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Trzy medale przywiózł do Płocka
Piotr Przyborowski, który na dystan−
sie 50 metrów stylem dowolnym
zdobył złoto i pobił jednocześnie re−
kord Polski juniorów. Drugie złoto
wywalczył na dystansie 50 metrów
stylem motylkowym, a brąz za 100
metrów stylem dowolnym. Ze zło−
tem na szyi powróciła też Hanna Ja−
kóbczyk, która pokonała Niemkę
i Kanadyjkę na dystansie 50 m sty−
lem dowolnym. Do kolekcji dodała
jeszcze srebro, finiszując na drugiej
pozycji na dystansie 50 m stylem
motylkowym. 

Kolejne złoto tym razem za freesty−
le’owe 400 metrów wywalczył Michał
Żyznowski. Piąty złoty medal dla
Płocka zdobył judoka Krystian Sawic−
ki, drugie srebro – również judoczka

Dorota Smorzewska, a brąz – młodzi
szczypiorniści.

W klasyfikacji medalowej dało to
nam 5 miejsce wśród 64 miast, biorą−
cych udział w Igrzyskach. W sumie,
20 czerwca do stolicy Islandii polecia−
ło 18 młodych sportowców: 2 judo−
ków, 3 badmintonistów, 4 pływaków
i 9 piłkarzy ręcznych wraz z trenerami
i przedstawicielami miasta.

4−dniowy pobyt to za mało żeby
zwiedzić Islandię, ale niektórym z na−
szych sportowców udało się – w dniu
kiedy nie mieli startów – choć w ułam−
ku zobaczyć piękno tego kraju. Zoba−
czyli m.in. jezioro Pinguellir – miejsce
gdzie od X w. do dziś (ale już tylko raz
w roku) obraduje najstarszy parlament
świata, dolinę ryftową – gdzie pęknię−
cia skalne wyznaczają miejsce podziału
na kontynenty amerykański i europej−
ski. Widzieli również Gullfoss – jeden
z największych wodospadów w Euro−
pie, no i oczywiście strefę gejzerów
z najciekawszym z nich Stokkurą, któ−
ry wybucha w górę co 5−10 minut, na
wysokość 25 – 35 metrów. (rł)

5 złotych, 2 srebrne i 2 brązowe medale przywieźli płoccy juniorzy z Międzynarodowych Igrzysk
Szkolnych w Reykjaviku

Młodzi zdobywcy medali

Jeszcze prawie 29 tysięcy
płocczan posługuje się starymi
dowodami osobistymi, które
tracą ważność z końcem
bieżącego roku. W styczniu 
ze starym, książeczkowym
dowodem niczego już nie
będzie można załatwić; ani
w banku, ani na poczcie, ani
w żadnym urzędzie. A kolejki 
po wymianę, przed ratuszowym
Oddziałem Spraw
Obywatelskich, z dnia na dzień
są coraz dłuższe...

Jak sobie z tym poradzić? – pytam
Krzysztofa Ławniczaka, dyrektora
Wydziału Spraw Administracyjnych
Urzędu Miasta Płocka.

– Przygotowaliśmy spore zmiany
organizacyjne – wyjaśnia dyrektor.
Od 1 sierpnia osoby składające
wnioski o wymianę dowodu osobi−
stego nie będą już się tłoczyć w wą−
skim korytarzu, lecz będą obsługi−
wane na stanowisku w Biurze Obsłu−
gi Klienta. Jest tam znacznie więcej
miejsca, co szczególnie przy upalnej
pogodzie ma spore znaczenie. Nato−
miast odbiór gotowych dokumentów

odbywać się będzie tam, gdzie do−
tychczas.

Ale nie przyspieszy to załatwiania
wnioskodawców...

– Sama zmiana lokalizacji – nie,
ale czynimy to w powiązaniu
z uproszczeniem procedur przyjmo−
wania wniosków. Obecnie obsługa
jednej osoby trwa około 10 minut;
urzędnik przyjmuje wniosek, spraw−
dza czy jest poprawnie wypełniony,
czy dołączone są zdjęcia i dowód
wpłaty 30 złotych. Jeżeli wszystko jest
w porządku, wprowadza wniosek do
komputerowej bazy danych, drukuje
specjalny formularz na którym klient
w obecności pracownika urzędu skła−
da swój podpis. Całość jest potem
skanowana i wysyłana drogą elektro−
niczną do Wytwórni Papierów Warto−
ściowych w Warszawie.

Nie można zatrudnić do obsługi
więcej osób?

– Do ostatecznego sprawdzania
wniosków i wprowadzania danych oso−
bowych do bazy uprawnionych jest tyl−
ko 8 osób, specjalnie przeszkolonych
i zweryfikowanych przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Pracują one też na sprzęcie, który jest
własnością MSWiA i nie możemy po
prostu dokupić paru komputerów. 

dokończenie na str. 5

W kolejce po dowód

Prezydent Mirosław Milewski
spotkał się z płocczanami, aby poroz−
mawiać na temat dróg dojazdowych
do nowego mostu. – To najważniej−
sza inwestycja w historii miasta
– mówił. – We wrześniu pojedziemy
nowym mostem. Nie wiem czy będzie
to 1 czy 15 września, ale z pewnością
stanie się to w tym czasie.

Prace przy budowie dróg dojazdo−
wych są bardzo zaawansowane
i zbliżają się ku końcowi. Na ukoń−
czeniu są roboty na I i II odcinku, li−
czącym 3,4 km długości. Już niedłu−
go będą gotowe drogi od ul. Wyszo−
grodzkiej do nowego mostu oraz od
mostu do ul. Dobrzykowskiej. – By−
ła to bardzo trudna inwestycja, po−
nieważ teren pod budowę nie był
ustabilizowany – opowiadał płoccza−
nom inżynier Zdzisław Szeląg z Za−
kładów Budownictwa Mostowego,
inwestor zastępczy. – Na lewym
brzegu Wisły musieliśmy wzmocnić
grunt. Do tego użyliśmy specjalnych
kolumn, do których wsypaliśmy zie−
mię i w ten sposób zagęściliśmy po−
dłoże. 

Szeląg mówił również o pracach
przy wysokich nasypach, gdzie musia−
no ułożyć dwie warstwy geowłókniny,
aby teren się nie osuwał. – Przy zabez−
pieczeniu rurociągu PERN−u okazało
się, że znajduje się on w wodzie – tłu−
maczył. – W związku z tym trzeba było
obniżyć zwierciadło wody gruntowej.

Zagęszczenie gruntu oraz obniżenie
poziomu wody, choć już inną metodą,
przeprowadzono także podczas prac
przy ul. Wyszogrodzkiej, czyli na od−
cinku V. W tej chwili roboty tam jesz−
cze trwają i zakończą się we wrześniu.
Do użytku oddano już nową nitkę tej
ulicy. Teraz drogowcy przenieśli się
na stary odcinek Wyszogrodzkiej.
Oprócz nowej nawierzchni, chodni−
ków, oświetlenia i ekranów akustycz−
nych zmieni się również odcinek od ul.
Granicznej do al. Jana Pawła II.
W miejscu, gdzie Wyszogrodzka łączy
się nowym mostem powstanie skrzy−
żowanie z wyspą centralną. Na skrzy−
żowaniu Wyszogrodzka−Piłsudskiego−
Graniczna będziemy jeździć po ron−
dzie typu „cygaro”.

dokończenie na str. 9

Końcowe 
odliczanie
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* Na budowach 2 kin: Przedwiośnia
i w galerii Wisła rozpoczął się swoisty
wyścig. Obie inwestycje mają być goto−
we na koniec lata przyszłego roku. Kto
będzie pierwszy?

* Były radny SLD Zygmunt Buraczyń−
ski został wicedyrektorem płockiego
KRUS.

* 1 lipca odbył się w Płocku IV zlot za−
bytkowych mercedesów; na Starym
Rynku można było podziwiać ok. 50 sa−
mochodów.

* MTBS otrzymało wyróżnienie
w konkursie Polskiego Związku Inży−
nierów i Techników Budownictwa
„Budowa Roku 2006” za rewitalizacje
pierzei przy ul. Kwiatka 15−25.

