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Jarosław Kaczyński i Gediminas
Kirkilas przyjechali do Płocka 1 czer−
wca. Najpierw spotkali się z zarządem
PKN Orlen, a następnie rozmawiali
o energetyce, europejskiej polityce są−
siedztwa i o traktacie konstytucyjnym. 

– Dyskutowaliśmy między innymi
o sprawach ekonomicznych i bezpie−
czeństwie energetycznym – mówił Jaro−
sław Kaczyński. – Była też mowa o bu−
dowie elektrowni atomowej na Litwie.
To bardzo ważne przedsięwzięcie, któ−

re mogłoby zmienić sytuację w regio−
nie w zakresie dostaw energii.

Premierzy zapewnili, że jeśli Rosja
przerwie dostawy rurociągiem „Przy−
jaźń”, to oba państwa mają możli−
wość dostaw ropy drogą morską.
Czynione są również starania na are−
nie międzynarodowej, aby traktat po−
między Unią Europejską a Rosją
uniemożliwiał zakręcenie „kurka” ru−
rociągu „Przyjaźń”. 

dokończenie na str. 3

Reaktywowanie Rady Współpracy między rządami RP i Litwy, podpisanie
porozumienia w sprawie współpracy młodzieży oraz rozmowy dotyczące
energetyki – to główne punkty spotkania premierów Polski i Litwy

O energetyce i...

2 maja br. bp Piotr Libera, dotych−
czasowy biskup pomocniczy kato−
wicki i sekretarz generalny Episko−
patu został mianowany przez Bene−
dykta XVI biskupem płockim. 31
maja, w święto Nawiedzenia Naj−
świętszej Marii Panny, odbył się uro−
czysty ingres nowego biskupa do
płockiej katedry. Świadkami tego
wydarzenia było wielu znakomitych

gości m.in. 3 kardynałów (Józef
Glemp, Stanisław Dziwisz, Miros−
law Vylk z Pragi), 40 biskupów,
przedstawiciele Prezydenta RP (mi−
nister Elżbieta Jakubiak) i Premiera
(minister skarbu Wojciech Jasiński),
Wojewody Mazowieckiego, rektorzy
wyższych uczelni, władze naszego
miasta. 

dokończenie na str. 6

Deus caritas est (Bóg jest miłością) – to biskupie zawołanie
naszego nowego ordynariusza

Przychodzę, 
by służyć
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Plebiscyt na Płocczanina Roku to
nie plebiscyt na najpopularniejszą,
ale na najbardziej zasłużoną osobę
dla naszego miasta. Takimi bez wąt−
pienia są państwo Halina i Stani−
sław Płuciennikowie. Płocczanie nie
z urodzenia, ale z miłości do miasta,
z którym związani są od kilkudzie−
sięciu lat, każdemu kto choć trochę
interesuje się historią Płocka dosko−
nale znani. Nie ma chyba albumu,
w którym nie byłoby ich zdjęć m.in.
„Małachowianka”, „Secesja w zbio−
rach Muzeum Mazowieckiego”,
„Płock – miasto na świetlistym szla−
ku”, „Płocka fara w służbie miastu”.
Choć kształcili się w innych kierun−
kach (ona – fizyka i on – historia
sztuki) swoją pasję realizują z apa−
ratem fotograficznym. Od lat zwią−
zani są z Muzeum Mazowieckim

w Płocku. Halina Płuciennik foto−
grafuje zbiory, m.in. do muzealnych
publikacji. Wymyśliła też coroczny

przegląd płockich kalendarzy. Sta−
nisław Płuciennik pracował m.in.
przy aranżacji ekspozycji secesji

w nowej siedzibie Muzeum Mazo−
wieckiego. Jest też autorem portre−
tów słynnych Małachowiaków i pej−
zaży miasta. Oboje angażują się też
w działania na rzecz ratowania za−
bytków miasta, m.in. w akcje „Płoc−
kie Powązki”.

Podczas uroczystej gali inauguru−
jącej Dni Historii Płocka i Dzień
Chemika werdykt plebiscytu „Gaze−
ty Wyborczej. Płock” i Urzędu Mia−
sta odczytali ubiegłoroczni laureaci
– kardiolodzy ze szpitala woje−
wódzkiego Andrzej Drzewiecki
i Włodzimierz Figatowski. Srebrną
statuetkę Bolka, którą wykonuje co
roku Argentum, wręczyli laureatom:
prezydent Płocka Mirosław Milew−
ski i naczelny Gazety−Płock Piotr
Gądek.

dokończenie na str. 6

Płuciennikowie Płocczanami Roku 2006
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* Fortum (dawny PEC) obiecuje, że
w tym roku nie będzie 2−tygod−
niowej przerwy w dostawach
ciepłej wody, od lat uzasadnianej
potrzebą konserwacji sieci.

* Strajkują lekarze w szpitalu na Winia−
rach (pracuje tylko ordynator i le−
karz dyżurny), jednodniowy strajk
(30 maja) solidarnościowy przepro−
wadzili także lekarze oddziału wew−
nętrznego szpitala miejskiego. Po−
dobno bez szkody dla pacjentów.

* Do Technikum Usług Fryzjer−
skich, które rozpocznie działal−
ność we wrześniu zgłosiło się 7
chętnych na jedno miejsce.

* Biuro Rzecznika Osób Niepełno−
sprawnych rozpoczęło akcję na−
klejania nalepek na szybach sa−
mochodów, parkujących na miej−
scach dla niepełnosprawnych.

* Na jubileuszu 20−lecia funkcjono−
wania płockiego hospicjum zaś−
piewał Michał Bajor.

* Strażacy dostaną 250 tys. zł z bu−
dżetu Mazowieckiego Urzędu
Marszałkowskiego.

* Grand Prix Łącka w ogólnopolskich
zawodach w skokach (25−27 maja)
zdobył Andrzej Głoskowski na ko−
niu Imequyl z BKJ Bogusławice.
Finał koni 6−letnich wygrał Maciej
Zajączkowski na Otillu z KJ Łąck.

* Przy oddziale Gazety Wyborczej
(ul. Królewiecka 12 – w prze−
chodniaku) od 13 czerwca działa
kawiarenka prasowa.

* Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
PKN Orlen zgodziło się, aby w tym
roku nie wypłacać dywidendy,
a cały zysk przeznaczyć na kapitał
zapasowy, mocno uszczuplony za−
kupem rafinerii w Możejkach.

* Zlikwidowano lokalną informację
o kursach autobusów PKS. Teraz
w tej sprawie dzwonić trzeba pod
0300 300 354 (z telefonów stacjo−
narnych) lub 720 84 04 z komórki.
Oba połączenia są płatne.

* 3 czerwca w Sierpcu miała miejsce
regionalna wystawa zwierząt ho−
dowlanych – najlepszym hodow−
com bydła mlecznego i trzody
chlewnej marszałek Adam Struzik
wręczył nagrody.

* Od 1 czerwca przy ul. Popłaciń−
skiej 42 działa Niepubliczny Za−
kład Opieki Zdrowotnej „Przy−
chodnia Radziwie”, świadczący
usługi w ramach NFZ.

* Minister skarbu Wojciech Jasiński,
prezes PKN Orlen Piotr Kownacki
i prezydent Mirosław Milewski
odsłonili 1 czerwca pomnik Igna−
cego Łukasiewicza.

* Od 5 do 8 czerwca w Płocku ro−
zgrywane były mecze tenisa na
wózkach Orlen Polish Open
z udziałem 85 zawodników z ca−
łego świata.

*Po 3 tygodniach strajku w szpitalu
wojewódzkim, jego dyrektor oba−
wia się, że placówki nie będzie
stać na wypłatę pensji, bo wyko−
nuje się za mało zabiegów.

* Płockie psy policyjne zdobywają
laury na zawodach; w Radomiu
nasze owczarki niemieckie Sadin
i Wepal zająły II i III miejsce
wśród psów patrolowo−tropią−
cych, Poranek był drugi w wyszu−
kiwaniu materiałów wybucho−
wych, a foksterier Ferdek wrócił
ze srebrnym medalem za wyszu−
kiwanie narkotyków. (j)

Minęło pół miesiąca...

Zaopiniują wydatki

Prezydent powołał 6−osobowy zes−
pół, który opiniować będzie wydat−
kowanie pieniędzy z Miejskiego i Po−
wiatowego Funduszów Ochrony Śro−
dowiska i Gospodarki Wodnej. Do
zadań zespołu należeć będzie m.in.
ocena składanych wniosków o dofi−
nansowanie zadań z tych funduszy.
Przewodniczącym zespołu został z−
ca prezydenta Dariusz Zawidzki.

Praca na sezon

Na lato (od 15 czerwca do 31 sier−
pnia) zwiększony został o 6 etatów li−
mit zatrudnienia w Miejskim Zespole
Obiektów Sportowych. Trzech ratow−
ników, konserwator i dwóch pracow−
ników obsługi czuwać będą nad po−
rządkiem i bezpieczeństwem wypo−
czywających nad zalewem Sobótka.

Natomiast 12 osób znajdzie cza−
sowe (do końca roku) zatrudnienie
w Zakładzie Usług Miejskich „Mu−
niserwis”. Dodatkowi pracownicy
są potrzebni do budowy ul. Topolo−
wej i ścieżki rowerowej w ul. Nor−
bertańskiej.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Powołane zostały komisje kon−
kursowe, których zadaniem jest ob−
sadzenie stanowisk dyrektorskich
w 7 przedszkolach: przy ul. Biel−
skiej 26/1, Kolejowej 6, Kosso−
budzkiego 10, Słowackiego 27,
Dobrowolskiego 4, Kazimierza
Wielkiego 6b i Pocztowej 9. 

W konkursach wyłonieni zostaną
też dyrektorzy 7 szkół: ZSZ nr 2 przy
ul. Gwardii Ludowej 7, ZSUiP przy
ul. Padlewskiego 2, ZSE−K przy ul.
Nowowiejskiego 4, CKU przy al.
Piłsudskiego 6, SP nr 6 przy ul. 1
Maja 11, SP nr 15 przy ul. Przyszkol−
nej 22 i ZS nr 2 przy ul. Chopina 62.

Weekend w Darmstadt

Nadburmistrz naszego partner−
skiego miasta Darmstadt zaprosił
Płock do udziału w Weekendzie Eu−
ropejskim (15 – 18 czerwca), organi−
zowanym w tym mieście od wielu
lat. W czasie imprezy odbywa się
m.in. kilkukilometrowy spacer
(Grenzgang), miasta prezentują swo−
je specjały kulinarne i muzykę. Przy
płockim stoisku grać będzie Płocka
Kapela Podwórkowa, a rozmowy na
tematy samorządowe prowadzić bę−
dzie 3−osobowa delegacja pod prze−
wodnictwem z−cy prezydenta Toma−
sza Kolczyńskiego.

Pojadą do Fort Wayne

Delegacja płocka zaproszona zo−
stał na kolejny Festiwal Trzech Rzek,
organizowany w dniach 12 – 22 lipca
w naszym amerykańskim mieście
partnerskim Fort Wayne. Oficjele
rozmawiać będą m.in. o współpracy
ogrodów zoologicznych, a uczestni−
ków Festiwalu bawić będzie Zespół
ppieśni i Tańca „Wisła”. (j)

Prezydent zarządził

W Dniu Dziecka wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wycho−
wawczego nr 1 przy ul. Gradowskiego
otrzymali swego patrona. Został nim,
zmarły niedawno, ksiądz – poeta Jan
Twardowski, który tego dnia obchodził−
by 92. urodziny.

Imię Ośrodkowi nadano uchwałą Rady
Miasta już w marcu ubiegłego roku, ale
trochę trwały przygotowania, bo wszyscy
chcieli, by przyjęcie patrona nastąpiło
godnie i uroczyście. Nadanie imienia po−
łączono z przekazaniem wychowankom
sztandaru (na zdjęciu).

SOS−W powstał na bazie Zakładu Wy−
chowawczego im. Anioła Stróża” przy
Starym Rynku, prowadzonego przez sio−
stry zakonne. W 1950 roku utworzono
tam pierwsze klasy specjalne dla dzieci
opóźnionych w rozwoju umysłowym.

Później szkoła kilkakrotnie zmieniała sie−
dzibę i rozrastała się. Do obecnego bu−
dynku, w którym na II piętrze urządzono
internat, wprowadziła się w 1974 roku. 

W placówce pracuje 71 nauczycieli,
prowadzących zajęcia dostosowane do
potrzeb i możliwości uczniów. Ośrodek
prowadzi również ćwiczenia korekcyjne,
logopedyczne i z zakresu integracji sen−
sorycznej. Wychowankowie rozwijają
swe umiejętności w licznych kołach zain−
teresowań i zdobywają laury na zawo−
dach sportowych. W skład Ośrodka
wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 9, Gim−
nazjum nr 7, klasy życia, zespoły rewali−
dacyjno−wychowawcze i internat.

Na uroczystość nadania imienia liczni
goście przyszli z wieloma prezentami
m.in. z−ca prezydenta Piotr Kubera wrę−
czył dzieciom ogromnego misia. (j)

(...) gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny
J. Twardowski

Patron Ośrodka
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Sąsiedzka biesiada na Tumskiej 9

Najlepsza podwórkowa biesiada nie
może się obejść bez sąsiada – zdecydo−
wali organizatorzy Święta Sąsiadów,
czyli zespolone jedną ideą trzy płockie
domy kultury, czyli POKiS, MDK
i SDK. Sąsiadujące ze sobą instytucje
zorganizowały 29 maja dla mieszkańców
płockich podwórek i osiedli wiele atrak−
cji. Było wspólne sadzenie drzewek, kon−

kursy plastyczne w Spółdzielczym Domu
Kultury oraz kiermasze staroci i koncerty
na Tumskiej 9, a także kino plenerowe
i ognisko w Ogródku Jordanowskim.

Pomysłodawcą „Dnia Sąsiada” od
1999 roku jest Francja, ale od 2003 ro−
ku inicjatywa zyskała zasięg między−
narodowy. Od 2004 roku „Europejskie
Święto Sąsiadów” jest popularyzowa−
ne w krajach Unii Europejskiej. Dwa
lata temu obchodzono je już w 450
miastach – w 16 krajach. (rł)

Ktoś opychał się chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem, kto inny
wsuwał kiełbaski z grilla lub bawił się w karaoke. Tak wyglądało Świę−
to Sąsiadów w Płocku. 

Sami swoi
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Agencja Rewitalizacji Starówki ARS
Spółka z o.o. podpisała umowę na wy−
konanie robót budowlanych, polegają−
cych na wybudowaniu budynku miesz−
kalnego wielorodzinnego z usługami
w parterze przy ul. Grodzkiej 8. Zwy−
cięzcą wyłonionym w przetargu nieo−
graniczonym została firma ”SZUR−
GOT” Przedsiębiorstwo Budowlane
z Koła. Nowy budynek ma być gotowy
do końca marca przyszłego roku.

Będzie miał 3,5 kondygnacji
z dwoma lokalami usługowymi
o pow. 44,80 m2 i 38,40 m2 na parte−
rze oraz dziewięcioma lokalami
mieszkalnymi o powierzchniach od

20,46 m2 do 64,72 m2 na I, II piętrze
i poddaszu. 

– Zaprojektowany budynek powstanie
w miejscu rozebranej w 2004 roku oficy−
ny, równoległej do budynku frontowego,
od ul. Małachowskiego –wyjaśnia wice−
prezes ARS Dariusz Sztanderski. 

Kamienica frontowa została wybudo−
wana w 1863 roku jako parterowa.
W 1919 roku dobudowano do niej piętro.
Budynek frontowy ma wymiary w planie
22,40 x 10,30 m i wysokość w kalenicy
11,8 m. Posiada także 2 prostopadłe ofi−
cyny. Budynek posiada bogatą dekorację
architektoniczną. Cała elewacja jest bo−
niowana, balkony żeliwne, bogato zdo−
bione−została wyremontowana w 2006r.
Ponadto nad oknami są profile ciągnione
w postaci obramowań. (j)

Nowa oficyna

Zakończyła się budowa ulicy Browar−
nej w Ciechomicach, która łączy się od
północy z ulicą Ciechomicką. Ma dwa
odgałęzienia: w kierunku północno−
wschodnim, zakończone bramą wjazdo−
wą do zakładu produkcyjnego i w kierun−
ku zachodnim, które stanowi dojazd do
biblioteki, zabytkowego dworu oraz pól. 

Wykonana z kostki granitowej jezdnia
Browarnej ma 5,5 metra szerokości. Kolej−
ne 2 metry zajmują chodniki z polbruku

i granitu oddzielone od jezdni 1,5 metro−
wym pasem zieleni. Odgałęzienie w kierun−
ku północno−wschodnim zaprojektowano
jako ciąg pieszo−jezdny o szerokości 5 me−
trów. Ze względów bezpieczeństwa usunię−
to siedem drzew. Nasadzono kasztanowce,
które mają posłużyć do odtworzenia histo−
rycznej alei prowadzącej do dworu. 

Prace wykonała spółka „HYDRO−
POL” z Gostynina. Ich koszt wyniósł
ponad 1,5 mln zł brutto. mk

Granitowa Browarna

Informacje są w trzech językach: pol−
skim, niemieckim i angielskim. Trzy pier−
wsze tablice przygotowane w ramach
„Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglane−
go” pojawiły się na Domu pod Trąbami,
siedzibie Towarzystwa Naukowego Płoc−
kiego i dawnej baszcie obronnej (siedzi−
bie urzędu konserwatorskiego). W kolej−
nym etapie planowane jest jeszcze
umieszczenie tablic przy wieży dawnej
kolegiaty św. Michała (Małachowianka),
dawnym opactwie i reliktach zamku
z Wieżą Szlachecką i Zegarową oraz frag−
mencie dawnego muru miejskiego.

W przygotowaniu jest również kilku−
dziesięciostronicowy katalog dla biur po−
dróży o całym szlaku. Będzie on przedsta−
wiał ofertę podróżowania od miasta do
miasta. Ponieważ liczba miast i gmin jest
dosyć duża, specjaliści z dziedziny tury−
styki podzielili ofertę na 6 tras. W propo−
nowanej wersji Płock leży na trasie
Szczecin – Stargard Szczeciński – Koło−
brzeg – Koszalin – Słupsk – Gdańsk – Ol−
sztyn – Płock – Chełmno. Planowana wy−
cieczka miałaby trwać 9 dni. Siódmego
dnia goście przybyliby z Olsztyna do
Płocka. Zwiedziliby miasto, podczas rejsu
statkiem obejrzeliby piękną płocką pano−
ramę, a po pełnym wrażeń dniu przenoco−
waliby w jednym z płockich hoteli. Na−
stępnego dnia udaliby się w dalszą drogę
do Chełmna.

Płock przystąpił do projektu w 2005 ro−
ku, wpłacając składkę w wysokości 5 ty−
sięcy euro. 

W jego ramach stworzono do tej pory:
– logo projektu (wraz z zabezpiecze−

niem praw autorskich na przyszłość)
– jednolite wzornictwo do wszelkich

publikacji tzw. corporate design (wraz
z zabezpieczeniem praw autorskich)

– stronę internetową www.eurob.info
(j. polski, niemiecki, angielski) 

– folder prezentujący całe przedsię−
wzięcie, tzw. image folder 

– folder przedstawiający miasta i gmi−
ny na szlaku (w j. polskim, niemieckim
i angielskim), 

– pocztówkę z mapą obejmującą
wszystkie miasta na szlaku, 

– plakat.
– Ścisłe powiązanie miast i gmin ma

nam jeszcze bardziej przybliżyć wspólne
dziedzictwo kulturowe. Ma skierować
uwagę społeczeństwa na wyjątkową ar−
chitekturę gotyku ceglanego oraz być im−
pulsem dla rozwoju gospodarki w regio−

nach – mówił Ulrich Kasparick, sekretarz
stanu w Ministerstwie Transportu, Bu−
downictwa i Rozwoju Miast Niemiec,
w związku z inauguracją drugiej fazy
transnarodowego projektu „Europejski
Szlak Gotyku Ceglanego” (EuRoB). Ina−
uguracyjna konferencja EuRoB odbyła
się w Gdańsku w dniach 1−2 lutego
2006 r. w ramach obchodów Roku Pol−
sko−Niemieckiego. Przedsięwzięcie to
wspierane jest w ramach inicjatywy
wspólnotowej Unii Europejskiej INTER−
REG III B ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Partnerem wiodącym projektu (Lead
Partner) jest Niemiecki Związek Budow−
nictwa Mieszkaniowego, Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego w Berlinie.
Uczestniczy on w wielu innych projek−
tach, finansowanych przez Komisję Euro−
pejską CADSES−Raum (Europa Połud−
niowo Wschodnia): LHASA, ELLA, Ide−
Qua, PlaNet CenSE, HERMES, Vital Ci−
ties; w rejonie alpejskim AlpFRail. Inter−
reg III C: INCORD. 

Przy tworzeniu szlaku EuRoB działa
aktualnie 36 partnerów. Obok ekspertów
historii architektury aktywnie współpra−
cują ze sobą przedstawiciele sektora tury−
styki z 31 miast i regionów. Szlak łączy
partnerów z 7 krajów: Polski, Niemiec,
Danii, Szwecji, Estonii, Łotwy i Litwy,
którzy wspólnie działają na rzecz dalsze−
go rozwoju tego przedsięwzięcia. Polskę
reprezentują w projekcie: Szczecin, Star−
gard Szczeciński, Kołobrzeg, Koszalin,
Słupsk, Gdańsk, Olsztyn, Chełmno
i Płock. Poza tym na szlaku znajdują się
takie miasta jak Wilno (Litwa), Ryga (Ło−
twa), Malmö (Szwecja), Rostok czy wys−
pa Rugia (Niemcy). Europejski Szlak Go−
tyku Ceglanego był prezentowany na naj−
ważniejszych targach turystycznych świa−
ta, m.in. ITB w Berlinie. W marcu 2007 r.
stoisko EuRoB gościło w hali polskiej,
dzięki temu zarówno polscy wystawcy
oraz goście polskiej hali mogli poznać
ofertę szlaku.

Zaletą całego projektu jest dostępność
wielu materiałów promocyjnych w trzech
językach: polskim, niemieckim i angiel−
skim. Dzięki temu informacja o projekcie
dociera zarówno do turystów z Polski,
Niemiec jak i innych krajów. 

Czas trwania projektu EuRoB,
a więc czas dofinansowania projektu
przez Unię Europejską, upływa z koń−
cem roku 2007. ag

Na trzech płockich zabytkach gotyckiej architektury ceglanej
pojawiły się tablice informacyjne dla turystów 

Na płockim szlaku gotyku

dokończenie ze str. 1
– Byłaby to decyzja wyłącznie politycz−

na, która nie ma nic wspólnego z ekono−
mią – mówili.

W ratuszu szefowie rządów podpisali do−
kument, dotyczący polsko−litewskiej współ−
pracy młodzieżowej. Ma ona polegać na wy−
mianie i spotkaniach młodych ludzi, organi−
zowaniu wspólnych imprez kulturalnych
oraz wydawaniu wspólnych publikacji. 

– Nasze kraje zbliżają się do siebie w bar−
dzo dobrym czasie i na pewno nie zmarnuje−
my tego – podsumował premier Jarosław
Kaczyński. – Spotkanie w Płocku przyniosło
nie tylko deklaracje, ale również konkretne
decyzje między innymi w sprawach gospo−
darczych i mniejszości narodowych.

Podczas wizyty w Płocku Premierzy obu
rządów doszli do porozumienia w sprawie
pisowni imion i nazwisk osób należących do
mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej
w Polsce. Oznacza to, że Polacy mieszkają−
cy na Litwie będą mogli pisać swoje nazwi−
ska polską czcionką i odwrotnie. Ustalono
także, że w Wilnie powstanie filia Uniwersy−
tetu Podlaskiego, a w Białymstoku – semina−
rium literatury i języka litewskiego. 

– To kolejne, chyba już dziesiąte nasze
spotkanie, które poprawia nasze wzajemne
stosunki – mówił Gediminas Kirkilas. – In−

westycja Orlenu w Możejkach była najwię−
kszym przedsięwzięciem na Litwie w 2006
roku. Cieszę się, że Orlen ma plany posze−
rzenia produkcji i sprzedaży detalicznej
oraz hurtowej w Możejkach.

