Podolszycach Południe – popro−
wadzi do Zagrody 2. W planach jest też
wykonanie projektu pasażu od al. Armii
Krajowej do Jaru Rosicy oraz od przed−
szkola do kościoła św. Wojciecha wraz
parkiem 27 Dębów, który będzie upamięt−
nieniem pontyfikatu Jana Pawła II. 

Na następne odcinki trzeba będzie po−
czekać do zakończenia budowy Galerii
Wisła, bloków Chemika i kościoła na Po−
dolszycach Północ. mk

Powstały pierwsze fragmenty pasażu, który docelowo połączy ko−
ścioły na Podolszycach Południe i Północ, prowadząc aż do rzeki
Rosicy

Fortepian w globusie

W styczniu i w lutym Mazowiecka Jed−
nostka Wdrażania Programów Unijnych
ogłosiła sześć konkursów w ramach Pro−
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL). Łącznie do rozdysponowania w ra−
mach naborów jest prawie 126 mln zł. Z po−
mocy skorzystają m.in. przedsiębiorcy,
bezrobotni, organizacje pozarządowe, jed−
nostki naukowe, uczniowie, studenci, dok−
toranci, szkoły prowadzące kształcenie za−
wodowe a także centra kształcenia usta−
wicznego.

Pierwszy konkurs to nabór w ramach
Priorytetu VII – Promocja Integracji Spo−
łecznej (Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja za−
wodowa i społeczna osób zagrożonych wy−
kluczeniem społecznym). Konkurs trwać
będzie do wyczerpania środków. Projekto−
dawcami mogą być wszystkie podmioty,
czyli ośrodki pomocy społecznej, powiato−
we centra pomocy rodzinie, regionalne oś−
rodki pomocy społecznej, przedsiębiorcy,
jednostki samorządu terytorialnego, pod−
mioty ekonomii społecznej, społeczności

lokalne, podmioty działające na obszarach
wiejskich i organizacje pozarządowe. Na
dofinansowanie tych projektów przezna−
czono ponad 21,6 mln zł.

Pięć kolejnych konkursów rozpoczyna
się od 1 lutego. Będą to: Poddziałanie
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (do−
finansowanie 13 mln zł), Poddziałanie
8.1.2 Wsparcie Procesów Adaptacyjnych
I Modernizacyjnych w Regionie (25 mln
zł), Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
(ponad 10 mln zł), Działanie 9.2 Podnie−
sienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego (ponad 41 mln zł) oraz
Działanie 9.3 Upowszechnienie Kształce−
nia Ustawicznego W Formach Szkolnych
(15 mln zł).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdra−
żania Programów Unijnych, w Warszawie,
ul. Jagiellońska 74, kod pocztowy 03 – 301
oraz na stronie internetowej www.mazo−
wia.eu. Opr. (j)

NOWE KONKURSY O POMOC UNIJNĄ

Prezesem zarządu powołanej na po−
czątku stycznia spółki ORLEN Transport
SA został Tomasz Grzela, który ostatnio
kierował największą na rynku gazu płyn−
nego firmą ORLEN GAZ. Prezes nowo
powołanej spółki ma na swoim zawodo−
wym koncie kilkanaście kluczowych dla
branży paliwowej projektów o wielomi−
lionowych budżetach. 

Celem priorytetowym nowej spółki jest
restrukturyzacja obszaru transportu
w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz
zwiększenie w ciągu 7 lat wolumenu
przewozów z prawie 3,4 mln m. sześć. do
ponad 6,1 mln m. sześć. w 2014 roku. 

Prezes ORLEN Transport nadzorował
będzie inwestycje związane z odtwarza−
niem majątku trwałego i wprowadzaniem
nowych rozwiązań informatycznych dla
systemu logistyki. Ich koszt to prawie 90
mln zł, przy założeniu, że największa
część inwestycji, ok. 20% zostanie po−
czyniona w latach 2008−2009. Zaplano−
wane działania i zaangażowane środki
pozwolą zapewnić wysoką efektywność
biznesową spółki, wykreować jej poten−
cjał ekonomiczno−finansowy i stworzyć

takie możliwości rozwoju działalności
przewozowej, by w efekcie osiągnąć po−
zycję lidera wśród polskich przewoźni−
ków towarów niebezpiecznych oraz wy−
soką, ugruntowaną pozycję na rynku eu−
ropejskim.

ORLEN Transport SA to spółka zależ−
na Koncernu. Została zarejestrowana 2
stycznia 2008 roku. PKN ORLEN posia−
da 65.460.141 akcji nowego podmiotu
o wartości nominalnej 1 PLN każda ak−
cja, stanowiących około 97,61% kapitału
zakładowego i 97,61% głosów na Wal−
nym Zgromadzeniu spółki. Opr. (j)

ORLEN Transport SA

Międzynarodowe Centrum Informa−
cyjno−Consultingowe organizuje 16 –
17 lutego we Lwowie Międzynarodową
Polsko−Ukraińską konferencję na temat
„Polska – Ukraina: sami budujemy
przyszłość”. Organizatorzy zaplanowali
następujące tematy: Aktualne informa−
cje handlowo−gospodarcze, Przepisy
eksportowo−importowe, W co warto in−
westować na Ukrainie, Perspektywy in−
westycji na Ukrainie. Będzie też możli−
wość bezpośrednich rozmów z przed−

stawicielami biznesu z obu krajów
i zwiedzenia Lwowa.

Program konferencji adresowany jest do
właścicieli i dyrektorów firm, instytucji i orga−
nizacji, specjalistów w zakresie marketingu
i handlu, osób planujących założenie przedsta−
wicielstwa, przedsiębiorstwa, filii na Ukrainie.

Koszt uczestnictwa 1.900 zł. Zakwaterowa−
nie (od 15 do 18 lutego) i obrady w hotelu
„Sputnik”, dojazd własny.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia
uczestnictwa pod tel. 00 38 (067) 506 01 10
(Wiktoria Święcicka), fax 00 38 (044) 455 99
99, e−mail vika@mail.zp.ua (j)

Handlujemy z Ukrainą
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Od początku stycznia inspektor
Grzegorz Jach z Komendy Głównej
Policji, z zawodu reżyser, w auli Ma−
łachowianki wyciska z młodych płoc−
czan siódme poty. Muszą doskonale
sprawdzić się jako aktorzy, bo sztuka
powinna trafić głęboko do świadomo−
ści równie młodej widowni, dla jakiej
jest przeznaczona. To rzecz o mrocz−
nym świecie narkotyków, który przy−
ciąga jak magnes, mami iluzjami
o kolorowym życiu, a potem każe
umierać swoim ofiarom… Młodzież
pokaże przedstawienie 4 lutego
w płockim teatrze.

Spektakl to pierwszy etap progra−
mu, zainicjowanego przez Komendę
Główną Policji, „PaT” (Profilaktyka
a Teatr), który wykorzystuje m.in.
dramę lub teatr w działaniu przeciwko
zjawiskom patologii społecznej.
„PaT’ zrealizowano już w kilku mia−
stach, m.in. w Radomiu. Wszędzie re−
alizacja przebiega podobnie. Najpierw
powstają dwa spektakle dla rodziców
i młodzieży. Aktorami jest młodzież
ze szkół działających na danym tere−
nie. Spektakl dla młodzieży poprze−
dzony jest ankietą, poświęconą roz−

poznawaniu zagrożeń zjawiskiem nar−
komanii na terenie konkretnej szkoły.
Oba przedstawienia kończy otwarta
dyskusja, prowadzona z uczestnikami
spotkania przez moderatora. I właśnie
pomysł na przykucie uwagi rodzica to
jeden z najciekawszych elementów
programu, o którym inspektor Jach
mówił w Płocku w maju ubr. Zainte−
resowanie wykazały wówczas zarów−
no Wydział Edukacji Urzędu Miasta
jak i Komenda Miejska Policji. Teraz
czas na realizację. 

Jedną z głównych ról – matki – za−
gra warszawska aktorka Katarzyna
Krakowiak, która też jest policjantką
i pracuje w Komendzie Głównej.
W trakcie spektaklu inspektor Jach
prowadzi z widzami dyskusję o skut−
kach „zaplątania się” w narkotykowe
doświadczenia. Płocka grupa ma stać
się liderem programu PaT na Mazo−
wszu. Powoli zainteresowanie PaT
rośnie. Płocka komenda od kilku ty−
godni odbiera telefony spoza miasta
od osób zajmujących się młodzieżą,
które chciałyby zaprosić zespół do
siebie. 

(rł)

Życie to nie teatr, ale teatr może pomóc w życiu. W Płocku rusza
niecodzienny program profilaktyczny na temat uzależnień, który
kończy z ulotkami i nudnymi pogaduchami

Profilaktyka a Teatr

Do tradycji Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Płocku należą
koncerty noworoczne, na których ucznio−
wie tej szkoły prezentują swoje umiejęt−
ności: wokalne, taneczne, gry na instru−
mentach. W przedsięwzięcie to zaanga−
żowani są nauczyciele zajęć ogólnoksz−
tałcących i muzyki. 

Na powitanie 2008 roku przygotowali
przedstawienie pt. ,,Królowa Śniegu” na
motywach baśni H.Ch. Andersena, w reży−
serii Marzeny Majtczak i Iwony Mielni−
kow, w opracowaniu muzycznym Dariusza
Łaniewskiego i Lidii Rogalskiej. Na instru−
mentach zagrają uczniowie klas V i VI,

przygotowani przez Piotra Kelma, Iwonę
Basiewicz i Annę Radomską. Scenografię
przygotowały: Joanna Zaręba i Marlena
Kozińska. W roli tytułowej wystąpi Roksa−
na Dąbkowska – uczennica klasy IV, w ro−
li Gerdy – Joanna Magierska z klasy IV,
a w Kaya wcieli się uczeń klasy V – To−
masz Leszczyński. W pozostałych rolach
wystąpią uczniowie klasy IV, II i I. 

Przedstawienie muzyczne odbędzie się
5 lutego o godz. 17 w sali koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul.
Kolegialnej 23. Wszystkich zaintereso−
wanych „Muzyczna” serdecznie zapra−
sza. Wstęp wolny. W.M.

Muzyczna Królowa Śniegu 

Przez trzy dni (17−19 stycznia) holl
w Szkole Podstawowej nr 22 na Podolszy−
cach Południe był jednym wielkim poligo−
nem doświadczalnym, a to za sprawą wy−
stawy przygotowanej przez Centrum Nauki
Kopernik. Na 18 stanowiskach z naukowy−
mi zabawami i doświadczeniami z różnych
dziedzin nauki: fizyki, optyki, chemii, bio−
logii czy matematyki można było, m.in. zo−
baczyć „na żywo” Krzywą Gaussa i Twier−
dzenie Pitagorasa, nie tylko jako wzór ma−
tematyczny, ale jako ruchomy obraz. Były
testy na refleks, spostrzegawczość, okulary,
które powodowały, że świat był „na opak”
oraz zestaw łamigłówek logicznych dla wy−
trwałych. Wszystko zostało przygotowane
tak, by zwiedzający mogli samodzielnie,
całkowicie bezpiecznie eksperymentować
i dzięki temu zrozumieć dane zjawisko. Ty−
tuł wystawy – Eksperymentuj! – mówił sam

za siebie. – Chcemy pokazać, że można sa−
memu robić doświadczenia, że nauka nie
jest nudna, że może być świetną zabawą
– zapewniał Bartosz Stodulski z toruńskie−
go „Kopernika”. – Tutaj pokazujemy ją
w prosty, a jednocześnie głęboki, sposób. 

To wystawa objazdowa – jej premiera
odbyła się w czerwcu 2006 roku na Pikni−
ku Naukowym w Warszawie, gdzie w cią−
gu jednego dnia odwiedziło ją kilkanaście
tysięcy osób, m.in. Iwona Blank – nauczy−
ciel z SP nr 22. – Byłam razem z moimi
dziećmi, które świetnie się bawiły i posta−
nowiłam ją ściągnąć do Płocka – wspomi−
na. Czekali rok, ale było warto. 

– Wystawa jest jedna. Szkół kilkanaście
tysięcy, więc trzeba czekać w kolejce. Poza
tym wyjeżdżamy z nią za granicę, m.in. do
Brna i Barcelony – tłumaczy Stodulski.
Niech żałują ci, co nie byli. (rł)

Czy można przybić bananem gwoździa, samemu zrobić animację
w 10 minut, uciskać własną dłonią pulsujące serce? Odpowiedź
brzmi: tak. 

Eksperymentuj!

„Bajkowy posąg” z 2007 roku

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Jubileusz 25−lecia obchodziło 16 stycz−
nia Miejskie Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 31. 

Jak na „Bajkę” przystało – bo taką naz−
wę nosi przedszkole – były przedstawie−
nia bajek oraz pokazy współczesnej mo−
dy bajkowej w wykonaniu dzieci. Absol−
wenci 25−latki zaprezentowali pokaz tań−
ca towarzyskiego. 

Tego dnia siedmiu nauczycieli, w tym
dyrektor placówki – Beata Poprawa,
otrzymało nagrody specjalne Prezydenta
Miasta z okazji jubileuszu.

25 lat temu przedszkole zaczynało na
ul. Piaska, w 1994 r. przeniosło się do
obecnej siedziby przy ul. Szarych Szere−

gów 32, zwiększając jednocześnie liczbę
oddziałów z dotychczasowych dwóch do
ośmiu. 

W 1996 r. powstał tu oddział integra−
cyjny dla dzieci niepełnosprawnych ru−
chowo i z niepełnosprawnością intelektu−
alną. Powstaje też Międzyprzedszkolna
Biblioteka Przyrodnicza. W 2000 r. licz−
ba oddziałów zmniejsza się do 5.
W 2004 r. przedszkole nawiązuje współ−
pracę z Fundacją ABC XXI – znaną z ak−
cji „Cała Polska czyta dzieciom”. Obec−
nie w MP nr 31 prowadzone są zajęcia
z rytmiki, tańca towarzyskiego, nauka ję−
zyka angielskiego i zajęcia z logopedą
i pedagogiem rewalidacyjnym. (rł)

25−letnia Bajka
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Coraz częściej patrolujące samocho−
dy Straży Miejskiej zamieniają się
w darmowe taksówki dla bezdomnych
i nietrzeźwych, których odwozimy do
izby wytrzeźwień lub do domu. 

Tylko w okresie od 17 grudnia
2007 r. do 9 stycznia 2008 r. wobec
osób nietrzeźwych i bezdomnych pod−
jęliśmy 32 interwencje, przy czym 3
osoby przekazane zostały nam przez
załogę karetki pogotowia, gdyż lekarz
stwierdził, że nie nadają się do szpita−
la tylko do izby wytrzeźwień. W 9
przypadkach patrol odebrał nietrzeź−
wych od pracowników szpitala, tyle
samo osób zabranych zostało z ulicy
i odwiezionych na ul. Medyczną. Na−
tomiast w 5 przypadkach patrol SM
odwoził nietrzeźwych do ich miejsca
zamieszkania. 

Dla przykładu: 7 stycznia br. na ul.
Łomżyńskiej, podczas kontroli terenu,
patrol SM znalazł leżącego na ziemi
owiniętego w koc nietrzeźwego męż−
czyznę. Ponieważ strażnicy nie mogli
nawiązać z nim kontaktu słownego
oraz wyczuwalna była silna woń alko−
holu patrol wezwał pogotowie ratunko−
we, które zabrało mężczyznę do szpita−
la. Tego samego dnia, czyli 7 stycznia
br. patrol SM na ul. Bielskiej znalazł
nietrzeźwego z widocznymi obrażenia−
mi ręki i głowy. Mężczyzna zabrany
został przez pogotowie do szpitala. We
wtorek, 8 stycznia br. wysłany przez
dyżurnego patrol SM na ul. Płoskiego
znalazł nietrzeźwego mężczyznę z wy−
raźnymi urazami głowy. Wezwane na
miejsce pogotowie ratunkowe zabrało
mężczyznę do szpitala. 

Bezdomni

Wobec osób bezdomnych strażnicy
podejmowali interwencje 60 razy. 