* Spółka Pol−Aqua, należąca do Ry−
szarda Krauzego zamierza kupić płocką
Vectrę.

* Nowym kierownikiem piłkarzy Wi−
sły został Jerzy Wojnecki (przeszedł
z Kujawiaka Włocławek).

* Uczniowie Jagiellonki: Marcin
Miedziński i Tomasz Pilarski zostali
finalistami konkursu wiedzy o NA−
TO, który odbył się w niemieckim
Rheindahlen. W finale, na poligonie,
rywalizowało 40 dwuosobowych dru−
żyn z 16 krajów. W nagrodę płoccza−
nie pojadą do USA.

* Członkowie Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych w szpitalu na Winiarach
sformułowali postulaty (3 lipca): doma−
gają się 3 tys. zł miesięcznie, dodatkowo
313 zł do wynagrodzenia i płatnych urlo−
pów szkoleniowych.

* Umorzone zostało śledztwo w spra−
wie pożaru Taygera; wykluczono podpa−
lenie, przyczyną była nieprawidłowa ek−
sploatacja i przeciążenie instalacji.

* Kryształowy Kokos Roku od Staro−
sty Płockiego otrzymało Przedsiębior−
stwo Marpold z Wilczkowa (produkcja −
kostka brukowa) i Stado Ogierów w Łąc−
ku (usługi).

* Były dyrektor finansowy Petroche−
mii, a ostatnio szef czeskiego Unipetrolu,
wchodzącego w skład PKN Orlen został
dyrektorem rafinerii w Możejkach (Li−
twa).

* XIII Turniej Grand Prix Płocka Ama−
torów w tenisie stołowym wygrał Robert
Wojnarski z Gostynina.

* Nastąpiła zmiana na stanowisku rek−
tora Wyższego Seminarium Duchowne−
go; ks. dra Bogdana Czupryna zastąpił
ks. dr Miropsław Kosek z warszawskie−
go UKSW.

* PKN Orlen otrzymał od Centralnego
Instrytutu Ochrony Pracy certyfikat sy−
stemu zarządzania bezpieczeństwem i hi−
gieną pracy.

* Troje absolwentów Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych PW: Mar−
cin Koper, Jacek Terebus i Joanna Se−
kulska otrzymało nagrody Ministra Bu−
downictwa za najlepsze prace inżynier−
skie i magisterskie.

* Płoccy nowożeńcy nie przejęli się
magiczną datą z trzema siódemkami
(7.VII.07) i tego dnia było mniej więcej
tyle samo ślubów, co w pozostałe sobo−
ty letnich miesięcy: 6 ślubów cywilnych
i 20 konkordatowych.

* Miesiąc wcześniej niż planowano za−
kończono remont ul. Popłacińskiej.

* PKP planuje zlikwidować w grudniu
ostatni pociąg z Płocka – obecnie Kozio−
łek kursuje do Poznania. (j)

Minął miesiąc...

Zagrają w Darmstadt

Europejska Orkiestra Młodzieżowa
jest corocznym przedsięwzięciem kul−
turalnym organizowanym przez nasze
partnerskie miasto Darmstadt, w któ−
rym bierze udział kilkudziesięciu mło−
dych muzyków z wielu krajów. Płock
w tej imprezie reprezentują co roku
uczniowie Państwowej Szkoły Mu−
zycznej. W tym roku (21.VIII. – 2.IX.)
w międzynarodowej orkiestrze zagrają:
Justyna Linowska – altówka i Aleksan−
dra Kaczmarek – skrzypce. Młodzi mu−
zycy przygotują wspólnie koncert, któ−
ry zaprezentują w Bursie (Turcja).

Remonty we wspólnotach

Zatwierdzony został tegoroczny
plan remontów w budynkach wspól−
not mieszkaniowych, administrowa−
nych przez MZGM TBS i MTBS. Za
450 tys. złotych naprawy zostaną
przeprowadzone w 29 budynkach
i dotyczą m.in. wymiany okien, od−
nowienia elewacji, remontu balko−
nów, wymiany instalacji.

Garaże na sprzedaż

Z zasobu Gminy Płock przeznaczo−
no do sprzedaży w formie ustnego
przetargu nieograniczonego 5 garaży,
zlokalizowanych przy ul. Norwida (19
mkw.), dwa przy ul. Gałczyńskiego
(po 18 mkw.), dwa przy ul. M. Dą−
browskiej (19 mkw.).

Działki pod ulice

Prezydent wyraził zgodę na zakup
dwóch działek od prywatnych wła−
ścicieli, niezbędnych do budowy
ulic. Przez 39 mkw. przebiegać bę−
dzie fragment ul. Sielskiej, a przez
wykupione 118 mkw. część ul. Wiej−
skiej. Nieodpłatnie Gmina Płock na−
była prawo własności do dwóch
działek (471 mkw. i 135 mkw.) przy
ul. Granicznej, przez które przebiega
droga dojazdowa. Natomiast część
ul. 3 Maja o pow. 1869 mkw., będą−
cej dotychczas w użytkowaniu PBP
Petrobudowa przejęło miasto w ra−
mach spłaty zobowiązań podatko−
wych tej firmy.

Lokale do wynajęcia

Zatwierdzona została lista lokali
użytkowych, przeznaczonych do wy−
najęcia w trybie publicznego przetar−
gu nieograniczonego. Znajdują się na
niej 3 lokale: przy ul. Bielskiej 31
(13,5 mkw.), Kolegialnej 13 (108,5
mkw.) i przy ul. Tumskiej 13 (8,9
mkw.). (j)

Prezydent zarządził

Przy drogach wjazdowych do miasta
stanęły znaki informujące o atrakcjach
turystycznych Płocka. Biało−brązowe
tablice mają zachęcić do zwiedzania na−
szego miasta, wskazując trzy wyjątkowe
miejsca: Wzgórze Tumskie, Muzeum
Mazowieckie i Sanktuarium Bożego Mi−
łosierdzia. Znaki stanęły przy ośmiu dro−
gach wjazdowych do miasta (ul. Wyszo−
grodzka, Otolińska, Bielska, Dobrzyń−
ska, Szpitalna, Popłacińska, Kolejowa
i Dobrzykowska). Dziewiąta tablica po−

jawi się niebawem przy drodze dojazdo−
wej do nowego mostu od strony ulicy
Dobrzykowskiej. Ustawienie znaków
informacyjnych dla turystów przy wja−
zdach do miasta to pierwszy etap realiza−
cji finansowanego ze środków samorzą−
du województwa mazowieckiego pro−
jektu Stowarzyszenia Gmin Turystycz−
nych Pojezierza Gostynińskiego pn.
„Terenowy System Informacji”. Ozna−
kowanie Płocka to koszt około 10 tysię−
cy złotych. ag

Zaproszą do zwiedzania

Aż do grudnia zamknięta będzie ulica
11 Listopada, która łączy ul. Mickiewi−
cza z al. Jachowicza. Utrudnienia spo−
wodowane są modernizacją tej drogi.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo−Budowlanych z Gostynina. 

Roboty są kompleksowe; zaczęło
się od zerwania asfaltu, następnie

wykonywane są prace ziemne: wy−
miana wodociągu i montaż nowej
kanalizacji deszczowej. Na koniec
przewidziano położenie nowej na−
wierzchni, ułożenie krawężników
i chodników z kostki brukowej. Na
odremontowanej ulicy pojawi się
także nowe oświetlenie. (m.d)

Uwaga kierowcy!

Od wielu lat w Ogrodzie Działkowym
im. T. Kościuszki przy ul. Gwardii Lu−
dowej spotykają się latem emeryci i ren−
ciści na, jedynych w swoim rodzaju,
wczasach. Spędzają razem 2 tygodnie
wśród zieleni i, przede wszystkim, w to−
warzystwie. Bo towarzystwa starszym
osobom brakuje chyba najbardziej. A je−
śli do tego można za niewielką opłatą
mieć codziennie trzy posiłki (śniadanie,
obiad i podwieczorek), dowiedzieć się
czegoś z pogadanek o zdrowiu, prawi−
dłowym żywieniu, czy historii naszego
miasta i kraju, a wieczorem jeszcze po−

tańczyć, to więcej już nic do zadowole−
nia z miło spędzonych dni nie potrzeba.
Nad dobrym samopoczuciem wypoczy−
wających czuwa pielęgniarka.