Małgorzata Domańska

Rada ds. Współpracy między rządami RP
i Litwy utworzona została w 1997 roku. To
organ konsultacyjno−doradczy obu rządów.
Posiedzeniom przewodniczą premierzy obu
państw, a uczestnikami są sekretarze lub
podsekretarze stanu z kilku resortów. Do
2002 roku Rada spotykała się dwa razy w ro−
ku. Jedno z posiedzeń miało charakter ple−
narny, a drugie było spotkaniem szefów rzą−
dów w wąskim gronie. Ostatnie plenarne po−
siedzenie Rady odbyło się 5 lutego 2001 r.
na Litwie. Kolejne miało się odbyć 28 mar−
ca 2002 r. w Warszawie. Do posiedzenie nie
doszło; zostało odwołane w ostatniej chwili
ze względu na brak gotowości strony litew−
skiej do zawarcia porozumienia w sprawie
umowy o pisowni imion i nazwisk osób na−
leżących do mniejszości polskiej na Litwie
i litewskiej w Polsce. Planowane na maj
2005 roku posiedzenie plenarne Rady nie
odbyło się ponownie. Odwołała je strona li−
tewska ze względu na problemy wewnątrz
koalicji rządowej na Litwie. 

O energetyce i nazwiskach
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Do odpadów komunalnych zalicza
się te, które powstają w gospodar−
stwach domowych oraz odpady nie za−
wierające związków niebezpiecznych,
a pochodzące od innych wytwórców.
Obecnie na terenie Płocka prawo do
świadczenia kompleksowych usług
w zakresie odbioru odpadów komunal−
nych od właścicieli nieruchomości po−
siada sześć firm: Eko−Maz, Remondis,
Sita Płocka Gospodarka Komunalna,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunal−
nych w Kobiernikach oraz PetroRe−
mont. Firmy te mogą odbierać wszyst−
kie rodzaje odpadów, zarówno zmie−
szanych, jak i zbieranych selektywnie.
Zajmują się także zbiórką odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i odpadów z remontów. 

Konieczna debata

Informacja na temat gospodarki od−
padami wzbudziła wśród radnych wiele
kontrowersji. – W materiale przedsta−
wionym radnym nie ma żadnych wnio−
sków z realizacji Planu Gospodarki
Odpadami, ani wyznaczonych żadnych
kierunków działania – mówił Piotr No−
wicki. – Jestem zaniepokojony tym, co
się dzieje z naszymi śmieciami. Przez
trzy lata, od czasu powstania Planu
zmieniły się przepisy prawne. Według
nich powstanie nowej niecki w Kobier−
nikach jest niemożliwe.

Nowicki podkreślał, że za kilka lat
nie będzie miejsca na składowanie od−
padów, a to grozi dużymi podwyżkami
za wywóz śmieci, które będą trafiać na
składowiska w innych częściach kraju.
– To jest problem nie tylko naszego
miasta, ale również całego powiatu
płockiego, sierpeckiego i gostynińskie−
go – przekonywał. – Dlatego proponu−
ję, aby we wrześniu z inicjatywy Urzę−
du Miasta zorganizować debatę na te−
mat gospodarki odpadami w naszym
regionie. Przedstawiciele samorządów
muszą spotkać się z przedstawicielami
nauki i innymi służbami, aby rozwią−
zać ten problem. 

Większość radnych zgodziła się na
takie rozwiązanie. – Istnieje duże za−
grożenie dla Płocka – popierał Nowic−
kiego, radny Artur Jaroszewski. – Po−
jemność niecek odpadowych jest zbyt
mała, wypełnione one zostaną w 2009
roku. Co wtedy zrobimy?

Wiesław Kossakowski zapewnił, że
w czerwcu Komisja Gospodarki Komu−
nalnej będzie miała posiedzenie wyja−
zdowe. W ZUOK−u radni mają dysku−
tować o dalszej przyszłości zakładu.
– Najważniejsze są rozmowy z wójtem
gminy Stara Biała, który nie chce się
zgodzić na budowę nowych niecek
– mówił przewodniczący komisji.

Zastępca prezydenta Dariusz Za−
widzki zrelacjonował obecną sytuację
w ZUOK−u. – Dwie niecki są już nie−
czynne – mówił. – Dwie kolejne są
w tej chwili zasypywane. Jeśli w takim
tempie będzie to następowało, to fak−
tycznie w 2009 roku będą one pełne.
Dlatego będziemy je powiększać o tzw.

jedną półkę, co pozwoli na ich eksplo−
atację do 2010 roku.

Dariusz Zawidzki przyznał, że jest
problem z budową kolejnych niecek.
– Najlepszym rozwiązaniem byłaby
utylizacja termiczna – mówił. – Ale to
bardzo kosztowna inwestycja. Miasta
nie stać, aby wydało ok. 80−100 milio−
nów złotych. Dlatego potrzebna jest
częściowa prywatyzacja zakładu
w Kobiernikach.

Co się dzieje ze śmieciami

Z danych zebranych przez ratusz
wynika, że ilość wytwarzanych przez
płocczan odpadów rośnie z roku na
rok. W 2006 roku było to 41 551 ton,
czyli o 30 proc. więcej niż w rok
wcześniej (35 167 ton). Śmieci najczę−
ściej (95 proc.) trafiały do ZUOK−u,
ale np. odpady zebrane przez PetroRe−
mont trafiają na własne składowisko
firmy, które znajduje się na terenie
PKN Orlen. Odpady trafiające do Ko−
biernik są odzyskiwane i unieszkodli−
wiane. Techologia ta polega na: ręcz−
nym wybieraniu odpadów problemo−
wych (niebezpiecznych), wydzielaniu
surowców wtórnych oraz komposto−
waniu frakcji organicznej odpadów,
zmieszanych z odpadami zielonymi. 

Miasto chce w przyszłości stawiać
m.in. na rozwój selektywnej zbiórki
odpadów użytecznych (szkła, tworzyw
sztucznych, złomu i makulatury)
i wprowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów wielkogabarytowych.

Selektywna zbiórka surowców
wtórnych trwa w Płocku od 1997 roku.
W tym celu wykorzystywanych jest
ok. 750 pojemników, które służą do
zbierania makulatury, szkła, tworzyw
sztucznych i metali. Ponadto na terenie
miasta (głównie w szkołach) roz−
mieszczonych jest 25 pojemników, do
których można wrzucać zużyte baterie
oraz trzy kontenery specjalistyczne,
przeznaczone do selektywnego groma−
dzenia odpadów niebezpiecznych po−
chodzenia komunalnego. 

W 2005 roku Związek Gmin Regio−
nu Płockiego na zlecenie Urzędu Mia−
sta podjął się organizacji selektywnej

zbiórki odpadów wielkogabaryto−
wych. Praktycznie zadania tego podję−
ła się firma Remondis. W 2005 roku,
od kwietnia do grudnia, zebrano i od−
wieziono do ZUOK 6 ton odpadów.
Koszty zbiórki wyniosły 18 tys. zł.

W 2006 roku wywózką odpadów
wielkogabarytowych zajmowała się
SITA PGK. Zebrano ok. 20 ton tych
odpadów, a koszt zbiórki wyniósł 60
tys. zł. 

Selektywna zbiórka odpadów nie−
bezpiecznych w pierwszym roku nie
przyniosła zbyt dużych efektów. Wte−
dy, w 2005 roku zebrano ok. 150 kg
świetlówek, farb, klejów i tłuszczów,
opakowań zawierających substancje
niebezpieczne i zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Nato−
miast już rok później zebrano 15 ton
tych odpadów. Koszt zbiórki wyniósł
74,8 tys. zł. Odpady komunalne nie−
bezpieczne podlegają odzyskowi poza
Płockiem. Natomiast na terenie miasta
istnieją instalacje do odzysku odpa−
dów użytecznych. Produkcją granulatu
z tworzyw sztucznych zajmuje się 6
firm, a jedna prowadzi działalność po−
legającą na odzysku odpadów two−
rzyw sztucznych oraz tektury i papieru
przez prasowanie.

Szacuje się, że na terenie Płocka
jest jeszcze ok. 10 tys. ton wyrobów
niebezpiecznych, zawierających az−
best. Znajdują się one głównie na te−
renie Orlenu (ok. 7 tys. ton), w blo−
kach spółdzielni mieszkaniowych
(ok. 1 tony) oraz w budynkach pry−
watnych. Według prawa usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów zawie−
rających azbest należy do właścicieli
nieruchomości. Z przeprowadzonych
ankiet wynika, iż brak środków fi−
nansowych utrudnia właścicielom
nieruchomości podejmowanie dzia−
łań związanych z wymianą pokryć
dachowych. Istnieje jednak możli−
wość uzyskania środków z Powiato−
wego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przez podmioty
(osoby fizyczne i wspólnoty miesz−
kaniowe), zgłaszające zamiar usuwa−

nia elementów zawierających azbest
z administrowanych przez nie budyn−
ków. Akcja, prowadzona za pośred−
nictwem Związku Gmin Regionu
Płockiego, przewiduje finansowanie
określonego zakresu robót związane−
go z usuwaniem pokryć dachowych
oraz innych elementów budowlanych
z eternitu i jego transportowaniem do
miejsca unieszkodliwienia. Pozostałe
koszty związane z wymianą pokryć
dachowych obciążać będą właścicieli
budynków. Osoby ubiegające się
o uzyskanie określonej pomocy mu−
szą złożyć wniosek (wraz z odpo−
wiednimi dokumentami) do Oddzia−
łu Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Płocka. Kompletne wnioski
przekazywane są do Związku Gmin
Regionu Płockiego, tam weryfikowa−
ne przez Inspektora Nadzoru Budo−
wlanego, a następnie realizowane.
W roku 2006 na ten cel przeznaczono
200 tys. złotych. W wyniku przetargu
wyłoniono wykonawcę robót – była
nim SITA PGK, która określiła koszt
kompleksowej usługi (demontażu,
transportu i unieszkodliwiania) 1
mkw. powierzchni eternitu na 22,9
zł. Efektem działań było zebranie 2
691 mkw. pokryć dachowych z 15
posesji indywidualnych oraz 1526
mkw. płyt stanowiących osłonę bal−
konów w 16 budynkach mieszkal−
nych, zarządzanych przez MTBS
w Płocku. 

– To bardzo dobre posunięcie –
chwalił pomoc miasta w usuwaniu
azbestu radny Jerzy Seweryniak.
Wyraził nadzieję, że w następnych
latach miasto również będzie
pomagać właścicielom budynków, bo
niebezpiecznych pokryć dachowych,
osłon, jest jeszcze około 10 tys. mkw.

W informacji na temat realizacji
Planu Gospodarki Odpadami dla Płoc−
ka znalazły się także dane, dotyczące
odpadów przemysłowych. W 2005
i 2006 roku największym wytwórcą
tych odpadów były spółki: OrlenEko,
Petro Wod−Kan, PetroMechanika. Du−
żo zanieczyszczeń pochodzi również
z Wodociągów Płockich, Sadrobu, Za−
kładów Mięsnych i CNH Polska. Po−
cieszający jest fakt, że wszystkie za−
kłady przemysłowe starają się z roku
na rok zmniejszać ilość wytworzonych
odpadów. W 2002 roku były to 231
162 tony, w 2005 r. – 193 730 tony,
a w roku ubiegłym – 177 409 tony. 

Odpady przemysłowe często wyko−
rzystywane są ponownie w procesach
technologicznych, na cele budowalne,
do kształtowania powierzchni gruntów
oraz do nawożenia. Stopień odzysku
i unieszkodliwiania odpadów u dużych
wytwórców jest bardzo wysoki. Gospo−
darka odpadami w tych zakładach pro−
wadzona jest w sposób prawidłowy. Za−
kłady posiadają wykwalifikowane służ−
by ochrony środowiska, własny tran−
sport, a niektóre także bazę techniczną
do przeróbki odpadów, wraz ze składo−
waniem. Małgorzata Domańska

Na ostatniej sesji radni zapoznali się z informacją na temat realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Płocka. Plan został
przyjęty przez Radę Miasta 25 maja 2004 roku. 

Mniej śmieci, lepsze ich wykorzystanie

Z−ca prezydenta Dariusz Zawidzki przedstawił sytuację w ZUOK
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Radni przyjęli uchwałę, która okre−
śla górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za od−
bieranie odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływo−
wych i transportu nieczystości cie−
kłych. 

Za odpady komunalne niesegrego−
wane oraz zbieranie i odbieranie
w sposób selektywny – frakcja mokra
– ustalono stawki za pojemniki w za−
leżności od ich pojemności: 80 litrów
– 10 zł, 110 l – 12 zł, 120 l – 13 zł, 240
l – 18,50 zł, 770 l – 35 zł, 1100 l – 50
zł, a za kontener o pojemności 8500 li−
trów górna opłata wynosi 385 zł. 

Właściciele, którzy frakcję suchą
będą zbierać w sposób selektywny bę−
dą płacić o 50 proc. mniej. Za opróż−

nianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych do
stacji zlewnych właściciele nierucho−
mości nie mogą zapłacić więcej niż
18,30 złotych za metr sześcienny.

Właściciele, którzy nie zawarli
umowy korzystania z usług świadczo−
nych przez zakład, będący gminną jed−
nostką organizacyjną lub przedsiębior−
cę posiadającego zezwolenie na pro−
wadzenie takiej działalności, płacić
będą według innych stawek. Za odbiór
odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych opłata wynosi 20 zł/mie−
siąc od jednej osoby zamieszkującej
w nieruchomości, za odbiór odpadów
komunalnych od pozostałych wytwór−
ców odpadów stawka wynosi 109
zł/m.sześc. (m.d.)

Selektywność się opłaca

Ustalono, że 1 m.sześc. wody dla
odbiorcy indywidualnego wynosić bę−
dzie 2,62 zł, a dla przedsiębiorstw
– 2,65 zł. Za 1 m. sześc. ścieków oso−
by indywidualne będą płacić 2,62 zł,
a przedsiębiorcy – 2,92 zł. Do wszyst−
kich cen należy doliczyć jeszcze
podatek VAT.

Stawki zaproponowane przez Wo−
dociągi były wyższe; w przypadku
wody dla odbiorców indywidualnych
o 0,01 zł/m.sześc., a w przypadków
ścieków stawka dla wszystkich miała
wynosić 2,92 zł. 

Prezydent, mając na uwadze aspekt
społeczny oraz przyjęte założenia, do−
tyczące zwiększania cen o przewidy−
wany wskaźnik inflacji, zapropono−
wał, aby stawki zmniejszyć. Jedno−
cześnie zdecydowano, że różnica
w cenie zostanie pokryta z budżetu
miasta. Na ten cel w 2007 roku przez−
naczono 506 tys. 032 zł, a w przy−
szłym – 1 mln 518 tys. 097 zł. 

Przeciwni takiemu rozwiązaniu byli
radni Platformy Obywatelskiej. – Jeśli
fachowcy z Wodociągów wyliczyli
wyższe stawki, to powinniśmy je przy−
jąć. W innym przypadku, tylko kamuf−
lujemy podwyżkę, bo przecież i tak
płocczanie pokryją ponad dwa miliony
dopłaty do Wodociągów – mówił Ar−

tur Jaroszewski. – Powinniśmy podjąć
niepopularną, ale dobrą decyzję.

Arkadiusz Iwaniak dopytywał, z ja−
kich środków budżetowych zostanie
pokryta dopłata dla spółki. Skarbnik
miasta Barbara Szurgocińska wyjaśni−
ła, że pieniądze na ten cel pochodzić
będą z podatku od przedsiębiorstw
CIT. – Radni Prawa i Sprawiedliwości
są przeciwko likwidacji dopłaty z bu−
dżetu miasta dla Wodociągów – mówi−
ła Wioletta Kulpa. – Zamiast podwyż−
ki o ok. 2 proc., ceny wzrosłyby o 5−6
proc. To zbyt dużo dla większości płoc−
czan, a szczególnie dla emerytów
i rencistów. 

Jeszcze dalej posunął się klub rad−
nych Lewica i Demokraci. – Uważa−
my, że dopłata dla spółki powinna
być jeszcze większa – mówił Piotr
Nowicki.

Andrzej Nowakowski (PO) próbo−
wał przekonać, że obojętnie czy będzie
dopłata do Wodociągów, czy stawki
będą wyższe, to i tak zapłacą płoccza−
nie. – Różnica będzie tylko taka, że
jedna opłata będzie bezpośrednia,
a druga pośrednia – argumentował. 

Większość radnych jednak nie
chciała podnosić zbyt drastycznie cen
wody i automatycznie w ten sposób
utrzymała dopłatę dla spółki. M.D.

Radni przegłosowali podwyżki cen wody i za zbiorowe odpro−
wadzanie ścieków. Nowe ceny obowiązywać będą od 1 lipca
br. do 30 czerwca 2008 roku.

Wyższe stawki z dopłatą

Gmina Szczawin Kościelny zade−
klarowała swoją pomoc finansową
na pokrycie kosztów pobytu w płoc−
kiej Izbie Wytrzeźwień jej miesz−
kańców. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym ro−
ku na styczniowej sesji radni zdecy−
dowali, że płocka Izba nie będzie
przyjmowała osób spoza miasta. Aby
osoby z innych miejscowości, będą−
ce pod wpływem alkoholu były przy−
jęte do placówki, władze Płocka wy−

stąpiły do burmistrzów i wójtów
gmin o partycypację w kosztach fun−
kcjonowania Izby.

Na majowej sesji radni podjęli uch−
wałę, która umożliwia gminie przyję−
cie pieniędzy na ten cel. Szczawin Ko−
ścielny w 2007 roku przekaże 1 tys. zł. 

Z analizy funkcjonowania Izby wyni−
ka, że 30 proc. jej pacjentów to miesz−
kańcy okolicznych gmin, którzy z róż−
nych przyczyn nie płacą za pobyt w pla−
cówce. Dobowy koszt utrzymania jed−
nego pacjenta w 2006 roku wyniósł 279
zł. Sam pacjent za nocleg spędzony
w Izbie musi zapłacić 175 zł. (m.d.)

Kasa na Izbę

Radni wybrali wśród siebie zespół,
którzy zaopiniuje zgłoszonych kandy−
datów na ławników sądowych. Prze−
wodniczącym została Wioletta Kulpa,
a zastępcą Stanisław Kwiatkowski.
Członkami zespołu są: Tomasz Mali−
szewski, Andrzej Burnat, Wiesław
Kossakowski, Andrzej Nowakowski
i Eryk Smulewicz. 

W 2007 roku upływa kadencja ław−
ników sądowych wybranych w 2004
roku. Nowe wybory muszą się odbyć
najpóźniej w październiku. Ławni−
kiem może zostać osoba, która posiada
obywatelstwo polskie i korzysta z peł−
ni praw cywilnych i obywatelskich,
musi mieć ukończone 30 lat, ale nie
przekroczył 70 lat, jest zatrudniony lub
zamieszkuje w miejscu kandydowania
co najmniej od roku i ma co najmniej
wykształcenie średnie. 

Kandydatów na ławników sądo−
wych zgłaszają radom gmin: prezesi

sądów, stowarzyszenia, organizacje
związkowe, pracodawców lub inne (z
wyłączeniem partii politycznych).
Zgłoszenie może wpłynąć także od co
najmniej 25 obywateli, mających
czynne prawo wyborcze. Natomiast
kandydatów na ławników do orzeka−
nia w sprawach z zakresu prawa pracy
zgłaszają: związki zawodowe i organi−
zacje pracodawców. 

Wszystkich zgłoszeń należy doko−
nać do 30 czerwca 2007 roku. We−
dług rozporządzenia Ministra Spra−
wiedliwości, kandydat na ławnika
musi złożyć specjalny wniosek, do
którego musi dołączyć: trzy aktualne
fotografie, informację z Krajowego
Rejestru Karnego, oświadczenie, że
nie toczy się przeciwko niemu postę−
powanie karne oraz zaświadczenie
lekarskie, stwierdzające brak prze−
ciwwskazań do wykonywania fun−
kcji ławnika. (m.d.)

Ocenią ławników

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o podanie aktualnego stanu
przygotowań do budowy infrastruktury
ul. Brzoskwiniowej. 2/ W jakim trybie
i wg jakiego harmonogramu przygoto−
wane będą do sprzedaży działki na tere−
nie po jednostce wojskowej? 3/ Co stoi
na przeszkodzie, aby miasto przejęło
prywatną działkę (pomiędzy ul. Harcer−
ska i Zapłotek), która faktycznie służy
mieszkańcom jako droga osiedlowa? 4/
Na jakim etapie jest planowana przepro−
wadzka giełdy samochodowej na Ję−
drzejewo? 5/ Jak Prezydent Miasta prze−
widuje rozwiązać kryzysową sytuację
w przedszkolach (brak miejsc)? 6/ Pro−
szę o informacje dotyczące sprzedaży
w latach 2007 i 2008 (zrealizowanej
i planowanej) lokali mieszkalnych
i usługowych przez spółki, których
udziałowcem jest Gmina Płock.

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy rozwiązania codziennych „kor−
ków” na skrzyżowaniu ulic: Dobrzyńskiej
i Zglenickiego. 2/ Na jakim etapie są roz−
mowy między PKN Orlen a Urzędem
Miasta w sprawie przejęcia majątku oraz
samego klubu Wisły Płock? 3/ Uprzejmie
proszę o przedstawienie wyników eksper−
tyz kontenerów, w których zlokalizowane
są przedszkola oraz „szkoła życia”. 4/ Na
jakim etapie są prace w sprawie pozyski−
wania inwestorów do Płockiego Parku
Technologicznego? 5/ Czy Pan Prezydent
przewiduje środki pieniężne na wynagro−
dzenie piłkarzy ręcznych Wisły Płock za
sezon 2006/2007 za zdobycie wicemi−
strzostwa Polski i Pucharu Polski? 6/
Zwracam się z prośbą o jak najszybsze wy−
remontowanie chodnika przed „szkołą ży−
cia” przy ul. Kossobudzkiego 12.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Kiedy i w jakiej wysokości są przewi−
dziane podwyżki lub regulacje płacowe
dla pracowników placówek kultury?

Eryk Smulewicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W kwestii modernizacji linii kolejo−
wej Płock−Kutno. 2/ Kiedy możliwe
jest zbudowanie wiaduktu lub tunelu
w al. Piłsudskiego nad (pod) torami
kolejowymi?

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy zmiany organizacji ruchu
na ul. Piaska. 2/ Dotyczy wycięcia su−
chych drew przy ul. Dobrzyńskiej
i Mickiewicza. 3/ Dotyczy poprawy
bezpieczeństwa na przejściu dla pie−
szych przy al. Piłsudskiego (przy ul.
Piaska). 4/ Mieszkańcy Międzytorza
zwracają uwagę na zły stan chodników
w okolicy wiaduktu na Spółdzielczej.
5/ Dotyczny odnowienia wiat przy−
stankowych przy ul. Lachmana. 6/
Wnoszę o postawienie słupa ogłosze−
niowego przy ul. Lachmana w okolicy
przystanku autobusowego. 7/ Pracow−
nicy Levis’a zajmują miejsca parkin−
gowe mieszkańcom bloków. Proszę
o rozważenie możliwości przeznacze−
nia na parkingi dodatkowych terenów
wzdłuż ul. Lachmana. 8/ Proszę
o przycięcie wystających na ul. Nor−
bertańską gałęzi. 9/ Dotyczy remontu
nawierzchni ul. Gierzyńskiego. 10/
Dotyczy modernizacji kanalizacji
deszczowej w ul. Banacha (duże rozle−
wiska po każdym deszczu).