W jednym przypadku przejęliśmy
nietrzeźwego bezdomnego od pogoto−
wia ratunkowego, dwóch zabraliśmy
ze szpitala, do 4 osób strażnicy wezwa−
li karetkę, która odwiozła je do szpita−
la. W okresie tym strażnicy aż 30 razy
odwozili osoby bezdomne nietrzeźwe
na ul. Medyczną. Natomiast 6 osób
trzeźwych, na ich własne żądanie, za−

wieźli do schroniska dla bezdomnych,
a 17 osób odmówiło skorzystania z po−
mocy MOPS−u. 

Odwożenie nietrzeźwych mieszkań−
ców miasta do izby wytrzeźwień lub
do domu to jedne z najczęstszych in−
terwencji (zaraz po nieprawidłowym
parkowaniu), do jakich wzywani są
płoccy strażnicy miejscy. Sytuacja
staje się kuriozalna, bo zwłaszcza
w okresie jesienno – zimowym, gdy
robi się chłodno, samochody SM za−
mieniają się w darmowe taksówki dla
pijanych. Na dodatek ci pasażerowie
nie muszą za przejazd zapłacić ani
złotówki. Takie są przepisy. Nie ma−
my bowiem prawa wystawić nietrzeź−
wemu rachunku za to, że go odstawi−
my pod sam dom. Możemy natomiast
wystawić mandat, jeśli powoduje
zgorszenie w miejscu publicznym. Ile
podatników kosztują takie przejazdy?
Trudno policzyć, bo działania są wli−
czone w koszty funkcjonowania Stra−
ży Miejskiej. 

Należy pamiętać, że sam stan nie−
trzeźwości nie jest wykroczeniem.
Straż musi natomiast interweniować,
gdy nietrzeźwy stwarza zgorszenie,
jest agresywny wobec innych lub grozi
mu np. zamarznięcie. Do osoby takiej
wzywane jest pogotowie ratunkowe
– jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub
życie. Natomiast w innych przypad−
kach, kiedy jest tylko pijany, mamy
obowiązek odwieźć go do izby wy−
trzeźwień lub pod wskazany przez nie−
go adres. 

Ponad 80 procent mężczyzn odwo−
żonych do izby wytrzeźwień jest do−
brze znanych funkcjonariuszom SM.
Niektórych nawet trzy, cztery razy
w ciągu tygodnia odwozimy na ul. Me−
dyczną. Każda tego typu interwencja
zajmuje patrolowi godzinę, czasem
dłużej. Niekiedy też strażnicy muszą
dobrze się natrudzić, żeby wsadzić
osobę nietrzeźwą do samochodu. Każ−
da taka interwencja to brak patrolu
w miejscu, w którym naprawdę może−
my być potrzebni. 

J. Głowacka
(rzecznik prasowy SM)

Strażnicy 
w roli taksówkarzy

Nadmierna prędkość to główny powód
wypadków i kolizji na drogach Płocka
i powiatu. Liczba tych zdarzeń w 2007 ro−
ku była wyższa niż rok wcześniej. Poli−
cjanci z drogówki zapowiadają: koniec
z pouczeniami dla piratów, będziemy sto−
sować najsurowsze sankcje! 

Statystyki nie kłamią – jest gorzej niż było.
Lubimy jeździć szybko, z fantazją, nie zwa−
żając na przepisy, warunki pogodowe, ani na−
wet na fatalny stan dróg. Tak, jakby kierow−
cy ufni w swoje auta w ogóle nie mieli świa−
domości, że to od ich rozsądku zależy życie
i zdrowie ich samych, pasażerów czy innych
uczestników ruchu. W roku 2007 w Płocku
i powiecie wydarzyło się 407 wypadków (w
2006 r. – 392) – wzrost o 3,8 proc. Rannych
w nich zostało w nich 515 osób (w 2006 r. –
516), 51 straciło życie (w 2006 r. – 47). 

Główne przyczyny tych zdarzeń to: nie−
bezpieczna prędkość (143 wypadki); nieu−
dzielanie pierwszeństwa przejazdu (120);
nieprawidłowe omijanie, wymijanie, wy−
przedzanie (63). 

Ponad połowa wypadków (54,3 proc.)
miała miejsce na drogach powiatu, poza mia−
stem. Najniebezpieczniej pod tym względem
było w gminach: Bielsk (27), Bodzanów
(21), Wyszogród (20), Radzanowo (19). Naj−
mniej wypadków było w gminach: Bulkowo
(8), Słubice i Nowy Duninów (po 10). 

Kolizje 

Tych odnotowano w Płocku i powiecie
2380, o 183 (8,3 proc.) więcej niż w roku
2006. Kolizji zdecydowanie więcej było
w samym Płocku – 1530, na terenie powiatu
– 850. Drogówka tłumaczy te dysproporcje
dużo większym ruchem pojazdów i zagęsz−
czeniem w mieście niż poza nim. W rankin−
gu najbardziej niebezpiecznych płockich ulic
prym wiedzie Wyszogrodzka (14 wypad−
ków, 183 kolizje), tuż za nią jest al. Piłsud−
skiego (15 wypadków, 112 kolizji), potem
Bielska (14 wypadków, 111 kolizji) i Do−
brzyńska (11 wypadków i 41 kolizji). 

Najczęstsze przyczyny kolizji to: nieu−
dzielanie pierwszeństwa przejazdu, niedosto−
sowanie prędkości do warunków panujących
na drodze, nieprawidłowe wyprzedzanie,
omijanie. 

Nietrzeźwi

Jest lepiej, ale nie całkiem dobrze. W ro−
ku 2006 funkcjonariusze z ruchu drogowe−

go przyłapali 1310 nietrzeźwych kierow−
ców, a w roku ubiegłym – 835, czyli o 36
proc. mniej. – Tu zadziałał najwyraźniej
strach przed konsekwencjami, bo w ubieg−
łym roku wprowadzony został obligatoryjny
obowiązek zatrzymywania pojazdów na po−
czet przyszłej kary, jeśli kierujący są po al−
koholu – mówi naczelnik sekcji ruchu dro−
gowego podinspektor Paweł Bednarek. –
No i fakt, że działają już sądy 24−godzinne,
też chyba trochę powstrzymuje kierowców
przed prowadzeniem po pijanemu.

W roku 2007 policjanci z płockiej dro−
gówki zatrzymali 269 uprawnień do kiero−
wania pojazdami i 999 dowodów rejestra−
cyjnych. Nałożyli 11.849 mandatów kar−
nych i sporządzili 694 wnioski o ukaranie. 

– Z analizy wyraźnie wynika, że najczęst−
szą przyczyną wypadków i kolizji jest nad−
mierna prędkość – podsumowuje naczelnik
Bednarek. – Dlatego w tym roku będziemy
nasilać akcje pod kryptonimem „Pręd−
kość”, w których maksymalnie wykorzysta−
my wszelkie urządzenia pomiarowe, w tym
nowy wideorejestrator. Naczelnik dodaje,
że pirat drogowy nie może liczyć, że „jakoś
mu się upiecze”. – Żadnych upomnień za te−
go typu przewinienia, będziemy stosować
najsurowsze przewidziane przepisami kary
– uprzedza. 

Kierowcy muszą liczyć się również
z tym, że podczas kontroli policjanci uważ−
niej sprawdzą ich auta pod kątem stanu
technicznego i będą eliminować pojazdy
niesprawne, stanowiące poważne zagroże−
nie dla uczestników ruchu. 

Drogi

Funkcjonariuszy z drogówki niepokoi
stan nawierzchni dróg i ich oznakowanie.
Dlatego podinspektor Bednarek zapowiada,
że silniej niż dotychczas będzie naciskał na
zarządców dróg, by szybciej i sprawniej
usuwali zgłaszane im przez policję niepra−
widłowości. 

– Jako pierwszą zajmiemy się drogą woje−
wódzką nr 568 – zapowiada Paweł Bedna−
rek. – Jej odcinek między Ciółkowem a Go−
ślicami stanowi objazd dla ciężarówek po−
wyżej 16 ton. Tyle, że to droga nienormatyw−
na: za wąska, ze złą nawierzchnią i nierów−
nymi poboczami. Wielokrotnie w ub. roku
zwracaliśmy się do Wojewódzkiej Dyrekcji
Dróg, żeby to znormalizowała, ale efektów
nie ma. Tym razem nie odpuścimy. (a)

Drogówka 
podsumowała rok 
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Piją alkohol, sięgają 
po narkotyki, popełniają
przestępstwa. Nieletni. 
Przez cały rok zajmuje się 
nimi zespół ds. nieletnich
i patologii w sekcji prewencji
Komendy Miejskiej Policji
w Płocku. Właśnie podsumował
rok 2007. Nieletni byli
sprawcami 3,1 proc.
wszystkich przestępstw, 
które zaistniały na terenie
podległym KMP Płock.
Liczba przestępstw z udziałem
najmłodszych spadła, 
ale coraz więcej osób 
z tej grupy wiekowej sięga 
po narkotyki i trunki. 

Przestępczość

W 2007 roku na terenie miasta i po−
wiatu 133 czyny karalne zostały po−
pełnione przez 216 nieletnich (rok
wcześniej 247 czynów karalnych do−
konało 187 nieletnich). Z tej liczby:
99 czynów zostało popełnionych
przez 152 nieletnich w Płocku i 34
czyny 64 nieletnich popełniło w po−
wiecie płockim.

Najczęściej dopuszczali się: kra−
dzieży – 42, rozbojów i wymuszeń
rozbójniczych – 15, bójek i pobić –
13, spowodowania uszczerbku na
zdrowiu – 13.

Nieletni sprawcy to głównie osoby
w wieku 13−16 lat (216 osób), dzie−
ciaków poniżej 13. roku życia było
16. W starszej grupie przestępstwa
popełniali zdecydowanie częściej
chłopcy (182). Kolejna statystyka do−
tyczy sposobu działania nieletnich
przestępców: 82 czynów dokonali po−
jedynczo, 16 wspólnie z osobą doro−
słą, 24 wspólnie z drugim nieletnim,
28 w grupie 3−osobowej i większej
mieszanej, 17 w grupie 3−osobowej
i większej, gdzie byli wyłącznie nie−
letni. 

W ubiegłym roku policja potwier−
dziła 13 przypadków przemocy
w szkołach. Prawie wszystkie miały
miejsce w gimnazjach. Np. w jed−
nym z nich prawie przez dwa miesią−
ce 14−latek zastraszał o rok młodsze−
go kolegę i biciem zmuszał do prze−
kazywania mu pieniędzy. W tej sa−
mej szkole we wrześniu dwie 14−let−
nie dziewczyny tak pobiły starszą
o rok koleżankę, że trafiła ona do
szpitala na oddział chirurgiczny.
W jednym z gimnazjów w powiecie
w trakcie lekcji 13−latek rzucił się na
innego chłopca i uderzał jego głową
o ścianę.

Alkoholizm

Zespół do spraw nieletnich zanali−
zował także zjawiska patologii spo−
łecznej wśród nieletnich. Bardzo nie−

pokojące jest to, że po alkohol młodzi
ludzie sięgają coraz chętniej.

– I to przy wzrastającej aprobacie
dorosłych – mówi komisarz Violetta
Przybysz z zespołu ds. nieletnich.
– Dorośli akceptują picie piwa przez
swoje dzieci, ich nocne wypady do lo−
kali. W wielu domach alkohol jest
nieodłącznym atrybutem codziennego
życia. 

Jakie są przyczyny, że coraz młodsi
piją?

– Wynika to m.in. z łatwości naby−
wania alkoholu, traktowania alkoholu
jako „rozweselacza” i symbolu doro−
słości – wylicza komisarz Przybysz.
– W ostatnich latach znacznie zwię−
kszyła się w Płocku liczba pubów,
ogródków piwnych, które stały się
ulubionym miejscem spędzania czasu
wolnego.

W statystykach policji za rok 2007
wygląda to tak: pod wpływem alkoho−
lu ujawniono 167 nieletnich (w 2004r.
– 84, w 2005 r. – 90, w 2006 r. – 109),
43 trafiło do izby wytrzeźwień, 17
nietrzeźwych nieletnich przyjęto do
Izby Dziecka. 

Na terenie miasta i powiatu organi−
zowane są akcje, mające na celu eli−
minowanie nielegalnego handlu alko−
holem oraz sprzedawanie alkoholu
osobom nieletnim. 

Narkomania

Jak wynika z wiedzy płockiej poli−
cji, narkotyków zażywa w sumie 2020
osób, z czego ok. 100 to już uzależnie−
ni. W poszczególnych grupach wieko−
wych wygląda to tak: do 17 lat – 220,
18 – 20 lat – 800, 21 –25 lat – 700, po−
wyżej 25 lat – 300. 

Wśród płockiej młodzieży najpopu−
larniejszym narkotykiem jest marihua−
na, czasami mieszana z innymi sub−
stancjami dla wzmocnienia efektu
odurzającego. Uczniowie i studenci
chętnie też sięgają po amfetaminę,
modne jest wzmacnianie się za jej po−
mocą przed różnymi sprawdzianami,
czy egzaminami.

Na terenie działania KMP w 2007r.
odnotowano i procesowo udokumen−
towano 148 przestępstw narkotyko−
wych. Dla porównania: w 2003 r. było
ich 38, w 2004 r. – 86, w 2005 r.– 186,
w 2006 r. – 139. 

Płocka policja angażuje się w wiele
przedsięwzięć prewencyjnych, po−
przez które chce promować zdrowy
styl życia. Są to zarówno spotkania
i pogadanki z młodzieżą i rodzicami,
podczas których mówi się głównie
o prawnych konsekwencjach „zaba−
wy” z narkotykami, jak i imprezy
o charakterze kulturalnym czy sporto−
wym. Wielką dyskusję wśród ucz−
niów ma wywołać przygotowany
przez Komendę Główną Policji pro−
gram Profilaktyka a Teatr. W ub. ro−
ku w Płocku zaczęły się próby do
sztuki „Blackout”, adresowanej do
gimnazjalistów i licealistów. Jej pre−
miera odbędzie się 4 lutego na de−
skach płockiego teatru. (a)

Nasze dzieci kochane

Kiedy Patrycja Salamon zadzwoniła do
naszej redakcji byliśmy przekonani, że
jest ona nauczycielką, która chce promo−
wać młode, bo istniejące od września
2007 roku, liceum.

Dopiero na miejscu okazało się, że Pa−
trycja to uczennica I klasy i jednocześnie
przewodnicząca 5−osobowego składu Sa−
morządu Uczniowskiego (obok niej są
w nim jeszcze: Kuba, Justyna, Rafał
i Piotr), którzy na umówione spotkanie
stawili się w komplecie. Po co? Aby pro−
mować swoją szkołę wśród uczniów
ostatnich klas gimnazjów i ich rodziców.
Kiedy mocno zaskoczony zapytałem
„dlaczego oni?” zgodnie odpowiedzieli:
Nam łatwiej będzie dotrzeć do naszych
młodszych kolegów. Dobra opinia o szko−
le w naszych ustach zabrzmi zapewne dla
nich wiarygodnie. Stąd pomysł na kon−
takt z prasą oraz na organizację wiosen−
nych spotkań w gimnazjach. Wszyscy,
równie zgodnie, zapewniają, że to ich od−
dolna inicjatywa i czynią to z własnej, nie
przymuszonej, woli.

Skąd ta dobra opinia?

– Szkoła jest mała. Nauczyciele dosko−
nale nas znają. Nasze mocne i słabe stro−
ny. Jeśli mamy jakieś problemy, starają
się pomóc nam je rozwiązać – mówi Ju−
styna. Młodzi ludzie przyznają, że nau−
czyciele chętnie zostają po lekcjach, aby
wytłumaczyć niezrozumiałe kwestie z za−
jęć. Podobnie jest z dyrektor Małgorzatą
Dąbrowską – dostępną dla uczniów
o każdej porze dnia. Nie mówiąc o psy−
chologu i pedagogu. Uczniowie cenią so−
bie takie bliskie kontakty, ciepłą atmosfe−
rę i wyczuwalny szacunek dorosłych.
Luźna atmosfera, nie oznacza jednak luź−
nego podejścia do nauki. Tu panuje że−
lazna dyscyplina i wysokie kryteria ocen.
Ale to nie przeraża, kiedy wiadomo, że
można rozwijać swoje umiejętności i za−
interesowania, kiedy pomysły uczniów są
nie tylko wysłuchiwane, ale i wprowa−
dzane w czyn. – Ja prowadzę w szkole
klub gier bitewnych. Zorganizowaliśmy

już jeden turniej, planujemy kolejny –
mówi Piotr. – W planach mamy wyjazdy
na zagraniczne warsztaty językowe – do−
daje Patrycja. 