Nic dziwnego, że chętnych jest za−
wsze więcej niż miejsc. Od 6 lat orga−
nizatorem wczasów na działkach jest
zarząd Oddziału Okręgowego Polskie−
go Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Finansowo wczasy wspo−
maga Urząd Miasta – w tym roku
kwotą 10 tys. złotych.

Choć pogoda była „w kratkę”,
wszyscy wczasowicze (60 osób) z po−
bytu na działkach (4 – 17 lipca) byli
zadowoleni. (j)

Wczasy na działkach

Trochę wcześniej
Zmienił się nieznacznie rozkład

jazdy autobusów linii nr 7. Z Ko−
strogaju zamiast o godzinie 4.20 po−
jazdy odjeżdżają o godz. 4.15. Nato−
miast z Górek autobus wyjeżdża
o godz. 4.51, a nie jak poprzednio
o 4.56. (m.d.)
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Płocki Park Przemysłowo−Technolo−
giczny sprzedał dwie działki. To pierwsza
taka transakcja w historii spółki, ważna
tym bardziej, że grunty kupiły płockie fir−
my. 10 lipca nastąpiło podpisanie umowy
przedwstępnej, ale prace na sprzedanym
terenie już się rozpoczęły. 

Działki o łącznej powierzchni 30 tys.
metrów kwadratowych leżą w strefie III
Parku, czyli na południe od ul. Długiej.
Zostaną przeznaczone pod budowę sie−
dzib dwóch firm: Laser−Met i Politechnik.
Obie należą do Grzegorza Lewickiego.
– Cieszę się, że udało mi się kupić teren
w Płocku – mówi. – Liczę na to, że uzy−
skam dofinansowanie z Unii Europejskiej,
która przychylnie patrzy na parki techno−
logiczne. 

Laser−Met oferuje usługi w zakresie
wycinania laserem i obróbki metalem,
a Politechnik zajmuje się obróbką mecha−
niczną skrawaniem, obróbką plastyczną
oraz spawaniem konstrukcji stalowych. 

Lewicki liczy na to, że jego firmy szyb−
ko przeniosą, gdyż teraz musi dzierżawić
teren od innych. – Jeśli dostaniemy poz−
wolenie, to budowę rozpoczniemy jeszcze
w tym roku – zapewnia. 

W pierwszym etapie inwestycji, czyli
do końca 2008 roku, produkcja zostanie
przeniesiona do Parku. – Później nastąpi
kolejny etap budowy – mówi Lewicki.

– Gdy się zakończy, liczba pracowników
powinna się podwoić, czyli zatrudniać bę−
dziemy około 130 osób.

Dotychczas inwestorzy mogli jedynie
dzierżawić teren od spółki. – Gdyby tak
było dalej, to nigdy bym się nie zdecydo−
wał na teren Parku – zapewnia Grzegorz
Lewicki. – Miałem już upatrzone działki
w Słupnie i tam bym przeniósł swoją dzia−
łalność. 

Ze sprzedaży działek zadowolony był
także prezes PPP−T Jarosław Troch.
– Mam nadzieję, że jest to pierwszy
krok, który zachęci płockie firmy do in−
westowania w parku – mówił na spotka−
niu z dziennikarzami. – Dotychczas
przedsiębiorcy myśleli, że park jest
otwarty tylko na duże zagraniczne firmy.
Pierwsza podpisana umowa pokazuje,
że może być inaczej.

Park ma też plany na przyszłość. – Roz−
mawiamy z kilkoma małymi i dużymi fir−
mami o różnych profilach działalności
– mówił Troch. – Mam nadzieję, że w tym
roku uda nam się podpisać jeszcze 2−3
umowy o sprzedaży działek.

Troch ma nadzieję, że gotowe studium
programowo−przestrzenne skróci drogę,
którą będą musieli przejść kolejni inwe−
storzy. W przypadku sprzedaży dwóch
pierwszych działek procedura trwała od li−
stopada 2006 roku. M.D.

Najtrudniejszy 
pierwszy krok

Od 8 lat samorząd Województwa
Mazowieckiego przeznacza pewna
pule pieniędzy na ratowanie mazo−
wieckich zabytków. Z roku na rok
kwota przeznaczana na ten cel rośnie
a wraz z nią lista beneficjentów. Dla
porównania: w 2002 roku prace kon−
serwatorskie zasilono 130 tys. zło−
tych, a w roku ubiegłym wydatkowa−
no na ten cel 4,5 mln. Pomoc otrzy−
mały wówczas m.in. płocka katedra,
dwór „Reymontówka” w Chlewi−
skach, klasztor w Szymanowie, OSP
w Mogielnicy.

W tym roku organizacje pozarzą−
dowe złożyły do Urzędu Marszał−
kowskiego wnioski o dotacje na rato−
wanie 202 obiektów, wpisanych do
rejestru zabytków. Pozytywnie zao−
piniowano 145 z nich, przeznaczając
na to z wojewódzkiego budżetu 4
mln 615 tys. złotych. Większość
z nich to budowle sakralne, bo takich
zabytków mamy najwięcej i często
są w bardzo złym stanie. W Płocku
i okolicy dofinansowanie na prace
remontowe i konserwatorskie przyz−
nano 25 obiektom. Są to:

– parafia p.w. św. Benedykta
w Płocku (Radziwie) na renowację
XVIII−wiecznych organów – 20
tys. zł

– parafia p.w. Wszystkich Świę−
tych w Miszewie Murowanym (pow.
płocki) na renowację zabytkowego
ołtarza w gotyckim kościółku – 25
tys. zł

– Wyższe Seminarium Duchowne
w Płocku na remont elewacji i wy−
mianę okien w XVIII−wiecznym bu−
dynku – 25 tys. zł

– parafia katedralna św. Zygmunta
w Płocku na konserwację XVII−
wiecznego ołtarza Matki Bożej Ma−
zowieckiej (na zdjęciu) – 60 tys. zł

– Muzeum Diecezjalne w Płocku
na kontynuację konserwacji detali
architektonicznych na fasadzie bu−
dynku z 1902/1903 roku – 20 tys. zł

– parafia prawosławna Przemie−
nienia Pańskiego w Płocku na re−
mont XIX−wiecznej kaplicy cmen−
tarnej – 20 tys. zł

– parafia św. Wojciecha w Zagrobie
(pow. płocki) na remont elewacji
i montaż okien w kościele z XIX wie−
ku – 40 tys. zł

– parafia p.w. Przemienienia Pań−
skiego w Daniszewie (pow. płocki)
na remont organów z 1900 roku –
9.500 zł

– parafia p.w. Przemienienia Pańskie−
go w Białotarsku (pow. gostyniński) na
naprawę spoin murów kościo9ła z po−
czątku XX wieku −–40 tys. zł

– parafia p.w. św. Jana Chrzciciela
w Płocku na konserwację ołtarza bocz−
nego Przemienienia Pańskiego w XVII−
I−wiecznym kościele – 30 tys. zł

– parafia p.w. św. Wawrzyńca
w Pacynie (pow. gostyniński) na
konserwację dębowego, neogotyc−
kiego ołtarza bocznego z 1905 roku
– 50 tys. zł

– Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Płocku na prace konser−
watorskie kamienic – 36 tys. zł

– parafia p.w. św. Marcina w Mo−
chowie (pow. sierpecki) na odwod−
nienie fundamentów kościoła z po−
czątku XX wieku – 13 tys. zł

– parafia p.w. św. Bartłomieja (fa−
ra) w Płocku na remont dachu i ścian
– 50 tys. zł

– parafia p.w. św. Barbary w Sikorzu
(pow. płocki) na remont murów w ko−
ściele parafialnym, wybudowanym
w latach 1911 – 1920 – 40 tys. zł