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o naprawę chodnika na odcin−
ku od hotelu Starzyński do katedry. 2/
Czy Urząd Miasta prowadzi rozmowy
z amerykańską firmą w sprawie uloko−
wania na terenie miasta fabryki produ−
kującej krzem?

dokończenie na str. 6

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
podczas IX sesji Rady 
Miasta w dniu 29 maja 2007 roku:
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dokończenie ze str. 5

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
W związku z odstąpieniem od rokowań
w sprawie zbycia udziałów w ZUOK
Kobierniki, proszę o informację o wyso−
kości planowanych przychodów budże−
tu miasta w 2007 roku. 2/ Proszę
o przedstawienie stanowiska Minister−
stwa Sportu w kwestii zapewnienia
środków na budowę hali widowiskowo−
sportowej. 3/ W jaki sposób miasto za−
mierza rozwiązać problem funkcjono−
wania nielegalnej giełdy przy ul. Targo−
wej i przeniesienie giełdy samochodo−
wej na teren lotniska? 4/ Kto wydał poz−
wolenie na wjazd ciężkiego sprzętu na
ul. Tumską i kto poniesie koszty uszko−
dzenia nawierzchni? 5/ O jakich prze−
kroczeniach norm w ZUOK mówił dy−
rektor WIOŚ? 6/ Proszę o informacje,
dotyczące lipcowego wyjazdu delegacji
Płocka do Fort Wayne (skład delegacji,
szacowane koszty, źródło finansowa−
nia). 7/ Proszę o wymianę starych lamp
przy ul. Bielskiej (od ratusza do Sienkie−
wicza). 8/ Proszę o przedstawienie
wszystkich kosztów, poniesionych
przez miasto przy budowie dróg doja−
zdowych do nowego mostu. 9/ Proszę
o informacje nt. nieruchomości
SZPZOZ, które wniesione zostały apor−
tem do spółki Płocki ZOZ. 10/ Jakie są
przyczyny zamykania drogi, wiodącej
nad Sobótkę, w każdy weekend, kiedy
odbywają się imprezy nad Wisłą? 11/
W związku z koniecznością wymiany
dowodów osobistych, proszę o wydłu−
żenie pracy Oddziału Spraw Obywatel−
skich do godz. 18 i w soboty do godz.
15. 12/ Proszę o informacje na temat re−
montu i ewentualnego zamknięcia pły−
walni „Podolanka”. 13/ Proszę o poda−
nie podstawy odstąpienia od stosowania
ustawy o zamówieniach publicznych
przy zagospodarowaniu otoczenia pom−
nika Ignacego Łukasiewicza. 14/ Proszę
o zainstalowanie progu zwalniającego
na drodze przejazdowej od Otolińskiej
do Dworcowej i pomalowanie pasów
dla pieszych za Nowatorem.

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje, dotyczące wy−
korzystania płockiej bezprzewodowej
sieci teleinformatycznej PloNET. 2/
Proszę o informacje dot. możliwości
montażu dodatkowego progu zwalniają−
cego w ul. Wolskiego.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy budowy zatoki parkingowej
przy ul. Obrońców Helu. 2/ Dotyczy op−
łaty manipulacyjnej, pobieranej przez
spółkę kontrolującą przejazdy bez bile−
tów w autobusach KMP.

Andrzej Burnat

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o natychmiastowe przeprowa−
dzenie kontroli inwestycji, realizowanej
przy ul. Patriotów.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wymalowanie przystanku
autobusowego przy ul. Dobrzykowskiej
i postawienie wiat przy ul. Dobrzykow−
skiej i Ciechomickiej. 2/ Proszę o przez−
naczenie chodników w ul. Ciechomic−
kiej, Góry i Łąckiej na ciągi pieszo−ro−
werowe. 3/ Ponownie proszę o wycięcie
suchych drzew i nasadzenie nowych
w ul. Kutnowskiej i Ciechomickiej oraz
założenie punktów świetlnych na łuku
ul. Łąckiej.

Józef Czurko

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Brak jest ułatwień dla osób poru−
szających się na wózkach na skrzy−
żowaniach ulic: Łączniczek, Wa−
lecznych, Hubalczyków. 2/ Propo−
nuję, aby powołać przy Urzędzie
Miasta kilkuosobowe ciało dorad−
cze, które pomoże ustalić kilka „ma−
rek płockich” na mistrzostwa EURO
2012. 3/ Wzywam władze miasta
w trybie natychmiastowym do na−
prawienia 2000 m drogi wylotowej
w kierunku Warszawy od ul. Parce−
le do granic miasta.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Mieszkańcy bloków przy ul. Sienkie−
wicza 12, 14, 16 proszą o wykonanie
piaskownicy dla dzieci. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
podczas IX sesji Rady 
Miasta w dniu 29 maja 2007 roku:

dokończenie ze str. 1
Po procesyjnym wejściu do katedry,

podczas którego biskup płocki witał się
z mieszkańcami naszego grodu, nastąpiło
odczytanie papieskiej bulli o nominacji
i złożenie nowemu ordynariuszowi homa−
gium, czyli znaku czci i posłuszeństwa,
przez duchowieństwo diecezji i przedsta−
wicieli wiernych świeckich.

Podczas homilii, wygłoszonej podczas
uroczystej mszy świętej, bp Piotr Libera
wielokrotnie nawiązywał do liturgicznego
wspomnienia Nawiedzenia. 

– Maria przyszła do Elżbiety, by jej
usłużyć. Dla nas, zebranych w murach tej
czcigodnej katedry spotkanie Marii z El−
żbietą jest liturgicznym kontekstem uro−
czystości ingresu. Dziś ta prastara świąty−
nia jest miejscem spotkania nowego paste−
rza z Kościołem Płockim.

W tej podniosłej chwili chcę serdecznie
pozdrowić całą wspólnotę diecezjalną.

Maria przybyła do Elżbiety, by być i słu−
żyć. Służba to słowo, które wydaje się de−
gradować osobę. Czyż ci, którzy służą nie
są zwykle uważani za niższych? Czy jest
ktoś, kto nie pragnie być obsługiwanym?
Jeśli oczekujemy służby od innych, to rów−
nież inni mogą oczekiwać tego samego od
nas. Postawa służby Marii z dzisiejszej
Ewangelii uświadamia nam, że mamy do
spłacenia dług miłości wobec drugiego
człowieka. Kościół, idąc za przykładem
Marii wezwany jest, by śpieszyć z pomocą
potrzebującemu człowiekowi.(...)

By móc owocnie pełnić swą misję Kościół
Powszechny i nasz, Kościół lokalny, potrze−
buje sług, którzy nie będą przesłaniać sobą
Tego, którego głoszą. Dziś, skuteczne gło−
szenie dobrej nowiny o zbawieniu wymaga
zatem postawienia na nowo w centrum Te−
go, który nas wybrał i posłał do swej winni−
cy – nie siebie. Chodzi o sprawę zasadniczej
wagi, mianowicie o styl sprawowania po−
sługi w Kościele i otaczającym nas świecie.
Ma to być styl maryjny, wolny od egocen−
tryzmu, pychy, tryumfalizmu, prywatnych
interesów, czy chęci rządzenia. Chrześcija−
nin, będzie o tyle autentycznym świadkiem
nadprzyrodzonej rzeczywistości, o ile nau−
czy się – jak Maria – pozostawać w tle,
w cieniu, po to, by Bóg mógł działać i prze−
mieniać rzeczywistość, w jakiej żyjemy.

Miłym akcentem na zakończenie uro−
czystości w katedrze było złożenie przez

bpa Liberę kwiatów na grobach władców
pochowanych w kaplicy królewskiej ka−
tedry. Podkreślił w ten sposób to, co po−
wiedział poprzedniego dnia na konferen−
cji prasowej (to też nowość w działaniach
biskupów płockich), że bogata historia
miasta i znakomici poprzednicy na stoli−
cy biskupiej zobowiązują.

Jednakże nie tylko do wątków histo−
rycznych odniósł się nowy Pasterz. Ob−
jął diecezję w dość trudnym momencie
dla Kościoła Płockiego, w którym trwa−
ją dochodzenia w sprawie molestowania
seksualnego przez księży i nieprawidło−
wości finansowych w Caritas. Biskup
powiedział, że do sprawy trzeba podejść
po chrześcijańsku: jeśli został popełnio−
ny grzech, to musi być uznanie winy,
żal, postanowienie poprawy i zadośću−
czynienie, a potem wybaczenie. Ale nie
można ferować wyroków przed pełnym
wyjaśnieniem zarzutów.

Biskup podkreślił, że jest otwarty na
wszystkie środowiska. Rozpocznie od
poznawania księży, ale bardzo liczy
także na współpracę z laikatem, szcze−
gólnie w wymiarze społecznym, cha−
rytatywnym. W pierwszym dniu swe−
go pobytu w diecezji płockiej bp Piotr
Libera, przed spotkaniem z dziennika−
rzami, zdążył rano pomodlić się na te−
renie byłego obozu w Działdowie,
w którym zginęli bł. biskupi: Julian
Antoni Nowowiejski i Leon Wetmań−
ski, odwiedzić parafię w Raciążu i, po
konferencji, dwa płockie hospicja.

Ewa Jasińska

Przychodzę, by służyć

dokończenie ze str. 1
Tradycyjnie też, pierwszego wieczo−

ru Dni Historii Płocka poznaliśmy oso−
by, które otrzymały Dyplomy dla Za−
służonych Twórców Kultury. W tym
roku Prezydent Płocka nagrodził trzy
osoby i dwie instytucje. Za całokształt
działań i pełną zaangażowania pracę
społeczną w opracowaniu, dokumento−
waniu i popularyzowaniu dziejów Płoc−
ka, regionu oraz Kościoła na Mazowszu
nagrodę otrzymał ks. prof. dr hab. Mi−
chał Marian Grzybowski. Dyplom
otrzymali też: Marek Grala – za wielo−
letnią działalność literacką i wydawni−
czą w naszym mieście, a także za patro−
nowanie młodym płockim poetom oraz
Mirosław Łakomski, którego książka
„W 80 stron dookoła Płocka” uznana

została za wydarzenie 2006 roku.
Zresztą przy pracy redakcyjnej nad tą
książką dużą pomoc autor otrzymał
właśnie od Marka Grali. Prezydent do−
cenił również działalność Płockiej Or−
kiestry Symfonicznej im. Witolda Lu−
tosławskiego i Nieformalnej Grupy
Teatralnej Genezaret. Pierwsza dy−
plom otrzymała w uznaniu „za trzydzie−
stoletnią aktywność w życiu kultural−
nym Płocka i regionu, za systematyczną
edukację dzieci i młodzieży, za różno−
rodną ofertę muzyczną oraz promocję
kultury w kraju i za granicą”. Druga do−
ceniona została „za wielką pasję, zaan−
gażowanie oraz miłość do teatru, za
niezwykłe pomysły oraz działania tea−
tralne, które rozwijają młodych ludzi
oraz wzbogacają ofertę kulturalną mia−
sta Płocka”.

Wszyscy twórcy otrzymali nagrody
pieniężne od 6 do 12 tys. zł. (rł)

Płuciennikowie Płocczanami Roku 2006
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Trzy stanowiska przeładunkowe,
trzykrotne zwiększenie zdolności ma−
gazynowych, zautomatyzowany pro−
ces przesyłania gazu, zapewniający
maksimum bezpieczeństwa, to podsta−
wowe efekty zakończonej moderniza−
cji rozlewni gazu przy ul. Długiej.

Fotogeniczny teren, co prawda, nie
jest; dwa duże kopce pokryte warstwą
ziemi i płytami betonowymi, mnóstwo
rur, trzy stanowiska na które podjeżdża−
ją autocysterny. Ale w środku kopce
kryją dwa zbiorniki z gazem o pojem−
ności 200 m szesc. każdy. Podłogę sta−
nowisk nalewczych stanowią wagi, a na
stanowisku „dowodzenia” monitory
i wiele przycisków sterujących proce−
sem załadowczym. Każda nieprawidło−
wość w dostawie gazu z Orlenu do
zbiorników, czy ze zbiorników do auto−
cystern powoduje automatyczne
wstrzymanie całego procesu.

– Zapewnienie bezpieczeństwa całe−
go terminalu to był podstawowy cel mo−
dernizacji – mówi wiceprezes OrlenGa−
zu Bernard Cichocki. Zbiorniki pokryte
są ziemią, by się zanadto latem nie na−
grzewały, ziemia z kolei pokryta jest pły−
tami, bo podczas deszczu mogłaby spły−
nąć. Każdy zbiornik wyposażony jest
w system, który na bieżąco informuje
o temperaturze wewnątrz, gęstości ga−
zu, ciśnieniu, wielkości zapasu itp. Tak−
że tankowanie gazu do autocysterny od−
bywa się pod pełną kontrolą – dodatko−
wym zabezpieczeniem jest wymóg, aby
osoba, nadzorująca napełnianie samo−
chodu na stanowisku przeładunkowym,
co 2 minuty wciskała odpowiedni przy−
cisk. Jeśli tego nie zrobi proces nalew−
czy jest zatrzymywany.

Cały teren obserwują kamery. Gaz
dostarczany jest rurociągiem z Orlenu,
ale – w razie ewentualnej awarii –

możliwy jest przeładunek gazu w dru−
gą stronę tzn. z autocysterny do zbior−
ników. Całość inwestycji (łącznie
z drogami, parkingiem, ogrodzeniem
itp.) kosztowała 3 mln złotych.

To, bynajmniej, nie koniec dostoso−
wywania się spółki do wymagań no−
woczesnego rynku gazu. Kilka miesię−
cy temu informowaliśmy o planach
budowy gazoportu w Szczecinie
i dwóch potężnych kawern w kopal−
nianych wyrobiskach po soli pod Ino−
wrocławiem. Obie inwestycje są reali−
zowane. Na przełomie II i III kwartału
przyszłego roku powinny być gotowe
nowe terminale nadgraniczne – w So−
kółce i Żurawicy (dla gazu sprowadza−
nego ze wschodu).

Orlen Gaz jest liderem krajowego
rynku gazu płynnego; obecnie ma
w nim 13% udziału, ale w ciągu naj−
bliższych 2−3 lat chce ten udział zwię−

kszyć do 25%. Zmieniają się także
priorytety spółki; zmniejsza się sprze−
daż detaliczna (gaz w butlach i do ce−
lów grzewczych), zwiększa hurtowa
i poszerza rynek autogazu.

– Mamy zamiar wycofać się z tych
dwóch segmentów rynku – wyjaśnia
prezes Tomasz Grzela. Mając tak dużą
bazę magazynową będziemy mniej po−
datni na wahania cen i będziemy mogli
skupić się na zaopatrzeniu dużych od−
biorców. Przygotowujemy ofertę
sprzedaży naszych udziałów w rynku
gazu grzewczego i w butlach. Sądzę, że
dla mniejszych pośredników będzie
ona korzystna. Zainteresowanie naby−
ciem naszych udziałów wyraziło już
około 20 podmiotów. Sądzę, że na po−
czątku przyszłego roku będziemy mogli
sfinalizować ten projekt, a uzyskane ze
sprzedaży środki przeznaczymy na dal−
sze inwestycje. E. J. 

Modernizacja rozlewni LPG ORLEN GAZ−u

Szybko i bezpiecznie

Dzieci z płockich szkół podstawo−
wych i gimnazjalnych mają możliwość
wyjazdu na kolonie do nadmorskiej
miejscowości Jarosławiec.

Kolonie integracyjne już po raz ko−
lejny organizuje Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.
W tym roku z tego typu wypoczynku
może skorzystać 225 uczniów do 16
roku życia, mieszkańców Płocka. 

Na kolonie w Jarosławcu dzieci mo−
gą zapisać sami rodzice. Na chętnych
czeka 112 miejsc za częściową odpłat−
nością w wysokości 600 zł (całkowity
koszt jednego skierowania wynosi 975
zł). Zainteresowani koloniami rodzice
powinni się zgłaszać osobiście do Wy−
działu Zdrowia i Spraw Społecznych
w płockim ratuszu.  Pozostałe 113
miejsc zostało przeznaczonych dla
dzieci z rodzin, w których występuje

problem alkoholowy, narkotykowy
bądź przemoc w rodzinie. Dzieci zgło−
szą szkoły i stowarzyszenia abstynen−
ckie. Dla nich wypoczynek będzie
bezpłatny.

Kolonie zostaną zorganizowane
w terminie od 4 do 17 sierpnia br.
W programie między innymi: kąpiele
morskie i w basenie na terenie ośrod−
ka, warsztaty charakteryzacji, zajęcia
z instruktorami walk wschodu, fitness
i tańca współczesnego, autokarowa
wycieczka do Darłówka i Darłowa,
Neptunalia, liczne gry i zabawy.

Wypoczynek organizuje Biuro
Usług Turystycznych WIGRA s.c.
z siedzibą w Warszawie. Szczegóło−
wych informacji udziela Ewa Jabłoń−
ska w Wydziale Zdrowia i Spraw Spo−
łecznych: tel. 024 367 17 04, 024 367
17 20. mk

Profilaktyczne kolonie

Osobom ubiegającym się o świad−
czenia rodzinne na okres zasiłkowy
2007/2008, które złożą wnioski wraz
z dokumentami do 31 lipca, świadcze−
nia rodzinne przysługujące za miesiąc
wrzesień wypłacane będą do 30
września – informuje Dział Świad−
czeń MOPS (pl. Dąbrowskiego 1).
Tym, którzy zrobią to między 1 sier−
pnia a 30 września, świadczenia ro−
dzinne przysługujące za miesiąc wrze−

sień wypłacane będą do 31 paździer−
nika.

MOPS przypomina, że do wniosku
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinne−
go na okres zasiłkowy 2007/2008 na−
leży dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego o dochodach uzyskanych
za rok 2006 wszystkich pełnoletnich
członków rodziny, a także niepełnolet−
nich, którzy osiągnęli dochód w roku
2006. (opr. rł)

Uwaga! Świadczenia rodzinne

Pamiątkowy odcisk pieczęci
z napisem „Stołeczne Książę−
ce Miasto Płock” można
otrzymać w kilku punktach
w mieście. Ozdobna pie−
częć została wykonana
z okazji 770−lecia lokacji
miasta, na podstawie pomysłu
płockiego społecznika Mariana
Wilka. Jej odcisk po raz pierwszy było
można uzyskać podczas Dni Historii
Płocka. 

Pamiątkowa pieczęć jest dostępna
w ratuszu, w Centrum Informacji Tu−
rystycznej (Stary Rynek 8) oraz

w płockim oddziale PTTK (w od−
wachu). Może być atrakcją dla

turystów, którzy będą mogli
podstemplować np. pamiąt−
kowe pocztówki. 

Centrum Informacji Tury−
stycznej jest czynne od po−

niedziałku do piątku w godzi−
nach 9 −18, a w sobotę i niedzielę

od 10 do16. Płocki oddział PTTK pra−
cuje od poniedziałku do piątku w go−
dzinach od 8 do 16, a ratusz jest otwar−
ty w poniedziałek, wtorek, czwartek
i piątek w godzinach 7.30−15.30, a w
środę – 9.30−17.30. ag

Zrób sobie odcisk

Komunikat Urzędu Skarebowego
Od 19 czerwca 2007 roku przyjęcia interesantów w Urzędzie Skarbowym

w Płocku będą się odbywać wg następującego rozkładu:
– w dni robocze (oprócz środy) od godz. 7.15 do godz. 15.15
– w środy od godz. 7.15 do 18.00
z wyłączeniem sali obsługi podatnika, w której przyjęcia interesantów od−

bywają się w następujących godzinach:
– w dni robocze (oprócz środy) od godz. 7.30 do godz. 14..45.
– w środy od godz. 7.30 do godz. 17.45.
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sani−
tarny, po przeprowadzeniu w maju badań
laboratoryjnych jakości wody w najbar−
dziej popularnych kąpieliskach w okoli−
cach Płocka, informuje, że bezpiecznie

można kąpać się: w zalewie Sobótka,
w jeziorze Ciechomickim w Zaździerzu,
jeziorze Górskim w Grabinie, jeziorze
Zdworskim w Zdworzu i Koszelówce.
Jednocześnie przypomina, że niewskaza−
na będzie kąpiel w przypadku pojawienia
się masowego zakwitu glonów. (j)

Można się kąpać
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Paweł Żurek, dyr. Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA i Mirosław Mi−
lewski, Prezydent Płocka podczas konferencji w auli ratusza
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Generalnie w programie chodzi nie
tylko o wzrost poczucia bezpieczeństwa,
ale także realne zmniejszenie zagrożeń
działaniami przestępczymi. Pomysło−
dawcy liczą też na poprawę wizerunku
policji i wzrost zaufania społecznego do
tej służby. Choć to program rządowy, fi−
nansowany z budżetu państwa, ma być
realizowany na najniższym, lokalnym
szczeblu. – Nie da się robić programów
lokalnych bez znajomości własnego tere−
nu i problemów – podkreślał w Płocku
Paweł Żurek, dyr. Departamentu Bezpie−
czeństwa Publicznego MSWiA. 

Najwyższa kwota

O pieniądze trzeba było się jednak po−
starać, czyli przygotować projekt (z uw−
zględnieniem środków własnych)
i wziąć udział w konkursie. Na 15 pro−
jektów, które wpłynęły z Mazowsza do
koordynatora, czyli Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego pieniądze
otrzymały jedynie cztery. Pieniędzy nie
jest dużo, bo 3 mln zł na cały kraj, z cze−
go dla województwa mazowieckiego –
339 tys. zł.

– Zakładaliśmy, że wsparcie muszą
uzyskać najlepsi, którzy już się spraw−
dzili i mają pozytywne rezultaty – tłuma−
czył Paweł Żurek. – Tym programem
chcemy nagradzać mądrość lokalnej ad−
ministracji, którą wypracowała na bazie
wieloletnich doświadczeń, nagradzać
najlepszych szeryfów; burmistrzów,
wójtów i prezydentów. 

Dobrym przykładem mądrego „szery−
fowania” – zdaniem przedstawicieli mi−
nisterstwa i urzędu marszałkowskiego
– są władze Płocka. – Bez miasta nie da−
libyśmy sobie rady – mówił Jarosław
Brach, Komendant Miejski Policji
w Płocku. – Pan Prezydent przeznacza
duże kwoty na dodatkowe służby, w tym
roku to 100 tys. zł, nie mówiąc zakupach
rzeczowych. Podkreślał dobrą współpra−
cę przy organizacji patroli policjantów
i strażników miejskich, a ostatnio
wspólne, duże przedsięwzięcie profilak−
tyczne „PaT. Profilaktyka a Teatr”, któ−

re od września będzie realizowane
wspólnie przez Komendę Miejską Poli−
cji i Wydział Edukacji UMP. Dlatego
miasto na swój program „Bezpieczny
Płock. W domu, w szkole, na ulicy”
otrzymało 175 tys. zł – czyli najwyższą
kwotę dofinansowania w województwie
mazowieckim. 

Kamera w każdej szkole

Pieniądze przeznaczone będą na kon−
tynuacje programu, który miasto reali−
zuje już od kwietnia 2004 r. Wtedy to
Pracownia Badań Społecznych w Sopo−
cie przeprowadziła badanie na grupie
1903 uczniów z 91 klas szkół podsta−
wowych i gimnazjów na temat uzależ−
nień i zagrożeń społecznych. Teraz
miasto chce wprowadzić monitoring
wizyjny w niektórych szkołach. W ja−
kich? Jeszcze nie wiadomo. Wiadomo,
że za te pieniądze (przy 30 proc. udzia−
le miasta) uda się zakupić m.in. 16 ka−
mer (10 wewnętrznych i 6 zewnętrz−
nych). Zamontowane w szkołach będą
połączone z gabinetami dyrektorskimi
i Centrum Monitoringu Wizyjnego
w ratuszu. Prezydent Mirosław Milew−
ski zapewniał, że wszędzie tam, gdzie
są kamery (a jest 90 w całym mieście)
liczba aktów wandalizmu, kradzieży
czy zachowań agresywnych spadła. Na
to samo liczy w szkołach. Program ru−
szy z początkiem roku szkolnego i bę−
dzie to etap pilotażowy. – W przyszłości
chcemy, żeby niemal każda szkoła obję−
ta została monitoringiem – dodał.

Rządowy program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zacho−
wań „Razem bezpieczniej” na lata
2007− 2015 Rada Ministrów przyjęła
w grudniu ubr. Całość nadzoruje Mini−
ster Spraw Wewnętrznych i Admini−
stracji, a program realizować będą
przede wszystkim samorządy (prezy−
denci, wójtowie, burmistrzowie) we
współpracy z policją. Trzy miliony na
program w tym roku, ma urosnąć –
zdaniem Pawła Żurka – do sześciu
w roku następnym. (rł)

Rusza rządowy program ograniczania przestępczości „Razem bezpiecz−
nej”. Na piętnaście projektów z Mazowsza dofinansowanie otrzymają tyl−
ko cztery. Największe pieniądze otrzymał program „Bezpieczny Płock”. 