Akademickość

Jak już wspominałem liceum powstało
jako placówka publiczna, nieodpłatna
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawo−
dowej, która zapewnia jej wszelkie
wsparcie. Część nauczycieli to wykła−
dowcy akademiccy. Licealiści mogą ko−
rzystać z uczelnianej biblioteki, pracowni
komputerowych, sal do nauki języków.
Podchodzą razem ze studentami do ko−
lokwiów, uczestniczą w wykładach i za−
jęciach dla studentów. Założenie było ta−
kie, żeby uczniowie mogli poczuć klimat
uczelni, a szkoła trzymała akademicki
poziom. Szkoła mieści się w budynku
PWSZ przy pl. Dąbrowskiego. Uczy się
w niej 45 uczniów, w dwóch klasach; ma−
tematyczno−informatycznej (z rozszerzo−
ną matematyką, fizyką i informatyką)
oraz humanistyczno−językowej (więcej:
języka polskiego, angielskiego, francu−
skiego i historii). Wśród dodatkowych,
bezpłatnych zajęć są m.in.: taniec towa−
rzyski, siatkówka, pływanie, aerobik. 

Prowadzone są dodatkowe lekcje przy−
gotowujące do matury oraz tzw. zajęcia
olimpijskie, podczas których najzdolniej−
si uczniowie trenować będą przed kon−
kursami. Z takich kursów korzysta Piotr,
który przeszedł do drugiego etapu kon−
kursu Wiedzy o Społeczeństwie i ma
szansę na finał. Dla jednego z uczniów
szkoła zorganizowała indywidualny pro−
gram nauczania z informatyki, gdy oka−
zało się, że swoimi umiejętnościami bije,
nie tylko rówieśników ale i studentów, na
głowę. 

Jakie trzeba spełnić kryteria, żeby się
dostać? – Bardzo wysokie; dobre oceny
i duża ilość punktów z egzaminu końco−
wego. – mówi Rafał. – Ale warto – przyz−
nają zgodnie wszyscy. Szkołę można od−
wiedzić w internecie na www.lice−
um.pwszplock.pl. (rł)

Akademickie Liceum przy PWSZ to szkoła niezwykła nie tylko przez
zawarty w nazwie przymiotnik, ale również dlatego, że tu ucznio−
wie sami dbają o promocję szkoły

Szkoła spełnionych marzeń
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W związku ze zbliżającymi się feriami zi−
mowymi Straż Miejska rozpoczęła działania,
mające na celu zapewnienie bezpiecznego
wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie
miasta. 

Strażnicy z Referatu Szkolno−Edukacyj−
nego SM już od początku stycznia prowa−
dzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną,
mające na celu uświadomienie dzieciom za−
grożeń, z jakimi mogą się spotkać np.: zaba−
wy na „dzikich” lodowiskach i górkach sa−
neczkowych, kontakt z osobami nieznajo−
mymi, ze zwierzętami bezpańskimi lub po−
zostawionymi bez opieki, niebezpieczeń−
stwa na drodze, używanie urządzeń elek−
trycznych, gazowych itp. 

Istotą prowadzonych zajęć pn. „Bezpieczne
ferie” w przedszkolach i szkołach podstawo−
wych jest uświadomienie dzieciom, iż z pozo−
ru beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy
łyżwach mogą być niebezpieczne, jeśli będą
się one odbywać w miejscach do tego nie
przeznaczonych, np. blisko drogi, zbiornika
wodnego. Strażnicy przekazują również dzie−
ciom wiedzę na temat: gdzie szukać pomocy
w przypadku wystąpienia zagrożenia, a także
jak korzystać z numerów alarmowych.

Dodatkowo w okresie ferii Patrol Szkolny
obejmie kontrolą miejsca gromadzenia się
dzieci i młodzieży takie jak: place zabaw,
parki, rejony klubów osiedlowych, klatki
schodowe.

W ramach stałej współpracy z klubem
osiedla Łukasiewicza oraz Miejskim Ośrod−
kiem Pomocy Społecznej zostaną przeprowa−
dzone zajęcia w klubach i w świetlicach śro−
dowiskowych w zakresie bezpiecznych za−
chowań podczas zabaw w trakcie wypoczyn−
ku zimowego.

Po przeprowadzonych zajęciach dzieci
otrzymują do kolorowania obrazki, przedsta−
wiające np. właściwe zachowania podczas
zabawy. 

Patrole Straży Miejskiej 

Na wolne od nauki 2 tygodnie strażnikom
wyznaczono dodatkowe zadania. Zwrócą oni
szczególną uwagę na miejsca, w których mo−
gą bawić się dzieci m.in. rejon. ul.: Parowa,
Wzgórze Tumskie, Zalew Sobótka. Poprzez
prowadzone kontrole Straż chce wyelimino−
wać „dzikie” lodowiska i górki saneczkowe,
które mogą stać się przyczyną tragedii. Wie−
czorem strażnicy wyczuleni będą na ograni−
czenie kradzieży, rozbojów, wymuszeń, spo−
żywania alkoholu przez nieletnich oraz akty
wandalizmu, w szczególności w klatkach
schodowych.

W rejonach placów zabaw i klubów osie−
dlowych nasilonych kontroli pomiaru prędko−
ści mogą spodziewać się kierowcy. Strażnicy
przypilnują też porządku w autobusach komu−
nikacji miejskiej i na przystankach.

W przypadku nagłego ataku zimy, z dużą
intensywnością opadów, Straż Miejska kol−
portować będzie plakaty i ulotki, przypomi−
nające właścicielom i zarządcom nierucho−
mości o ciążących na nich obowiązkach
w zakresie odśnieżania. 

W zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
spędzającym ferie w mieście, włączyć się
muszą rodzice. Stąd apel Straży do nich:

Drodzy rodzice!!! W czasie ferii nie unik−
niecie konieczności pozostawienia dzieci sa−
mych. Dlatego też powinniście ostrzec dziec−
ko przed grożącym mu niebezpieczeństwem
i uczulić na pewne formy zachowań. 

Po pierwsze – Porozmawiajcie z dziec−
kiem o jego zabawach na podwórku. Rozba−
wione dzieci zapominają często o podstawo−
wych zasadach bezpieczeństwa. Należy przy−
pomnieć dzieciom, że górki, wzniesienia,
kopce usytuowane w pobliżu jezdni lub osie−
dlowych dróg stanowią ogromne niebezpie−
czeństwo. Wskażmy dziecku w pobliżu do−
mu te miejsca, w których można się bawić
bezpiecznie bez opieki dorosłych (boiska
szkolne, ogródki jordanowskie). 

Po drugie – Trzeba wytłumaczyć dziecku,
dlaczego nie wolno otwierać drzwi i wpuszczać
do domu osób obcych, nawet tych, których wy−
gląd wzbudza zaufanie. Należy uczyć dzieci,
by na odgłos dzwonka lub pukania spojrzały
przez wizjer i sprawdziły, kto stoi za drzwiami.
O każdej wizycie nieznajomego dziecko po−
winno Was powiadomić. Dzieci powinny pa−
miętać, że jeśli będą wychodzić z domu na pod−
wórko powinny wyłączyć gaz i urządzenia
elektryczne. Pozostawienie zapalonego palnika
pod czajnikiem z wodą lub nie wyłączonego
żelazka może spowodować pożar mieszkania. 

Po trzecie – Dzieci w czasie przerwy w na−
uce wybierają się do klubu osiedlowego, do−
mu kultury, muzeum, na wystawy lub impre−
zy kulturalne. Najczęściej korzystać będą ze
środków komunikacji miejskiej, dlatego też
należy im wytłumaczyć, że nie powinni na
przystankach autobusowych wyjmować
i przeliczać pieniędzy, chwalić się telefonem
komórkowym. Rodzice zaproponujcie dziec−
ku, żeby dokumenty, pieniądze i telefon roz−
łożyli po różnych kieszeniach ubrania. Dzie−
ci powinny wiedzieć, że w razie zaczepki po−
winny o pomoc prosić osoby starsze. 

Po czwarte – Rodzice powinni zdawać so−
bie sprawę, że w czasie ferii dzieci, a szcze−
gólnie młodzież szkolna, mogą być bardziej
narażeni na pokusę zażycia narkotyków. Po−
winniście wiedzieć, gdzie i w czyim towarzy−
stwie wasze dzieci spędzają wolny czas. Pier−
wszym takim sygnałem, że dziecko mogło
mieć kontakt z narkotykami jest zmiana za−
chowania i wyglądu, rozszerzone albo niena−
turalne zwężone źrenice, nerwowość i unika−
nie jakichkolwiek rozmów, późne powroty
do domu. JG

Aby ferie były bezpieczne

Zmieni się sposób użytkowania parteru
budynku – zamiast mieszkań będą tam
usługi. Cała kamienica będzie rozbudowa−
na i wyposażona w nowe instalacje wew−
nętrzne: elektryczną, c.o., wody, kanaliza−
cji sanitarnej, gazu. Wyremontowane zo−
stanie przyłącze kanalizacji deszczowej.
16 stycznia plac budowy przekazany zo−
stał wykonawcy, który na realizację zada−
nia ma czas do końca listopada br.

W odnowionym budynku będą dwa
lokale mieszkalne o pow. 89,22 m2

i 75,55 m2 oraz usługowy o pow. 91,58 m2

na parterze. Projekt budowlany i wyko−
nawczy remontu i rozbudowy został
opracowany przez Zakład Projektowania

i Usług Technicznych ”ARKON−B” inż.
Zdzisława Brzeskiego z Płocka.

Kamienica przy Starym Rynku 9 zo−
stała wzniesiona przed rokiem 1813.
Została wpisana do rejestru zabytków
dawnego województwa płockiego. Po
pożarze (w czerwcu 1997 roku) w roku
1998 zostały wykonane prace zabez−
pieczające, z budową nowego dachu
oraz podziałów kondygnacyjnych. Od
1997 roku obiekt nie jest użytkowany,
mimo to zachował się w stosunkowo
dobrym stanie, pozwalającym na wy−
konanie remontu kapitalnego, połączo−
nego z odpowiednią modernizacją
i adaptacją. (j)

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS podpisała 3 stycznia umowę
z płocką firmą ”Rem−Bud” na modernizację kamienicy przy Sta−
rym Rynku 9

Będzie jak nowa

Nap to tytuł debiutanckiej płyty gita−
rzysty jazzowego Marka Napiórkow−
skiego (stała współpraca z Anną Marią
Jopek, udział w nagraniu ponad stu albu−
mów), który 23 stycznia 2008 roku, bo−
daj po raz trzeci, zawitał do kawiarni
jazzowej przy Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki. Najpierw gościł tu w drugiej
połowie ubiegłej dekady, u boku Jana
Ptaszyna Wróblewskiego, potem w mar−
cu 2006 roku, właśnie na okoliczność
promocji wspomnianej płyty, sytuującej
się w swobodnie rozumianym obszarze
fuzji jazz−rockowej. Towarzyszyło mu
wtedy trzech muzyków, z których do
dziś ostał się znany ze współpracy z Jar−
kiem Śmietaną czy Grzegorzem Turnau−
em Robert Kubiszyn (kontrabas, aku−
styczna gitara basowa) – proponując,
tym razem obok pianisty Michała Toka−
ja (perkusyjnej podpory powszechnie
znanego Kwartetu Tomasza Stańki), Mi−
chała Miśkiewicza, i oczywiście samego
„Napa”, muzykę o zgoła odmiennym
klimacie i profilu brzmieniowym.

Wolno (2007), druga autorska płyta gita−
rzysty, promowana w ramach trasy obej−
mującej ponad dwadzieścia miast na terenie
całej Polski, jest bowiem przedsięwzięciem
nawiązującym do modnej kilkanaście lat te−
mu konwencji „unplugged” (patrz popular−
ne albumy Erica Claptona czy Boba Dylana
pod tym tytułem), polegającej na stricte
akustycznym zespołowym graniu na żywo.
Tak właśnie, według głównego animatora
wspomnianego przedsięwzięcia, wyglądała
jego realizacja w studio – stąd też to, co
usłyszeliśmy w sali koncertowej POKiS−u,
okazało się dość miarodajnym odwzorowa−
niem albumu. 

„Wolno”, by znów nawiązać do słów Na−
piórkowskiego, odnosi się nie tylko do tem−
pa utworów, ale również do znacznego
marginesu swobody w interpretacji zapisu
nutowego. Istotnie, jest to muzyka prze−
strzennych, mało na pozór zdyscyplinowa−
nych faktur, rozrzedzonych brzmień
i otwartych form – dobrze znanych z nagrań
firmowych artystów ECM Records w ro−
dzaju Jana Garbarka czy Tomasza Stańki –
w artykulacji partii gitarowych nieodmien−
nie zdradzająca wpływy Pata Metheny’ego
(z którym zresztą „Napowi” kilkakrotnie
zdarzyło się grać). Zaznaczmy jednak, że
w kwestii tempa, nie wszystko przebiegało
zgodnie z tytułem albumu. Obok rzeczywi−
ście niespiesznej narracji w utworze tytuło−
wym – danym, nie wiedzieć czemu, dopie−
ro na bis – czy zwłaszcza w uroczej wersji
beatlesowskiego The Long and Winding
Road, dedykowanej przez gitarzystę nie−
dawno zmarłej, wybitnej wokalistce jazzo−
wej Shirley Horn, mieliśmy do czynienia
z pulsacją i dynamiką zgoła odmienną. Na
szczególne wyróżnienie zasługiwał rozwi−
nięty z dużym rozmachem improwizacyj−
nym temat Tokaja Asfalt, ulice, neon, tęt−
niący żywymi rytmami funky, w trakcie
spontanicznego rozwoju akcji muzycznej
modelowanych w kierunku latynoskim czy
nawet bluesowym.

„Wolno” zatem stwierdzić, że kolejna
wizyta Napiórkowskiego w Płocku okazała
się, w sensie artystycznym, chyba najbar−
dziej udana. „Wolno” też mieć nadzieję na
następne, równie atrakcyjne propozycje
„kawiarni jazzowej” przy POKiS – oby tyl−
ko w nieco większym zagęszczeniu czaso−
wym: poprzedni, pamiętny koncert z tej se−
rii (Jarek Śmietana Trio) odbył się prze−
cież... pod sam koniec października ubieg−
łego roku. A.D.

NAP UNPLUGGED
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Zawsze robiąc to z klasą, i zawsze na
wysokim poziomie. – Wydarzeniem roku
było „Wesele” – mówi Maria Zalewska –
Mikulska – dyrektor placówki i trudno
z nią się nie zgodzić. Inscenizowane czyta−
nie „Wesela” w adaptacji i reżyserii Marka
Mokrowieckiego z udziałem kilkudziesię−
ciu osób – przedstawicieli władz i instytu−
cji kultury – kończyło Rok Wyspiańskiego
w Książnicy Płockiej, ale także rok bogaty
w wydarzenia artystyczne w tej instytucji. 

– Stało się coś niepowtarzalnego. Wy−
tworzył się magiczny klimat pomiędzy wi−
downią i ludźmi, którzy aktorami przecież
na co dzień nie są. Moim zdaniem, tekst
Wyspiańskiego zabrzmiał momentami le−
piej niż w profesjonalnym teatrze, gdzie
czasami cały ten sztafaż psuje odbiór sło−
wa – wspomina Maria Mikulska.