– parafia p.w. św. Mikołaja w No−
wym Duninowie (pow. płocki) na

wymianę pokrycia dachowego w ko−
ściele z 1901/1902 roku – 50 tys. zł

– parafia p.w. Matki Boskiej Czę−
stochowskiej w Soczewce (pow. go−
styniński) na założenie instalacji
przeciwpożarowej i przeciwwłama−
niowej w kościele z XX wieku – 10
tys. zł

– parafia p.w. św. Wojciecha
w Solcu (pow. gostyniński) na reno−
wację tynków i restauracje polichro−
mii w neogotyckim kościele z prze−
łomu XIX i XX wieku – 35 tys. zł

– parafia p.w. Michała Archanioła
w Woźnikach (pow. płocki) na reno−
wację organów z przełomu XIX i XX
wieku – 13 tys. zł

– parafia p.w. św. Jakuba w Boże−
wie (pow. sierpecki) na wymianę
tynków i naprawę północnego muru
w kościele z 1453 roku – 30 tys. zł

– parafia p.w. św. Leonarda w Troszy−
nie (pow. gostyniński) na konserwacje
XVIII−wiecznych organów – 30 tys. zł

– parafia p.w. św. Floriana w Or−
szymowie (pow. płocki) na remont
elewacji kościoła Matki Bożej Ró−
żańcowej z XIX wieku – 35 tys. zł

– parafia p.w. św. Maksymiliana
Kolbego w Płocku na wymianę
okien i malowanie elewacji plebanii
z XIX wieku – 40 tys. zł

– parafia p.w. św. Stanisława
w Ciachcinie (pow. płocki) na wy−
mianę stolarki okiennej w XIX−
wiecznym kościele – 40 tys. zł

– parafia p.w. św. Anny w Sokoło−
wie (pow. gostyniński) na renowacje
ołtarza z XVII wieku – 28 tys. zło−
tych. Opr. (j)

Pomoc dla wojewódzkich zabytków

Na płockich ulicach zrobi się wid−
niej i estetyczniej. Wszystko za
sprawą instalacji nowych latarni
przy ul. Królewieckiej i Ostatniej. 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno−U−
sługowe „Wereszczyński” na wyko−
nanie prac ma czas do 20 paździer−
nika. Firma za 484 tys. złotych usta−
wi 58 latarni, w tym 13 parkowych.
„Wereszczyński” w przetargu poko−
nał Elektroinstal, który za to samo
zadanie chciał 600 tys. zł. 

To nie jedyny przetarg na montaż
ulicznego oświetlenia na płockich

ulicach wygrany przez przedsię−
biorstwo „Wereszczyński”. Rozbu−
duje ono także oświetlenie na ul.
Podleśnej, Wrzosowej i Gajowej
w Górach. 

Zaproponowaną kwotą 213 tys.
zł firma pokonała konkurentów:
Zakład Instalatorstwa Elektryczne−
go z Grudziądza oraz Elektroinstal
i Zakład Energetyczny Płock
– Centrum Wykonawstwa Specjali−
stycznego. Za przeprowadzenie in−
westycji chcieli oni od 256 do bli−
sko 400 tys. zł. (m.d.)

Nowe latarnie

Aż do 4 grudnia zamknięty jest
ruch na ul. Portowej. Powodem jest
remont mostu nad rzeką Słupianką.
Drogowcy będą wzmacniać kon−
strukcję mostu, przez który jeżdżą
ciężarówki wożące piach z pobli−
skiej żwirowni. Wymienione zosta−
nie całe przęsło mostu oraz wzmoc−
nione zostaną przyczółki. Na koniec
zostanie położona nowa nawierz−
chnia i wykonane będą barierki. 

W związku z pracami na tym od−
cinku nastąpiła zmiany w kursowa−

niu autobusów linii nr 4. Pojazdy
odjeżdżające w dni robocze o godz.
6.15, 7.13 (od 3 września), 8.06,
14.07 oraz 16.28 w kierunku Płoc−
ka muszą jechać objazdem przez
Bielino. 

Pozostałe kursy kończą trasę na
Pl. Witosa przed Cukrownią Boro−
wiczki. W soboty i niedziele
wszystkie kursy linii nr 4 dojeż−
dżają do Rydzyna objazdem przez
Bielino.

(m.d.)

Most ze wzmocnieniem,
„czwórka” ze zmianą
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Na ostatniej sesji Rady Miasta
ustalono stawki opłat za świadczenia
udzielane przez płockie przedszkola
publiczne. W tym roku po raz pier−
wszy wprowadzono dwie stawki: dla
dzieci zamieszkałych w Płocku oraz
niepełnosprawnych (niezależnie od
miejsca zamieszkania) opłata wyno−
si 50 zł, natomiast rodzice przed−
szkolaków, którzy mieszkają poza
miastem muszą zapłacić 400 zł mie−
sięcznie. Mniejszą opłatę poniosą je−
dynie ci, którzy mieszkają poza
Płockiem, ale ich gmina zawarła po−
rozumienie z miastem, dotyczące
pokrycia różnicy kosztów.

Radni upoważnili jednocześnie Pre−
zydenta Płocka do zawierania z gmi−
nami porozumień i do zastosowania
za 2007 rok zniżek w wysokości do 30
proc. różnicy pomiędzy przeciętnym
kosztem utrzymania dziecka w przed−
szkolu, a opłatą ponoszą przez rodzi−
ców w odniesieniu do gmin, które za−
wrą umowę do 31 sierpnia. 

Zróżnicowanie stawek opłat wy−
nika z tego, że w ostatnich latach
znacznie wzrasta liczba dzieci zapi−
sanych do płockich przedszkoli,
a zamieszkałych poza miastem.
W 2006/2007 roku było to ok. 300
dzieci. Dotychczas Gmina Płock fi−
nansowała większość kosztów po−
bytu dzieci w przedszkolach, nieza−
leżnie od ich miejsca zamieszkania.
Roczny koszt utrzymania jednego
dziecka w przedszkolu ze środków
Gminy Płock wynosi 7 tys. zł. 

Propozycje nowych stawek wzbu−
dziły wśród radnych dyskusję. Artur
Jaroszewski dopytywał, jak wygląda−
ją negocjacje z sąsiednimi gminami
w sprawie dopłat. – Dziś wolę taką
wyrażają: Stara Biała, Brudzeń i Gą−
bin – wyjaśniał zastępca prezydenta
Piotr Kubera. – Łąck i Słupno nie
chcą dopłacać, a w Radzanowie nie
zapadła jeszcze decyzja.

– Powinniśmy dbać o dobrą
współpracę z innymi gminami, a nie
stawiać je w niekorzystnej sytuacji
– mówił Andrzej Nowakowski.
– Dajmy im pół roku na podjęcie de−
cyzji i właściwe przygotowanie się,
a szczególnie na zaplanowanie
w budżetach. Proponuję, aby zróżni−
cowanie stawek dla dzieci z Płocka
i spoza niego obowiązywało dopiero
od 1 stycznia przyszłego roku.

Wniosek Nowakowskiego nie zy−
skał aprobaty większości radnych. Za

jego przyjęciem było 10 osób, 11
– przeciw, a jeden radny wstrzymał
się od głosu. 

Z takiego rozwiązania zadowolony
był prezydent Mirosław Milewski.
– Według wstępnych wyliczeń, dzięki
takiemu rozwiązaniu, budżet Płocka
może zwiększyć się nawet o 1 milion
złotych – mówił. 

Oprócz opłaty stałej (czyli 50 lub
400 zł w zależności od miejsca za−
mieszkania dziecka) rodzice – jak co
roku – ponoszą koszty wyżywienia.
Za trzy posiłki trzeba będzie zapłacić
4,20 zł dziennie, a za sam obiad
– 2,10 zł. 

Opłaty za pobyt dziecka w przed−
szkolu muszą być wnoszone do 5.
dnia każdego miesiąca. W przypad−
ku nieobecności dziecka w placów−
ce zwrotowi podlega dzienna staw−
ka żywieniowa za każdy dzień nieo−
becności. 