Najlepszy szeryf 
na Mazowszu

Płoccy policjanci zatrzymali kobie−
tę, która pozostawiła samego w domu
8−letniego syna a sama poszła na noc−
ną alkoholową libację. 

– Pracownicy jednej ze szkół pod−
stawowych zobaczyli przed godziną
szóstą rano pierwszoklasistę, który
stał przed budynkiem – opowiada Ma−
riusz Gierula, rzecznik prasowy poli−
cji. – Chłopiec był głodny i zaniepoko−
jony. Okazało się, że noc spędził sam
w domu.

Pracownicy natychmiast zawiado−
mili policję. Funkcjonariusze pojecha−
li do domu chłopca.

– Zastali tam 27−letnią kobietę – re−
lacjonuje Gierula. – Matka chłopca

przyznała się, że nie była w nocy w do−
mu. Gdy policjanci chcieli dokładnie
dowiedzieć się, co się stało, kobieta
zaczęła zachowywać się agresywnie;
ubliżała funkcjonariuszom, zaczęła
rzucać w nich różnymi przedmiotami,
aż w końcu zaczęła ich kopać.

Kobieta została przewieziona do
aresztu. Okazało się, że ma prawie
dwa promile alkoholu w wydychanym
powietrzu. Chłopcem zaopiekowała
się babcia.

– To nie pierwszy raz, że ta kobieta
zostawiła syna samego w domu – mó−
wi rzecznik. – O sytuacji poinformo−
waliśmy już sąd rodzinny, który zajmie
się sprawą. (m.d.)

Agresywna matka

15−latek trafił do Izby Dziecka, po tym
jak kuchennym nożem chciał zaatako−
wać kolegę ze szkoły. – Do zdarzenia
doszło w jednej z płockich szkół średnich
– opowiada Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – W gabinecie dyrektor−
ki nastolatek wyjął z plecaka nóż kuchen−
ny i próbował zranić swojego kolegę.

Dyrektorka i nauczyciel wychowa−
nia fizycznego zareagowali natych−
miast. Obezwładnili napastnika i za−
brali mu nóż. Podczas szarpaniny lek−
ko skaleczony został nauczyciel. Agre−
sywny nastolatek został przewieziony
do Izby Dziecka. Jego sprawą zajmie
się sąd rodzinny. (m.d.) 

Z nożem w plecaku

Na I etap ogólnopolskiego konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży
„Kiedy dzwonię po straż pożarną”
wpłynęło ponad 150 prac z całego
Płocka. Jury przyznało nagrody
w czterech grupach wiekowych, od 6
do 16 lat. W grupie najmłodszej wy−
grała Anna Trojanowska z MDK (na
zdjęciu ze swoją pracą). Jury doceniło
ją za baśniowe potraktowanie tematu
oraz ciekawą kolorystykę. Siedmiolet−
nia Ania przeszła do drugiego, woje−
wódzkiego etapu konkursu. W grupie
średniej (9 – 12 lat) najwyżej oceniona

– m.in. za proste rozwiązania plastycz−
ne – została Agnieszka Chudzik
(MDK), w starszej (13 – 16 lat) – Syl−
wia Stefańska (Gimnazjum nr 5) za za−
stosowanie ciekawej, przestrzennej
formy plastycznej. W czwartej grupie
(uczniowie i wychowankowie placó−
wek nauczania i wychowania specjal−
nego) za najlepszą jury uznało pracę
Pauliny Modlińskiej z SOS−W nr 1. 

Organizatorem I etapu konkursu był
Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta. (rł)

Baśniowi strażacy
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Widziałeś? Pomóż
Policja poszukuje świadków wypadku, do którego doszło 24 maja ok.

godz. 17.40 przy ul. Kolejowej. Kierowca poloneza potrącił na przejściu dla
pieszych kobietę z dzieckiem. Ranni zostali odwiezieni do szpitala. Ich życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Jeśli ktoś widział to zdarzenie, proszony jest o kontakt z policją pod nume−
ry telefonu: 0 24 266 15 89 lub 997. Można również zgłosić się na komendę
osobiście: ul. Słowackiego 4/1 pokój 320. (m.d.)
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Pod dokumentem podpisy
uroczyście złożyli: Anna
Kossakowska – prezes zarzą−
du Centrum Edukacji i prof.
dr hab. Aleksander Kozłow−
ski – rektor PWSZ w Płocku.
Wolą obu stron jest przede
wszystkim podniesienie jako−
ści kształcenia w nauce języ−
ków obcych, ale nie tylko.
Wspólne cele, jakie obie stro−
ny sobie postawiły to m.in.

– realizacja projektów na−
ukowych, kulturalnych
i sportowych, które sprecy−
zowane zostaną w później−
szym terminie

– organizacja wspólnych
olimpiad, konkursów i war−
sztatów

– opieka merytoryczna i naukowa pra−
cowników uczelni nad kursami językowy−
mi prowadzonymi przez Centrum

– wzajemne udostępnianie pomiesz−
czeń i zbiorów bibliotecznych

– laureaci konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Centrum będą mie−
li zapewnione indeksy na PWSZ.

Obie jednostki mają już kilkuletnie do−
świadczenia we współpracy z innymi
uczelniami. Szkoła wyższa ma podpisa−
nych 17 umów o świadczeniach wzajem−
nych m.in. z gminą Łąck, Płockim Ośrod−

kiem Kultury i Sztuki, szkoła−
mi we Włocławku, Ciechano−
wie. Z kolei Centrum Eduka−
cji chwali sobie współpracę
z Uniwersytetem Warszaw−
skim i Łódzkim, Szkołą
Główną Handlową, Wyższą
Szkołą Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. L. Koźmiń−
skiego. Stąd uzasadnione na−
dzieje, że nowi partnerzy bę−
dą z siebie nawzajem równie
zadowoleni.

Obie placówki nieustannie
rozwijają się. W PWSZ w 4
instytutach (w 11 specjalno−
ściach) studiuje 3300 studen−
tów. Centrum Edukacji pro−
wadzi studia podyplomowe,
menedżerskie, szkolenia spe−

cjalistyczne, kursy doskonalenia zawodo−
wego, doradztwo i konsulting. Zespół
Szkół CE obejumuje V Liceum Ogól−
nokształcące i Technikum Chemiczne. Od
lat organizuje konkursy chemiczne im.
Ignacego Łukasiewicza, w których najbar−
dziej atrakcyjną nagrodą jest indeks, a w
tym roku po raz pierwszy i wspólnie
z PWSZ zorganizowali konkurs języka
angielskiego. To udane przedsięwzięcie
stało się zaczynem stałej współpracy, któ−
rą zapoczątkowało podpisane 28 maja po−
rozumienie. E.J.

Centrum Edukacji i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
podpisały porozumienie o współpracy

Razem mogą więcej
23 maja br. Zarząd Stowarzyszenia

Menedżerów Opieki Zdrowotnej zor−
ganizował uroczystość wręczenia cer−
tyfikatów przedstawicielom uczelni,
które realizują na najwyższym pozio−
mie roczny program studiów podyplo−
mowych dla menedżerów służby zdro−
wia. Audyty przeprowadzili konsul−
tanci z Centrum Szkolenia Samorządu
i Administracji w Lublinie. Certyfika−
ty przyznawała Komisja Akredytacyj−
na, działająca w ramach prowadzone−
go od roku 2000 (we współpracy i ze
środków Polsko−Amerykańskiej Fun−
dacji Wolności) projektu „Społecznej
Akredytacji przez STOMOZ Progra−
mów Nauczania Zarządzania Opieką
Zdrowotną”. 

Certyfikatami wyróżniono tylko
dwanaście uczelni z całego kraju,

w tym Szkołę Wyższą im. Pawła
Włodkowica w Płocku, a dokładniej
Instytut Kształcenia Podyplomowego
tej uczelni za studia podyplomowe
„Menedżer w ochronie zdrowia”, pro−
wadzone pod kierunkiem doc. dr Je−
rzego Żabowskiego.

W trakcie spotkania z przedstawicie−
lami wyróżnionych uczelni minister Ja−
rosław Pinkas przedstawił aktualny stan
prac Ministerstwa Zdrowia w najistot−
niejszych aspektach rynku zdrowotne−
go, prof. dr hab. Bogdan Nogalski
– przewodniczący Komisji Akredyta−
cyjnej mówił o jakości kształcenia po−
dyplomowego menedżerów opieki
zdrowotnej, a doc. dr hab. Rafał Niżan−
kowski z krakowskiego Towarzystwa
Promocji Jakości zaprezentował prak−
tyczne aspekty akredytacji szpitali. ks

Certyfikat dla
„Włodkowica”

Dziewięć zespołów ratowniczych
z terenu województwa mazowieckie−
go, które wcześniej zwyciężyły
w swoich rejonach, zmagały się 19
maja z udzielaniem pomocy poszko−
dowanym na 6 upozorowanych sta−
cjach; na Wzgórzu Tumskim, na Sta−
rym Rynku, na ul. Tumskiej i nad Wi−
słą. Młodzi ratownicy pomagali m.in.
ofiarom wypadku motocyklowego
w wyniku którego wystąpiły urazy
kręgosłupa, jamy brzusznej oraz jamy
ustnej. 

Dużo pracy mieli też na skarpie przy
katedrze. Wypadkowi ulegli uczestni−
cy wspinaczki, u których stwierdzono
złamania otwarte, krwotok, uraz gło−
wy oraz otarcie dłoni. Nad Wisłą mło−
dzież udzielała pomocy topielcowi.
Ratowano także uczestników spotka−
nia przy ognisku, u których wystąpiło
zakrztuszenie kiełbaską i oparzenia.

Pozoranci tak dobrze grali swoje role,
że do akcji pomocy chcieli się włączyć
przechodnie.

Zwycięzcy, czyli młodzież z Zespo−
łu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku,
otrzymali puchar i nagrody ufundowa−
ne przez Urząd Marszałkowski Woje−
wództwa Mazowieckiego. II miejsce
zajął zespół z II LO w Ciechanowie
– puchar oraz nagrody dla tego zespo−
łu ufundował Prezydent Miasta Płoc−
ka, III miejsce – zespół ratowniczy z II
LO im. C.K Norwida w Ostrołęce
– puchar i nagrody ufundował Starosta
Płocki.

XV Wojewódzkie Mistrzostwa Pier−
wszej Pomocy zorganizował Zarząd
Rejonowy PCK w Płocku. Zespół ra−
towniczy z ZSZ nr 2 w Płocku będzie
reprezentował nasze województwo na
ogólnopolskich mistrzostwach
w dniach 15 – 17 czerwca. (opr. rł)

Młodzież z ZSZ nr 2 w Płocku zwycięzcami Wojewódzkich Mi−
strzostw Pierwszej Pomocy PCK. Wkrótce będą reprezento−
wać Mazowsze na ogólnopolskich zawodach w Poznaniu.

Mistrzowie ratownictwa 

Mama najmilsze i najbliższe każdemu
dziecku słowo. Jedyna i najważniejsza
osoba na świecie, a my, niezależnie od
wieku jesteśmy Jej dziećmi. 

W przeddzień Dnia Matki uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 zaprosili swoje
Mamy na uroczysty koncert. Najmłodsi
z klas I−III śpiewali, tańczyli, recytowali
wiersze oraz grali na dzwonkach. 

Cały program artystyczny był wielką po−
dróżą w czasie. Chłopiec o imieniu Bartek,
w rolę którego wcieliła się Kamila Gruda
z kl. VI d, zrobił dla swojej scenicznej ma−
my, którą grała Anna Zadrożna – nauczy−
cielka matematyki, niespodziankę. Była nią
podróż do przeszłości wehikułem czasu.
Mamy, siedzące na widowni, także brały

udział w zabawie: pląsały w piosenkach
„Mam chusteczkę haftowaną”, „Komórki
do wynajęcia” oraz w zabawie „Supełek”,
związanej z realizacją programu profilak−
tycznego „ Jaś i Małgosia”. Dużym zainte−
resowaniem cieszył się gościnny występ
pary tancerzy z Klubu Tańca Towarzyskie−
go Showdance. W dużym skupieniu wysłu−
chano także mini−koncertu na skrzypcach
w wykonaniu Adriana Kowalskiego z kl.
Vd, który jest członkiem zespołu Romen.
Nad oprawą muzyczną czuwał chór szkol−
ny pod opieką Anny Czachorowskiej, któ−
ra jednocześnie była autorką scenariusza.
Organizatorem koncertu był Samorząd
Uczniowski. Dekoracje wykonała Małgo−
rzata Roszko – nauczyciel plastyki. gos

Dzień Matki w „Jedynce”
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Wystawa prezentuje kilkadziesiąt zdjęć
z zespołu archiwalnego Komitetu Woje−
wódzkiego PZPR w Płocku, które po lik−
widacji KW trafiły do zbiorów płockiego
Archiwum. Obejmują okres od powstania
województwa płockiego, czyli od 1975 do
1988 roku, a zasięgiem cały obszar woje−
wództwa. Na potrzeby wystawy zostały
podzielone na 20 grup tematycznych – na−
wiązujących do peerelowskich haseł – pre−
zentowanych na 20 planszach, tj. „Buduje−
my betonowy nowy dom”, „Dzień Czynu
Partyjnego”, czy „Kultura i nauka w służ−
bie PRL” i „Twarze PZPR”.

To zaledwie niewielki wycinek z całego
zespołu, bo wszystkich zdjęć jest ponad 3
tysiące. Ale pracownicy AP Płock zeska−
nowali je wszystkie i umieścili na swojej
stronie internetowej. 

– To druga wirtualna wystawa, jaką
przygotowaliśmy (przyp. aut. – pierwsza to
ubiegłoroczna prezentacja historycznych
dokumentów, począwszy od aktu lokacyj−
nego miasta Płocka wraz opisami i tłuma−
czeniami na stronie NASK pod adresem
www.polska.pl), ale pierwsza interaktyw−
na – mówił Leszek Franciszkiewicz, dyr.
AP Płock. – Część fotografii nie posiadała
w aktach żadnych opisów, a my nie jesteś−
my w stanie niektórych ludzi i zdarzeń roz−
poznać. Dlatego zwracamy się z apelem do
mieszkańców Płocka i okolic o zgłaszanie

swoich uwag i wpisywanie komentarzy.
Być może ktoś siebie lub kogoś znajomego
rozpozna. Podstrona www została tak zbu−
dowana, że komentarze można umieszczać
bezpośrednio pod zdjęciem.

– Ludzie uwiecznieni na tych zdjęciach
jeszcze żyją, ale nie ukrywajmy, starzeją
się, jak każdy z nas. Dlatego fotografie
w internecie to być może ostatnia szansa
na ustalenie wydarzeń, ocalenie pamięci –
mówił Roland Bury, dyrektor Wydziału
Kultury i Sportu, który wcześniej żarto−
wał. – Kiedy patrzy się na te zdjęcia, to wi−
dać, jak ówczesna władza strasznie kocha−
ła chodzić; chodziło się na dożynki, w po−
chodzie pierwszomajowym, itp. Na szczę−
ście te czasy przeszły. 

Czarno−biały świat wieców, czynów, po−
chodów, terenowych ogniw i bratnich wizyt
to już odległa historia, kompletna abstrakcja,
zwłaszcza dla pokolenia kilkunastolatków,
którzy przyszli na otwarcie wystawy. Zresztą,
pod kątem właśnie młodzieży była przez Kry−
stynę Bańkę – autorkę wystawy – tworzona. 

Wystawa powstała wspólnym wysił−
kiem AP Płock, Stowarzyszenia Przyjaciół
AP i Urzędu Miasta Płocka. Została przy−
gotowana z okazji Dni Historii Płocka
i czynna będzie do końca czerwca. Pozo−
stała część zbioru zdjęć z archiwum KW
PZPR dostępna jest na stronie www.archi−
wum.plock.com.pl. (rł) 

Czerwono−białe goździki, plakaty propagandowe i przeboje
PRL – witały zwiedzających najnowszą wystawę w Archiwum
Państwowym w Płocku zatytułowaną „Obiektywem partii”.

Nakaz fotografowania 

To jeden z najaktywniejszych podróż−
ników polskich o bardzo szerokich zain−
teresowaniach naukowych. W 1866 r.
ukończył gimnazjum w Kijowie i wstą−
pił do szkoły oficerskiej w Odessie.
W latach 1876 – 97 pełnił służbę w od−
dziale topograficznym garnizonu w Sa−
markandzie. Brał udział w wielu wypra−
wach do Azji Środkowej, docierając na−
wet do podnóży Pamiru. W czasie swo−
ich wypraw Barszczewski prowadził ob−
serwacje geograficzne oraz badania bo−
taniczne, antropologiczne, etnograficz−
ne, archeologiczne i geologiczne, a prze−
de wszystkim sporządzał bogatą doku−
mentację fotograficzną. W 1895 r. za
swoje fotografie otrzymał złoty medal
na wystawie w Paryżu. 

„XIX – wieczna Azja Środkowa
w obiektywie Leona Barszczewskie−
go” to tytuł czasowej wystawy foto−
graficznej, którą można oglądać
w Spichlerzu do 12 sierpnia. Na wy−
stawę, będącą własnością Stowarzy−
szenia „Wspólnota Polska” w War−

szawie, składa się 170 zeskanowa−
nych fotografii. Są też osobiste pa−
miątki ze zbiorów prawnuka Leona
Barszewskiego – Igora Strojeckiego,
tj. fragmenty epoletów carskich, ka−
lendarzyk z 1905 roku, oryginalna
szklana klisza, unikatowe zdjęcia au−
torskie z końca XIX wieku, rodzinne
fotografie atelierowe. 

Wystawę fotograficzną uzupełniają
obiekty kultury materialnej ludów za−
mieszkujących Tadżykistan, Turkme−
nistan i Uzbekistan, terenów będących
przedmiotem badań Leona Barszczew−
skiego. Państwowe Muzeum Etnogra−
ficzne w Warszawie oraz Muzeum
Azji i Pacyfiku wypożyczyło również
tkaniny, stroje, narzędzia, ceramikę lu−
dową, naczynia metalowe i broń
mieszkańców Azji Środkowej. 

Ekspozycja w Muzeum Mazowiec−
kim w Płocku to dziesiąta odsłona,
składających się na tę wystawę foto−
grafii, zapomnianego badacza Emiratu
Bucharskiego. (opr. rł)

Na wystawę 170 fotografii Leona Barszczewskiego (1849−
1910) – pułkownika wojsk rosyjskich, przyrodnika, geografa
i glacjologa zaprasza Muzeum Mazowieckie

Album zapomnianego
podróżnika

Przekraczając próg sali wystawowej
na II piętrze Towarzystwa Naukowego
Płockiego, cofamy się w czasie o kil−
kadziesiąt lat. Witają nas stare gazety
z lat 50. i 60. z wyeksponowanymi nu−
merami tygodnika Film, z którego ów−
czesne nastolatki pasjami wycinały
zdjęcia filmowych gwiazd. Na zwie−
dzających spogląda z okładki kpt.
Kloss, młodziutka Pola Raksa i Beata
Tyszkiewicz.

Obok radio imponujących rozmia−
rów i pierwsze przenośne radio tran−
zystorowe Szarotka – marzenie i du−
ma nastoletnich dżentelmenów po−
czątku lat 60. Stara maszyna do pisa−
nia, ślubne zdjęcie, pieniądze, obliga−
cje, znaczki pocztowe. Jak powiedział
na otwarciu wystawy prezes TNP Zbi−

gniew Kruszewski, niektóre ekspona−
ty wywołują uśmiech politowania, in−
ne wywołują wspomnienia, a wszyst−
kie razem uświadamiają nam, jak da−
leko odeszliśmy od tamtych czasów,
choć na co dzień nie zdajemy sobie
z tego sprawy. Bo rzeczywiście, jak
można nie uśmiechnąć się na widok
blaszanej balii z tarą do prania, sznura
oryginalnego papieru toaletowego,
będącego przedmiotem pożądania
wielu, autosyfonów, czy dziwacznych
wózków dziecinnych, w których za−
pewne wożony był niejeden zwiedza−
jący wystawę. 

Eksponatów użyczyło wiele osób,
które odgrzebały je na babcinych
strychach, czy odszukały schowane
głęboko w piwnicach. Wyrzucone

wiele lat temu, jako już do niczego
nie przydatne, dziś stały się prawdzi−
wym rarytasem, świadectwem cza−
sów minionych, które wystawiło To−

warzystwo Naukowe Płockie, wpisu−
jąc się tą wystawą w tegoroczne ob−
chody Dni Historii Płocka.

Wystawę oglądać można do 6 lipca. (j)

Przedmioty minionego czasu 1945 – 1989 w TNP

Z babcinego strychu
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Wystawy z historycznego cyklu Książni−
cy Płockiej od kilku lat towarzyszą Dniom
Historii Płocka. W tym roku obchodzonych
m.in. w 90. rocznicę pierwszego posiedze−
nia rady miejskiej w Płocku. Dlatego wybór
rodziny Lutyńskich i związanym z nią ro−
dem Płoskich to nie przypadek. Bo kiedy
mowa o początkach samorządności w na−
szym mieście, wśród osób które ją tworzy−
ły i były jej ważnym ogniwem jest z pew−
nością Roman Lutyński (1887−1968).

Uratował płockie zbiory

Jego życiorys dominuje zresztą na naj−
nowszej wystawie „Pamięć musi
trwać...”. – Był tą osobą, która z rąk mar−
szałka Józefa Piłsudskiego przyjmowała
w imieniu miasta Krzyż Walecznych za
bohaterską postawę jego obywateli
w wojnie obronnej w 1920 r. – podkreśla−
ła Maria Zalewska – Mikulska – dyrektor
Książnicy Płockiej. Lutyński był wów−
czas nie tylko wiceprezesem Rady Miej−
skiej, ale także, w pewnym sensie, wete−
ranem działań wojennych przeciw bol−
szewikom. Wcześniej dużą rolę odegrał
w przekształceniu gimnazjum rosyjskie−
go w szkołę polską (późniejszą Małacho−
wiankę), gdzie został nauczycielem.
W okresie międzywojennym był aktyw−
nym członkiem Towarzystwa Naukowe−
go Płockiego, cenionym przez prezesa
Aleksandra Macieszę. Prowadził też
własną kancelarię adwokacką i zasłynął
jako obrońca ubogich włościan. Zresztą,
zaraz po II wojnie światowej, w 1945 ro−
ku jako jeden z pierwszych otworzył kan−
celarię adwokacką. Dzięki Romanowi
Lutyńskiemu przetrwał też księgozbiór
Biblioteki im. Zielińskich. W 1950 r. zbio−
ry muzealne Towarzystwa zostały upań−
stwowione, co pozbawiło stowarzyszenie
nie tylko cennych eksponatów, ale także
pewnych funduszy na działalność TNP.
Pod znakiem zapytania stało utrzymanie
księgozbioru, na który z zazdrością patrzy−
ły zniszczone biblioteki warszawskie, li−
cząc na ich przejęcie. Mniej więcej w tym
czasie aresztowany został ówczesny prezes
TNP Bolesław Jędrzejewski. Nie bacząc na
represje władz i służb bezpieczeństwa wo−
bec inteligencji polskiej i trudny czas dla
Towarzystwa – Lutyński przejął obowiązki
Jędrzejewskiego. Udało mu się nawiązać
współpracę z PAN i nakłonić Akademię
na stałe dofinansowanie Towarzystwa,
a więc i na utrzymanie biblioteki. 

Pudełko po herbacie 

To tylko wycinek z bogatego życiorysu
jednego z członków szacownego rodu,
wśród których byli także: ojciec Romana
Franciszek Lutyński – powstaniec stycznio−
wy, brat Czesław Lutyński (1889−1971) – dr
medycyny, dyrektor kilku krakowskich
szpitali, a także synowie – Władysław (1919
– 2002) i Jan (1921 – 1988) – absolwenci Ja−
giellonki (pierwszy – prawnik i dr weteryna−
rii, drugi – wybitny socjolog, pracownik na−
ukowy Uniwersytetu Łódzkiego). 

– Z Władysławem byłam zaprzyjaźnio−
na. Udało mi się go nakłonić do napisa−
nia sagi rodzinnej, która później była
drukowana w Notatkach Płockich – opo−
wiadała na wernisażu prof. Anna M. Sto−
gowska – autor wystawy, która przy jej
przygotowaniu sięgała do wspomnień sy−
na Romana Lutyńskiego. 