Broniewski, Wyspiański, Kuczok 

A zaczęło się od wystawy o autorze
„Wesela”, którą otwierała 4 października
Dorota z Wyspiańskich Zapędowska, wnu−
czka twórcy „Wesela” wraz z synem Janem
Miłoszem. Potem było spotkanie z Olgier−
dem Łukaszewiczem, Jerzym Trelą i Janem
Lucjanem (po dziadku) Rydlem, dyr. Re−
gionalnego Muzeum Młodej Polski „Ry−
dlówka” w Bronowicach. Duży rozmach
towarzyszył również projektowi „Maje i Li−
stopady. W 110. rocznicę urodzin i 45.
rocznicę śmierci Władysława Broniewskie−
go”, którym Książnica otworzyła rok kultu−
ralno – oświatowy. 

W lutym zaprosiła nas na wystawę po−
święconą poecie z Płocka – ciekawą, czte−
rokolorową aranżację (cztery pory roku,
cztery etapy życia), której elementem był
również rower i narty Broniewskiego. Po−
tem była fajna zabawa w ogrodzie z ucznia−
mi „Plastyka”, gdzie pod okiem Galerii
Rusz powstało kilka murali do poezji Bro−
niewskiego. Następnie biblioteka zaprosiła
na spotkanie z córką poety, wspólne czyta−
nie wierszy, konkurs i wystawę fotografii
inspirowanych jego poezją, wreszcie na
promocję – wydanej do projektu – książki
„Jestem księga otwarta w przyszłość” ze
zbiorem esejów i dyskusję o znaczeniu poe−
ty dzisiaj. – Staraliśmy się tego poetę poka−
zać troszkę inaczej – dodaje dyrektor Książ−

nicy Płockiej. – I choć nie do końca jestem
usatysfakcjonowana odbiorem książki, to
przyznaję, że pewne stereotypy myślenia
o nim zaczynają się przewartościowywać.
Jest to na pewno kolejna publikacja, która
mówi nam o Broniewskim coś nowego, coś
więcej. 

Pomiędzy tym wielkimi projektami były
wielkie premiery, m.in. z udziałem trzech
pisarzy nagrodzonych Nike – Andrzejem
Stasiukiem, Wojciechem Kuczokiem
i Wiesławem Myśliwskim. To właśnie
dzięki autorom młodszego pokolenia udało
się do Książnicy przyciągnąć więcej mło−
dych ludzi, nie tylko ze szkół średnich. – Bo
naszym podstawowym zadaniem jest two−
rzenie podstawy do odbioru kultury. Jeśli
po jakimś spotkaniu nawet kilkanaście osób
sięgnie po książkę, zainteresuje się, to wia−
domo, że warto – tłumaczy dyr. Mikulska.

Warto też dodać, że realizacja wielu
ubiegłorocznych projektów była możliwa
m.in. dzięki dodatkowym środkom finanso−
wym, które placówka pozyskała m.in.
z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Mia−
sta i Funduszu Grantowego.

Teraz Herbert 

A co w 2008 roku? Książnica Płocka
na pewno uczci Rok Herbertowski oraz
200. jubileusz IV Pułku Legionów Księ−
stwa Warszawskiego (17 lutego – otwar−
cie mini ekspozycji, w czerwcu – duża
wystawa o wojsku polskim na ziemi
płockiej). Zanim to nastąpi powinniśmy
sobie rezerwować termin 4 lutego, kiedy
to do Płocka przyjedzie były ambasador
Japonii w Polsce Nagao Hyoda. Będzie
promował swoją książkę „Mosty przy−
jaźni” – zapis wspomnień z pobytu
w Polsce. Wraz z nim przyjechać mają
przedstawiciele Fundacji im. Takashimi
i Stowarzyszenia Manggha. Tyle wiado−
mo na razie. O kolejnych wydarzeniach
w Książnicy Płockiej będziemy powia−
damiać na bieżąco. Placówka i w tym ro−
ku liczy na dofinansowanie. Od tego,
czy je dostanie i w jakiej kwocie, zależy
– nie tyle czy kolejne imprezy się odbę−
dą – ale czy będzie im można nadać od−
powiedni wymiar i rangę. Czego sobie
i czytelnikom życzymy. (rł)

2007 to był dobry rok dla Książnicy Płockiej, która nie tylko potra−
fiła przebić się do pierwszego szeregu ze swoją ofertą kulturalną,
ale często rządziła w Płocku niepodzielnie.

Książnica otwarta
w przyszłość

Każdy inny, wszyscy wielcy. – Cały czas
mamy ambicje edukacyjne – zapewnia Jerzy
Mazuś, tłumacząc dlaczego na wystawie
obok grafik pojawiły się zdjęcia, komentarze,
opis i cytaty.

– Chcemy pokazać twórcę, jego prace, ale
również to, jakim był człowiekiem – dodaje
Alicja Wasilewska. 

Najbardziej barwną postacią w tym do−
borowym towarzystwie jest Pablo Picasso
ze swoją „kobiecą kolekcją” w sztuce i w
życiu. Dlatego on też dominuje i nadaje ton
wystawie. W części edukacyjnej, dotyczą−
cej tego artysty, są reprodukcje najsłynniej−
szych obrazów z wizerunkami jego kobiet,
obok ich zdjęcia, opisy, wyjaśnienia
i wspomniane cytaty. Trzon stanowią ilu−
stracje do opowiadania Prospera Merimee
„Carmen” i kilka prac z sekretnej kolekcji
aktów kobiecych. Na wystawie znajdują się
także prace, ukazujące ulubione motywy
artysty: corridę, gołąbka pokoju, tematykę
cyrkową. Jest też akcent polski związany
z Syrenką warszawską 

Od obsesji Picassa przejdziemy w surreali−
styczne sny Joana Miró. Większość prac na
płockiej wystawie pochodzi z „Li−
tographu” – ekskluzywnej 6−
tomowej edy−
cji wszyst−
kich lito−
grafii, jakie
w y k o n a ł
malarz z peł−
ną charakte−
rystyką ma−
teriałów, na−
kładów, etc.
etc. 

Miró był
przeciwień−
stwem Picassa,
człowiekiem zdyscyplinowanym, ciężko pra−
cującym, małomównym i sprawiający wraże−
nie mieszczucha. Za to jego twórczość try−
skała feerią barw, kształtów i symboli. Za−
miast z życia czerpał z marzeń, snów, rojeń
na jawie. Francuski pisarz Andre Breton –
twórca i główny teoretyk surrealizmu – ma−
wiał o nim „najbardziej surrealistyczny spoś−
ród nas wszystkich”. 

Kolor to słowo klucz do trzeciego artysty
– Henri Matisse’a, zwykle kojarzonego
z okresem, gdy tworzył pod wpływem impre−
sjonizmu, naczelnego fowisty, który bardzo
szybko wyrobił swój własny styl. Tworzył
czyste i wyraziste plamy kolorów, często
pozbawione związków z rzeczywistością,
które nabierały „komiksowego” charakteru.
Na wystawie zobaczymy grafiki – wykonane
dla 35 i 36 numeru „Verve” – pisma arty−
styczno−kulturalnego, wydawanego w Paryżu
w latach 1937–1960. Prace na wystawie
w PGS pochodzą z kolekcji Lep Art.

Tradycyjnie Płocka Galeria Sztuki za−
prasza również na cykl imprez towarzy−
szących, m.in. pokazy filmów i warsztaty.
Jednym z nich będzie warsztat wycinanko−
wy, nawiązujący do twórczości H. Matis−
se’a (po operacji onkologicznej artysta
utracił sprawność fizyczną i poruszał się
na wózku inwalidzkim, wtedy zaczął two−

rzyć papierowe kolaże). Wystawie towa−
rzyszy także katalog „z wkładką” czyli ek−
skluzywnym zestawem grafik P. Picassa,
które można oprawić i powiesić w domu
(to nawiązanie do wspomnianego czaso−
pisma „Verve”, które jako „insert” doda−
wało do pisma oryginały prac) oraz „kubi−
styczny” kalendarz.

Ekspozycja czynna do 9 marca. (rł)

O Syrence Picassa 

Pablo Picasso był w Polsce. Przyleciał
w sierpniu 1948 roku, kiedy to we Wrocła−
wiu odbywał się Pierwszy Światowy Kon−
gres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Ar−
tysta od 1945 roku był członkiem Francu−
skiej Partii Komunistycznej, stąd zapewne
zaproszenie komunistycznego rządu pol−
skiego (został nawet odznaczony w Belwe−
derze przez prezydenta Bolesława Bieruta
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski).

Podczas swojego dwutygodniowego
pobytu, który początkowo miał być jedy−
nie trzydniowy – poza Wrocławiem od−

wiedził także Warszawę,
Kraków oraz obóz

koncentracyjny
w Oświęci−
miu. W War−
szawie Pi−
casso miesz−
kał w hotelu
B r i s t o l ,
a opiekowała
się nim mię−

dzy innymi
architekt Hele−

na Syrkus. Ona
i jej mąż Szymon za−

projektowali powstające
właśnie na Kole osiedle WSM. Jego niez−
wykłość polegała na tym, że powstawało
zgodnie z tradycją szkoły corbusierow−
skiej (nieco zmodyfikowanej i przystoso−
wanej do naszych standardów, ale były
tam galerie, a domy stały na słupach).
Właśnie tam 3 września 1948 roku poje−
chał z Syrkusami Pablo Picasso, któremu
tak bardzo podobały się nowe bloki, że
w jednym z odwiedzanych mieszkań
spontanicznie narysował węglem ogromną
(1,8 x 1,7 m) syrenę warszawską z młot−
kiem w dłoni, niestety zamalowaną
w 1953 roku (mieszkające tam małżeń−
stwo nie mogło już wytrzymać przewala−
jących się przez ich dom tłumów). Na
szczęście dzień po namalowaniu Syrenki
na ścianie Picasso złożył obiadową wizytę
w domu ówczesnego prezydenta Warsza−
wy – Stanisława Tołwińskiego, któremu
w albumie rodzinnym narysował drugą
Syrenę warszawską (patrz rysunek), też
z młotkiem zamiast miecza, ale już z pro−
filu (a nie en face jak ta z Koła), podpisa−
ną datą 4 września 1948 (wymiary: 21 x
29cm). Istnienie tej drugiej wyszło na jaw
dopiero pod koniec lat 60. Teraz można ją
znaleźć na stołecznych gadżetach (kubki,
koszulki, etc.)

(rł opr. na podst. babaryba.pl)

Picasso, Miro, Matisse, czyli obsesja tworzenia, senne marzenia i kolory –
Płocka Galeria Sztuki zaprasza na kolejną wystawę prezentującą grafiki mi−
strzów XX wieku. 

Syrenka Picasso

„Wesele” – wielki sukces Książnicy Płockiej
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Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 Pasaż im. Vuka Karadzicia 1
· zajęcia SKS – koszykówka – 11 – 14 lutego dla 13

uczniów
· przygotowanie do ligi przedmiotowej – 12 – 14 lute−

go, 16 uczniów
· ferie z komputerem – 18 – 22 lutego, 10 uczniów
· „The Schoolyard Theatre” – zajęcia teatru językowe−

go – 12 – 14 lutego, 10 uczniów
· „Ferie z piosenką” – 11 – 13 lutego, 15 osób
· zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem bajek 

M. Molickiej − 11 – 15 lutego, 10 osób
· „Ferie na wesoło”− 11 – 15 lutego, 15 osób
· zajęcia taneczne – 18 lutego, 10 osób
· zajęcia językowe (Walentynki) – 14 lutego, 10 osób
· gry i zabawy w plenerze – 19 – 20 lutego, 10 osób
· ferie z lotką – 11 – 22 lutego, 16 osób.

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kossobudzkiego 7
· piłka nożna – 12 lutego – 10 uczniów 

– 14 lutego – 15 uczniów
– 15 lutego – 15 uczniów
– 18 lutego – 15 uczniów, 

ogółem 13 godzin 
· piłka koszykowa – 19 – 21 lutego, codziennie 15 ucz−

niów, ogółem 7 godzin
· siatkówka – 11 – 15 lutego, codziennie 15 uczniów,

ogółem 12 godzin
· wyjazd do Bydgoszczy na Pedros Cup – 20 lutego dla

50 uczestników
· piłka ręczna – 12 – 14 lutego, 19 – 21 lutego, codzien−

nie 16 uczniów, ogółem 20 godzin
· turniej wiedzy i sprawności – 11 – 15 lutego codzien−

nie 15 – 45 osób, ogółem 18 godzin.

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Cicha 12a
· turniej piłki siatkowej uczniów kl. IV – VI – 11 lutego,

w godz. 9 – 12
· gry komputerowe dla uczniów kl. IV – VI – 12 lutego,

w godz. 9 – 12
· zajęcia artystyczne dla uczniów kl. IV−VI – 13 lutego,

w godz. 9 −12
· gry stolikowe w świetlicy szkolnej dla uczniów klas

I – VI – 14 lutego, w godz. 9 −12
· gry i zabawy ruchowe dla uczniów klas I – III – 19

lutego, w godz. 9 – 12.

Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1−go Maja 11
(w czasie trwania zajęć zaplanowano obiad dla wszyst−
kich uczestników)
· zajęcia sportowo – rekreacyjne różnych dyscyplin na

szkolnym boisku i sali gimnastycznej
· wyjścia na lodowisko i pływalnię
· zajęcia muzyczno – taneczne
· plastyczno – techniczne
· wychowawczo – profilaktyczne dla dzieci z rodzin pa−

tologicznych oraz dzieci sprawiające trudności wy−
chowawcze

· zajęcia turystyczne „Poznaj swoje miasto i okolice”
· zajęcia informatyczne.

Zajęcia odbywać się będą w następujących obiektach:
– lodowisko przy Miejskim Zespole Obiektów Sporto−

wych – ul. Sportowa
– pływalnia „Jagiellonka”
– Muzeum Mazowieckie i Diecezjalne
– ZOO
– Stare Miasto i miejsca pamięci narodowej.

Zajęcia odbywać się będą przez dwa tygodnie trwania ferii
tj. 11−22 lutego br. Przewidywana liczba uczestników 60−80.

Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Kochanowskiego 11
· wycieczka do Muzeum Mazowieckiego dla 12 osób
· zajęcia informatyczne – 2 razy po 2 godz.,15 uczestników

· rajd zimowy – 4 godz., dla 25 uczniów 
· rajd – zabytki miasta 4 godz., 30 uczniów
· zajęcia twórcze – 4 godz., 15 osób
· halowa piłka nożna – Mistrzostwa Płocka – zajęcia

sportowe − 5 razy po 2 godz., 15 osób
· zajęcia rekreacyjno−ruchowe – 3 razy po 2 godz., 

dla 15 osób
· zabawy logiczne – 4 godz., 15 osób
· przygotowanie do Mistrzostw Płocka w siatkówce

dziewcząt – 8 godz., 14 osób.

Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Brzozowa 3
· zajęcia sportowe, informatyczne i świetlicowe w dniach

11 – 15 lutego

Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Sierpecka 15
· zajęcia sportowe – 12 – 13 lutego, ogółem dla 35 ucz−

niów
· „Poranek przy świecach” – szkolne Walentynki – 

11 lutego, ok. 30 uczniów
· zwiedzanie Starówki – 11 lutego, 20 uczniów
· gry i zabawy ruchowe – 14 lutego, 30 uczniów
· wyjazd do Eldorado – 11 lutego, ok. 20 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Miodowa 13 a
· zajęcia rekreacyjno−sportowe dla chętnych uczniów

(40 – 50 osób) w 2 grupach, w godz. 10 – 13.

Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Jasna 8
· zajęcia sportowe dla 12 uczniów – w sali gimnastycz−

nej – 12 i 14 lutego
– zajęcia na lodowisku – 15 i 20 lutego
· zajęcia informatyczne – 11 – 22 lutego, dla 15 uczniów
· zajęcia teatralno−biblijne – 11 –14 lutego, dla 15 uczniów
· zajęcia sportowo−rekreacyjne – 11 – 22 lutego, dla 35

osób
· zajęcia dydaktyczno−rekreacyjne – na terenie szkoły,

w muzeum, ZOO, w terenie, 18 – 22 lutego, łącznie 30
uczniów

· zajęcia kulturalno−przyrodnicze – Płocka Galeria Sztu−
ki, RCEE, Muzeum Mazowieckie, ZOO, schronisko−
18 – 22 lutego dla 16 osób.

Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Korczaka 10
· zimowiska o profilu sportowym lekkoatletycznym dla

uczniów klas IV, V, VI na terenie szkoły (hala sporto−
wa), w terminie 11 – 22 lutego, w godz. 8 – 12. Uczest−
niczyć będzie w nich 45 uczniów, opiekę sprawować
będzie 2 nauczycieli wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Czwartaków 6
· zajęcia z komputerem, 11−13 lutego, dla 20 uczest−

ników
· „W krainie baśni”, 11−13 lutego, dla 20 uczestników
· piłka nożna chłopców klas 5 – 6, 15, 19 i 22 lutego, 15

osób
· piłka nożna chłopców klas 4 – 6, 11, 14, 18 i 21 lute−

go, 20 osób
· warsztaty zimowe (świetlica w SP nr 22), 11 – 22 lute−

go dla 45 osób.

Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Walecznych 20
· piłka nożna, turniej klas IV – VI chłopców – ok. 60

uczniów, w dn. 11 –14 lutego, w godz. 9 – 12.
· piłka siatkowa dziewcząt klas V−VI
· układy taneczne – ok. 20 uczniów, 11 – 15 lutego,

w godz. 10 −12.
· piłka ręczna:
– chłopcy kl. VI – ok. 20 uczniów – 18 – 23 lutego,

w godz. 9 – 10.30
– chłopcy kl. IV – ok. 20 uczniów – 11 – 14 lutego,

w godz. 12 – 15.
Organizacja zajęć i opieka – nauczyciele wychowania

fizycznego.

Zespół Szkół Nr 2 (SP 21 i G 10) ul. Chopina 62
(w godz. 9 – 18)

· zajęcia sportowe
· zajęcia plastyczne
· zajęcia informatyczne
· muzyczno−taneczne
· gry i zabawy

Miejscem realizacji będzie przede wszystkim teren
szkoły (sale gimnastyczne i pracownie) oraz hala spor−
towa w Borowiczkach.

Gimnazja

Gimnazjum Nr 2 ul. Jakubowskiego 10
W okresie od 11 do 15 lutego odbędą się:

· zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkowa, koszykowa
· aerobik
· zajęcia na siłowni, na stadionie MZOS w Płocku
· zajęcia świetlicowe
· zajęcia techniczno−plastyczne
· kawiarenka internetowa
· wyjście do muzeum
· rajd turystyczno−krajoznawczy „Płock i jego okolice”,

połączony z konkursem fotograficznym.

Gimnazjum Nr 3 ul. Krakówka 4
· zajęcia informatyczne „Wędrówki po internecie” dla

uczniów klas I−II – 11 lutego – 3 godz.
· zajęcia sportowe – turniej piłki nożnej chłopców – 

11 lutego – 6 godz.
· zajęcia biologiczne „Ze środowiskiem za pan brat” –

11 lutego – 3 godz.
· warsztaty polonistyczne dla uczniów kl. III – 11 – 18

lutego – po 3 godz.
· zajęcia informatyczne „Wędrówki po internecie” dla

uczniów klas III – 12 lutego – 3 godz.
· zajęcia sportowe – 12 lutego – piłka siatkowa dziew−

cząt – 2 godz., tenis stołowy chłopców – 2 godz.
· zabawy logiczne – 13 – 14 lutego po 2 godz.
· zajęcia sportowe: unihok – drużyny mieszane – 13 lu−

tego – 2 godz.
· zajęcia sportowe: koszykówka chłopców – 2 godz.
· zajęcia sportowe: piłka siatkowa chłopców, tenis stoło−

wy dziewcząt –14 lutego, po 2 godz.
· zajęcia „Z fizyką na ty” – 14, 19, 20 lutego, po 2 godz.
· zajęcia „Matematyka na wesoło” −14, 19, 20 lutego,

po 2 godz.

Gimnazjum Nr 4 ul. Miodowa 18
Od 12 do 19 lutego w godz. 10 – 11.30 nauczyciele

wychowania fizycznego prowadzić będą zajęcia rekrea−
cyjno−sportowe dla wszystkich chętnych uczniów tej
szkoły.

W dniach 12 –14 lutego w godz. 10 – 11.30 w ramach
pracy Cafe – internet prowadzone będą również zajęcia
komputerowe.

Gimnazjum Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 4
· zajęcia sportowe – piłka ręczna chłopców – 11 –15 lu−

tego (20 uczniów)
· zajęcia sportowe – piłka nożna – 18 – 22 lutego (20

uczniów)
· obóz sportowy w Wyszogrodzie – 16 – 21 lutego dla

20 osób

Gimnazjum Nr 6 Jachowicza 20
· piłka koszykowa drużyn mieszanych, turniej gier każ−

dy z każdym, konkurs rzutów osobistych – 11 lutego,
dla 20 osób

· Szkolny Turniej Piłki Nożnej – trójki piłkarskie – kl. I,
II – 11 lutego, dla 25 osób

· siatkonoga, zapoznanie z przepisami gry, turniej gier
każdy z każdym – 12 lutego, dla 20 osób

Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku, orga−
nizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie ferii zimowych:
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· Szkolny Turniej Piłki Koszykowej – kl. I, II – 12 lute−
go, dla 25 osób

· unihokej, doskonalenie umiejętności prowadzenia pił−
ki oraz strzałów na bramkę, turniej drużyn mieszanych
– 13 lutego, dla 20 osób

· Szkolny Turniej Piłki Nożnej – kl. III – 13 lutego, dla
25 osób

· badminton – gra rekreacyjna, turniej małych gier – 14
lutego, dla 20 osób

· Szkolny Turniej Piłki Koszykowej – kl. III – 14 lute−
go, dla 25 osób.

Gimnazjum Nr 8 ul. Kutrzeby 2a
· lekka atletyka – 11 – 15 lutego, dla 20 uczniów, 18 –

22 lutego, dla 20 uczniów
· piłka nożna – chłopcy – 11 – 15 lutego, dla 15 uczniów
· piłka nożna – dziewczęta – 11 – 15 lutego, dla 12

osób
· piłka ręczna – dziewczęta – 11 – 15 lutego, dla 12

osób
· piłka siatkowa – dziewczęta – 18 –21 lutego, dla 12

osób
· piłka siatkowa – chłopcy – 18 – 21 lutego, dla 12 osób
· piłka koszykowa – 19 – 22 lutego, dwa razy dziennie,

dla 14 osób.

Szkoły ponadgimnazjalne

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
ul. Małachowskiego 1
· w dniach 10 – 17 lutego tzw. „Biała szkoła” – dla 40

uczniów w Oscadnicy (Słowacja)
· zajęcia sportowe (łącznie 36 godzin)
· czynna będzie pracownia multimedialna 

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły ul. 3
Maja 6

Biblioteka szkolna będzie czynna będzie 11, 18 i 20
lutego w godz. od godz. 11.30 do 13.

Uczniowie liceum wyjeżdżają do Czech na obóz zi−
mowy. Termin pobytu 10 –17 lutego. 

III LO im. M. Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11
Zaplanowano zajęcia z lekkiej atletyki w okresie 18 – 23
lutego w godz. 10 – 13 dla 15 osób. 

Zespół Szkół Ekonomiczno−Kupieckich ul. Abp.
Nowowiejskiego 4
Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzić będą
zajęcia z młodzieżą w ramach SKS.

Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 
Organizuje zgrupowania sportowe:
· wyjazdowe: 

– wioślarstwo * Zakopane – 10 – 22 lutego dla 45
uczniów (4 trenerów)
– piłka nożna * Darłowo – 11 – 21 lutego dla 40
uczestników (4 trenerów) * Świnoujście – 11 – 20 lu−
tego dla 20 uczestników (2 trenerów)
– piłka ręczna – Wyszogród −16.02 – 20.02.08, dla 15
osób i 2 trenerów

· miejscowe: 
– wioślarstwo – 11 – 22 lutego dla 50 uczestników 

(3 trenerów)
– badminton – 11 – 22 lutego dla 11 uczestników 

(1 trener)
– piłka nożna – 11 – 22 lutego dla 18 uczestników 

(1 trener)
– zajęcia z informatyki – 4 spotkania w czasie ferii –

prowadzone przez nauczycieli informatyki.

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Mościckiego 4
Planowane są zajęcia sportowe na terenie szkoły, co−

dziennie w godz. od 9 do 12. Opiekunami zajęć będą nau−
czyciele wychowania fizycznego. Młodzież będzie mogła
korzystać z sali gimnastycznej, siłowni i ergometru. W za−
jęciach może uczestniczyć każdy chętny uczeń.

Placówki wychowania pozaszkolnego 

HZPiT „Dzieci Płocka” Al. Jachowicza 34
Organizuje dla uczestników zespołu obóz szkolenio−

wo – wypoczynkowy w Ośrodku Wypoczynkowym

„Peters” w Turawie w terminie 11 –17 lutego. Wyjedzie
90 uczestników HZPiT oraz 8 osób kadry. 

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tumska 9
· „Ferie z Maciusiem – dobra zabawa zimą” – zajęcia dla

dzieci w wieku 8−13 lat (grupa 25 – osobowa). Bogaty
program zajęć artystyczno – rekreacyjnych w placówce
i w plenerze, w godz. 9 −15.Opiekunami będą nauczycie−
le z MDK.

· wybrane zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wg ty−
godniowego planu zajęć w MDK

· w ogrodzie jordanowskim – zajęcia rekreacyjne prowa−
dzone będą w godz. 10 −15.

· „Ferie z lotką” – zajęcia otwarte z badmintona dla dzie−
ci ze szkół podstawowych, prowadzone przez nauczy−
ciela MDK na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1.

Zajęcia poza MDK
„Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne Dzieci

i Młodzieży FOSA 2008” – udział 30 uczestników grup
teatralnych w warsztatach, organizowanych przez Sto−
łeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Opiekunami będzie 2 nauczycieli MDK.

Placówki kształcenia specjalnego

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
ul. Lasockiego 14

Zajęcia sportowe dla uczniów szkoły odbywać się bę−
dą od poniedziałku do piątku, w godz.10 −12.

Dodatkowo będą przeprowadzone dwa turnieje tenisa
stołowego:

– 16 lutego – turniej o puchar prezesa Salezjańskiej
Organizacji Sportowej

– 23 lutego – turniej o puchar ordynariusza płockie−
go ks. bpa Piotra Libery dla młodzieży z diecezji
płockiej.

* Oferta na ferie: Książnicy Płockiej, SDK i MZOS 
w informatorze ”MiastOżyje”. 

Tak jak w poprzednich latach, Muzeum Mazowieckie
w Płocku organizuje w okresie feryjnym spotkania dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. 

W każdym roku ferie muzealne prowadzone są pod okre−
ślonym hasłem tematycznym. Obecnie brzmi ono „gry dzie−
cięce”. W czasie kolejnych zajęć, dzieci zapoznają się z róż−
nymi odmianami „historycznych” gier i zabaw. Będą to za−
równo gry planszowe, logiczne, jak i ruchowe. Nie zabrak−
nie również zajęć plastycznych, na których dzieci zrobią
m.in. zabawki i elementy do gier planszowych. Wszystkim
spotkaniom przyświecać będzie idea wykonania wielkofor−
matowej gry planszowej, dla której dzieci opracują formę
plastyczną oraz jej strategię i treść. W programie ferii prze−
widziane są także różne konkursy i projekcja filmów.

Zajęcia prowadzone będą w dniach 12 – 21 lutego (z wy−
łączeniem soboty i niedzieli), w godz. 10 – 14. Koszt: 30 zł
(od jednego uczestnika). Muzeum zaprasza dzieci w wieku
od 9 do 13 lat. Zgłoszenia przyjmowane są pod tel. 022/
364 70 72/73. Liczba uczestników ograniczona. (op. rł)

Gry i zabawy w muzeum
Na spotkanie z cyklu „Konfrontacje historyczne” za−

prasza Muzeum Mazowieckie w Płocku. Tematem będą
„Stosunki polsko – żydowskie po II wojnie światowej.
Refleksja po publikacji książki pt. Strach” Jana Tomasza
Grossa. Gościem spotkania będzie Jan Engelgart – histo−
ryk, pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Planowany jest też pokaz 30−minutowego filmu pt. „Ży−
cie za życie. Pamięci Polaków, którzy oddali życie aby
ratować Żydów”. Spotkanie rozpoczyna się 4 lutego,
o godz. 17. Wstęp wolny. (rł)

W kontekście „Strachu”

Od lutego 2008 w ofercie telewizji kablowej Multi−
media kanał Eurosport zostanie zastąpiony przez TVP
Sport. To informacja ważna szczególnie dla fanów
szczypiorniaka. TVP Sport relacjonuje bowiem, obok
ekstraklasy i Pucharu Polski w hokeju na lodzie, rywa−
lizacji najlepszych koszykarek w kraju oraz II ligi pił−
ki nożnej i ekstraligii żużla, męską i żeńską ekstrakla−
sę piłki ręcznej. 

Poza tym TVP Sport pokaże m.in.: Igrzyska Olim−
pijskie w Pekinie (24 godziny na dobę, z naciskiem na
polskich sportowców), pełny pakiet wszystkich oficjal−
nych mistrzostw FIFA do 2010 z Pucharem Konfede−
racji w 2009 włącznie, Mundial w RPA w 2010, Mi−
strzostwa Świata i Europy w Pływaniu, Mistrzostwa
Świata i Europy w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa
Świata w Piłce Ręcznej 2009, Mistrzostwa Europy
w Koszykówce Mężczyzn 2009, kwalifikacje konkur−
sów Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz Tour
de Pologne. (rł)

Zamiana w kablówce

To tytuł wystawy Jana Bresińskiego, zorganizo−
wanej przez Muzeum Mazowieckie w Płocku we
współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki. Tematem prac są miasta sprowadzane do
abstrakcji, opustoszałe miasta−labirynty. 

Jan Bresiński pochodzi z Bytomia, urodził się
w 1954 roku. Studiował malarstwo i grafikę na kra−
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, na wydziale gra−
fiki w Katowicach, w pracowni prof. Macieja Bienia−
sza. Dyplom uzyskał w 1979 roku. Zajmuje się malar−
stwem, rysunkiem, grafiką, land−art’em, scenografią
oraz dekoracją wnętrz. Uczestniczył w ponad 40 wy−
stawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce,
N i e m c z e c h
i innych kra−
jach. Wystawa
powstała dzię−
ki pomocy fi−
nansowej Fun−
dacji Współ−
pracy Polsko−
N i e m i e c k i e j
w Warszawie.
W e r n i s a ż
w Muzeum
Mazowieckim
zaplanowano
na 7 lutego
( c z w a r t e k )
o godz. 17.
W y s t a w a
czynna do 27
marca. (rł)

Atlas bezdroży
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Od 11 stycznia Stowarzyszenie De
Facto rozpoczęło wysyłanie czaso−
pism lokalnych do osób niewidomych
i słabo widzących z Płocka. Obecnie
w bazie czytelników jest 38 osób
z dysfunkcją wzroku. Otrzymują oni
aktualne numery: „Życia Płocka”,
„Sygnałów Płockich”, internetowe
wydanie „Tygodnika Płockiego” oraz
ogólnopolskie wydanie miesięcznika
„Claudia”.

– Baza czytelników cały czas się
rozszerza o nowe, zainteresowane
prasą osoby niewidome, które po−
twierdzają potrzebę istnienia serwisu
z prasą dla osób niewidomych i słabo
widzących – dodaje Renata Nych,
przewodnicząca Stowarzyszenia. 

Przypomnijmy, że nasza redakcja
włączyła się w grudniu w projekt
„Serwis internetowy z prasą dla osób
niewidomych” realizowany przez Sto−
warzyszenie „De Facto” we współpra−

cy z kołem terenowym Polskiego
Związku Niewidomych. Projekt za−
kłada w pierwszym etapie, że biorące
w nim udział redakcje będą przekazy−
wały materiały prasowe w plikach
tekstowych, a stowarzyszenie opracu−
je i uporządkuje je tak, aby były do−
stępne dla niewidomych. Głównym
celem jest jednak stworzenie serwisu
internetowego, pozwalającego oso−
bom niewidomym na czytanie w wer−
sji elektronicznej (w wersji tekstowej)
papierowych czarnodrukowych wy−
dań czasopism dostępnych na rynku
polskim.