Opłaty stałej nie będą płacić rodzi−
ce dzieci, które uczęszczają do tzw.
„zerówki”, ale tylko pod warunkiem,
że ich pociechy nie będą przebywać
w przedszkolu więcej niż pięć go−
dzin dziennie. Dzieci te muszą być
przyprowadzane i odbierane z przed−
szkola o określonej godzinie, zgod−
nie z harmonogramem zajęć placów−
ki. Jeśli rodzice będą chcieli, aby
sześciolatek zjadł w przedszkolu
obiad, to muszą zapłacić 2,10 zł za
każdy obiad. 

Przyjęte przez radnych stawki
nie zawierają kosztów zajęć do−
datkowych (np. nauki języków ob−
cych, rytmiki). Są one opłacane
przez rodziców odrębnie, zwykle
ok. 20 zł miesięcznie za jeden ro−
dzaj zajęć. M.D.

Zróżnicowane stawki 
dla przedszkolaków

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o odpowiedź na wnioski
zgłoszone 26 kwietnia przez miesz−
kańców osiedla „Kochanowskiego”.
2/ Dotyczy wycinki topól, rosnących
wzdłuż ul. Mickiewicza, 11 Listopada,
al. Kilińskiego. 3/ Proszę o uporządko−
wanie sprawy, dotyczącej zajmowania
przez Specjalny Ośrodek Szkolno−
Wychowawczy nr 1 części działki, na−
leżącej do MSM. 4/ Położenie na−
wierzchni i chodników na ul. Orzecho−
wej. 5/ Proszę o wyposażenie autobu−
sów komunikacji miejskiej w apteczki.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy jest już opracowana koncepcja
modernizacji ul. Zbożowej? 2/ Proszę
o przekazanie ok. 30.000 złotych na
zakup strojów historycznych dla
HZPiT „Dzieci Płocka”.

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Na jakim etapie realizacji znajduje się
inwestycja, dotycząca budowy ul. We−
sołej i Zubrzyckiego wraz z infrastruk−
turą? 2/ Na jakim etapie realizacji znaj−
duje się inwestycja, dotycząca budowy
ul. Górnej wraz z infrastrukturą?

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o zmianę oznakowania kie−

runku ruchu przebudowywanej ul.
Oaza tak, aby ruch odbywał się od
ul. Maneżowej w kierunku Spół−
dzielczej lub pozostawienie dotych−
czasowej organizacji oraz pozosta−
wienie wyznaczonego na czas budo−
wy przejścia dla pieszych.

Eryk Smulewicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie projekty, związane z EU−
RO 2012 zostały zgłoszone na listę
projektów kluczowych do Komite−
tu Organizacyjnego? 2/ Proszę o in−
formację o sposobie i terminie za−
gospodarowania byłej siedziby
PERN−u?

Magdalena Lewandowska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zamontowanie betonowych pachoł−
ków, uniemożliwiających parkowanie
pojazdów na ul. Piasta Kołodzieja,
przy wjeździe do przedszkola nr 15.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację na temat bu−
dowy kanalizacji w ul. Granicznej.
2/ Proszę o informację na temat prze−
dłużenia trasy linii autobusowej nr
20 w ul. Otolińskiej oraz budowy za−
jezdni autobusowej w okolicy ul.
Boryszewskiej.

Jacek Jasion

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację na temat po−
stępu w przedmiocie interpelacji z 9
maja 2006 r. w sprawie prac nad
powstaniem w centralnym punkcie
miasta pomnika Bolesława III Krzy−
woustego. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
podczas X sesji Rady
Miasta w dniu 26 czerwca 2007 roku:

Radni wyrazili swoją opinię na temat
utworzenia w Płocku Miejskiego Urzędu
Pracy. Instytucja ma zajmować się wyłącz−
nie bezrobotnymi płocczanami. W tej chwi−
li osobom z miasta oraz powiatu, które nie
pracują, pomaga Powiatowy Urząd Pracy. 

Pomysł utworzenia MUP nie przypadł do
gustu wszystkim radnym. – To bardzo dro−
gie przedsięwzięcie, które kosztować będzie
prawie trzy miliony złotych – mówił An−
drzej Nowakowski z Platformy Obywatel−
skiej. – Przez ostatnie pięć lat współpraca
miasta z Powiatowym Urzędem Pracy ukła−
dała się bardzo dobrze. Po co więc rozbu−
dowywać administrację? Tak się stanie, bo
trzeba będzie zatrudnić około 50 nowych
urzędników, a to przecież nie oni, a przed−
siębiorcy tworzą nowe miejsca pracy.

Nowakowskiego popierał Eryk Smule−
wicz. – Już teraz miasto ma wiele narzędzi
i możliwości, aby wspierać bezrobotnych
oraz przedsiębiorców, którzy poszukują
pracowników – mówił. – Powstał Płocki
Park Przemysłowo−Technologiczny, działa−
ją instytucje szkoleniowe, które przygoto−
wują bezrobotnych do nowej pracy. 

Bożena Musiał zwróciła uwagę, że po
utworzeniu Miejskiego Urzędu Pracy bez−
robotni płocczanie będą dostawać zasiłek
jedynie przez pół roku, a nie przez 12 mie−
sięcy. Stanie się tak dlatego, że stopa bez−
robocia w mieście jest niższa niż na tere−

nach wiejskich, a wielkość zasiłku zależy
od poziomu bezrobocia.

Z radnymi opozycji nie zgadza się prezy−
dent Mirosław Milewski. – Część aktywno−
ści Powiatowego Urzędu Pracy, która teraz
skierowana jest do okolicznych gmin, mog−
łaby być nastawiona wyłącznie na płocczan
– próbował przekonywać. – Poza tym skró−
cenie zasiłku z 12 do 6 miesięcy będzie
działało motywująco na bezrobotnych.

Prezydent podkreślił też, że w tej chwi−
li na funkcjonowanie PUP – zgodnie
z porozumieniem ze Starostwem Powia−
towym – miasto daje 1,5 mln zł rocznie.
Po utworzeniu MUP pieniądze te pójdą
jedynie na potrzeby płocczan. 

Do głównych zadań Miejskiego Urzędu
Pracy będzie należało przede wszystkim
tworzenie instrumentów wspierających
wzrost aktywności w poszukiwaniu pracy,
rozwój kwalifikacji zawodowych, wspie−
ranie tworzenia nowych miejsc pracy,
współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomo−
cy Społecznej, szkołami i przedsiębiorca−
mi. Działania urzędu będą też skierowane
na pozyskanie środków z Unii Europej−
skiej. Roczny koszt utrzymania MUP ma
wynieść blisko 2,7 mln złotych.

Po dyskusji pozytywną opinię na temat
utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy wyra−
ziło 16 radnych, sześciu było przeciw,
a dwóch wstrzymało się od głosu. M.D.

Tylko dla płocczan

Radni wyrazili zgodę na kontynu−
ację dopłat, stanowiących różnicę
pomiędzy czynszem w zasobach
Miejskiego Towarzystwa Budow−
nictwa Społecznego, a czynszem
ustalonym dla zasobu mieszkanio−

wego Gminy. W bieżącym roku bę−
dzie to nie więcej niż 423 tys. zł,
a w kolejnych latach aż do 2010 ro−
ku – 411 tys. zł. Różnica w opłatach
zostanie pokryta z budżetu miasta. 

(m.d.)

Będą dopłaty
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Z uwagi na wprowadzenie przez Mi−
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej
nowych wniosków o świadczenia ro−
dzinne Miejski Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej prosi mieszkańców Płocka
o cierpliwość i wyrozumiałość. Prob−
lem stanowi obecnie brak wymaga−
nych druków w Ośrodku, wynikający
z ograniczeń technicznych. Informację
o tym, kiedy druki dostępne będą
w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pl.
Dąbrowskiego 1) można uzyskać pod
numerem telefonu 024 364−03−70.

Przypominamy, że w ramach świad−
czeń rodzinnych można otrzymać zasi−
łek rodzinny na dziecko w wieku do
lat 5 w wysokości 48 zł, w przedziale
wieku 5 – 18 lat w wysokości 64 zł,
a na dziecko uczące się, powyżej 18.
roku życia – 68 zł. 