Z kolei dzięki córce Romana – Zofii Wło−
dek, w domu której na warszawskiej Sady−
bie mieszkał do ostatnich swoich dni, moż−
liwa była część ikonograficzna wystawy. 

Druga część wystawy została poświęco−
na Płoskim, bo z tego rodu przecież wy−
wodzi się Anna (1893 – 1989), żona Ro−
mana i matka wspomnianego rodzeństwa,
która pracował w Bibliotece im. Zieliń−
skich i pisywała do „Notatek Płockich”.
Jej ojciec – Władysław Płoski (1861 –
1946) był ziemianinem i działaczem spo−
łecznym. Jego synowie Jan i Stanisław to
bohaterowie wojny obronnej z 1920 r.,
którzy polegli w boju. 

Obok dokumentów, wycinków praso−
wych, możemy zatem zobaczyć rodzinne
pamiątki i zdjęcia, np. dowód osobisty Wła−
dysława Płoskiego i jego testament
z 1935 r., pudełko po herbacie z Koperni−
kiem (taką herbatę produkował i sprzeda−
wał w Londynie Kazimierz Płoski).

Książnica Płocka od 2000 roku stara się
nam przypominać wybitne postacie płoc−
czan – Marceliny Rościszewskiej czy Marii
i Aleksandra Macieszów – założycieli
i działaczy towarzystw, płockich szkół,
członków Klubu Artystycznego Płocczan
i TNP. Całemu cyklowi przyświeca zasada,
że najciekawsza historia to nie ta z podręcz−
ników, ale ta widziana przez pryzmat posz−
czególnych losów ludzkich. Losy płockich
rodów są tu doskonałym przykładem,
zwłaszcza przenikających się nawzajem
dwóch pokoleń rodzin Lutyńskich i Pło−
skich. Warto czerpać z ich działalności spo−
łecznej, zawodowej i politycznej. (rł)

Wystawa „Lutyńscy i Płoscy z Płocka” to kontynuacja cyklu „Pamięć
musi trwać...” – opowieści o ludziach, którzy kochali to miasto, żyli
nim i je tworzyli. 

Stary album rodzinny 

Rodzina Romana Lutyńskiego w końcu lat 30.

W erze tabloidów, komputerowych
programów graficznych schodzi w cień.
Teatry, nie wspominając już o filmow−
cach, sięgają po niego coraz rzadziej.
A przecież Polska Szkoła Plakatu to po−
tęga, znana na całym świecie, osobny
nurt w sztuce współczesnej.

W 50−lecia powstania Polskiej Szkoły
Filmowej i w przeddzień II Festiwalu Za−
wodów Filmowych „Cinemagic” Płocka
Galeria Sztuki zaprasza na wystawę pla−
katów najsłynniejszych plakacistów
m.in.: Henryka Tomaszewskiego, Wal−
demara Świerzego, Jana Lenicy, Wojcie−
cha Fangora a także Franciszka Staro−
wieyskiego. 

Wystawa „Polska Szkoła Plakatu
– Polskiej Szkole Filmowej” jest też
pierwszą, inaugurującą cykl z serii ART
SIGNUM, obejmujący wystawy po−
święcone sztuce znaku. Aranżacja wy−
stawy oraz towarzyszące jej druki są au−
torstwa PGS, która oprócz samych pla−
katów, ekspozycję poszerzyła o elemen−
ty o charakterze edukacyjnym, uzupeł−
niającą wiedzę na temat historii plakatu
i sylwetek jego twórców. Wystawa ma
charakter retrospektywny. Możemy zo−
baczyć plakaty z lat 1850−1997, ukazu−
jące główne tendencje interpretacyjne
i formalne, wytyczające nowe kierunki
rozwoju w plakacie dawniej i dziś.

Określenie „Polska szkoła plakatu”
powstało w latach 60. XX w. i było uży−
wane wobec grupy wybitnych polskich
artystów−plakacistów, którzy zdobyli

międzynarodowy rozgłos. Zajmowali
się oni wykonywaniem plakatów o te−
matyce kulturalnej (film, przedstawienia
teatralne, wystawy, przedstawienia cyr−
kowe). Dzięki rozwojowi sztuki plakatu
powstało w Polsce pierwsze na świecie
Muzeum Plakatu w Wilanowie. Stamtąd
też pochodzą prezentowane w płockiej
galerii prace. 

Ekspozycja czynna będzie do 24
czerwca. Następne wystawy z tego cy−
klu to, m.in. wystawa typograficzna
Radka Nowakowskiego (wystawa
książki w ramach Ogólnopolskiego
Biennale Książki), wystawa „Znak jako
medium powszechne” (twórczości ab−
solwentów Krakowskiej i Wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych i Radomskie−
go Instytutu Sztuki). (rł)

Znaki czasu

Dom Darmstadt zaprasza 20 czerwca
o godz. 18 na otwarcie wystawy fotogra−
ficznej pt. „Agnieszka”. Autor zdjęć – Jan
Borkowski tak mówi o płockiej wystawie:

– Tytuł sprawił, że wybrałem wyłącznie
fotosy z Jej wizerunkiem. Aby nie rozpra−
szać widza nie pokazuję innych postaci. No,
z jednym wyjątkiem. A poza tym przyroda,
książka, papier, maszyna do pisania, jelenie
rogi, pies, walizki, ulubiona łódka, kape−
lusz, okulary, czerwone buciki. Agnieszka
Osiecka była tak piękną dziewczyną, że 25
fotosów to nie za dużo, aby choć trochę
przybliżyć je postać, odczuć ekspresję za−
wartą w ruchu, spojrzeniu, uśmiechu. 

Jej drogę twórczą wyznaczały związki
z teatrami, radiem i telewizją, kompozytora−
mi i ulubionymi wykonawcami piosenek.
Wątki artystyczne i przyjaźnie nie stanowiły
wyraźnych etapów chronologicznych. Czę−
sto toczyły się równolegle, zazębiały się, po−

jawiały powtórnie. 
W domu rodzinnym na Saskiej Kępie, za

swoim biurkiem, z ulubionym gramofonem
„Bambino” i z legendarną maszyną do pi−
sania, pozostawioną przez Marka Hłaskę,
pisała najpiękniejsze wiersze, piosenki
i sztuki teatralne. Mazury były jej miłością.
Tu latami przyjeżdżała z przyjaciółmi
z STS−u. Tu czuła bliskość Gałczyńskiego.
W jej wierszach i piosenkach pejzaże ma−
zurskie wiązały się z miłością do ludzi, kra−
jobrazu i przyrody. Wioska Krzyże była tym
miejscem, które upodobała sobie szczegól−
nie. Mieszkała w zaprzyjaźnionej leśni−
czówce Stanisława Popowskiego. Nigdy nie
zbudowała tu domu. Kiedyś kupiła łódkę,
motorówkę udającą ślizgacz. Nazwała ją
Mr Paganini, od tytułu piosenki Elli Fitge−
rald. Trzy dni płynęła do Krzyży. Łódka już
tam została. 

Często wyjeżdżała. Podróże były nat−
chnieniem, ucieczką i przygodą... W 1973
roku urodziła jedyne dziecko, córkę – Aga−
tę Passent. Chciała mieć czerwone buciki.
Kiedy spytałem dlaczego, odparła – iść
w czerwonych bucikach nad morzem i spot−
kać księcia, albo pięknego marynarza.
Niech więc czerwone buciki będą kolorową
pointą tej czarno−białej wystawy. 

Chciałbym, aby w pamięci widza pozostał
obraz pięknej i szczęśliwej poetessy, jak
zwykła siebie nazywać. Zatem – 25 obrazów
z lat 1960 – 1980. Na pierwszej fotografii
(Dziewczyna z łabędziem) miała 24 lata, na
ostatniej (Kobieta w czerwonych bucikach)
– 44 lata. Była całkowicie oddana sztuce
i poszukiwała szczęścia. Przewodnikiem po
wystawie niech będą strofy jej poezji. 

Wystawa czynna do 8 lipca, wstęp

Agnieszka
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28 maja, w ratuszu spotkali się
wychowankowie placówek opiekuń−
czo−wychowawczych oraz przed−
szkoli z oddziałami integracyjnymi.
Życzenia pięknych, radosnych
chwil, nie tylko w Dniu Dziecka, ży−
czył Mirosław Milewski. – Wierzę,
że słońce zawsze będzie dla was
świeciło, a uśmiech będzie gościł na
waszych twarzach – mówił. 

W torbach od PSS Zgoda i sklepu
spożywczego „Osiedlak” znalazły
się słodycze, kubki, kolorowanki
i artykuły piśmiennicze.

Prezenty – odzież, poduszki i sie−
dziska dla osób niepełnosprawnych

od „Gretpolu” i zakładów dziewiar−
skich – otrzymały placówki: Ośro−
dek Opiekuńczo−Wychowawczy
przy ul. Mościckiego, Stowarzysze−
nie Pomocy Dzieciom Niepełno−
sprawnym i Ich Rodzinom „Silni
Razem”, Hospicjum Płockie, Krajo−
we Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych „Pomoc Dzie−
ciom” oraz Miejskie Przedszkola
z oddziałami integracyjnymi nr: 3,
16, 17, 31 i 33. 

O pozyskanie upominków posta−
rał się ratuszowy Oddział Zarządza−
nia Kryzysowego, Ochrony Ludno−
ści i Spraw Obronnych. (m.d.)

Torby pełne prezentów otrzymały dzieciaki z okazji swojego
święta od Prezydenta Miasta 

Słodycze i siedziska
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Można było pojeździć na kucyku,
zrobić fotkę z olbrzymim triceratop−
sem i zatańczyć z zespołem Romen,
który porwał do tańca niemal
wszystkich zebranych gości. Tak
z przyjaciółmi Dzień Dziecka
w Centrum na Wisłą świętowało Sto−
warzyszenie „Silni Razem”. Do
wspólnej zabawy pod hasłem
„Śmiejmy się razem” zaprosili m.in.:
uczestników Warsztatów Terapii Za−
jęciowej „Caritas” i przy parafii św.
Jakuba w Borowiczkach, Domy Po−
mocy Społecznej z Płocka i Miszewa

Murowanego, dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawcze−
go nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.

Były konkursy z nagrodami, za−
bawy plastyczne i występy grup
teatralnych, m.in. spektakl „Kop−
ciuszek” uczniów z Gimnazjum nr
8 i „Ale cyrk” teatru „Pół słowem
pół gestem” z DPS Miszewo Mu−
rowane. Można było przejechać
się rikszą i umazać watą cukrową,
a stoły kusiły stosami pączków,
cukierków i ciastek. Zabawa była
naprawdę przednia. (rł)

Śmiejmy się razem
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Czarne plansze z białymi opisami i zdję−
cia – legitymacyjne, dowodowe – powię−
kszone do gigantycznych rozmiarów. Twa−
rze ludzi i krótki opis śmierci. Instytut Pa−
mięci Narodowej prezentuje na rynku Sta−
rego Miasta wystawę upamiętniającą ofia−
ry stanu wojennego, zapomniane ofiary.

– To dziwne, że przez 25 lat, jakie minę−
ły od wprowadzenia stanu wojennego,
prawie nikt poza rodzinami, nie upomniał
się o pamięć ludzi, którzy wtedy zginęli –
piszą we wstępie autorzy wystawy „Ofia−
ry Stanu Wojennego” Anna Beata Boh−
dziewicz i Mariusz Hermanowicz. 

„Wybór mniejszego zła” już od pier−
wszych dni stanu wojennego miał swoje
ofiary. Ginęli uczestnicy spontanicznych
protestów, zastrzeleni lub pobici na śmierć,
zakatowani w trakcie przesłuchań, zamor−
dowani skrycie lub w wyniku nieustannej
presji zmuszeni do samobójstwa. Wszczęte
przez władze komunistyczne postępowania
nie miały wykryć sprawców zbrodni, lecz
ich ukryć, zatrzeć ślady. Nie zawsze się
udawało. Wtedy wystarczyło tłumaczenie,
że funkcjonariusz SB lub MO działa „w
obranie własnej” i sprawy umarzano. 

Wystawa prezentuje sylwetki 56 ofiar
stanu wojennego, jak i okresu późniejsze−
go, m.in. 19−latka Piotra Majchrzaka –
ucznia Technikum Ogrodniczego w Poz−
naniu, który 11 maja 1982 r. w centrum
Poznania został wylegitymowany przez
ZOMO i dotkliwie pobity. Przyczyną
mógł być wpięty w ubranie opornik.
W wyniku rozległych obrażeń czaszki

Piotr zmarł w szpitalu po siedmiu dniach,
nie odzyskawszy przytomności. Śledztwo
oczywiście umorzono „z powodu niewy−
krycia sprawców”. Antoniego Bawarczy−
ka z Gdańska kula dosięgła przypadkowo.
17 grudnia 1981 r. wracał z praktyk w za−
kładzie elektromechanicznym. Stał na
przystanku czekając na autobus akurat
w miejscu, gdzie milicja i wojsko starli się
z manifestantami. Sprawców nie wykryto.
Śledztwo umorzono. Antoni miał wów−
czas 23 lata. 43−letni Władysław Durda –
ślusarz ze Szczecina – zmarł w nocy z 3 na
4 maja 1982 r. Został zatruty gazem łza−
wiącym użytym do rozpędzania demon−
strantów. Podczas zajść nie wychodził
z domu, ale mieszkanie było tak zagazo−
wane, że zaczął się dusić. Milicja odmówi−
ła jego żonie wezwania pogotowia. Każda
plansza to kolejna odsłona dramatu.

Mimo włączenia się w realizację pro−
jektu Bohdziewicz i Hermanowicza oś−
rodka KARTA i IPN nie udało się odna−
leźć wszystkich rodzin ofiar stanu wojen−
nego. Ta wystawa, która przez cały rok
będzie pokazywana w różnych miastach
Polski ma pomóc w poszukiwaniach.
Wszystkie osoby, które posiadają jakie−
kolwiek informacje związane ze śmiercią
prezentowanych na wystawie, a także in−
nych osób, proszone są o kontakt telefo−
niczny lub listowny z Biurem Informacji
Publicznej (024 431 83 83 lub BEP IPN,
ul. Towarowa 28, 00−839 Warszawa).

Wystawę na Starym Rynku można
oglądać do końca czerwca. (rł)

Czarne karty historii

Filmy Jacka Malinowskiego zaprezen−
tuje 16 i 17 czerwca galeria a.r.t (Rogatki
Dobrzyńskie, ul. Kazimierza Wielkiego 24
i 24 A). Malinowski (rocznik 1964) stu−
diował na Wydziale Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukoń−
czył w 1992 roku dyplomem w pracowni
prof. Grzegorza Kowalskiego. Następnie
pobierał nauki w Letniej Międzynarodo−
wej Akademii Sztuk Pięknych w Salzbur−
gu w Austrii oraz w Mason Gross School
of The Arts na Uniwersytecie Rutgers
w Stanach Zjednoczonych. Miał wystawy
w galeriach: Dziekanka, a.r.t., Lucacs Gal−
lery, Buckham Gallery, Knitting Factory,
Art Ways, Zachęta... itp. Tworzy instala−
cje, wideoinstalacje, zajmuje się filmem
i fotografią komputerową. W ostatnim

czasie szczególnie interesują go projekty
oparte na wykorzystaniu konwencji fikcyj−
nego dokumentu. To rodzaj artystycznej
kpiny z kultury popularnej, frazesów i ba−
nałów, jakimi operują media, zabawa
z konwencją telewizyjnego reportażu i do−
kumentu, które w pogoni za sensacją po−
trafią przekraczać wszelkie normy.
W Płocku zobaczymy jego najnowszy
film – „Celebracja Erwina Koloczka”
(2007), a także „HalfAWoman” (Półko−
bieta, 2000) i „HalfAWoman 2” (2005)
oraz „Po staremu” (2003). Otwarcie wy−
stawy zatytułowanej „Kilka osób w niejas−
nych sytuacjach” zaplanowano w sobotę
w godz. 18 – 21, a pokazy w niedzielę
w godz. 12 – 18. Więcej informacji uzy−
skać można pod nr tel. 0 600 465 322. (rł)

W niejasnych sytuacjach
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Zgodnie z siedmioletnią tradycją,
w Szkole Podstawowej nr 22 odbył się
w maju festyn. Tym razem pod hasłem
,,Rodzinne podróże po Europie”.

Celem przedsięwzięcia, zorganizowa−
nego przy współudziale Uniwersytetu
Powszechnego ,,Vita”, NZOZ ,,Nasza
Przychodnia”, Komendy Miejskiej Poli−
cji oraz Zakładu Doskonalenia Zawodo−
wego w Płocku, była profilaktyka uza−
leżnień, a także promocja zdrowego sty−
lu życia oraz rodzinnego spędzania wol−
nego czasu.

Uczestnicy festynu ,,podróżowali” po
różnych europejskich krajach; we Wło−
szech mogli degustować nie pizzę czy
spaghetti, ale różne przysmaki przygo−
towane ze zdrowej żywności, Francja
powitała ich pokazami kreatorów mody,
zaprosiła do salonów kosmetycznych
i fryzjerskich, a w Wielkiej Brytanii do−
skonalili angielski, zgłębiali tajniki In−
terpolu oraz metody dedukcji sławnego
detektywa Sherlocka Holmes’a.

Śladami europejskich olimpijczyków
i noblistów mogli wyruszyć pasjonaci

sportu i rozrywek umysłowych, dla któ−
rych przygotowano różnorodne konkur−
sy i quizy. Następcy Picassa wykonywa−
li miniatury plastyczne, przedstawiające
słynne europejskie budowle. Klimaty
Starego Kontynentu można było poczuć
za sprawą pokazów tańca – od dostojne−
go polskiego poloneza, po rozgrzewają−
ce krew hiszpańskie flamenco.

Po odwiedzeniu wszystkich krajów
i wykonaniu poszczególnych zadań,
dzieci mogły wziąć udział w losowaniu
nagród, które zostały zakupione m.in.
dzięki sponsorom: Wydziałowi Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Ra−
dzie Mieszkańców Osiedla Podolszyce –
Południe, Uniwersytetowi Powszechne−
mu ,,Vita” oraz Przedsiębiorstwu Han−
dlowo – Usługowemu ,,Halwer’.

Organizatorami przedsięwzięcia byli
nauczyciele klas I – II, wspomagani
przez wychowawców świetlicy, a role
głównych koordynatorów pełnili: Marle−
na Błachowicz, Ewa Rudowska, Iwona
Kołodziejska, Agnieszka Jaroszewska,
Katarzyna Zaleska. Ewa Rudowska

Festyn na Podolszycach

Europejski zawrót głowy

W Szkole Podstawowej nr 18 odbyła
się czwarta edycja Międzyszkolnego Kon−
kursu „Żyj bezpiecznie”, zorganizowane−
go przez pedagoga szkolnego – Iwonę
Adamczyk, opiekuna Samorządu Ucz−
niowskiego – Hannę Twardo oraz Kata−
rzynę Czwartek – nauczycielkę sztuki.

Celem konkursu było propagowanie
wśród uczniów bezpiecznego stylu życia,
ze szczególnym uwzględnieniem zagro−
żeń, jakie niosą uzależnienia.

Konkurs obejmował wykonanie folde−
ru, promującego zdrowy styl życia oraz
ułożenie hasła, tangramu i rozwiązanie te−
stu z elementami zabaw sportowych. Do
konkursu przystąpiły trzyosobowe druży−

ny z dziewięciu szkół podstawowych: nr
1, 6, 16, 17, 18, 20, 21, 22 oraz Specjalne−
go Ośrodka Szkolno−Wychowawczego nr
1. Jeden uczestnik wykonywał folder,
dwoje brało udział w zabawach połączo−
nych z wiedzą.

Prace oceniali gospodarze konkursu oraz
zaproszeni goście z Urzędu Miasta i Ko−
mendy Miejskiej Policji. I miejsce przyzna−
no drużynie z SP nr 17, II miejsce zajęli re−
prezentanci SP nr 20, a III – z SP nr 21. Wy−
różnienie otrzymali uczniowie SOSW nr 1.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody,
które ufundował Urząd Miasta Płocka
– Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
oraz Wydział Edukacji.

Konkurs uatrakcyjnił pokaz sprawności
strażników miejskich. I.J.

Żyj bezpiecznie

W przeddzień Dnia Matki w Szkole
Podstawowej nr 18 odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom VIII Mię−
dzyszkolnego Konkursu Literacko−Pla−
stycznego ,,Moja Mama”.

W poprzednich edycjach dzieci pisały
wiersze i opowiadania o swoich mamach.
Tegoroczny konkurs, przygotowany przez
bibliotekę i świetlicę szkolną, adresowany
był do 7−10–latków. Jego uczestnicy mu−
sieli samodzielne ułożyć życzenia dla
swoich Mam i oprawić je plastycznie. 

Na konkurs wpłynęło 70 prac uczniów
ze szkół nr: 5, 16, 18, 20, 21 oraz z SP
w Maszewie Dużym. Jury nagrodziło
dwanaścioro uczniów i wyróżniło oś−
mioro dzieci. Pierwsze nagrody zdobyli:
Marta Siwanowicz z SP−20, Klaudia
Mórawska z SP−18, Patrycja Lewandow−
ska z SP− 21 i Oliwia Żaczek z SP−18.

Wszystkie nagrody ufundował Urząd
Miasta Płocka.

Dla Naszym Mam
Płyną życzenia 
Barwne i gorące 
Jak wiosenne słońce,
Pachnące tak słodko 
Jak kwiaty na łące
życzy 
pierwszoklasista Julek z SP−18 I.J.

„Moja Mama”

Jak co roku, 1 czerwca Rada Mieszkań−
ców Osiedla „Wyszogrodzka”, dyrekcja
i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 12
im. Miry Zimińskiej−Sygietyńskiej, wspól−
nymi siłami zorganizowali lubiany przez
wszystkich Festyn Rodzinny, w którym
uczestniczyło ponad 1000 osób, a także
goście m.in. Tomasz Kolczyński – z−ca
prezydenta, ks. kan. Andrzej Smoleń
– proboszcz parafii p.w. św. Józefa, oraz
radni, przedstawiciele urzędów, firm. 

W czasie imprezy propagowaliśmy roz−
wijanie przyjaźni i solidarności zarówno
wśród dzieci jak i dorosłej społeczności lo−
kalnej. Boisko szkoły było pełne gwaru,
śmiechu z mnóstwem atrakcji i muzyką
mechaniczną. Dzieciaki mogły uczestni−
czyć w licznych konkursach i konkuren−
cjach sportowych m.in. konkursie pla−
stycznym „Moje miasto”, recytatorskim,
literackim „Moja szkoła, moje miasto”,
ekologicznym „Eko−klasa”, europejskim.
Najwięcej emocji wywołał turniej „Bez−
pieczna droga do szkoły”, w którym
uczestnicy musieli wykazać się doskonałą
znajomością przepisów drogowych, a na−
stępnie zaprezentować bezpieczną jazdę
na rowerze. Dużym zainteresowaniem cie−
szyły się: gra w piłkę, przeciąganie liny,
ergometry wioślarskie.

Zarówno najmłodsi uczestnicy imprezy
jak i dorośli, chętnie przystawali przy ką−
cikach tematycznych, gdzie można było
dowiedzieć się więcej o krajach Unii Euro−
pejskiej, wziąć udział w cukierkowej „Lo−
terii szczęścia”, porozmawiać z konsultan−
tką firmy kosmetycznej „ AVON” lub po−

malować twarz, poradzić się lekarza, peda−
goga, pracownika Ośrodka Interwencji
Kryzysowej i MONAR−u.

Wyjątkową atrakcją stał się pokaz
wyszkolonych psów, który zaprezentowa−
li płoccy policjanci i zabawa na dmucha−
nej zjeżdżalni. Nie mogło zabraknąć sło−
dyczy, napojów, kiełbaski i kaszanki
z grilla. Nad całością imprezy czuwała
Agata Bogiel – dyrektor SP nr 12 i Ry−
szard Rzymkowski – przewodniczą−
cy R.M.O. „Wyszogrodzka”. 