Więcej informacji można uzyskać
w siedzibie Mazowieckiego Stowarzy−
szenia Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto”, ul. Antolka Gradowskiego
28 (budynek Betek Nieruchomości), na
II piętrze w pokoju nr 210, adres mai−
lowy: defacto.org@wp.pl oraz
www.defacto.org.pl (rł)

Rośnie grono czytelników

Pięć par otrzymało 9 stycznia br.
w Urzędzie Stanu Cywilnego medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Tym razem pięćdziesięciolecie
swojego związku świętowali: Irena
i Antoni Graczykowie, Barbara i Zbi−
gniew Konderscy, Zofia i Wacław
Kowalikowie, Helena i Tadeusz
Skrzyńscy oraz Jadwiga i Romuald
Wasilewscy. Medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” wręczył bohate−
rom wieczoru prezydent Płocka Miro−
sław Milewski. 

Następna uroczystość jubileuszowa
odbyła się w Urzędzie Stanu Cywil−
nego 16 stycznia. Na ślubnym kobier−
cu stanęli ponownie: Teresa i Felicjan
Dembczyńscy, Halina i Józef Doba−
czewscy, Stanisława i Zdzisław Dro−
zdowscy, Krystyna i Tadeusz Gębka
oraz Modesta i Eugeniusz Malanow−
scy (na zdjęciu). 

Później małżonkowie ze wzrusze−
niem przyjmowali życzenia i kwiaty
oraz pozowali do pamiątkowych
zdjęć. Dzielili się również swoimi
wspomnieniami i zdobywanym
– przez ponad 18 tysięcy dni wspólne−
go życia – doświadczeniem. Obie uro−
czystości uświetnił występ kameralne−

go chóru młodzieżowego z III LO pod
dyrekcją Macieja Bieńka. Chór wyko−
nał pięć utworów m.in. kolędy. 

Medal „Za długoletnie pożycie mał−
żeńskie” nadaje Prezydent Rzeczpospo−
litej Polskiej. Mogą go otrzymać pary,
które przeżyły ze sobą co najmniej 50
lat. Wystarczy zgłosić się do płockiego
Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami
osobistymi jubilatów i odpisem aktu
małżeństwa (jeśli ślub nie był zawarty
w Płocku). seb

Pierwsi jubilaci 2008 roku

W trosce o porządek, bezpieczeństwo
i estetykę najmłodszych mieszkańców,
RMO „Dworcowa” przeprowadziła jesienią
ubr. przegląd wszystkich placów zabaw na
tym osiedlu. Zwracano szczególnie uwagę
na sprawność urządzeń, czystość i porządek,
estetykę urządzenia placów i czy się coś po−
prawiło od poprzedniego roku. Ogółem
skontrolowano 10 takich miejsc: 3 przy ul.
Otolińskiej i po 2 przy Chopina, Lasockiego
i Reja oraz plac przy ul. Obrońców Płocka
1920 r. Ze wszystkich odwiedzonych miejsc
sporządzono dokumentację zdjęciową.

Komisja, powołana przez zarząd RMO,
przeanalizowała dokładnie wszystkie dane
i uznała, że najbardziej wypiękniał plac przy
ul. Otolińskiej 7a, zarządzany przez Wspólno−
tę Mieszkaniową MZGM TBS (na zdjęciu).
Jego gospodarze otrzymali nagrody i dyplomy
od MZGM, PSML−W i Rady Mieszkańców
Osiedla „Dworcowa”. Uhonorowani zostali:
Stanisław Sobczak – przewodniczący zarządu
Wspólnoty, Zenon Antczak – kierownik ZO−4
ze spółdzielni mieszkaniowej, Bożena Jaku−
bowska – administrator nieruchomości i Iwo−
na Wyszomirska – gospodarz terenu. (j)

Kronika osiedli

Tu miło się bawić

Od ostatniej kontroli samochodów, które
służą do nauki jazdy, minął miesiąc. W nie−
dzielę, 13 stycznia, policjanci z drogówki
powtórzyli akcję. Efekt? – na 16 skontrolo−
wanych pojazdów tylko do jednego nie mie−
li żadnych uwag.

Akcja „ELKA” była przeprowadzona
między godz. 6.30 a 13.30. Policjanci za−
trzymali jeden dowód rejestracyjny, bo nie
było w nim adnotacji o przystosowaniu auta
do zasilania LPG.

Nałożyli też siedem mandatów karnych –
od 100 do 200 zł. Dwa za przewożenie nad−
miernej liczby osób, cztery – za brak gaśni−

cy w wyposażeniu i jeden za nie zapięte pa−
sy bezpieczeństwa.

Poza tym udzielili pięciu pouczeń, bo nie
było wymaganych wpisów w karcie szkole−
nia kandydata na kierowcę.

Naczelnik drogówki KMP Płock komi−
sarz Zbigniew Kopczyński uzupełnia, że
skontrolowane w niedzielę samochody nale−
żą do szkół jazdy z Płocka, Kutna, Gostyni−
na, Wyszogrodu i Sierpca.

– Na tej akcji się nie skończy, systematycz−
nie będziemy sprawdzali te pojazdy – zapo−
wiada komisarz. – Mamy nieraz duże obiekcje
co do umiejętności młodych kierowców, więc
tym bardziej nie możemy pobłażać ich nauczy−
cielom, bo to po prostu demoralizujące. (a)

Niepoprawne „eLki”

Mniej Rad?
Ostatnio pojawił się pomysł, by zmniej-

szyć liczbę Rad Mieszkańców Osiedli i tym
samym mniej na ten cel wydawać pienię-
dzy z miejskiej kasy. Pomysł, jak dotąd, nie
był z nikim konsultowany i nie powinien
w ogóle się pojawić przed rzetelną oceną
pracy Rad Osiedli. Uważam, że taką ocenę
powinien zorganizować Przewodniczący
Rady Miasta.

Nie zgadzam się z opinią wyrażoną
w płockim wydaniu GW, że mieszkańcy źle
oceniają pracę radnych osiedlowych. Jest
wiele osób, które od lat społecznie pracu-
ją w Radach na rzecz swoich osiedli. Nas
wybierali mieszkańcy osiedli w bezpośred-
nich wyborach. Lepiej znamy problemy
osiedli, bo na nich żyjemy i spotykamy się
z ich mieszkańcami codziennie. Uważam,
że Radom Osiedli raczej należałoby dać
większe kompetencje, dobrze pracujące
wyróżniać, a nie je likwidować.

Przez 12 lat byłem radnym Rady Miesz-
kańców Osiedla „Dworcowa” i „Mickiewi-
cza”. Czasu tego nie uważam za zmarno-

wany. Stała współpraca z policją i Strażą
Miejską przynosiła konkretne efekty w po-
prawie bezpieczeństwa i porządku. Kon-
takty ze spółdzielczym Klubem Dworcowa,
szkołą i klubem Masovia owocowały orga-
nizacją imprez dla wielu dzieci, fundowa-
niem nagród w zawodach i świątecznych
paczek. Razem z parafią św. Stanisława
Kostki zajmowaliśmy się ludźmi chorymi,
samotnymi i starymi. Skutecznie zabiega-
liśmy swego czasu o remont dworca
PKP/PKS i usytuowanie przystanku auto-
busowego przy szkole. Długo mógłbym
jeszcze wyliczać.

Zapewniam, że nasi mieszkańcy wysoko
oceniają naszą pracę, a negatywna ocena
– bez rozliczenia efektów – jest niespra-
wiedliwa. Pomysł łączenia Rad, aby w su-
mie ostały się cztery, czy pięć uważam za
szkodliwy i oznaczający koniec działalno-
ści społecznej wielu ludzi. Można spodzie-
wać się, że do tak okrojonych Rad nie wej-
dą działacze, mocno związani ze swym
miejscem zamieszkania, ale krzykacze.

Z poważaniem
Marek Rusek

z redakcyjnej poczty��

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego informuje, że od 21
stycznia br. roku część departamentów
urzędu oraz władze województwa ma−
zowieckiego przenoszą się z dotychcza−
sowej siedziby przy ul. B. Brechta 3 na
ul. Jagiellońską 26. 

Docelowo w budynku przy Jagiellońskiej
funkcjonować będą: Kancelaria Marszałka,
Departament Skarbu i Finansów, Rzecznik
Prasowy oraz następujące Wydziały Depar−
tamentu Organizacji i Nadzoru: Wydział
Kadr i Szkoleń, Wydział Zarządu oraz Wy−
dział ds. Wydatków i Majątku.

W nowym budynku, oprócz Mar−
szałka Województwa i pozostałych
członków zarządu, urzędować będą
także: Skarbnik Województwa oraz
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego.

Numery telefonów pozostają bez
zmian.

Nowe dane teleadresowe:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC−
KIEGO ul. Jagiellońska 26, 03−719
Warszawa tel. (+22) 5979−100, fax
(+22) 5979−290, e−mail: urzad_mar−
szalkowski@mazovia.pl

Zmiana części adresów 
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Marek Trzciński i Piotr Statkiewicz – członkowie Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego – zapraszają na wspólną wysta−
wę pt. „Okna”. Można ją oglądać w Państwowej Szkole Mu−
zycznej przy ul. Kolegialnej 23 do 29 lutego. – W prezentowa−
nych pracach pokazaliśmy okna, które poza swoim przeznacze−
niem, są raz tajemnicze, innym razem zaniedbane, niepotrzebne,
lub nadają architekturze swoisty charakter, będąc z nią niero−
zerwalnie związane... – mówią autorzy.

Obaj odkrywają przed nami nie tylko kształt, formę, ale rów−
nież różne, czasami nie zamierzone, funkcje okien („Oferta”,
„Akt”, „Konfrontacja”). Widać, że pracując nad wystawą świet−
nie się bawili, tak jak bawi się widz patrząc na fotografie i od−
czytując tytuły, czasami zabawne, zaskakujące, zastanawiające,
np. „Serdeczne okno”, „Niebiańskie okna”, „W poziomie i pio−
nie” czy „Oknisko”. Widać, że autorzy nie tylko dobrze potrafią
posługiwać się obiektywem, ale i wyobraźnią. 

Marek Trzciński na co dzień zajmuje się wytwarzaniem apa−
ratury przemysłowej, a fotografowanie traktuje jako hobby.
Miał wystawy autorskie w 2000 (Płocka Nekropolia), 2004
(Letni koloryt) i 2006 roku (Ulotne chwile). Piotr Statkiewicz
zawodowo zajmuje się informatyką. Fotografuje głównie krajo−
braz, przyrodę i architekturę. Lubi, co widać na tej wystawie, fo−
tografować miejsca tajemnicze i pozornie nieciekawe. (rł)

Okna, okienka i okniska 
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Pierwszy nakład (500 egz.) rozszedł się w kilkanaście
dni, drugi (1000 egz.) – w miesiąc. Pomogła z pewnością
dobra reklama (autor jest właścicielem agencji reklamo−
wej), ale nie tylko. Okazało się, że książka szybko zy−
skała status zbiorowego albumu płocczan, pozwalające−
go na sentymentalną podróżą do lat dzieciństwa, młodo−
ści, do dawnego Płocka, sprzed ery kombinatu. Łakom−
ski zebrał w jedno strzępki chwil ulotnych, których
w oficjalnych kronikach próżno szukać. Przypomniał
poczciwy żywot Władka Kowalskiego, który potrafił
w miejscu zawrócić dorożkę, Dodka, wydobył z niepa−
mięci „Zaszczanek” i „Mordownie” oraz kształt latarni
na moście (kiedyś były w kształcie litery „p”). Czy
„Płockie Deja Vu” – bo taki tytuł nosi druga książka Ła−
komskiego – odniesie podobny sukces? Na pewno na ta−
ki liczy autor; pierwszy nakład to 700 egzemplarzy. 

Już gdzieś to widziałem 

Kiedy powstawało „W 80 dni...” Łakomski miał
problem z wyciągnięciem zdjęć od kolekcjonerów,
z dotarciem do osób, które mają fotograficzne ”pereł−
ki” w swoich domach. Po publikacji ludzie sami zaczę−
li się do niego zgłaszać z całymi albumami. Zostało też
trochę materiału własnego i tak narodził się pomysł
drugiej książki, a raczej albumu fotograficznego z fe−
lietonami oraz utworami poetyckimi Marka Grali. 

„... Deja Vu” skonstruowana została częściowo jako
swego rodzaju łamigłówka. Znów brakuje dat (na co po−
przednio, narzekali czytelnicy), często też nie ma opisów.
Jak się okazuje autor popełnia ten czyn świadomie. – Kie−
dy ktoś mnie pyta o daty i szczegółowy opis odpowiadam,
że to nie jest pozycja naukowa ale rozrywkowa, chcę, aby
każdy kto sięgnie po tę książkę miał trochę zabawy, ruszył
się z domu na odkrywanie tych miejsc. Żeby zobaczył
Płock takim, jak ja go widzę, piękny, ale często zaniedba−
ny – mówiąc to Łakomski pokazuje najciemniejsze zaka−
marki staromiejskich podwórek, gdzie – jak podkreśla
– dość łatwo natknąć się na nieznane. Robiąc nowe zdję−
cia nie przebierał w środkach; łaził po dachach, piwni−
cach, strychach, pukał do drzwi nieznanych ludzi. Był jak
papparazzo od architektury. Dzięki swoim śledztwom od−
krył m.in. bogactwo żydowskich kuczek (zachowane cha−
rakterystycznie zabudowane balkony).

– Myślałem, że pozostały tylko dwie, okazuje się, że
jest ich dużo więcej, niektóre niewidoczne, przebudo−
wane – dodaje. Z tego łażenia wyszła też seria zdjęć
pięknych, ażurowych, płockich balkonów, które giną
podczas kolejnych remontów i modernizacji.
– Niech Pan spojrzy tutaj, przecież to balkon jak
u Szekspira. Czasami wystarczy spojrzeć na obiekt z in−
nej strony, żeby doznać olśnienia. Czy Pan wie, jak wy−
gląda podłoga w katedrze? No właśnie, nikt nie foto−
grafuje podłogi, a jest bardzo piękna – zapala się wy−
ciągając zdjęcie wykonane spod katedralnej kopuły. 

Miasto jak żywe

Mirosław Łakomski, pasjonat starych fotografii, jest
też miłośnikiem technik 3D. Pokazuje mi zdjęcia (tzw.
anaglify) Płocka z lat 60 –70 zrobione tą techniką przez
jednego z przyjaciół. Trzeba je oglądać specjalną „pod−
świetlaną lornetką”. Wrażenie niesamowite. Siedząca
para na murku amfiteatru jest jak żywa, na wyciągnię−
cie ręki. Rozwiane włosy, rogowe okulary, charaktery−
styczne garnitur i bluzeczka z lat 60−tych. Na następ−
nym puchowe mlecze nad Wisłą falują rytmicznie.
Gdzieś w tle piękna, biała „Warszawa”. Zdjęcia zosta−
ły wykonane amerykańskim, dwuobiektywowym apa−
ratem TDC Bell & Honell Stereo Visual z 1955 r. –
specjalnym do robienia stereo fotografii. Część z nich,
np. zdjęcie z pochodu pierwszomajowego z l. 70 na ul.
Sienkiewicza, znajdzie się w albumie, do którego dołą−
czone zostaną specjalne okulary z filtrem czerwono−
niebieskim. – To zapomniana, ale wspaniała technika
robienia zdjęć – dodaje Łakomski. Dlatego sam chce
w przyszłości zrobić album, składający się z samych
anaglifów. Ale zanim to nastąpi na półce obok „W 80
stron...” i „... Deja Vu” powinniśmy robić miejsce na
kolejny – „Album Tumski”, gdzie miejsce architektury
– głównego bohatera drugiej książki – zajmą ludzie,
płocczanie. – Będzie można zobaczyć jak wyglądali, jak
się ubierali, jak się robiło wtedy zdjęcia, itd. – tłuma−
czy Łakomski. Trzecia książka planowana jest na listo−
pad 2008 roku. 