Do tego dochodzi szereg dodatków
m.in. z tytułu urodzenia dziecka, prze−
bywania na urlopie wychowawczym,
rozpoczęcia nauki w szkole dziecka,
na rehabilitację. Rodzinom, gdzie jest
trójka i więcej dzieci przysługuje rów−
nież dodatek z tytułu wielodzietności. 

Warunkiem otrzymania tych świad−
czeń jest spełnienie kryterium dochodo−
wego tj. kwoty 504 zł na członka rodziny
lub 583 zł w przypadku rodziny, której
członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Do wniosku o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy
2007/2008 należy dołączyć między in−

nymi zaświadczenie z Urzędu Skarbo−
wego o dochodach uzyskanych za rok
2006 wszystkich pełnoletnich człon−
ków rodziny, a także niepełnoletnich,
którzy osiągnęli dochód w roku 2006.

Osoby ubiegające się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy
2007/2008, które złożą wniosek wraz
z dokumentami do 31 lipca świadcze−
nia, przysługujące za miesiąc wrze−
sień, otrzymają do 30 września.

W przypadku, gdy wniosek wraz
z dokumentami trafi do MOPS−u po
31 lipca, świadczenia za wrzesień
wypłacane będą do 31 października.

(opr. rł)

Wniosek o zasiłek rodzinny
Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia

29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) od dnia 1 lipca
2007 r. właściwym do wydawania pi−
semnych interpretacji przepisów pra−
wa podatkowego w indywidualnych
sprawach jest minister właściwy do
spraw finansów publicznych.

Prawo do zwrócenia się o wydanie
interpretacji mają wszystkie osoby za−
interesowane jej wydaniem w ich in−
dywidualnej sprawie. 

Stosownie do art. 14b § 6 ww. ustawy,
w drodze rozporządzenia Ministra Finan−
sów z dnia 20 czerwca 2007 r., do wyda−
wania pisemnych interpretacji przepisów
prawa podatkowego w imieniu ministra
właściwego do spraw finansów publicz−
nych upoważnieni zostali dyrektorzy Izb
Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowi−
cach, Poznaniu i Warszawie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza−
wie jest właściwy do wydania inter−
pretacji indywidualnej jeżeli:

– wnioskodawca mieszka lub ma
siedzibę w województwie: lubelskim,
łódzkim mazowieckim, 

– wnioskodawca mieszka lub ma
siedzibę poza terytorium Rzeczypos−
politej Polskiej, 

– nie można ustalić właściwości
miejscowej organu upoważnionego do
wydania interpretacji indywidualnej. 

W myśl art. 14b § 3 ustawy Ordynacja
podatkowa, składający wniosek o wyda−
nie interpretacji indywidualnej obowią−
zany jest do wyczerpującego przedsta−
wienia zaistniałego stanu faktycznego
albo zdarzenia przyszłego oraz do
przedstawienia własnego stanowiska w
sprawie oceny prawnej tego stanu fak−
tycznego albo zdarzenia przyszłego.

Wniosek o wydanie interpretacji in−
dywidualnej nie spełniający powyż−
szych wymogów, organ podatkowy
pozostawi bez rozpatrzenia – po
uprzednim wezwaniu do uzupełnienia
wniosku (art. 14g § 1 ustawy Ordyna−
cja podatkowa).

Natomiast zgodnie z art. 14b § 5 nie
wydaje się interpretacji indywidualnej

w zakresie tych elementów stanu fak−
tycznego, które w dniu złożenia wnio−
sku o interpretację są przedmiotem to−
czącego się postępowania podatkowe−
go, kontroli podatkowej, postępowania
kontrolnego organu kontroli skarbowej
albo gdy w tym zakresie sprawa została
rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji
lub postanowieniu organu podatkowe−
go lub organu kontroli skarbowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepi−
sami wniosek o wydanie interpretacji
indywidualnej podlega opłacie w wy−
sokości 75 zł, którą należy uiścić
w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku w kasie organu właściwego
do wydania interpretacji indywidual−
nej lub na jego rachunek. W przypad−
ku wystąpienia w jednym wniosku
o wydanie interpretacji indywidualnej
odrębnych stanów faktycznych lub
zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę
od każdego przedstawionego we wnio−
sku odrębnego stanu faktycznego lub
zdarzenia przyszłego.

Nie uiszczenie opłaty spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrze−
nia, bez uprzedniego wezwania do
zapłaty (art. 14g § 2 ustawy Ordynacja
podatkowa).

Wzór wniosku o wydanie interpreta−
cji indywidualnej i wzór załącznika do
wniosku (formularze ORD−IN i ORD−
IN/A) określone zostały rozporządze−
niem Ministra Finansów z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wzoru
wniosku o wydanie interpretacji prze−
pisów prawa podatkowego oraz sposo−
bu uiszczania opłaty od wniosku.

Adres do korespondencji, na który
należy kierować wnioski (ORD−IN),
(jeżeli organem upoważnionym do wy−
dania interpretacji indywidualnej jest
Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza−
wie): Biuro Krajowej Informacji Podat−
kowej, ul. 1 Maja 10, 09−402 Płock.

Nr konta bankowego, na który nale−
ży wnosić opłatę od wniosku kierowa−
nego do Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie: 31 1010 1010 0166
4922 3100 0000.

Urząd Skarbowy w Płocku

Komunikat Urzędu Skarbowego

Interpretacja za 75 zł

ENERGA zaprasza do wzięcia udziału
w letnich konkursach internetowych.
Biorąc udział w każdej z czterech edycji
można skompletować zestaw praktycz−
nych upominków na wakacyjne wycie−
czki: czapkę, koszulkę, plecak i poręczną
saszetkę na przybory kosmetyczne. Zasa−
da jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy.
By zapewnić sobie pierwszeństwo, warto
uruchomić bezpłatną subskrypcję SMS,
za pomocą której ENERGA będzie infor−
mować o każdej następnej edycji. 

Od lipca do końca sierpnia na stronie
internetowej ENERGI (www.plock.ener−
ga.pl) publikowane jest co dwa tygodnie
jedno pytanie. Zasady udziału w konkur−
sie są proste, mianowicie należy popraw−
nie odpowiedzieć na proste pytanie zwią−
zane z działalnością firmy, aby wygrać
atrakcyjne nagrody. W każdej edycji
ENERGA nagradza 50 osób, które jako
pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi. 

Nowa subskrypcja SMS

W celu zapewnienia wygodniejszej
i szybszej obsługi oraz łatwiejszego
dostępu do informacji ENERGA uru−
chomiła usługę bezpłatnej subskryp−
cji SMS i e−mail. Za ich pomocą
klienci powiadamiani są o wystawia−
nych fakturach, terminach płatności
oraz – co ważne – o planowanych
przerwach w dostawach prądu
w związku z realizowanymi pracami
modernizacyjnymi w rejonie swojego
zamieszkania. 

Od lipca dodatkowo można urucho−
mić subskrypcję SMS, za pomocą
której klient będzie powiadamiany
o bieżących konkursach, promocjach
i innych istotnych z punktu widzenia
obsługi informacjach. Aktywacji
usługi można dokonać podczas roz−
mowy z konsultantem t−BOK (024 26
97 800; 023 67 12 800) lub samo−
dzielnie w e−BOK na stronie interne−
towej firmy. A.N.

LATO z ENERGĄ

dokończenie ze str. 1
Możemy natomiast podzielić przyjmowa−
nie wniosków na 2 etapy; w pierwszym
dokumenty będą sprawdzane tylko pod
względem formalnym – czy wszystkie ru−
bryki są prawidłowo wypełnione, czy zga−
dza się imię, nazwisko itp. W razie jakich−
kolwiek wątpliwości, klienci będą prosze−
ni o pozostawienie numeru telefonu. Te
czynności może wykonać każdy urzędnik,
bez przeszkolenia w MSWiA. W ten spo−
sób dla klientów procedura przyjmowa−
nia wniosków skróci się z 10 do 2−3 minut.
Ponadto bliżej będzie kasa, w której regu−
luje się opłatę – tylko piętro wyżej.