Dzięki wyjątkowej hojności sponsorów
dzieci mogły otrzymać cenne nagrody jak:
puchary, rower, albumy książkowe, gry, kar−
ty, piłki, MP3, plecaki, rakietki do ping−pon−
ga, badmintona, tenisa stołowego, pluszaki,
maskotki, odblaski, paski odblaskowe, ko−
deksy drogowe, słodycze i wiele, wiele in−
nych nagród. Za te dary serdecznie dziękuję:
prezydentowi Mirosławowi Milewskiemu,

Ewie Adasiewicz – dyrektor Wydziału
Edukacji i Katarzynie Michalskiej – dyrekto−
rowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz−
nych Urzędu Miasta Płocka,Piotrowi Zgo−
rzelskiemu – dyrektorowi delegatury Urzędu
Marszałkowskiego, Jarosławowi Brachowi
– komendantowi policji, Halinie Cicherskiej
prezesowi „Społem” PSS – „Zgoda”, Euge−
niuszowi Kowalczykowi – prezesowi Fun−
dacji ORLEN DAR SERCA, Markowi Ki−
jek – prezesowi RYNEX−u, Wojciechowi
Krzewskiemu – dyrektorowi WORD,
Krzysztofowi Izmajłowiczowi – prezesowi
spółki „Sita”, Grzegorzowi Wereszczyńskie−
mu – dyrektorowi PI−U, Robertowi Jeliń−
skiemu – prezesowi Z.P.M. ROBTOM
z Dzierzgowa, Stanisłowowi Sosnowskiemu
i Robertowi Załęskiemu – prezesom Polo
Market, Krzysztofowi Krajewskiemu
z agencji RiS, firmie POLKAR, Januszowi
Krajewskiemu z MONAR−u, Ośrodkowi In−
terwencji Kryzysowej, Ilonie Marciniak
z firmy AVON, Katarzynie Marzec, Ewie
i Stanisławowi Wysokińskim i Sławomirowi
Dolnemu− właścicielom sklepów spożyw−
czych oraz wszystkim osobom które przy−
czyniły się do organizacji naszego Festynu.

Festyn Rodzinny stał się już tradycją,
mającą na celu nie tylko zabawę, ale także
integrację środowiska lokalnego. 

Ryszard Rzymkowski
(przewodniczący RMO „Wyszogrodzka”)

Wyszogrodzki Festyn Rodzinny
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Urząd Statystyczny w Warszawie in−
formuje, że w dniach od 1 do 30 czerwca
br. przeprowadzane jest BADANIE STRUK−
TURY GOSPODARSTW ROLNYCH 2007. Ba−
dania takie prowadzone są w krajach
członkowskich Unii Europejskiej począ−
wszy od przełomu lat 1966/1967 metodą
reprezentacyjną, na wylosowanej próbie
ok. 200.000 gospodarstw rolnych w całej
Polsce. W woj. mazowieckim wylosowa−
na próba obejmuje 18.078 gospodarstw
rolnych (na ogólną liczbę gospodarstw
rolnych ok. 318.000). 

Badanie ma na celu dostarczenie infor−
macji o gospodarstwach rolnych m.in.
w zakresie użytkowania gruntów, powierz−
chni zasiewów, pogłowia zwierząt gospo−
darskich, wyposażenia w sprzęt rolniczy,

działalności pozarolniczej prowadzonej
w gospodarstwie itp. Udział w badaniu jest
obowiązkowy, co oznacza, że użytkowni−
cy są zobowiązani do udzielania wyczer−
pujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi
na pytania zawarte w kwestionariuszu.

Wszystkie dane są poufne, podlegają
szczególnej ochronie i objęte są tajemnicą
statystyczną. Dane te będą wykorzystywa−
ne wyłącznie do opracowań, zbiorczych
zestawień i analiz statystycznych.

Pracownicy Urzędu Statystycznego
w Warszawie pełnią dyżury pod nume−
rem telefonu: 022 464 22 49 w dniach
od 16 do 30 czerwca w godzinach od 7
do 20, odpowiadając na ewentualne py−
tania i wątpliwości

Ze wstępnymi wynikami badań będzie
można zapoznać się pod koniec 2007 roku. 

Zofia Kozłowska
(dyrektor US w Warszawie)

Spis rolny

Płocki Uniwersytet Ludowy im. Win−
centego Witosa, założony przez Tadeusza
Kaczyńskiego działa od 1991 roku, zajmu−
jąc się kształceniem młodzieży i dorosłych.
Od 11 lat prowadzi Policealne Studium Za−
wodowe dla Dorosłych (z oddziałem
w Siedlinie k/Płońska), będące publiczną
szkołą ponadgimnazjalną, przygotowującą
do zawodu techników informatyków, pra−
cowników administracji, rachunkowości,
ochrony fizycznej osób i mienia, rolników.
Do czerwca ubiegłego roku Studium ukoń−
czyło 255 słuchaczy.

Trzy lata później powstał Ośrodek Do−
skonalenia Nauczycieli PUL, którego głów−
nym celem jest podnoszenie kwalifikacji
kadry pedagogicznej. Zadanie to realizowa−
ne jest poprzez kursy kwalifikacyjne, war−
sztaty, seminaria, itp. Również od 1996 ro−
ku przy Uniwersytecie działa Polskie Sto−
warzyszenie Międzynarodowych Letnich
Wiosek dla Dzieci CISV Polska, liczące
100 członków. Jest to organizacja non−pro−
fit, zrzeszająca wolontariuszy przygotowu−
jących dzieci i młodzież do uczestnictwa
w międzynarodowych programach, realizo−
wanych zagranicą m.in. Village, Interchan−
ge, Summer Camp.

W 2004 roku w Płockim Uniwersytecie
Ludowym, wspólnie z oficerami WP,
utworzono I Liceum Ogólnokształcące
im. 4. Pułku Strzelców Konnych, zaś rok
później podobna szkoła – im. Bohaterów
Gostynina rozpoczęła działalność w Go−
styninie. Są to 3−letnie szkoły średnie
z rozszerzonym programem wychowania
fizycznego i przysposobienia obronnego
(klasy wojskowo−sportowe i policyjno−
prawne), kończące się maturą. Swoją
ofertę szkoły te adresują do uczniów, któ−
rzy swą przyszłość wiążą ze służbami
mundurowymi. Do liceów uczęszcza
obecnie 112 osób.

Najnowszy pomysł to uruchomienie od
1 września br. I Gimnazjum PUL. Ma to
być również szkoła z rozszerzonym pro−
gramem wychowania fizycznego, uw−
zględniającym sporty walki, strzelectwo,
lekkoatletykę, gimnastykę akrobatyczną,
a także naukę tańca.

W PUL jest także Centrum Egzamina−
cyjno−Szkoleniowe, wyposażone w labo−
ratorium do nauki języków obcych, poda−
rowane przez Uniwersytet Powszechny
w Darmstadt. Pul mocno stawia na
współpracę międzynarodową; ma kon−
takty ze Szwecją, Niemcami, Danią, An−
glią i Słowenią. M. Zombirt

XV lat PUL−u

Kiedy pomnik?
Uważam, że prawda o czasach

przeszłych dobrze służy współczes−
ności. Wiele lat już czekamy na
pomnik Bolesława III Krzywouste−
go. Pytam: kiedy ratusz wyda decy−
zję o jego budowie?

Ten pomnik będzie uczczeniem
pamięci pokoleń dla militarnych za−
sług księcia, wojownika i monarchy
z Płocka rodem. Bolesław Krzywou−
sty był wybitnym Polakiem, który

wytyczył nurty narodowej historii,
kształtował zręby polskiej państwo−
wości i bronił naszych granic. Kon−
ny monument w centrum miasta bę−
dzie również symbolem upamiętnia−
jącym ponad tysiącletnią historię ja−
zdy polskiej.

Kiedy długo oczekiwany pomnik
stanie w naszym mieście? Na prze−
strzeni wieków nie było chyba płoc−
czanina bardziej dla naszego miasta
i kraju zasłużonego. M.R.

z redakcyjnej poczty��

W Szkole Podstawowej nr 13 zorgani−
zowano 26 maja piknik rodzinny pod ha−
słem „Nie daj się zniewolić – żyj bez uza−
leżnień”. Impreza była podsumowaniem
cyklu działań profilaktycznych, sponso−
rowanych przez Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Największymi atrakcjami pikniku
były: kiermasze prac plastycznych i do−
mowych wypieków, zawody w przecią−
ganiu liny (na zdjęciu), karaoke, budo−
wanie wież wolności. Przerwy między
poszczególnymi punktami programu
wypełniały występy zespołów tanecz−
nych. Ponieważ tego dnia przypadał
Dzień Matki, uczniowie klas I przygo−
towały dla mam specjalny program ar−
tystyczny zatytułowany „Za co kocha−
my nasze mamy”.

Wszyscy rodzice, aktywnie uczestni−
czący w pikniku, otrzymali pamiątkowe
albumy, a na zwycięzców poszczegól−

nych konkurencji w zawodach czekały
maskotki. 

Piknik był radosną imprezą, która
spełniła cel nadrzędny – integrację
szkolnego i rodzinnego środowiska. MB

Rodzinny piknik

Kobiety, które ukończyły lub do końca
2007 r. ukończą 55 lat, nie muszą składać
wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1
stycznia 2008 r. Dzień 31 grudnia 2007 r.
jest ostatecznym terminem na spełnienie
warunków uprawniających do wcześniej−
szej emerytury, a nie ostatecznym terminem
na zgłoszenie wniosku o jej przyznanie.

Wniosek o to świadczenie można zgłosić
w każdym czasie, jednak bardzo ważne jest,
aby nastąpiło to nie później niż przed dniem
ukończenia 60 lat. Emerytura ta przewi−
dziana jest bowiem dla kobiet, które nie
osiągnęły wieku 60 lat. Zgłoszenie wniosku
przez kobietę, która ukończyła już ten wiek,
oznacza przyznanie nowej emerytury, obli−
czanej na innych zasadach. 

Do 1 grudnia 2007 r. (włącznie) muszą
być spełnione warunki dotyczące osiągnię−
cia wymaganego wieku i określonego stażu
pracy. 

Wcześniejsza emerytura przysługuje ko−
bietom urodzonym po dniu 31 grudnia
1948 r., które najpóźniej w dniu 31 grudnia
2007 r. osiągną wiek 55 lat oraz udowodnią
wymagany okres składkowy i nieskładko−
wy. Okres ten wynosi 30 lat albo 20 lat
w przypadku kobiet uznanych za całkowi−
cie niezdolne do pracy. 

Należy podkreślić, że o ile całkowita nie−
zdolność do pracy musi powstać najpóźniej
w dniu 31 grudnia 2007 r., o tyle orzeczenie
stwierdzające tę niezdolność, może być wy−
dane także po tej dacie.

Do 31 grudnia 2007 r. muszą być speł−
nione warunki dotyczące osiągnięcia wy−
maganego wieku, stażu ubezpieczenio−
wego, a także powstania niezdolności do
pracy. 

Natomiast pozostałe warunki, a więc:
– pozostawanie, przed zgłoszeniem

wniosku o emeryturę, w ubezpieczeniu pra−
cowniczym, 

– pozostawanie w stosunku pracy przez
co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich
24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu spo−
łecznemu lub ubezpieczeniom emerytalne−
mu i rentowym

mogą być spełnione w okresie przypada−
jącym po 2007 r. 

Należy jednak pamiętać, że powyższe
warunki muszą być spełnione w okresie po−
przedzającym zgłoszenie wniosku o emery−
turę. Tak więc emerytura nie zostanie
przyznana kobiecie, która w okresie po−
przedzającym zgłoszenie wniosku była
ubezpieczona z innego tytułu niż ubezpie−
czenie pracownicze (np. z tytułu wykony−
wania zlecenia czy pozarolniczej działalno−
ści gospodarczej, albo w KRUS).

Natomiast nie stanowi przeszkody do
przyznania emerytury nie pozostawanie
w dniu zgłoszenia wniosku w żadnym
ubezpieczeniu lub też pobieranie zasiłku dla
bezrobotnych, świadczenia czy zasiłku
przedemerytalnego itp., o ile ostatnim ubez−
pieczeniem, jakiemu podlegała kobieta
ubiegająca się o emeryturę, było ubezpie−
czenie pracownicze. 

Od osoby, która przez cały okres wyma−
gany do nabycia prawa do emerytury (30 lub
20 lat w przypadku całkowitej niezdolności
do pracy) pozostawała w stosunku pracy, nie
jest wymagane, aby ostatnim tytułem ubez−
pieczenia społecznego przed zgłoszeniem
wniosku o emeryturę był stosunek pracy.

Również łagodniejsze warunki wymaga−
ne są od kobiet, które w dniu zgłoszenia
wniosku o emeryturę są uprawnione do ren−
ty z tytułu niezdolności do pracy. One nie
muszą udowodnić co najmniej 6−miesięcz−
nego zatrudnienia w okresie ostatnich 24
miesięcy ubezpieczenia społecznego. Jed−
nak ostatnim tytułem ubezpieczenia tej oso−
by musi być ubezpieczenie z tytułu stosun−
ku pracy. 

Należy wspomnieć, że w przypadku
ustalania prawa do omawianej emerytury
nie wymaga się rozwiązania stosunku pra−
cy. Przypominamy jednak, że w przypadku,
gdy stosunek pracy nie zostanie rozwiąza−
ny, wówczas prawo do emerytury zostanie
zawieszone. Zawieszenie prawa do emery−
tury będzie trwało do czasu rozwiązania te−
go stosunku pracy i przedłożenia w ZUS
świadectwa pracy lub zaświadczenia praco−
dawcy, stwierdzającego fakt i datę ustania
stosunku pracy.

Przypominamy także, że omawiana eme−
rytura przysługuje tym kobietom, które nie
są członkami otwartego funduszu emerytal−
nego. Natomiast te osoby, które przystąpiły
do OFE, dla uzyskania omawianej emerytu−
ry, będą musiały – wraz z wnioskiem o to
świadczenie – złożyć wniosek o wykreśle−
nie z rejestru członków OFE.

Na zakończenie należy wskazać, że wy−
sokość przedstawionej emerytury ustalana
jest na starych zasadach, a więc na zasadach
przewidzianych dla emerytur przysługują−
cych osobom urodzonym przed dniem 1
stycznia 1949 r. 

Wysokość tej emerytury wynosi:
– 24% kwoty bazowej, 
– po 1,3% podstawy jej wymiaru za każ−

dy rok okresów składkowych, 
– po 0,7% podstawy jej wymiaru za każ−

dy rok okresów. 
Barbara Smardzewska−Czmiel

(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

ZUS informuje

Wcześniejsza emerytura
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Stowarzyszenie Autorów Polskich
zorganizowałow naszym mieście dwa
duże poetyckie wydarzenia na przeło−
mie maja i czerwca. Pierwsze to II Ma−
raton Poetycki, na który zaprosiło ko−
legów z Bydgoszczy, Ciechanowa,
Łomianek, Otwocka i Warszawy,
m.in. Kamila Miłosza Manasterskiego
– redaktora naczelnego serwisu litera−
tura.waw.pl. i portalu Związku Litera−
tów Polskich, Jacka Karolaka z War−
szawy – prawnika, członka stowarzy−
szenia twórców z Krakowa i Łoman−
kowskiego Klubu Literackiego. W su−
mie 16 poetów, również z Płocka, któ−
rzy w kawiarni muzyczno – artystycz−
nej „Czarny Kot” czytali wiersze. By−
ła to okazja nie tylko do prezentacji
najnowszego dorobku, ale również do
dyskusji o kondycji poezji. Z tą chyba
nie jest tak źle, skoro młodsi, choć,
nieliczni tj. Maciej Włodarczyk czy
Magdalena Smolińska, sięgają po pió−
ro i robią z niego właściwy użytek.
Dojrzali twórcy potrafią też docenić
rodzący się talent. Świadczy o tym na−
groda publiczności dla 14−letniej Ma−
gdaleny Młynarczyk, uczennicy gim−
nazjum w Proboszczewicach. Dzięki

tej nagrodzie laureatka II Maratonu
wystąpiła również podczas 3 Płockie−
go Czerwca, zorganizowanego tym ra−
zem w Spółdzielczym Domu Kultury.

5 czerwca najważniejszymi gośćmi
spotkania byli: Bohdan Zadura – poe−
ta, proazaik, krytyk literacki i tłumacz,
który przez 25 lat był jednym z redak−
torów kwartalnika „Akcent”, a od
2004 r. jest naczelnym miesięcznika
„Twórczość” oraz Andrzej Sosnowski
– poeta, tłumacz i redaktor „Literatury
na świecie”.

Sosnowski zaprezentował m.in.
swój „Wiersz (Trackless)”. „Trac−
kless” to również tytuł płyty nagranej
wspólnie z wrocławskim zespołem
Chain Smokers.

Swoje wiersze prezentowali rów−
nież: Wojciech Łęcki, Krzysztof Bień−
kowski, Wiesława Ludwikowska, An−
na Kuhn – Cichocka i Maciej Włodar−
czyk. Z tym ostatnim poetą związana
była pierwsza niespodzianka wieczo−
ru, czyli improwizowany występ Ma−
riusza Pogonowskiego i uczestników
warsztatów teatralnych „teatr i ja”, in−
spirowany tekstami właśnie Macieja
Włodarczyka. (rł) 

Spotkania poetów

Na Wzgórze Tumskie przybył
w nocy z 25 na 26 grudnia 1806 r. ja−
ko reprezentant narodu polskiego
i natychmiast rozpoczął działania
aprowizacyjne na rzecz armii napole−
ońskiej i tworzonej armii polskiej.
Szybko też zajął się organizowaniem
władz departamentowych. Już 29
grudnia 1806 roku zwołał w Kamerze
Pruskiej zebranie, na które przybyli
urzędnicy pruscy z prezydentem Rec−
kiem, a także około setki uzbrojonych
Polaków. Wygłosił wówczas pło−
mienną przemowę. – Współobywate−
le! Napoleon ten podziw świata, ten
postrach i pogrom niesprawiedliwych
tronów, niezwyciężonym orężem swo−
im ostatni wyziew wypiera z piersi na−
jeźdźcy naszego... Już nie ma potęgi
pruskiej, a Polska znowu być zacz−
nie... Już odtąd Polak urzędnik do Po−
laka ojczystym językiem przemawiać
będzie – mówił do zebranych. 

– Jak wiemy rzeczywistość okazała
się bardziej okrutna – mówi w TNP dr
Andrzej Dwojnych, który w swoim re−
feracie śledził płockie tropy Wybickie−

go. Po przejęciu władzy, przemiano−
waniu Kamery Pruskiej na Izbę Naj−
wyższą Administracji Wojenno – Eko−
nomicznej, powołaniu nowych, pol−
skich władz Płocka (2 stycznia
1807 r.) i dziewięciu dniach w nim
przebywania Wybicki wrócił do War−
szawy. Przybył do naszego miasta po−
nownie 20 marca, aby tym razem zro−
bić porządek z administracją departa−
mentu płockiego, która wyraźnie nie
radziła sobie ze swoimi obowiązkami.
W swoich pamiętnikach o pobycie
w Płocku napisał: „urzędowanie to
moje nadzwyczajne do chlubnej epo−
ki życia mego należy”. Dbałość Wy−
bickiego o sprawy aprowizacyjne
ujęła samego Cesarza, który przyznał
mu dożywotnią pensję w wysokości
6 tys. złp.

Podczas sesji z wykładem na te−
mat historii hymnu narodowego wy−
stąpił dr Marian Chudzyński (na
zdjęciu), a śladami gen. Wybickiego
po ziemiach polskich oprowadzał
Jan B. Nycek.

Sesję zorganizowano 5 czerwca. (rł)

Józef Wybicki autor „Mazurka Dąbrowskiego” jest też twórcą
departamentu płockiego. W 200. rocznicę jego powstania To−
warzystwo Naukowe Płockie zorganizowało sesję naukową.

Książę Płocka

Joanna Papuzińska – autorka ksią−
żek dla dzieci – była gościem specjal−
nym szóstego finału ogólnopolskiego
tygodnia czytania dzieciom. Całą im−
prezę przygotowała, jak co roku, Bib−
lioteka dla Dzieci „Chotomek”. 

Akcja rozpoczęła się już 30 maja
spotkaniem z policjantką Wiolettą
Przybysz. A w kolejnych dniach przy
ul. Sienkiewicza 2 pojawili się: psy−
cholog Małgorzata Paćkowska, ks. Ja−
rosław Cichocki i Jerzy Mazuś, dyr.
Płockiej Galerii Sztuki. 

W tym roku dopisała pogoda, dlatego
zorganizowane 6 czerwca wielkie fina−
łowe czytanie i związane z nim zabawy
mogły odbyć się w chotomkowym ogro−
dzie. Tam autorka „Naszej mamy czaro−
dziejki” rozdawała autografy i opowia−
dała o swoich książkach, a dorośli czyta−
li fragmenty jej książki. 

Wśród nich był m.in. prezydent Mi−
rosław Milewski i jego zastępca Piotr
Kubera, a także zaprzyjaźnieni rodzice
– Pauline Lin – Nerent, Katarzyna Po−
dolewska i Jayantha Amarasekara.
Przed nimi cała gromada dzieci. 

Całość poprowadził aktor Jacek
Mąka. (rł)

Całe miasto czyta...Taki tytuł nosi wystawa obrazów,
rysunków oraz tekstów Barbary Chęc−
kiej malarki z Płockiego Zagłębia
Sztuki Naiwnej i Art Brut. Będzie

można ją oglądać od 29 czerwca w ga−
lerii przy Bibliotece im. Zielińskich
(pl. Narutowicza 2, wejście od Pub
69). To już druga odsłona cyklu wy−
staw indywidualnych organizowa−
nych, przez Stowarzyszenie Edukacyj−
no – Artystyczne „Oto ja”. Zmarła
przed sześciu laty Chęcka zostawiła po
sobie zaledwie kilkanaście prac malar−
skich, oszczędnych w formie i kolorze,
ale za to rozbudowanych w formie
znaczeniowej. Urzekają jej rysunki
z tekstami, listy i poematy. Urzekają
i inspirują. Po jej teksty sięgnął m.in.
szczeciński zespół „Czarny Kot”
i Agata Adamek, która doskonale zna−
ła artystkę, przy realizacji projektu
„Cyrk Mortalis”. 

Wystawa zorganizowana została we
współpracy z Płockim Ośrodkiem
Kultury i Sztuki, Towarzystwem Nau−
kowym Płockim i dofinansowana ze
środków Urzędu Miasta Płocka. Po−
czątek wernisażu o godz. 16.

Więcej o artystce można znaleźć na
stronie www.otoja.art.pl (rł)

To narysowała Maryliin Morovv
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W spadku po systemie nakazowo−ro−
zdzielczym pozostała nam spółdziel−
czość scentralizowana, w której utraco−
no najcenniejsze jej wartości: własność,
samorządność, kontrolę, troskę o wspól−
ne inwestycje oraz wolność jednostki.
Spółdzielnia jako dawny twór „państwo−
wy” wykształciła brak sensu uczestnic−
twa członków w zebraniach, a stąd brak
podejmowania decyzji o losach swojej
własności. Dzięki nowej ustawie obec−
nie jest stawiana na nogi i ma szansę
odzyskać utraconą wiarygodność spo−
łeczną, zrzeszonych w niej prywatnych
właścicieli. To członkowie na swych
małych zebraniach walnych mają podej−
mować własne decyzje i powierzać uch−
wały do wykonania zarządom, których
działalność będzie kontrolowana po−
przez jawną dokumentację. Wkrótce
ustawa wejdzie w życie i wierzę, że mi−
mo ataku wielu przeciwników, potrafi
się ona obronić.

Nowa ustawa wymiata resztki bie−
rutowskich form własnościowych
w spółdzielniach. Własność pry−
watna jest warunkiem sine qua non
ustroju demokratycznego, jest ona
gwarancją wolności, a konstytucyjna
ochrona własności ma każdemu za−
pewniać poczucie bezpieczeństwa.
Istotą zmian jest to, że majątek wra−
ca do właścicieli, tj. do tych, którzy
za jego inwestycje płacili (system
socjalistyczny nie znał własności
prywatnej, gromadził go w majątek
kolektywny, którym zarządy dyspo−
nowały w imieniu członków, ale tym
pozostawiono „słuchawki bez mikro−
fonu”). Sprzedając „prawo własno−
ściowe” do lokalu spółdzielczego
tworzono w głowach inwestorów
mit, że nabyli mieszkanie na włas−
ność. Dla zatarcia tej fikcji, pozwala−
no im zakładać księgi wieczyste na
tym ograniczonym rzeczowo prawie,
pobudowanym na nie własnym grun−
cie. To był wymysł dekretów sprzed
55 laty, ale dlaczego przetrwał do
dziś? Historia spłat kredytów w spół−
dzielniach (z nadmiarem odsetek
bankowych i przekraczających wie−
lokrotnie kapitał odsetek od odsetek
przejściowo spłacanych przez pań−
stwo) za spółdzielcze prawa do loka−
li, jest na stronie SOS www.sos−
plock.kylos.pl Tytuły „własnościo−
wy” od „lokatorski” różni jedynie
zwrot kwoty umorzeń państwu, za to
w razie długów spółdzielni, obciąża−
ni są solidarnie posiadacze obydwu
tych praw. 