Póki co mamy tę. Autor podkreśla, że zdjęcia są bez
retuszu i obróbki cyfrowej.

W „Płockim Deja Vu” Łakomski znów konfrontuje
stary Płock z nowym. Robi zdjęcia „od zaplecza” Sta−
rówki, tej wstydliwej, brzydkiej strony książęcego mia−
sta i... wydobywa jego piękno. Bo im dłużej spoglądamy
na te zdjęcia tym bardziej dociera do nas, że to nie rów−
na kostka brukowa na Tumskiej, marmurowo−metalowe
fontanny, ale oberwany gzyms, rozlatujący się kuczka
jest esencją, duchem tego prastarego grodu. 

Książka będzie dostępna w Książnicy Płockiej i w
Centrum Informacji Turystycznej.

Radosław Łabarzewski

Rok po promocji pierwszej książki, której nawet drugie wydanie błyskawicznie zniknęło
z płockich księgarń, Mirosław Łakomski prezentuję drugą, będącą kontynuacją „W 80
stron dookoła Płocka” 

Papparazzo od architektury
Publiczność zebrana 21 stycznia w sali kolumnowej

Książnicy Płockiej zdecydowała, że widmowa postać
wśród drzew jest najlepszym zdjęciem wystawy. Przyszły
champion, podobnie jak przed rokiem, otrzymał 17 głosów.
Każda z 60 osób obecnych na wystawie miała tylko jeden
głos i mogła głosować wyłącznie na jedną fotografię. Dru−
gie miejsce za zdjęcie ul. Koziej zdobył Marek Trzciński (6
głosów), a trzecie ex eaquo (po 5 głosów) – Danuta Rogala
– Stanisławska i Bogusław Bafia. Stanisławska wygrała
czarno−białym kadrem z postacią staruszka na pasach na ul.
Misjonarskiej, a Bafia ujęciem grupki dzieciaków na scho−
dach starej kamienicy. 

Podczas wernisażu nagrodę za zdjęcie roku Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego odebrał Jan Drzewiecki. Ar−
tur Kras prezes PTF, które wspólnie z Książnicą Płocką,
zorganizowało wystawę, poświęcił ją pamięci Zbigniewa
Krydy – wieloletniego prezesa Towarzystwa. Wystawa bę−
dzie czynna do 29 lutego. (rł)

Piotr Augustyniak – fotoreporter Gazety Wyborczej
championem 27. wystawy „Mój Płock” – tak pisaliśmy
przed rokiem. Tak też możemy napisać i w tym, zmie−
niając jedynie liczbę na 28. 

Widmowa postać 
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Oferta skierowana jest do organizacji
pozarządowych i jednostek nie zaliczo−
nych do sektora finansów publicznych.
W przypadku „kultury i sztuki” organi−
zacje mogą składać projekty na 5 róż−
nych zadań, m.in. na organizowanie lub
uczestnictwo w festiwalach, konkur−
sach, warsztatach i wystawach arty−
stycznych, na edukację kulturalną dzie−
ci i młodzieży, niskonakładowe wy−
dawnictwa. Na realizację zadań związa−
nych z upowszechnianiem kultury
i sztuki w 2008 roku zarząd wojewódz−
twa mazowieckiego przeznaczył 3,4
mln zł. 

Z wojewódzkiego budżetu mogą być
też udzielane dotacje na dofinansowa−
nie prac konserwatorskich, restaurator−
skich i robót budowlanych przy zabyt−
kach na Mazowszu. Samorząd woje−
wództwa może przekazać pieniądze
m.in. na: odnowienie, uzupełnienie al−
bo całkowite odtworzenie tynków i de−
tali architektonicznych, stolarki okien−
nej i drzwiowej, modernizację instala−
cji elektrycznej w zabytkach drewnia−
nych oraz odtworzenie zabytkowych
posadzek. 

Na upowszechnianie turystyki samo−
rząd województwa mazowieckiego
przeznaczył na ten rok 1,54 mln zł.
Chodzi m.in. o tworzenie i promocję lo−
kalnych produktów regionalnych na te−
renie województwa mazowieckiego,
wytyczanie, oznakowanie i utrzymanie
szlaków turystycznych Mazowsza oraz
konferencje, rajdy, i niskonakładowe
publikacje turystyczne.

Opis warunków, wykaz niezbędnych
dokumentów oraz kryteria ocen można

znaleźć na stronach internetowych
Urzędu Marszałkowskiego – www.ma−
zovia.pl, link: ORGANIZACJE POZA−
RZĄDOWE. Tam też jest dostępny for−
mularz wniosku i terminarz składania
dokumentów. 

Na program „Upowszechnianie tury−
styki” termin przyjmowania wniosków
na I półrocze upłynął 28 stycznia, na
drugie półrocze upływa 14 marca.
W przypadku „upowszechniania kultu−
ry i turystyki” czas mija 15 lutego br.
(I półrocze) i 30 maja br. (II półro−
cze). W sprawie „ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami” urząd marszał−
kowski daje nam czas wyłącznie do 15
lutego. 

Bliższych informacji udzielają pracow−
nicy Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie: 

– KULTURA I SZTUKA: Sylwia
Stanibuła tel. 022/ 59 79 522, e−mail:
a.stanibula@mazovia.pl i Agnieszka Goc
tel. 022/ 59 79 534 e−mail: a.goc@mazo−
via.pl; 

– TURYSTYKA: Ewelina Filipek, tel.
022/ 59 79 523, E−MAIL: e.filipek@ma−
zovia.pl oraz Agata Kowalska, tel. 022/
59 79 509, E−MAIL: a.kowalska@mazo−
via.pl; 

– ZABYTKI: Anna Brzezińska –
Skrzypek, tel. 022/ 59 79 561, e−mail:
a.brzezinska@mazovia.pl, Ilona Jaro−
szek, tel. 022 59 79 515, e−mail: i.jaro−
szek@mazovia.pl 

oraz Barbara Chrzanowska, tel. 024/
262 93 41, e−mail: b.chrzanowska@ma−
zovia.pl (Delegatura Urzędu Marszał−
kowskiego w Płocku). (rł)

Kultura i sztuka, turystyka oraz ochrona zabytków – Urząd Mar−
szałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczął nabór wnio−
sków na realizację zadań publicznych w 2008 roku

Konkursy dla płockich NGO Wystawa

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza
13 lutego o godz. 18 do Domu Darmstadt
przy Starym Rynku na otwarcie wystawy
pt. „Wspomnienie o Hoffmannie”. Ekspo−
zycję, prezentującą różne zapiski dotyczące
Hoffmana, ryciny, karykatury, utwory mu−
zyczne, autoportrety, fragmenty dzienni−
ków itp. przygotowano wspólnie z Bibliote−
ką Państwową w Bambergu i Towarzy−
stwem E.T.A. Hoffmanna w Bambergu.

Ekspozycja czynna będzie do końca lu−
tego. Wstęp wolny.

i wykład

14 lutego o godz. 18 w Domu Darmstadt
rozpocznie się wykład Rainera Lewandow−
skiego pt. „Polskie lata Hoffmanna”. Wy−
kład, połączony z pokazem multimedial−
nym, prowadzony będzie w języku niemiec−
kim, z polskim tłumaczeniem. Wstęp wolny. 

Rainer Lewandowski, dyrektor Teatru
w Bambergu opowie o burzliwym życiu

E.T.A. Hoffmanna, który w latach 1802 –
1804 mieszkał w Płocku w „Hotel de Ber−
lin” (dzisiejszym Domu Darmstadt). Hoff−
mann przez jakiś czas mieszkał w Bamber−
gu, od roku 1808 pełniąc funkcję dyrektora
muzycznego tamtejszego teatru. (j)

W Domu Darmstadt

E.T.A. Hoffmann

7 lutego 2008 r. o godz. 18 Płocki Ośro−
dek Kultury i Sztuki oraz Państwowa
Szkoła Muzyczna im. K. Szymanowskiego
zapraszają do Domu Darmstadt na recital
gitarowy Bartłomieja Marusika. Wstęp
wolny.

Bartłomiej Marusik urodził się w 1979
roku w Tomaszowie Mazowieckim. Na−
ukę gry na skrzypcach rozpoczął w wie−
ku 7 lat, jednak w związku z narastają−
cym zainteresowaniem gitarą, po czte−
rech latach przeniósł się do klasy tegoż
instrumentu. Gitarowa przygoda szybko
przerodziła się w ogromną pasję i miłość
do muzyki gitarowej, klasycznego roc−
ka, bluesa, rock&roll’a. Naturalną kon−
sekwencją tych zainteresowań było pod−
jęcie nauki w PSM II stopnia w Toma−
szowie Mazowieckim, w klasie gitary
klasycznej. 

Jako młody gitarzysta znacznie poszerza
swoje horyzonty muzyczne, głównie o kla−
syczną muzykę gitarową – a to za sprawą
znakomitego pedagoga i instrumentalisty
– mgr Mirosława Drożdżowskiego. Chęć
dalszego rozwoju muzycznego powoduje,

że oprócz bardzo dobrych wyników
w szkole muzycznej Marusik jest też
uczestnikiem kilku prestiżowych konkur−
sów gitarowych. W roku 1999 podjął nau−
kę w Akademii Muzycznej w Poznaniu,
w klasie gitary st. wykł. Henryka Jóźwia−
ka. W tym też okresie znacznie wzrasta za−
interesowanie hiszpańską muzyką flamen−
co i grą zespołową. Pięcioletnie studia ma−
gisterskie zostają uwieńczone dyplomem
z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnie−
niem. 

Niedługo potem świeżo upieczony ma−
gister sztuki zakłada własną szkołę gitaro−
wą i podejmuje pracę w szkole muzycznej
Yamaha w Koninie. W tym czasie prowa−
dzi liczne warsztaty, między innymi Fri−
kolekcje na festiwalu Woodstock 2006
w Kostrzynie nad Odrą. Dzięki swym
umiejętnościom pedagogicznym w roku
2006 otrzymuje pracę w Akademii Mu−
zycznej w Poznaniu na wydziale instru−
mentalnym i w PSM II stopnia w Pozna−
niu na wydziale muzyki jazzowej i roz−
rywkowej. Jednocześnie tworzy coraz
więcej kompozycji gitarowych, inspiro−
wanych różnymi gatunkami i formami
muzycznymi, oraz utworów zespoło−
wych, co zostaje uwieńczone płytą, która
ukaże się niebawem. Opr. (j)

Recital w Domu Darmstadt

Marusik z gitarą

Oddział Miejski PTTK organizuje coraz
więcej wyjazdów na imprezy kulturalne
poza Płockiem. W czasie długiego remon−
tu płockiej sceny płocczanie stali się częst−
szymi bywalcami teatrów warszawskich
i łódzkich.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebo−
waniu, PTTK zaprasza w lutym na 3 spek−
takle (2 w Łodzi i 1 w stolicy). 10 lutego
chętni mają do wyboru: operetkę „ Baron
Cygański” w Teatrze Muzycznym w Łodzi
i „Damę Pikową” w Teatrze Wielkim
w Warszawie. Koszt imprezy w Łodzi

wraz z przejazdem autokarem wynosi 65 zł
od osoby, zbiórka przez Teatrem Drama−
tycznym o godz. 14. Do Warszawy wyjazd
godzinę później (o 15) z tego samego miej−
sca, a przejazd i bilet wstępu kosztuje 120
złotych.

Natomiast 24 lutego PTTK organizuje
wyjazd na „Eugeniusza Oniegina” (sceny li−
ryczne w 3 aktach) do Teatru Wielkiego
w Łodzi. Cena imprezy (wraz z przejazdem)
75 złotych, wyjazd o godz. 16, również
sprzed płockiego teatru.

Rezerwacje i szczegóły w Oddziale
Miejskim PTTK, ul. Tumska 4 (odwach),
tel. 024/262 26 00. (j)

Kultura z PTTK

Płockie Towarzystwo Fo−
tograficzne tradycyjnie roz−
poczęło rok wystawowy
XXVIII edycją „Mojego
Płocka”. 21 stycznia w
Książnicy Płockiej mogli−
śmy zobaczyć prace 14
członków PTF−u. W czasie
wernisażu zaprezentowano
również „Zdjęcie roku
2007”. Ten zaszczytny tytuł
przypadł Jankowi Drze−
wieckiemu – artyście, który
często zaskakuje, czasa−
mi nawet szokuje, ale zawsze w fotografii
oddaje to, co nieuchwytne; po mistrzowsku
odkrywa człowieka, zrzuca jego maski, bez
pardonu niszczy teatralne pozy i pokazuje
nagą prawdę.

Tak się złożyło, że jego zdjęcie „Mo−
nolog” zostało na równi z fotografią Ar−
kadiusza Pytlasa uznane za najlepsze w
konkursie „Fotografia, z której jestem
dumny”. Autor drugiego zdjęcia jest z
kolei mistrzem reportażu, choć z powo−
dzeniem zajmuje się także krajobrazem.
Jego zdjęcia z poligonu lotniczego w
Szwajcarii to prawdziwy majstersztyk
ujęcia, kadru i wyczucia chwili. Trudno
to może ocenić patrząc na maleńką repro−

dukcję, ale oryginalne fotografie robią
naprawdę wielkie wrażenie.

Płockie Towarzystwo Fotograficzne zapra−
sza wszystkich zainteresowanych na kolejne
zebranie. 20 lutego o godz. 18 w Domu
Darmstadt zmierzymy się z ”Kolorem”.

Każdy uczestnik spotkania może zgłosić
do konkursu trzy prace. Tradycyjnie już w
czasie spotkania można uzyskać porady fa−
chowców, podyskutować o fotografii oraz
wysłuchać ciekawych prelekcji. W stycz−
niu uczyliśmy się kreatywnego korzystania
z lampy błyskowej, w lutym będziemy pró−
bowali do maksimum wykorzystać możli−
wości zwykłego kompaktu. Okazuje się, że
czasami można wycisnąć z tych aparatów
więcej niż przewidział producent. R.G.

Zdjęcie roku
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Finał XVI Płockich Ergowioseł 2008
rozegrany zostanie 29 lutego w sali gim−
nastycznej Zespołu Szkół Technicznych.
Już od połowy stycznia trwają eliminacje
w szkołach gimnazjalnych, które wyłonią
szkolnych mistrzów – uczestników fina−
łów. Trzyosobowe reprezentacje gimna−
zjów, uczelni, juniorki i juniorzy, oraz se−
niorzy i weterani rywalizować oni będą
o tytuły: Mistrza Miasta Płocka, Mistrza
Powiatu Płockiego i laureatów Memoria−
łu Kazimierza Młynarkiewicza. Poza
głównymi zawodami swe siły zmierzyć
będą mogli nauczyciele, reprezentacje
firm sponsorujących imprezę, przedsta−
wiciele płockich mediów. Reprezentacje
szkół klasyfikowane będą podwójnie:

drużynowo i indywidualnie. Dystans dla
wszystkich uczestników wynosi 500 me−
trów. Początek zawodów o godz. 10.

Zgłoszenia do finałów należy przesłać
do 9 lutego br. na adres: Płockie Towa−
rzystwo Wioślarskie, ul. Juliusza Ka−
wieckiego 1a, 09−402 Płock, e−mail:
ptw.1882@wp.pl

Głównym celem, organizowanej już po
raz szesnasty, imprezy jest propagowanie
masowego współzawodnictwa sportowe−
go i rekreacyjnego w wioślarstwie halo−
wym oraz uczczenie patrona – Kazimie−
rza Młynarkiewicza, wieloletniego dy−
rektora ZSZ nr 7, działacza sportu szkol−
nego i wychowawcy wielu płockich spor−
towców. (j)

Ergowiosła 2008
*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*

Choć to dopiero półmetek ligowych rozgrywek, to kibice zadają sobie pytanie: czy Andrzej
Marszałek znów poprowadzi Wisłę do medalowych pozycji?