Natomiast potem dokumenty trafią do
owych ośmiu przeszkolonych urzędni−
ków, którzy w spokoju, bez presji czeka−
jących w kolejce ludzi, wprowadzą je do
bazy danych i wyślą do Warszawy.

Może należałoby też wydłużyć go−
dziny przyjmowania wniosków o do−
wody osobiste?

– Rozważamy i taki wariant, ale to
ostateczność, bo za nadgodziny pracow−
nikowi należy się czas wolny, a w tym od−
dziale wolnego czasu pracownicy do koń−
ca roku na pewno nie będą mieli. Zoba−
czymy najpierw, jak sprawdzi się przenie−
sienie punktu przyjęć wniosków do BOK−
u. W zanadrzu mamy jeszcze uruchomie−
nie drugiego punktu w Urzędzie Stanu
Cywilnego, ale tylko dla płocczan, któ−
rych akty urodzenia czy zawarcia małżeń−
stwa są w płockim USC. W ostateczności,
jakby i tego było mało, możemy urucho−
mić trzeci punkt w holu głównym ratusza.

Ile osób dziennie składa obecnie
wnioski o wymianę dowodu?

– Od 150 do 200.

Jeżeli do końca roku wszyscy ma−
ją mieć nowe dokumenty to tych
klientów powinno być codziennie
300... 

– I pewnie tak będzie, bo z dnia na
dzień jest ich coraz więcej. Sytuację
komplikuje fakt, że sporo osób, zgłasza−
jących się teraz, obowiązku wymiany po−
winno dopełnić rok albo dwa lata temu.
Nie bez przyczyny cała operacja została
rozłożona w czasie na 6 lat. Ale ponie−
waż za nie wymienienie dokumentu
w określonym przedziale czasowym nie
było żadnych sankcji, całkiem sporo
osób ten obowiązek zlekceważyło, zwle−
kając niemal do ostatniej chwili.

Jak długo czeka się obecnie na wy−
mianę?

– Jeszcze około miesiąca, ale należy
liczyć się z tym, że czas ten będzie się wy−
dłużał. Wytwórnia Papierów Wartościo−
wych ma ograniczone moce produkcyj−
ne, a boom na nowe dokumenty jest nie
tylko w Płocku. Różne miasta różnie pró−
bują sobie z tym poradzić. Wybraliśmy
dwuetapowy system przyjmowania
wniosków, by nasi klienci jak najmniej
czasu tracili w kolejce. Warto przypom−
nieć, że opłatę można uregulować nie
tylko w kasie Urzędu ale również w ban−
ku czy na poczcie, wpłacając pieniądze
na konto Urzędu Miasta Płocka:
05124031741111000028907183 z ad−
notacją, że to opłata za dowód osobisty.
To będzie jedna kolejka w ratuszu mniej.

Mam nadzieję, że nowy system się
sprawdzi, jeżeli nie, będziemy szukać
innych rozwiązań.

Dziękuję za rozmowę.
E.J.

W kolejce po dowód
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Okres wakacyjny to szczególny czas
dla całej rodziny. Wyjeżdżamy
z dziećmi na urlopy, spędzając je nad
wodą czy w górach. Wiele z naszych
pociech pozostaje również w miejscu
zamieszkania. Towarzyszące wypo−
czynkowi odprężenie sprawia, że czę−
sto zapominamy o podstawowych za−
sadach bezpieczeństwa i zapewnieniu
dzieciom właściwej opieki. Chcąc
ograniczyć zagrożenie warto skorzy−
stać z naszych porad. 

Szczególnie ważne jest uświadomie−
nie dzieciom zagrożeń płynących z ko−
rzystania z urządzeń domowych, kon−
taktów z nieznajomymi, a także rozpo−
wszechniania informacji o pieniądzach
i wartościowych rzeczach, znajdują−
cych się w domu. Poza tym, muszą wie−
dzieć do kogo mogą zgłosić się o po−
moc w przypadku niebezpieczeństwa.
Zabawa dzieci, szczególnie tych naj−

młodszych, powinna odbywać się
w miejscach do tego przeznaczonych.
Przestrzegajmy również dzieci przed
kontaktami z bezpańskimi psami, które
mogą być niebezpieczne. Pamiętajmy
również, że dzieci nie powinny obsługi−
wać urządzeń i maszyn rolniczych. 

W okresie letnim szczególnie ważny
jest rozsądny wypoczynek nad wodą.
Chwila nieuwagi może powodować
tragiczne skutki. Najbezpieczniej jest
kąpać się w miejscach odpowiednio
zorganizowanych i oznakowanych,
będących pod nadzorem ratowników. 
W czasie wakacji nie zapominajmy
także o bezpieczeństwie na drodze.
W samochodzie zawsze zapinajmy pa−
sy, stosujmy odpowiednie urządzenia
do przewozu dzieci. 

mł. insp. Igor Parfieniuk
(Komendant Wojewódzki Policji

z/s w Radomiu)

Apel Komendanta 

Policjanci z Płocka i Bielska zatrzy−
mali osoby, które posiadały papierosy
i alkohol bez polskich znaków akcyzy.

W ręce bielskich funkcjonariuszy
wpadł 50−letni płocczanin, kierujący
audi. W jego samochodzie znajdowało
się 650 paczek papierosów, 11 litrów
spirytusu i 30 butelek wódki.

Tego samego dnia, kilka godzin
później płoccy policjanci – w trakcie

kontroli targowiska – znaleźli u 30−let−
niego mężczyzny ponad 250 paczek
papierosów.

W obu przypadkach towar został za−
bezpieczony. Obu mężczyznom grozi
kara wysokiej grzywny, przepadek
mienia, a nawet do trzech lat pozba−
wienia wolności. Będą oni musieli
zapłacić również cło i podatek VAT.

(m.d.)

Alkohol i papierosy

62 policjantów wzięło udział w eli−
minacjach wojewódzkich Turnieju Par
Patrolowych „Patrol Roku 2007”. Po−
licjanci reprezentowali komendy po−
wiatowe i miejskie garnizonu mazo−
wieckiego oraz samodzielne podod−
działy prewencji z Płocka i Radomia.
Zawody odbyły się na terenie Wydzia−
łu Doskonalenia Zawodowego w To−
micach oraz na strzelnicy w Warce.

Policjanci musieli wykazać się wie−
dzą, m.in. na temat stosowania technik
obezwładniania osób, udzielania pier−
wszej pomocy oraz przeprowadzania
interwencji. Sprawność fizyczną mu−

sieli udowodnić na torze przeszkód,
gdzie do pokonania mieli m.in. rucho−
mą kładkę, wiszącą drabinę, płot
drewniany o wysokości 1,6 metra, rów
o szerokości 2,2 metry, płot z siatki
drucianej o wys. 1,5 m itp. 

Płoccy policjanci – st. sierż. Rafał
Rasiewicz i post. Marcin Jędrzejewski
– zajęli drugie miejsce. Najlepsi oka−
zali się funkcjonariusze z Garwolina:
sierż. szt. Marek Kasprowicz i st.
sierż. Paweł Soszka. Trzecie miejsce
przypadło posterunkowym z KPP Ło−
sice – Łukaszowi Gajo i Marcinowi
Góralowi. (m.d.)

II miejsce dla Płocka
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Prawie 30 kierowców, którzy jechali
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa za−
trzymali płoccy policjanci podczas dwu−
godzinnej akcji w al. Jachowicza. Tym
razem obyło się bez mandatów, ale kie−
rowców nie ominęła kara: musieli usiąść
na specjalnym urządzeniu, które symu−
luje zderzenia. Urządzenie, sprowadzo−
ne z Radomia, ma prostą konstrukcję. To
fotel samochodowy z pasami bezpie−
czeństwa na stalowej pochylni. Pasażer
symulatora może się przekonać co dzie−
je się, gdy przy prędkości 5 km/godzinę
samochód gwałtownie hamuje. Osoba,
która siedzi w fotelu czuje gwałtowne
szarpnięcie i słyszy przerażający huk
i zgrzyt, prawie jak przy wypadku.

– To niewielka prędkość, ale proszę
sobie wyobrazić, co by się stało gdyby
pasy bezpieczeństwa nie były zapięte
– mówią policjanci z drogówki.