W zasobach spółdzielczych mieszka
ponad 12,5 mln. Polaków. Ok. 3,5 mln
członków wytworzyło majątek warty
dziś 450 mld PLN. Jest on zasilany co
miesiąc przez członków opłatami „ek−
sploatacyjnymi” ca. 20 mld zł. rocznie,
toteż 10 tys. osób w zarządach i 40 tys.
w radach nadzorczych w tych spółdziel−
niach na koszt członków, broni swej po−
zycji w dysponowaniu majątkiem wg
starego porządku. Ponieważ spółdzielcy
nie wpłacali do spółdzielni darowizny,
więc dotąd był to (usprawiedliwiany sy−
stemem) zabór mienia prywatnego przez

osobę prawną. Ale gdy obecnie w proce−
sie uwłaszczenia zarządy w uchwałach
uwłaszczeniowych zaczęły żądać cen
rynkowych (tak za kwoty nominalne
umorzeń, jak i za wkłady członków) dla
siebie, trzeba było w ustawie powie−
dzieć: STOP. 100% majątku ma wrócić
do spółdzielców. Również budynki ad−
ministracji i grunty należą do członków
spółdzielni.

Najważniejsze zmiany

Nowela ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych to efekt prac Podkomi−
sji Nadzwyczajnej z udziałem przedsta−
wicieli stowarzyszeń spółdzielców. Sta−
nowi ona konsensus pięciu projektów
ugrupowań prawicowych. Nowa ustawa
zmienia oblicze spółdzielni w sposób
istotny. Główne zmiany (poza zakazem
ustanawiania tytułów ograniczonych
praw własnościowych i zmianą jej na
pełną własność prywatną opartą na
prawie rzeczowym oraz eliminacją cen
rynkowych w rozliczeniach wewnątrz−
spółdzielczych), to:

1. obowiązek realizacji wniosków
o wyodrębnienie własności w ciągu 3
miesięcy od daty złożenia

2. ustanowienie własności prywatnej
w obrębie jednego budynku wraz z in−
frastrukturą gruntową

3. zakaz zarabiania kosztem człon−
ków (obowiązek rozliczeń inwestycji
w cenach nominalnych wg księgowych
kosztów budowy, rozliczanie dociepleń
z funduszu remontowego jako usuwanie
wad i stąd zakaz pobierania za to dodat−
kowych opłat jak za modernizację (roz−
budowę) 

4. obowiązek jawności dokumentów
i dostarczenia ich członkom pod groźbą
kar za odmowę

5. prawo do uwłaszczenia również dla
najemców i dzierżawców, którzy pokry−
li koszty budowy 

6. likwidacja pośredników (tj. przed−
stawicieli) w podejmowaniu uchwał, ze−
braniami walnymi będą zebrania w gru−
pach środowiskowych (najwyższa wła−
dza w spółdzielni)

7. mniejsze opłaty notarialne, prawo
do podziału spółdzielni na wniosek
mniejszości, itp.

Nowe spółdzielnie będą prawdziwą
formą realizacji wspólnych inwestycji
(mieszkaniowych). Po wyodrębnieniu
własności nie sugerujemy zakładania
wspólnot, bo spółdzielnie złożone z wła−
ścicieli, mogących dysponować swym
majątkiem i kontrolować decyzje finan−
sowe zatrudnionych przez siebie zarzą−
dów, są wystarczająco dobrą formą
prawną, by ze swej działalności gospo−
darczej mogły przynosić spółdzielcom
zyski. 

Stawiamy spółdzielnie 
na nogi

Przyjęta w Sejmie zmiana przepisów
wejdzie w życie wkrótce. W Polsce
„uwłaszczenie” spółdzielców jest spóź−
nione o 17 lat, a zwrot majątku właści−
cielom i ujawnienie dokumentów finan−
sowych nadal wywołuje sprzeciw tych,
którzy dotąd tym majątkiem dyspono−

wali. Eliminacja cen rynkowych i przy−
wrócenie właścicielom prawa do podej−
mowania uchwał i decyzji kładzie kres
sprzedawaniu spółdzielcom ich włas−
nych nakładów finansowych. 

Przeciwnicy zmian tworzą w mediach
zamęt, mówiąc o „rozdawnictwie miesz−
kań” i „niesprawiedliwości wobec in−
nych”, sprawiając wrażenie, że jest tu
coś niekonstytucyjnego. Naprawdę cho−
dzi o sprawę rozliczeń finansowych za
wkłady rzeczowe członków oraz kwoty
umorzeń kredytów „starego portfela”.
Przybliżę tę kwestię;

po pierwsze – hasła typu „mieszkanie
za kilkadziesiąt złotych” lub inne – to
chwyty, nie mające nic wspólnego z fak−
tami. Wszak cena mieszkania składa się
z kwoty kredytu na budowę (spłaconej
w wysokości znacząco większej) oraz
dopłaty niewielkiej kwoty starych umo−
rzeń w celu zwrotu jej do budżetu pań−
stwa. Po co mylić zwrot kwot za umo−
rzenia z ceną i kupnem mieszkania?

po drugie – skutki inflacji spłacanych
kwot kredytów bankowi zrefundował
budżet państwa (za kredyt 1 mld w imie−
niu członków państwo spłaciło bankowi
dodatkowo 7,5 mld zł), zaś kredytobior−
com państwo pomogło „przejściowo”,
bo później obciążało spółdzielców
w wysokości 30% tej pomocy (inaczej:
umorzyło im 70% odsetek przejścio−
wych). W rezultacie członkowie spłacali
kredyt ponad dwukrotnie. 

po trzecie – kością niezgody jest wy−
korzystywanie faktu, że nominalna kwo−
ta przed denominacją złotówki była inna
niż po niej. Jeśli zobowiązanie kredyto−
biorcy wobec państwa obecne, mierzone
jest nominalną kwotą mniejszą, to jest to
konsekwencja zmiany systemu, a nie
miara niesprawiedliwości. 

Bardzo ważny jest obowiązek ujaw−
niania przez zarządy dokumentacji
członkom, szczególnie tym, którzy mają
powody wątpić w słuszność naliczonych
im wpłat. Jeśli na wniosek członka o po−
zyskanie dokumentu, zarząd nie przeka−
że mu kopii lub odpisu dokumentu
w terminie, albo nie uzasadni wystarcza−
jąco odmowy jego wydania, członek ma
prawo złożyć wniosek do Prokuratury
o zarzut na podstawie art. 273 u.s.m.
(przestępstwo o nie udostępnienie infor−
macji), zaś sąd może orzec karę grzyw−
ny dla członka zarządu (do kilkuset tys.
zł) albo ograniczenie wolności. 

Ważne: po złożeniu wniosku uwłasz−
czeniowego (w roku 2007 – jeszcze bez
22% VAT), należy sprawdzić publiko−
waną uchwałę zarządu określającej
własność. Uchwała musi przekazać
spółdzielcom 100% lokali w budynku
oraz cały pozyskany od gminy grunt.
W SOS można otrzymać do konsultacji
prawnej wzór aktu notarialnego.

W Płocku spółdzielcy mogą uzyskać
pomoc w Stowarzyszeniu Obrony
Spółdzielców. Spotkania otwarte w każ−
de ostatnie czwartki miesiąca przy Mi−
sjonarskiej 22, a w pozostałe czwartki –
porady indywidualne dla członków
SOS. Więcej na www.sosplock.kylos.pl

Tadeusz Borowicki
[Prezes SOS w Płocku]

10 maja 2007 roku Sejm RP przyjął oczekiwaną ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Spółdzielnie stają na nogi 
Nadzieja
2007

Uśmiechnięte buzie, gwar, muzyka,
tańce, dymiący grill, konkursy z nagro−
dami i mnóstwo słodyczy to już stały
scenariusz festynu „Nadzieja”, organi−
zowanego, w okolicach Dnia Dziecka
przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom”. Tak było też czerwca
w ogródku MZOS przy Placu Dąbrow−
skiego. Z dziećmi bawili się policjanci,
strażnicy miejscy, iluzjonista Rafał Szu−
liński, członkowie zespołu „Dzieci
Płocka” i liczni goście. W przerwie za−
bawy 5 osób, pracujących na rzecz nie−
pełnosprawnych, udekorowano odzna−
czeniami im. Henryka Jordana. Otrzy−
mali je w tym roku: dh Wacław Milke,
Jarosław Pardyka – wiceprezes Stowa−
rzyszenia, Ilona Czaplicka z PERN, Jó−
zef Kamiński z Ministerstwa Spraw Za−
granicznych i Piotr Ostrowicki z DPS
„Przyjaznych serc”.

Tradycyjnie też oprócz drobnych
upominków – słodyczy i maskotek by−
ły też dary „większego kalibru”; koło
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Upo−
śledzonych w Koninie, DPS w Gośli−
cach i toruńskie hospicjum dziecięce
otrzymały zestawy komputerowe, Łu−
kasz i Grzegorz mają wreszcie swoje
pompy insulinowe, ośrodek wsparcia
w Olsztynie wzbogacił się o 5 siedzisk
i 1600 zł na dofinansowanie wycie−
czki, płockie przedszkole integracyjne
otrzymało pomoc finansową na zakup
maszyny brailowskiej, kutnowski war−
sztat terapii zajęciowej i MOPS w Mła−
wie wróciły z festynu w Płocku z wy−
robami dziewiarskimi, a Jakub otrzy−
mał dofinansowanie na zakup pompy
insulinowej.

Na wszystkie te dary złożyło się 24
sponsorów, którym – w imieniu dzieci –
organizatorzy festynu serdecznie dzię−
kują: Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
PKO S.A, fundacja Orlenu „Dar serca”,
płockie Starostwo Powiatowe, Orlen
Ochrona, ZDZ, Wedel, Kaufland, firma
Henczke, UNIQ, AUCHAN, firmy
Ekuador i Fawor, Rejonowy Urząd
Poczty, Medtronic, SADROB, POL−
POR, Pro−Medica, Champion, Gumiś,
Peklimar, Energa, PSS „Zgoda” i W.
Kleczkowski z drukarni w Sierpcu.

Osiem skrzynek wędlin, których nie
zdołali zjeść uczestnicy festynu, przeka−
zano do DPS−u przy ul. Krótkiej. (j)

Kilka dni przed festynem delegacja Stowa−
rzyszenia „Pomoc Dzieciom” odwiedziła
w Krakowie kard. Stanisława Dziwisza, ob−
darowując metropolitę albumem „Płock”
i obrazem namalowanym ustami przez
Agnieszkę Sapińską z Piątku
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M iędzynarodowy Festiwal Płoc−
kie Dni Muzyku Chóralnej,
tradycyjnie organizowany sta−

raniem Anny i Wiktora Bramskich pod
szyldem Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki przy pomocy parafii katedralnej,
w bieżącym roku obchodził jubileusz pię−
ciolecia, zaakcentowany dodatkowo
przez honorowy patronat Ministra Kultu−
ry i Sztuki oraz Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Okrągła rocznica natu−
ralnie prowokuje podsumowujące reflek−
sje – choć przecież kolejne edycje tej im−
prezy na pewno jeszcze przed nami. Nie−
mal pewne wydaje się też, iż będą one
równie interesujące jak ich poprzedniczki.
Prawdopodobnie będą także kontynuo−
wane dwa główne, jak się wydaje, wątki
repertuarowe festiwalu: duże formy wo−

kalno−orkiestralne autorstwa wielkich
(Stabat Mater Dworzaka, 4 pezzi sacri
Verdiego) i największych (haendlowski
Mesjasz, mozartowskie Requiem i Msza
c−moll) oraz chóralne śpiewy a capella
z kręgu prawosławia. Ten drugi nurt re−
prezentował dotychczas Narodowy Chór
Ukrainy Dumka, wykonując w roku
ubiegłym Liturgię św. Jana Chryzosto−
ma w mistrzowskim opracowaniu Sier−
gieja Rachmaninowa. Na imprezie jubile−
uszowej jego sukcesorem okazał się Pań−
stwowy Chór Republiki Białorusi pod dy−
rekcją Natalii Michajłowej.

Raz jeszcze okazało się, że zespoły
wokalne zza dawnej linii Curzona –
z Moskwy, Kijowa, Mińska – mają jako−
wyś nadprzyrodzony dar śpiewu chóral−
nego, który w ich wykonaniu zyskuje
niezwykłe nasycenie brzmienia i kun−
sztowną a naturalną gradację dynamicz−
ną, praktycznie nieosiągalne dla wyko−
nawców z innych kręgów Słowiań−
szczyzny, nie mówiąc już o Europie ro−
mańskiej czy germańskiej. Szkoda tylko,
że – inaczej niż w roku ubiegłym, kiedy
to goście z Kijowa zafundowali nam bez
mała godzinę nieprzerwanych wokalnych
rozkoszy – teraz otrzymaliśmy porówny−
walną czasowo porcję form krótkich (po−
nownie Rachmaninow – obok niego zaś
m. in. założyciel słynnej Potężnej Gro−
madki, Milij Bałakiriew i Dmitrij Bor−
tnianski, najwybitniejszy kompozytor ro−
syjski XVIII wieku, ostatnio lansowany
jako ukraiński). Gromkie oklaski, rozle−
gające się co kilka minut, zakłócały, niżej
podpisanemu przynajmniej, „jedność ar−
tystycznego efektu” tego bezbłędnego re−
pertuarowo i wykonawczo występu.

Odbył się on 11 maja w katedrze, w ra−
mach drugiego dnia festiwalu, zainaugu−
rowanego sześć dni wcześniej koncertem
o charakterze tak dalece odmiennym, że
nasuwałyby się wręcz obiekcje co do jego
„chóralności”. Wystąpiła mianowicie Ca−
pella Czestochoviensis pod dyrekcją alto−
wiolisty Tomasza Wabnica, absolwenta
konserwatorium w Wiedniu, w programie
obejmującym kompozycje z muzycznego
archiwum klasztoru jasnogórskiego, pow−
stałe na przełomie XVIII i XIX stulecia,
czyli w okresie późnego klasycyzmu.
W sensie nośności artystycznej wydają się
one mieć istotnie wartość zasadniczo ar−
chiwalną – podobnie jak nazwiska auto−
rów, z których tylko o dwóch (Janie Enge−
lu, kompozytorze, wydawcy i drukarzu ro−
dem z Warszawy, oraz Filipie Gotschalku,
kompozytorze, dyrygencie i skrzypku ze

Śląska Opolskiego) cokolwiek dziś wia−
domo. Ponad połowę programu wypełniła
muzyka instrumentalna w postaci dwóch
trzyczęściowych symfonii danych na po−
czątek i koniec – między nimi zaś znalaz−
ły się cztery utwory, gdzie częstochowscy
instrumentaliści towarzyszyli kolejno so−
pranistce, duetowi i kwartetowi wokalne−
mu (Urszula Fiedler – sopran, Iwona Sa−
kowicz – alt, Jan Petryka – tenor i Michał
Kucharko – bas). Można więc tu było mó−
wić najwyżej o wokalistyce ansamblowej,
z chóralną zasadniczo nie tożsamej.

Podobną obsadę i program miał też
koncert finałowy 23 maja – z tym tylko,
że obok kwartetu solistów w składzie:
Marta Boberska (sopran), Dorota Lacho−
wicz (mezzosopran), Zdzisław Kordyja−
lik (tenor) i Andrzej Klimczak (bas) oraz

Zespołu Instrumentów Dawnych War−
szawskiej Opery Kameralnej, usłyszeliś−
my także chór owej opery. Całość popro−
wadził Kai Baumann, a w charakterze
współgospodarza wieczoru wystąpił Ste−
fan Sutkowski, wybitnie zasłużony muzy−
kolog i popularyzator sztuki dźwięków,
założyciel Warszawskiej Opery Kameral−
nej i odkrywca wielu cennych zabytków
rodzimego piśmiennictwa muzycznego.
Należą do nich bezsprzecznie utwory bo−
hatera tego monograficznego koncertu
– Wojciecha (Adalbertusa) Dankowskie−
go z południowej Wielkopolski, tworzą−
cego w drugiej połowie XVIII i na po−
czątku XIX wieku w stylu dojrzałego kla−
sycyzmu. Z jego obfitej spuścizny (39
mszy, 27 nieszporów, 8 litanii) zaprezen−
towano monumentalną Litaniae de Bea−
tae Mariae Virginae i Missa Solemnis na
głosy solowe, chór i orkiestrę, a pomiędzy
nimi czteroczęściową kompozycję instru−
mentalną w postaci Symfonii Es−dur
(jednej z dwóch zachowanych do dziś).
Archiwalne te utwory okazały się nadspo−
dziewanie atrakcyjne i komunikatywne –
zaświadczyły zarazem o rzetelnym war−
sztacie kompozytorskim autora (dość
kunsztowne polifoniczne ustępy orkie−
stralno−chóralne w Missa Solemnis, płyn−
na narracja w symfonii, której nie powsty−
dziłby się młody Haydn). Walory muzyki
Dankowskiego uobecniły się dzięki mi−
strzowskiemu wykonaniu, gdzie szcze−
gólną uwagę zwracało znakomicie wywa−
żone, pełne szlachetnej finezji brzmienie
instrumentów z epoki.

Tegoroczna, „muzealna” edycja Płoc−
kich Dni Muzyki Chóralnej zakończyła
się więc niewątpliwym sukcesem, tyleż
artystycznym, co poznawczym. I znów
okazało się, że, jako jedna z bardzo nie−
wielu pozycji w lokalnym kalendarzu
imprez muzycznych, festiwal ten na−
prawdę zasługuje na uwagę poważnego
melomana, w dowolnie szerokim sensie
tego określenia. A. Dorobek

PS Jedynym, chwilami doprawdy irytu−
jącym, zgrzytem rzeczonej imprezy było
zachowanie publiczności, która, od lat
znana z tendencji do oklaskiwania kolej−
nych części utworów cyklicznych, pod−
czas koncertu finałowego usiłowała na−
gradzać brawami... części owych części.
Z uwagi na rosnący prestiż Płockich Dni
Muzyki Chóralnej oraz renomę przyjeż−
dżających na festiwal artystów i eksper−
tów wypadałoby chyba jakoś się odnaleźć
w obliczu tego zawstydzającego faktu.

CHÓRALNY JUBILEUSZ

Dokładnie sto lat temu, za sprawą firmy
Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą,
wspomniana świątynia wzbogaciła się bo−
wiem o organy należące, jak co rok czytamy
w programie, „do najwybitniejszych osią−
gnięć organmistrzostwa na przełomie XIX
i XX wieku”. Zrozumiałe zatem, że organi−
zatorzy starali się zapewnić tegorocznej
edycji imprezy szczególnie atrakcyjny
kształt artystyczny – jak oświadczono w za−
gajeniu koncertu inauguracyjnego, 15 maja.

Jak dalece potwierdził te słowa sam kon−
cert? Duża część programu była znana by−
walcom płockich spotkań organowych: vi−
de dana na początek Toccata i fuga d−moll
BWV 565 J. S. Bacha, w wymiarze kilku
początkowych taktów od lat funkcjonująca
jako dźwiękowa sygnatura festiwalu, albo
ostatni punkt wieczoru, czyli błyskotliwa
„Toccata” z V Symfonii organowej fran−
cuskiego twórcy Charlesa Marie Widora.
Wcześniej zabrzmiały między innymi dwa
utwory Cesara Francka, wybitnego neoro−
mantyka o belgijskim rodowodzie, oraz in−
teresujący Carillon de Westminster inne−
go Francuza, Louisa Vierne’a, podobnie jak
Widor reprezentującego szeroko rozumiany
przełom XIX i XX stulecia i trochę już mo−
dernistyczne podejście do materii dźwięko−
wej. Za instrumentem Sauera zasiadł Wi−
told Zalewski, organista Królewskiej Kate−
dry na Wawelu, w kilku utworach (Modli−
twa „O władco świata” Moniuszki czy
O Jesu Clementissime Gounoda) towarzy−
sząc bas−barytonowi Marcinowi Wolako−
wi, będącemu też absolwentem... klasy or−
ganów krakowskiej Akademii Muzycznej.
Występ wokalny był tu chyba jedynym no−
vum, nigdy bowiem jeszcze – przynajmniej
za pamięci niżej podpisanego – śpiew solo−
wy nie rozbrzmiewał w kontekście główne−
go instrumentu imprezy. 

Inaczej niż gitara klasyczna, która na rze−
czonym festiwalu debiutowała bodaj trzy la−
ta temu, za sprawą płocczanina Grzegorza
Janusa. 22 maja br. powróciła dzięki reno−
mowanemu wrocławianinowi Krzysztofowi
Pełechowi (16 płyt w Polsce, Czechach,
Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA). Wy−
konał on zestaw popularnych tematów ibe−
ryjskich i latynoamerykańskich – między in−
nymi popularną Asturię I. Albeniza – dość
zaskakujący jako przerywnik głównego pro−
gramu, czyli monumentalnego recitalu ba−
chowskiego rosyjskiej organistki Mileny
Aroutjunowej. Ta wszechstronnie utalento−
wana i wykształcona moskwiczanka (studia
w zakresie organów, kompozycji, języka
niemieckiego i filologii klasycznej m.in.
w Rosji i we Włoszech) z dużą swadą wirtu−
ozowską zaprezentowała 6 z 21 chorałów,
tworzących trzecią część cyklu Klavieru−
bung, uważanego za szczególnie wyrazi−
stą artykulację zasad luteranizmu w muzy−
ce (stąd może nieoficjalne określenie tej
serii chorałów Jana Sebastiana jako ”dog−
matycznych”). Zgodnie z tradycją wyko−
nywania ich w ramach cyklu mszalnego,
artystka rozpoczęła od Preludium Es−dur
BWV 552, a zakończyła połączoną z nim
w tym samym opusie Fugą Es−dur. Pomy−
słowi uhonorowania największego twórcy
muzyki organowej monograficznym recita−
lem można tylko przyklasnąć – a zarazem
wyrazić nadzieję, że w przyszłości podobnie

pomyślanych programów nie będą już zakłó−
cały niestylowe, raczej zbędne dodatki.

Udało się ich uniknąć 29 maja, kiedy to
organy rozbrzmiewały przez cały czas – za
sprawą znanego już płockiej publiczności
wirtuoza ze Lwowa, Rostisława Wygranien−
ki. Z Polską jest on związany dzięki studiom
w stołecznej Akademii Muzycznej, gdzie
obecnie pracuje na doktoratem i dzięki cen−
nym inicjatywom artystycznym, w rodzaju
pierwszej w dziejach rejestracji, odkrytych
w 1993 roku utworów z XVII−wiecznego rę−
kopisu Adama z Wągrowca, cysterskiego or−
ganisty i kompozytora. Przedmiotem jego
zainteresowań jest między innymi roman−
tyczny repertuar organowy, czasem bez ma−
ła archiwalny, z dobrym skutkiem przypom−
niany podczas omawianego koncertu (cztery
spośród 15 etiud na współczesne organy
oraz Sonata F−dur włoskiego kompozytora
Vincenzo Antonio Petraliego, monumental−
ne Scherzo Symphonique Concertant A−
dur belgijskiego twórcy Jacques−Nicolasa
Lemmensa, czy najbardziej znane w tym ze−
stawie Grand Offertoire F−dur op. 35 nr 2,
cenionego w połowie XIX wieku francuskie−
go wirtuoza organów Louisa Lefebure−We−
ly). Dopełnieniem programu był cykl utwo−
rów w opracowaniu na głos solowy i organy
– m.in. fragmenty haendlowskiego Mesjasza
i Stabat Mater Pergolesiego – gdzie główną
atrakcją okazał się dziewiętnastoletni sopra−
nista z Płocka, Michał Sławecki, kształcący
się w stolicy pod kierunkiem Jadwigi Rappe.
Fachowa opieka i widoczny talent dobrze ro−
kują w kwestii jego ogólnopolskiej kariery,
czystość emisji w górnych rejestrach wyma−
ga jeszcze jednak dopracowania.