Styczeń to zwykle miesiąc przygoto−
wań i gier kontrolnych zarówno u piłka−
rzy ręcznych jak i nożnych. Nie inaczej
rzecz ma się w klubie z Płocka. 

nożnych…

W sobotę, 19 stycznia piłkarze nożni
płockiej Wisły w ramach przygotowań do
rundy wiosennej rozegrali sparingowe
spotkanie z trzecioligowym Radomia−
kiem Radom. Po raz pierwszy w nowym
roku kibice mogli zobaczyć w akcji no−
wych piłkarzy, pozyskanych przez płocki
klub w ostatnich tygodniach. Trener naf−
ciarzy Leszek Ojrzyński dał szansę gry
niemal wszystkim zawodnikom szerokiej
kadry, którą uzupełniali także wycho−
wankowie płockiego klubu. 

Z dobrej strony zaprezentował się (po−
zyskany ze Znicza Pruszków) Bartosz
Wiśniewski, który choć nie zdobył gola,
potrafił kilka razy wypracować sobie do−
godne pozycje do oddania strzału.
W środku pomocy dobrze poradził sobie
Łukasz Adamski, który z konieczności
kreowany jest na reżysera gry płockiego
zespołu. Zawodnik pozyskany z ŁKS
Łomża, pod nieobecność Ireneusza Ko−
walskiego i przy słabej dyspozycji Dariu−
sza Zawadzkiego dostał szansę, której ra−
czej nie zmarnował. Kilka ładnych za−
grań do kolegów i bramka zdobyta strza−
łem zza pola karnego, to jak na początek
zupełnie wystarczy. 

Po dłuższej przerwie płoccy kibice mo−
gli także zobaczyć Wahana Geworgiana,
który powrócił z wypożyczenia w Jagie−
lonii Białystok. Choć sam mecz był ra−
czej elementem przygotowawczo – szko−
leniowym, to Wiśle nie wypadało go
przegrać. Płocczanie pewnie pokonali go−
ści z Radomia 3:0 i tym samym dali sy−
gnał, że nadal są pretendentem do I ligo−
wego awansu. 

Wisła – Radomiak 3:0 (2:0) bramki:
Peszko 4 (z karnego), Adamski 26, Sob−
czak 82

I połowa: Binkowski – Rogalski, J.
Wiśniewski, Sielewski, Tomczyk – Pesz−
ko, Adamski, Łuba, Staniszewski – B.
Wiśniewski, Kretkowski

II połowa: Skowron – Żytko, Wyczał−
kowski, Pracki, Bojaruniec (75. Sekulski)
– Dylewski, Krzyżanowski, Zawadzki,
Mierzejewski – Geworgian, Sobczak

i ręcznych

Mimo, że kibice męskiego szczypior−
niaka mieli wiele emocji związanych
z mistrzostwami Europy, to z pewnością
chcieliby zobaczyć w nowym roku kon−
certowo grających płocczan na krajo−
wym podwórku. W tym celu w dniach
15−20 stycznia piłkarze ręczni Wisły
przebywali na obozie szkoleniowym
w austriackim Hard. Trener Bogdan Za−
jączkowski mógł skorzystać z 18 za−
wodników. W zespole z różnych powo−
dów brakowało 6 zawodników. Z powo−
du kontuzji nie mogli pojechać: Adam
Twardo, Sebastian Rumniak i Andrzej
Marszałek. Z powodu powołania do ka−
dry narodowej i udziału w mistrzo−
stwach Europy z nafciarzami nie poje−
chał także Rafał Kuptel. Zabrakło rów−
nież dwóch cudzoziemcow: Witalij Nat
był powołany do reprezentacji Ukrainy,
a Iwan Pronin musiał dłużej pozostać
w Rosji. 

W trakcie tego krótkiego zgrupowa−
nia płocczanie rozegrali trzy spotkania
sparingowe – z gospodarzami HC Hard
oraz zespołami ze Szwajcarii HC Berno
i St. Galen. Wszystkie spotkania płoccy
szczypiorniści rozstrzygnęli na swoją
korzyść, mimo tak poważnych osłabień
kadrowych, co jest dobrym prognosty−
kiem przed zbliżającym się pojedyn−
kiem ligowym z Focus Park Kiper Piotr−
ków Trybunalski (2 lutego). Pikanterii
temu spotkaniu dodaje oczywiście fakt,
iż trenerem piotrkowskiej drużyny jest
były zawodnik i trener Wisły Krzysztof
Kisiel. P.N.

Zimowe przygotowania
piłkarzy 

W poprzednim numerze prezentowaliśmy
klub judo Eljot Płock. Idąc dalej tropem
sportów walki przybliżamy w tym numerze
działalność klubu Sanda Płock, którego zało−
życielem i jednym z instruktorów jest repre−
zentant Polski – Piotr Paśnik. Kilka miesięcy
temu pisaliśmy o sukcesach wychowanków
klubu, a dziś chcemy przybliżyć samą sztukę
walki Sanda, którą można polecić dzieciom,
już nawet 7−letnim, gdyż ogólnorozwojowe
treningi pozwolą uniknąć wad postawy
i skrzywień kręgosłupa, które są coraz częst−
szymi schorzeniami wśród młodych ludzi.

Sanda lub Sanshou, czyli dosłownie wol−
na walka nie jest wyodrębnioną sztuką wal−
ki w tradycyjnym chińskim ujęciu. Umożli−
wia naukę i zastosowanie technik pochodzą−
cych z różnych chińskich sztuk walki. San−
da wywodzi się bezpośrednio z tradycji
walk na platformach, w których udział brali
adepci najróżniejszych stylów chińskiego
wushu. Podstawową regułą był brak szcze−
gólnych zasad, stawką często życie. Współ−
cześnie turnieje Sanda nie odbywają się już
na platformach, z których upadek groziłoby
kalectwem lub śmiercią. Walki nie są toczo−
ne na śmierć i życie. Sanda funkcjonuje jako
sport walki, posiadający formalną organiza−
cję, reguły, kategorie wagowe. Mimo to na−
dal pozostaje blisko idei realnej walki, poz−
walając adeptom różnych szkół na konfron−
tację swoich umiejętności. Sanda nauczane
jest jako system, pozwalający na nabycie re−
alnych umiejętności, niezbędnych w walce
na turnieju lub w sytuacjach wymagających
samoobrony. Trening zawiera w sobie ele−
menty ogólnorozwojowe (gibkość, wytrzy−
małość, siła, szybkość), techniki (ciosy,
kopnięcia, dźwignie i rzuty), taktykę i psy−
chologię. 

Płocki klub Sanda, obok tradycyjnej sztu−
ki walki, prowadzi dla dzieci tzw. Formy
czyli tradycyjne układy technik wymyślone
przez dawnych mistrzów. Pozwalają na roz−

wój sylwetki, koordynacji, wzmocnienie po−
zycji. Stanowią zapis technik danego stylu.
Duży nacisk podczas treningu instruktorzy
kładą także na ćwiczenia utwardzające (har−
towanie), które stanowią istotną rolę w chiń−
skich sztukach walki. Głównym zadaniem
hartowania jest uodpornienie ciała ćwiczące−
go na otrzymywane w walce uderzenia, tak
by nie powodowały one uszkodzenia ciała,
a ich efekt był jak najmniejszy. W treningu
stosuje się również ćwiczenia hartujące po−
wierzchnie blokujące ciała. Dzięki nim siła
bloku może ulec zwiększeniu bez powodo−
wania urazu strefy blokującej. Istotnym efek−
tem hartowania jest pozbycie się lęku przed
otrzymaniem uderzenia oraz kontaktem
z przeciwnikiem w zwarciu. Wszystkich
młodych ludzi, którzy są zainteresowani taką
formą spędzania wolnego czasu, instruktorzy
klubu Sanda zapraszają w poniedziałki, śro−
dy i piątki od 18.30 do sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Mio−
dowej 13A. Istnieje także możliwość trenin−
gu dla osób dorosłych. Bliższe informacje
można uzyskać na stronie internetowej klubu
http://www.sanda.prv.pl. P.N.

W nowym roku utworzyliśmy stałą pozycję pt. „Sport w moim mieście”. Chcemy
w niej dokonać przeglądu wszystkich klubów sportowych działających na terenie
naszego miasta, posiadających w swej ofercie pracę z dziećmi i młodzieżą. Celem
jest nie tylko prezentacja historii i osiągnięć organizacji sportowych, ale przede
wszystkim zwrócenie uwagi rodziców, wychowawców i opiekunów na możliwości
spędzenia wolnego czasu przez ich podopiecznych. Swoją chęć zaistnienia w na−
szej rubryce i zaprezentowania oferty dla młodych płocczan prosimy zgłaszać dro−
gą elektroniczną na adres sygnaly@ump.pl 

Sanda Płock



Zacznijmy od Szwecji. W roku 1712,
w związku z rezygnacją z przejścia
przez ten kraj na kalendarz gregoriański
i wyrównaniem wynikłej z tej próby
zmiany kalendarza różnicy w rachubie
czasu, luty miał 30 dni. Kalendarz
szwedzki był w użytku od 1 marca 1700
roku do 30 lutego 1712 r., był odpo−
wiednikiem kalendarza juliańskiego,
przesuniętym o jeden dzień.

Wszystko zaczęło się w listopadzie
1699, kiedy zadecydowano, iż Szwecja
powinna zmienić kalendarz na grego−
riański. Zamiast jednak zrobić to w jed−
nym skoku, gubiąc naraz 11 dni jak in−
ne kraje, postanowiono redukować je−
den dzień co roku (podobno miało to
trwać ok. 40 lat), poczynając od roku
1700, w którym usunięto dzień prze−
stępny zgodnie z planem. Później jed−
nak zapomniano o tych poprawkach.
W styczniu 1711 r. król Karol XII po−
stanowił, że Szwecja zrezygnuje z ka−
lendarza, który nie był zgodny z żad−
nym innym przyjętym na świecie, ani
nie miał sensownych podstaw. Dodat−
kowy dzień został dodany do lutego
1712, który i tak był przestępny i w ten
sposób z dniem 30 lutego Szwecja wró−
ciła do kalendarza juliańskiego.

Na nowy styl kalendarzowy (gregoriań−
ski) zdecydowano się przejść w Szwecji
dopiero w 1753 r. 

Kompleks Augusta

30 lutego zdarzył się też i to dwukrot−
nie w ZSRR. Miało to miejsce w latach
1930 i 1931 i było związane z wprowa−
dzeniem w tym kraju w 1929 r. nowego,
rewolucyjnego kalendarza, wg którego
każdy miesiąc, w tym luty trwał 30 dni.
W roku 1932 zrezygnowano częściowo
z odmiennej rachuby czasu i powrócono
do takiej długości miesięcy, jaka stoso−
wana jest w kalendarzu gregoriańskim. 

Mniej więcej w tym samym czasie maj−
strować przy kalendarzu zachciało się pew−
nej Amerykance. Elisabeth Achelis
w 1930 r. opracowała reformę kalendarza,
nazywaną przez zwolenników „World Ca−
lendar”, wg którego długości miesięcy są
inne, niż we współczesnym kalendarzu
gregoriańskim, a luty ma zawsze 30 dni.
Rok przestępny wg propozycji Achelis
tworzono by przez dodanie dodatkowego
„Dnia Roku Przestępnego”, bez przypisa−
nej konkretnej daty ani dnia tygodnia, po−
między sobotą 30 czerwca a niedzielą 1 lip−
ca takiego roku. Dzień taki miałby być
z założenia dniem wolnym od pracy.

Na koniec wróćmy do starożytności. Wg
niepotwierdzonych danych, podanych
przez XIII−wiecznego angielskiego history−
ka Sacrobosco, luty w pierwotnej wersji ka−
lendarza juliańskiego, wprowadzonej przez
Juliusza Cezara posiadał 29, a w latach
przestępnych 30 dni. Dopiero w 8 r. n.e. ce−
sarz Oktawian August skrócił ów miesiąc
po to, by dodatkowy dzień „przekazać”
sierpniowi. Miało to na celu przedłużenie
tego miesiąca tak, aby sierpień (łac. Augu−
stus), którego nazwa była nadana na cześć
Oktawiana Augusta (poprzednio nosił mia−
no Sextilis), nie był krótszy od miesiąca Ju−
liusza Cezara – lipca (łac. Julius). Oznacza−
łoby to, iż lata przestępne w okresie 44 r.
p.n.e. – 8 r. n.e. miały miesiąc luty trwają−
cy 30 dni. Informacje te nie są jednak po−
twierdzone, co nie wyklucza, iż Sacrobosco
posiadał je ze źródeł, które nie dotrwały do
naszych czasów. (opr. rł)

na podst. wikipedia.org

Rok 2008 jest rokiem przestępnym. W związku z tym luty będzie miał nie 28, a 29 dni. Zdarzyło się
jednak, kilkakrotnie, że miesiąc ten miał ich aż 30. Sytuacje takie miały jednak wyłącznie charak−
ter lokalny, tj. dotyczyły każdorazowo tylko jednego kraju.

Kalendarz szwedzki z 30−dniowym lutym

Cytat
numeru

Nadmierna wiara
w szczęście i przypadek
jest tylko dowodem 
naszej bezsilności wobec 
własnego losu.

Stefan PacekJ.
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Papież Grzegorz XIII (1502−1585) – „ojciec” nowego, obowiązującego do dziś kalendarza, reformator, inicjator szkół jezuickich i Kole−
gium Rzymskiego, ale także zwolennik bezwzględnego traktowania innowierców. Pochwalił m.in. paryską rzeź 10 tysięcy hugenotów, zwa−
ną nocą św. Bartłomieja

Księżycowy, juliański i gregoriański
– historia zmian kalendarza

Ciągłe 
opóźnienia 

Kalendarz juliański – kalendarz sło−
neczny opracowany na życzenie Juliusza
Cezara został wprowadzony w życie 1
stycznia 45 r. p.n.e. jako kalendarz obo−
wiązujący w państwie rzymskim. W Eu−
ropie obowiązywał przez wiele stuleci:
w Polsce do 1582, w Rosji aż do 1918.
Powodem reformy kalendarza było to, że
wcześniej stosowany księżycowy kalen−
darz rzymski rozregulował się, w wyniku
czego w 46 r. p.n.e. kalendarzowy gru−
dzień wypadał we wrześniu. 

Kalendarz księżycowy oparty był
na fazach księżyca. Miał 354 dni
i dzielony był na 12 miesięcy, po 29
lub 31 dni. Różnica około 11,25 dni
w stosunku do roku słonecznego po−
wodowała przesuwanie się pór roku
w stosunku do miesięcy roku kalen−
darzowego.

Dlatego, żeby ponownie zsynchroni−
zować kalendarz z porami roku, rok 46
p.n.e. wydłużono o 90 dni. Kalendarz
juliański ustalał długość roku na 365
dni plus jeden dzień przestępny co 4 la−
ta. Średnia długość roku wynosiła
365,25 dnia. W wyniku reformy zmia−
nie uległa też długość poszczególnych
miesięcy.

Niestety i kalendarz juliański był
wadliwy. Opóźniał się o 1 dzień na
128 lat w stosunku do astronomiczne−
go. Został więc zastąpiony przez obec−
nie obowiązujący kalendarz gregoriań−
ski (od imienia papieża Grzegorza
XIII), którego opóźnienie wynosi 1
dzień na ok. 3000 lat.

Ale tak naprawdę kalendarz grego−
riański autorstwa Luigiego Lilio to
w zasadzie kalendarz juliański, do któ−
rego wprowadzono niewielką popraw−
kę, a różnice sprowadzają się do dwóch
spraw: 1) usunięcia 10 dni, od 5 do 14
października 1582 r. (w celu skorygo−
wania powstałego opóźnienia oraz 2)
wprowadzenia zasady, że lata podziel−
ne przez 4, ale nie przez 100 będą prze−
stępne, z wyjątkiem tych podzielnych
przez 400 (lata 1600 i 2000 były w ka−
lendarzu gregoriańskim przestępne,
a 1700, 1800 i 1900 nie). 

Odpowiednia bulla została wydana
przez papieża Grzegorza XIII w 1582 r.

(na podst. wikipedia.org)

30 dzień lutego