Z identyczną kombinacją wykonawczą
mieliśmy do czynienia przy okazji czwarte−
go koncertu, 5 czerwca, mimo że osiadła
w Wiedniu warszawianka Jolanta Sosnow−
ska jako wokalistka wystąpiła tylko w arii
Kleopatry z opery G. F. Haendla Juliusz Ce−
zar. Zasadniczo jest ona skrzypaczką – i w
tym charakterze zaprezentowała m. in. Ka−
prys polski Grażyny Bacewicz oraz popular−
ne tematy J. S. Bacha (tzw. Aria na strunie
G) i P. Czajkowskiego (Melodia Es−dur op.
42 nr 2). We wszystkich utworach, poza ww.
Kaprysem, towarzyszyła jej organistka z Da−
nii, Rikke Moller Kursch, która solo wyko−
nała między innymi 3 utwory muzyczne op.
22 czołowego duńskiego romantyka, Nielsa
W. Gade, Prelude in C BuxWV 137 Dietri−
cha Buxtehude, na którym wzorował się po−
niekąd Jan Sebastian, oraz Pastorale E−dur
op. 19 wyraźnie na tegorocznym festiwalu
uprzywilejowanego Cesara Francka. Szkoda
tylko, że Kursch – ceniona także jako chór−
mistrzyni, a dla polskiej kultury muzycznej
zasłużona jako wytrwała propagatorka dzieł
zmarłego niedawno Mariana Sawy, wybitne−
go twórcy muzyki organowej i religijnej –
raczej nie zabłysnęła pełnią możliwości,
zwłaszcza w ewidentnie niedopracowanym
interpretacyjnie Pastorale. Chaotyczne wy−
konanie, dosyć prostej w sumie, kompozycji
Czajkowskiego tym wyraźniej sugerowało,
że obie panie w Płocku wystąpiły niejako „z
marszu” – co artystkom klasy międzynaro−
dowej zdarzać się nie powinno i co, miejmy
nadzieję, nie powtórzy się na finiszu jubileu−
szowych spotkań organowych u grobu Her−
mana i Krzywoustego. Andrzej Dorobek

Tegoroczny, ósmy już Płocki Międzynarodowy Festiwal Organowy, trady−
cyjnie organizowany staraniem Towarzystwa Miłośników Muzyki Sakral−
nej i parafii katedralnej w świątyni na Wzgórzu Tumskim, miał szczegól−
ny wymiar rocznicowy. 

ORGANY PO RAZ ÓSMY
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Uczestnicy projektu „Teatr i ja” roz−
budzili apetyt publiczności pierwszą od−
słoną (27 kwietnia) – udaną i sprawnie
zagraną. Dlatego, kiedy 25 maja
w dusznej sali dawnego kina Diana
(gdzie znów zabrakło miejsc) wybiła
godz. 18, czuć było duże napięcie, które
powoli opadało w miarę jak młodzi ak−
torzy odtwarzali kolejne etiudy o miło−
ści. Improwizacyjny charakter przeryw−
ników, w których przeprowadzane były
ankiety na różne tematy, zazwyczaj
z podtekstem seksualnym (nieważna
była odpowiedź, lecz sam fakt posta−
wienia pytania), bawił w kilku pier−
wszych wejściach, a potem nużył. Opo−
wieść o młodzieńczej miłości w czasach
popkultury, którą konsumuje się jak fast
fooda, nie bardzo wiedząc co ma się
w ustach, lepiej zabrzmiałaby w mniej
komediowej konwencji. Byłoby wiary−
godniej. Odniosłem wrażenie, że młodzi
aktorzy nie bardzo wiedzieli, czy grać
Monty Pytona, czy lecieć Szekspirem.

Dlatego z wielką przyjemnością obej−
rzałem drugą część spektaklu, który
w całości wypełnił „luksusowy skecz”
o samotnym mężczyźnie, który przyjeż−
dża do obcego miasta, do hotelu i spoty−
ka go seria nieoczekiwanych i zabaw−
nych zdarzeń. Nieco absurdalny, nieco
angielski humor tu był jak najbardziej
na miejscu. W zasadzie, autorzy mogli−
by od niej zacząć i na niej poprzestać.
Przedstawienie trwałoby godzinę
i wszyscy byliby zadowoleni. Mając
świadomość, że grupa dopiero się do−
ciera i szuka, czasami błądząc, dora−
dzałbym większy reżim czasowy i wię−
kszość dbałość o spójność w tworzeniu
scen. Kolejna odsłona już 29 czerwca,
oczywiście w byłym kinie „Diana”.

„Teatr i ja” to projekt warsztatów te−
atralnych dla młodzieży szkół ponad−
gimnazjalnych i gimnazjalnych reali−
zowany przez Stowarzyszenie Teatr
Per Se, współfinansowany ze środków
Urzędu Miasta. (rł)

Druga odsłona projektu ”Teatr i ja” nieco rozczarowała. Naj−
ciekawsza okazała się etiuda hotelowa. W zasadzie autorzy
mogliby od niej zacząć i na niej poprzestać.

Miłość i popkultura

W sali wystaw Biblioteki im. Zieliń−
skich Towarzystwa Naukowego Płoc−
kiego zorganizowano IV wystawę prac
uczniów Gimnazjum nr 4 im. Obroń−
ców Płocka 1920 r., której tematem,
był,,PŁOCK – MIASTO BLISKIE
MOJEMU SERCU”. Podczas werni−
sażu ogłoszono również wyniki trzech
wojewódzkich konkursów:

– plastycznego,,Najpiękniejszy za−
kątek mojej miejscowości” 

– fotograficznego „Mazowsze
w obiektywie”

– informatycznego „Płock w grafi−
ce komputerowej”,

w których wzięło udział 20 szkół gim−
nazjalnych z Płocka, Gostynina, Brudze−
nia Dużego, Słupna, Ciechanowa, Mła−
wy, Siecienia i Sierpca. Konkursy zorga−
nizowali nauczyciele Gimnazjum nr 4:
Beata Kowalską, Bożena Żeromska –
Bogacz i Ewa Jankowska z TNP.

Celem konkursów była populary−
zacja architektury Płocka, propago−

wanie wśród młodzieży wiedzy
o swoim mieście i okolicach, kon−
frontacja osiągnięć młodzieży i wy−

miana doświadczeń metodycznych
nauczycieli, prowadzących zajęcia
artystyczne.

Oprawę artystyczną wystawy przygoto−
wali uczniowie z Gimnazjum nr 4, przed−
stawiając program „Płock w poezji”.

Po dokładnym obejrzeniu 85 prac pla−
stycznych jury postanowiło nagrodzić 3
prace: Roberta Bylińskiego z Brudzenia,
Agaty Kokoszczyńskiej z płockiego G
nr 5 i Joanny Truszkowskiej z G nr 6.
Przyznano też 4 wyróżnienia.

Komisja weryfikująca 120 prac fo−
tograficznych, nagrodziła 4 autorów
i przyznała 6 wyróżnień. Nagrodzeni
zostali: Arkadiusz Kowalski z G nr 4,
Jakub Watemborski z Gimnazjum
w Sierpcu, Agnieszka Bartoszuk z G
nr 1w Ciechanowie i Ilona Solarska
z Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.

Spośród 42 prac informatycznych na−
grodzono pomysły: Aleksandry Bilskiej
z G nr 8, Justyny Ziandarskiej również
z G nr 8 i Iwony Młodziejewskiej
z Gimnazjum w Słupnie. Dwie osoby
otrzymały wyróżnienia. Sponsorem na−
gród był Urząd Miasta Płocka. (j)

Wystawa i konkursy

– To przyjemne uczucie widzieć te
złachane książki – powiedział, widząc
zaczytane egzemplarze swoich powie−
ści i opowiadań podczas spotkania
w Książnicy Płockiej.

Andrzej Stasiuk – pisarz, felietoni−
sta, podróżnik i laureat literackiej na−
grody NIKE za zbiór „Jadąc do Baba−
dag” opowiadał m.in. o swoich podró−
żach, fascynacjach, Polsce, Europie
i swojej przedostatniej książce „Fado”.

„Fado” to zbiór opowiadań. Zapis
wspomnień i przemyśleń na temat po−
dróży do naszej, „gorszej” Europy.

– Lubię rozmyślać o podróży. Naj−
ważniejsze przed podróżą to tęsknota do
niej, a potem po powrocie wspomnienie
o niej. Co ci z niej pozostało – tłuma−
czył. O swoim pisarstwie powiedział:
Im jestem starszy, tym więcej w moim
pisaniu jest ostrożności, której towarzy−
szy niepewność. Nie tyle skreślasz, co
nie piszesz słów, których nie jesteś pe−
wien. Pisząc każde słowo, każde zdanie
pytasz sam siebie, czy ono jest coś war−
te, czy ono coś przekazuje? 

Rzeczywistość, którą opisuję jest
bardzo moja, bardzo prywatna.
Chciałbym, aby moje krajobrazy były
tylko moje, mój świat tylko mój, ale je−
stem pisarzem. Opisuję to i sprzedaję,
bo tylko to potrafię. 

Pisarz przeczytał jedno z opowiadań
pt. „Połowa października, powrót”
motywując swój wybór: – Pomyślałem
sobie, że przy tym wietrze niesamowi−
tym jaki wiał, kiedy dziś przyjechałem
do Płocka przeczytanie tekstu o jesieni
ma sens. Ja mam dwie takie fascynują−
ce pory w naszym kraju. To jest właś−
nie przełom kwietnia i maja, gdzie na−
prawdę świętość zstępuje z góry i ta je−
sień, która niesie odkupienie.

Andrzej Stasiuk opowiadał również
o tym, jak pracuje się z Mikołajem
Trzaską (z którym nagrał płytę literac−

ko−muzyczną „Kantry”), o fascynacji
kolorem, światem, gwałtownością po−
gody i pejzażem, a także o tym jak wy−
gląda pokój pisarza i dlaczego nie
chciałby znaleźć się w kanonie lektur
szkolnych. – Kanon dla pisarza jest
czymś złym, bo ludzie przestają to czy−
tać. Dla mnie taką największą poch−
wałą była kradzież książki. Nie kradło
się Kraszewskiego, Mickiewicza, kra−
dło się swoich prywatnych bohaterów.

Autor „Fado” zdradził również, że
pracuje nad trzema książkami: jedną
o Niemczech, drugą o Bałkanach i trze−
cią – fabularyzowaną, której akcja dzieje
się w 2015 roku. To opowieść o dwóch
czterdziestokilkuletnich mężczyznach,
handlujących bronią i używanymi ubra−
niami. W niej mają się spotkać bohatero−
wie wszystkich fabuł Stasiuka, a będą je−
chać trochę trasą babadagowską, trochę
tą znaną z „Fado”. – Ale chciałbym mieć
to już za sobą. Najbardziej mnie przej−
muje opowieść z końca „Fado” o domu
dziadków, o domu mojego ojca. Chciał−
bym napisać o tym dużą książkę. Napisać
o polskości wiejskiej, o polskości prowin−
cjonalnej, która próbuje stać się miejską
– mówił na zakończenie spotkania. –
Mam tysiące pomysłów. (rł)

Zachwycił go widok z tarasu hotelu Starzyńskiego na rozlewa−
jącą się w kierunku północnym Wisłę, która kojarzyła mu się
z niedawno oglądanym Dnieprem. Andrzej Stasiuk przyjechał
do Płocka 11 maja. 

Lubię rozmyślać o podróży
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W 30−stopniowym upale odbył się
doroczny Bieg Uliczny NSZZ „Soli−
darność” im. Krzysztofa Zywera.
Około 250 zawodników (najmłodszy
miał 5 lat, a najstarszy – 66) stawiło
się na starcie 26 maja, aby już po raz
siódmy spróbować swoich sił w bie−
gach. Ci, którym nie przeszkodził
upał, musieli pokonać trasę od ko−
ścioła p.w. św. Stanisława Kostki
przy al. Jachowicza, przez ulicę
Obrońców Płocka 1920 roku, ul. La−
sockiego, pasaż Wojciecha Wiścic−
kiego na teren parafii. 

Organizatorzy przewidzieli aż 14
kategorii wiekowych. Wśród naj−
młodszych – dziewczęta i chłopcy
z klas I−III szkół podstawowych
(rocznik 1997−99) – którzy ścigali
się na dystansie 300 metrów I miej−
sca zajęli: Natalia Pomianowska
i Sebastian Baranowski.

Uczniowie klas starszych (IV−
VI) podstawówek mieli do prze−
biegnięcia 800 metrów. Wśród
dziewczynek na metę pierwsza
przybiegła Ewa Podgórska,
a wśród chłopców triumfował Mi−
chał Ciarkowski. 

Dla gimnazjalistów organizatorzy
przygotowali jeszcze dłuższą trasę.
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy
mieli do pokonania 1600 metrów.
Pierwsze miejsca w tej kategorii
wiekowej zdobyli: Monika Załęska
i Kamil Owsik.

Długość trasy dla uczniów szkół
średnich została zróżnicowana ze
względu na płeć. Dziewczyny musia−
ły pokonać 2400 metrów, a chłopcy
o 800 metrów więcej. Jako pierwsi
na metę wbiegli: Katarzyna Załę−
ska i Kamil Więcław.

Starsi uczestnicy mieli trasę
o długości ok. 5 km. Wśród pań
z rocznika 1986−1967 na mecie jako
pierwsza zameldowała się Natalia
Stacherczak, a wśród panów w tej
samej kategorii wiekowej – Artur
Kamiński. Na I miejscu podium
wśród pań z rocznika 1966 i star−
szych stanęła Elżbieta Kosowska,
natomiast wśród panów z tych sa−
mych roczników najlepiej spisał się
Sławomir Kąpiński. 

Jak co roku, nie mogło również za−
braknąć rywalizacji osób niepełno−
sprawnych. Najszybsi w tej kategorii
byli: Edyta Linczewska i Marcin
Kwiatkowski. 

Na wszystkich zawodników, któ−
rzy przybiegli na metę w pierwszej
szóstce czekały atrakcyjne nagro−
dy. Za zajęcie miejsca I−III otrzy−
mali puchary, dyplomy, nagrody
rzeczowe, m.in. plecaki renomowa−
nych firm, namioty, śpiwory, od−
twarzacze mp3. Za zajęcie miejsc
IV−VI uczestnicy nagrodzeni zosta−
li drobnymi upominkami oraz dy−
plomami. Ponadto, wśród wszyst−
kich zawodników rozlosowane zo−
stały dwa rowery, ufundowane
przez Prezydenta Miasta i Starostę
Płockiego. Szczęście dopisało Jo−
annie Figalińskiej i Wiesławowi
Miech.

VII Bieg Uliczny miał również
swoją oprawę, nie tylko sportową;
dzieciaki mogły pomalować sobie
twarze, pozjeżdżać na zjeżdżalniach,
a pracownicy Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki przeprowadzili kon−
kurs plastyczny. Ponieważ impreza
odbyła się w Dniu Matki również dla
nich organizatorzy przygotowali
specjalny konkurs. Do wygrania by−
ły: robot kuchenny, kuchenka mikro−
falowa oraz żelazko.

Patronat honorowy nad VII Biegiem
Ulicznym sprawował Mirosław Mi−
lewski – prezydent Płocka. M.D.

* Organizatorzy serdecznie dzię−
kują sponsorom VII Biegu Uliczne−
go NSZZ „S” im. Krzysztofa Zywe−
ra: Urzędowi Miasta Płocka, PKN
ORLEN, PZU Życie S.A., Koncer−
nowi Energetycznemu Energa S.A.
o/ w Płocku, PERN „Przyjaźń” S.A.,
CNH Poland Sp. z o.o. w Płocku,
Basell Orlen Polyolefins, Woje−
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko−
wego i Transportu Sanitarnego, Pe−
tro Remont, firmie Centromost
Płock, Petro Eltech, Petro Mechani−
ka, Naftoremont Sp. z o.o., Staro−
stwu Powiatowemu w Płocku, Orlen
Laboratorium Sp. z o.o., Komisji
Krajowej NSZZ „S”. 

Pobiegli i wygrali

2 czerwca br. reprezentacja Płocka
w judo wzięła udział w 11. Międzyna−
rodowym Turnieju Judo ”Citta di For−
li”, który odbywał się w naszym mie−
ście partnerskim Forli we Włoszech.

Przez lata, turniej stał się jednym
z najważniejszych wydarzeń sporto−
wych we Włoszech i z roku na rok gro−
madzi coraz większą rzeszę fanów.
W turnieju biorą udział zawodnicy
z klubów włoskich oraz przedstawicie−
le miast partnerskich Forli – razem
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W tym roku Płock wystawił 9 – oso−
bową drużynę, składającą się z przed−
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ekipa wróciła z medalami: 3 złotymi, 1
srebrnym i 3 brązowymi. Drużynowo
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Z włoskimi medalami

Sekcja Olimpiad Specjalnych „Przy−
jazne Serca” wzięła udział w V Mazo−
wieckim Turnieju Piłki Nożnej Drużyn
5−osobowych Olimpiad Specjalnych
w Radomiu. W hali sportowej Politech−
niki Radomskiej, 19 maja, spotkało się
17 drużyn (sekcji) z terenu całego woje−
wództwa mazowieckiego. Po pier−
wszych grach wszystkie drużyny zosta−
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jąc wszystkie mecze. Strzelcem wszyst−
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grający na pozycji napastnika. Zawod−

nicy zwycięskiej drużyny otrzymali me−
dale, pamiątkowe dyplomy.
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i Motyl Marek – pomocnik. (opr. rł)

I miejsce dla DPS „Przyjaznych Serc” w Mazowieckim Tur−
nieju Piłki Nożnej 

Radom zdobyty



Miasto należy do Was Rosną nowi członkowie Płockiej Drużyny Kuszniczej

Hejnaliści grali na Starym Rynku, w ka−tedrze i Miasteczku Rycerskim oraz przypomniku Jana Pawła II, gdzie obok płoc−kiego hejnału zagrali również „Barkę”.

Gwiazda Dnia Chemika − Monika Brodka

Ponad 600 osób przyszło na imieninową
fetę do Muzeum Mazowieckiego. Scenki
mieszczańskie z przełomu XIX i XX w.
odtworzyli płoccy aktorzy 

„770” – widowisko przygotowane przez
Teatr Dramatyczny. Aktorzy w jednym
przedstawieniu połączyli wszystkie naj−
ważniejsze wydarzenia z historii miasta

Takich fajerwerków jeszcze w Płocku nie było

Klikon ogłosił wszem i wobec, że Dni
Historii Płocka rozpoczęły się

Władysław Stefan Grzyb lubelski klikon
powitał zebranych na Starym Rynku płoc−
czan tuż przed otwarciem Dni Historii Płoc−
ka i Dnia Chemika. Klikon to historyczna
postać krzykacza miejskiego, ogłaszająca
różne informacje na specjalne okazje.
W Polsce takich zawodowych krzykaczy
jest tylko trzech. Władysław S. Grzyb jest
też członkiem Stowarzyszenia Miłośników
Hejnałów Miejskich i lubelskim hejnalistą.
Bo między innymi pod znakiem hejnału sta−
ło tegoroczne święto naszego miasta.
Z okazji 70−lecia jego powstania w Płocku
do grodu Krzywoustego zjechali się tręba−
cze z całej Polski, m.in. Kazimierz Czerw
z Krakowa, Kazimierz Szady z Zamościa
i Anna Kaźmierczak – hejnalistka z Wło−
cławka. Płocczanie mogli posłuchać zarów−
no najstarszych sygnałów miejskich (np.
z Poznania), jak i tych najmłodszych (np.
z Gostynina, skomponowanego w 1997 r.
przez Mikołaja Burakowskiego – gostynia−
nina, dyrektora Państwowej Szkoły Mu−
zycznej w Płocku). 

Hejnałem Płockim rozpoczęła się także
niedzielna msza św. w katedrze w intencji
mieszkańców i pracowników PKN Orlen.
Biskup Roman Marcinkowski, który cele−
brował mszę, w wygłoszonej homilli na−
wiązał do wielowiekowej historii Płocka,
wspominając jubileusze; zarówno pow−
stanie kompozycji ks. Starościńskiego
jak i ten najważniejszy – 770 rok od dnia
lokacji miasta. „770” to też tytuł widowi−
ska historycznego przygotowanego przez
Teatr Dramatyczny. Aktorzy w jednym
przedstawieniu starali się połączyć
wszystkie najważniejsze wydarzenia z hi−
storii miasta. Okrągłą rocznicę lokacji
wymieniał kilkakrotnie, podczas otwarcia
Dni Historii prezydent Mirosław Milew−
ski, podkreślając że Płock jest starszy od
750−letniego Krakowa i 725−letniego Ka−
lisza. Następnie wspólnie z prezesem
PKN Orlen Piotrem Kownackim Prezy−
dent Płocka przekazał klucze do miasta
Hubertowi Chiczewskiemu – miejskiemu
hejnaliście i Mirosławowi Wudarskiemu
z Płockiej Drużyny Kuszniczej. 

Jeszcze w piątek świętowaliśmy jubile−
usz Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka”. Na scenie wystąpiły
wszystkie pokolenia wychowane przez dru−
ha Wacława Milke, wielkiego nieobecnego
uroczystości, który ze względów zdrowot−

nych musiał zostać w domu. Jemu zespół
zadedykował cały koncert.

Wspomniani kusznicy – to gospodarze
DHP. Wspólnie z Bractwem Kurkowym
stworzyli na Wzgórzu Tumskim miasteczko
rycerskie, gdzie prezentowali swoje umie−
jętności strzeleckie. Odgłosy strzałów
z broni czarnoprochowej niosły się na cały
Płock, budząc lęk nie tylko wśród najmłod−
szych. W miasteczku można było wybić
monetę miejską, zakupić (za 10 zł) pamiąt−
kę aktu lokacyjnego miasta, napić się
w srebrnym kielichu wina z dzikiej róży,
skosztować podpłomyków i chleba ze
smalcem. Z okazji Dnia Dziecka rodzice
swoje pociechy mogli zaopatrzyć we wspa−
niałe łuki, drewniane miecze i tarcze oraz
ręcznie szyte skórzane czapy, torby i stroje.
Było też coś dla pań, np. wisiory z zębami
zwierząt. 

Kiedy w miasteczku trwał kuszniczy tur−
niej, na tyłach Książnicy Płockiej młodzież
z „Plastyka”, mimo padającego deszczu,
tworzyła murale inspirowane twórczością
Władysława Broniewskiego. Pod czujnym
okiem Joanny Górskiej i Pułkownika Karu−
tersa z toruńskiej Galerii Rósz, ponad dwu−
dziestu licealistów przenosiło swoje pomy−
sły na 8−metrową planszę, co wzbudzało
zaciekawienie kierowców i przechodniów
przemieszczających się ulicą Mostową. 

Atrakcji było dużo więcej, choć pogoda
nie pomagała organizatorom. Można by−
ło zwiedzać liczne, historyczne wystawy
(więcej w numerze), bawić się na plaży
z Majką Jeżowską, a potem z poprocko−
wymi gwiazdami zaproszonymi przez
PKN Orlen. Muzeum Mazowieckie kusiło
„Fetą imieninową” w stylu fin de siecle’u,
a Orlen pokazem sztucznych ogni. Na za−
kończenie był bal na Starym Rynku. Co
prawda, nie udał się wspólny polonez, ale
z minuty na minutę publiczność coraz
chętnie poruszała się w rytm dźwięków
generowanych przez Płocką Orkiestrę
Symfoniczną. Zaproszone gwiazdy z pro−
gramu „Taniec z Gwiazdami” nie mogły
opędzić się od łowców autografów. 

Zwieńczeniem tegorocznych Dni był finał
konkursu na historyczny strój, organizowa−
ny przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.
Oczywiście nie chodziło o wierność histo−
ryczną, ale wierność zasadzie – im więcej
zabawy tym lepiej. (rł)

Fot. Krzysztof Kaliński
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Miasto żyło historią
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