Każdy, kto miał odwagę usiąść na
symulatorze, przyznawał, że wypadłby
z fotela.

– Wiemy, że dla części kierowców
i pasażerów zapinanie pasów to przykry
obowiązek, którego starają się unikać
– mówi mł. asp. Grzegorz Olędrzyński
z Sekcji Ruchu Drogowego KMP
w Płocku. – Zazwyczaj karzemy za to
mandatami, ale dziś zatrzymanie koń−
czyło się „przejażdżką” na symulatorze
zderzeń oraz pouczeniem. Może to prze−
mówi do wyobraźni kierowców. (m.d.)

Próba na wyobraźnię

* Dwóch mężczyzn, wykorzystując
nieuwagę personelu, z gabinetu
RTG przy ul. Medycznej ukradło
wózek przeznaczony do transportu
pacjentów. 

* Podczas kiermaszu odbywającego
się przy ul. Karadzica, zginęło 90
par spodni damskich i męskich. 

* W mieszkaniu przy ul. Słowackiego
znaleziono 5−letnią dziewczynkę,
która próbowała obudzić swoją
matkę. Po przybyciu policji okaza−
ło się, że kobieta ma ponad dwa
promile alkoholu we krwi. Dziec−
kiem zaopiekował się ojciec, który
na co dzień nie mieszkał przy ul.
Słowackiego.

* Z sejfu sklepu przy ul. Grodzkiej
zginęły pieniądze. 

* Policja zatrzymała ośmiu mężczyzn,
którzy awanturowali się w barze,
znajdującym się na stacji paliw
przy ul. Bielskiej. Mężczyźni za−
czepiali obce osoby, rozbijali butel−
ki, przewracali stoły. Po wyjściu ze
stacji zatrzymali rowerzystę, które−
go pobili i zabrali mu rower. Awan−
turnicy rzucali także kamieniami
i butelkami w przejeżdżające samo−
chody. 

* Czterech mężczyzn włamało się do
domku przy ul. Wiśniewskiego.
Kiedy właściciele posesji spali,
sprawcy ukradli laptopa, ładowarkę
samochodową oraz klucze. Zło−
dziei wypłoszył alarm.

* W sklepie przy ul. Królewieckiej 
33−letni mężczyzna ukradł spodnie
męskie. Sprawca został zatrzymany
i odwieziony do policyjnego aresztu. 

* Podczas przenoszenia desek na budo−
wie przy ul. Padlewskiego, 53−letni
mężczyzna spadł z czwartego na trze−
cie piętro. Nieprzytomny ranny został
odwieziony do szpitala. 

* Z biura przy ul. Chopina złodzieje
zabrali dwie damskie torebki,
w których były dokumenty, pienią−
dze, karty kredytowe, telefon ko−
mórkowy i klucze do mieszkania.
Sprawcy dostali się do środka przez
otwarte okno. 

* Policjanci zatrzymali 16−letniego chło−
paka, który ugodził nożem mężczyz−
nę. Do zdarzenia doszło podczas
awantury matki chłopaka z jej konku−
bentem. Syn stając w obronie matki
pchnął mężczyznę nożem. Ranny tra−
fił do szpitala, a nastolatek do Poli−
cyjnej Izby Dziecka. O jego dalszym
losie zadecyduje sąd rodzinny. 

* Z al. Jachowicza zginął opel. Złodziej
porzucił uszkodzony samochód na
niestrzeżonym parkingu. Sprawca
wgiął tylną klapę bagażnika, uszko−
dził wkładki zamka w drzwiach kie−
rowcy oraz stacyjkę. Z pojazdu
ukradł zestaw kluczy, fotelik dziecię−
cy, wewnętrzne lusterko wsteczne,
osłony przeciwsłoneczne, pięć li−
trów oleju napędowego, olej silni−
kowy oraz lewarek. (m.d.)

Kronika policyjna
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Fundacja „Panaceum” działa od
2005 r. przy Domu Pomocy Spo−
łecznej „Przyjaznych Serc” w Płoc−
ku, od kilkunastu miesięcy zdoby−
wając środki na działania podejmo−
wane na rzecz podopiecznych. Po−
mysł na zajęcia z końmi wyszedł od
samych mieszkańców i pracowni−
ków „Domu Przyjaznych Serc”. Już
w latach 1994 – 2001 na terenie pla−
cówki prowadzona była hipoterapia
dla dzieci i młodzieży niepełno−
sprawnych.

– Obecność koni wprowadzała
w życie mieszkańców radość, spon−
taniczność i ruch. Dzieci z radością
wyczekiwały każdego następnego
spotkania ze zwierzętami – wspomi−
na dyr. placówki i prezes fundacji
Piotr Ostrowicki. – Nie bez znacze−
nia pozostawał również rehabilita−
cyjny wpływ zajęć na zdrowie
i usprawnianie mieszkańców, biorą−
cych udział w zajęciach. Jednak
z braku środków finansowych czyn−
ności te zostały zawieszone z założe−
niem kontynuacji w przyszłości. Pie−
niądze udało się zdobyć w tym roku.
Na realizację programu hipoterape−
utycznego „Witaj koniku” fundacja
pozyskała środki od Samorząd Wo−
jewództwa Mazowieckiego (w wy−
sokości 11.060 zł). 

W realizację projektu włączone
zostały, obok DPS „Przyjaznych
Serc”, świetlice: działające przy pa−
rafii św. Benedykta – Miejska
Świetlica Nr 2 (30 osób) i Młodzie−
żowa – Klub Profilaktyki Środowi−
skowej AMIKUS (30 osób). Zajęcia
od początku czerwca odbywają się
na terenie parafii św. Benedykta
w Radziwiu i prowadzone będą do
września 2007 r. (2 razy w tygodniu
po 2,5 godziny).W hipoterapii biorą
udział głównie osoby z niepełno−
sprawnością fizyczną, intelektualną,

osoby z zaburzeniami psychicznymi
z DPS, jak również dzieci i młodzież
z rodzin dysfunkcyjnych – uczestni−
cy świetlic, działających przy parafii
św. Benedykta. Zajęcia prowadzi
wykwalifikowany hipoterapeuta
z pomocą wolontariuszy Fundacji. 

Obok zajęć ruchowych na koniu,
uczestnicy zaangażowani zostali też
w czynności pielęgnacyjne (czysz−
czenie, karmienie, pomoc przy za−
przęganiu i siodłaniu). – Terapeuci
uczą bezpiecznego postępowania
z koniem. Prowadzą ćwiczenia
związane z nawiązaniem kontaktu
emocjonalnego ze zwierzęciem po−
przez dotyk, nauką jego zwyczajów
i głaskaniem, czyli ćwiczeniami sty−
mulującymi zmysły: słuchu, wzroku
i dotyku – dodaje dyr. Ostrowicki.
W lipcu organizatorzy zorganizowa−
li wycieczkę do Stada Ogierów
w Łącku, gdzie dzieci mogły przeje−
chać się bryczką i zobaczyć konie,
które „grały” w filmie „Ogniem
i Mieczem”. 

W planach na sierpień jest plener
malarski na terenie parafii św. Be−
nedykta, a we wrześniu – impreza
integracyjna „Hubertus”, podsumo−
wująca projekt. (opr. rł)

Zabawa, leczenie i rehabilitacja w jednym to cel najnowszego
projektu fundacji „Panaceum”, w którym bierze udział kilka−
dziesiąt osób. W roli terapeutów występują konie.

Witaj koniku
11 lipca Środowiskowy Dom Samo−

pomocy nr 2 przy ul. Mickiewicza 7 zor−
ganizował imprezę urodzinową. Przyby−
li rodzice i goście; przedstawiciele po−
dobnych placówek, stowarzyszeń, władz
miasta i samorządu województwa. Dzia−
łająca od roku placówka opiekuje się 12
osobami z zaburzeniami psychicznymi.
– Są to absolwenci szkół specjalnych,
byli uczestnicy warsztatów terapii zaję−
ciowej, którzy ze względu na swoje dys−
funkcje nie mogą uczestniczyć w rehabi−
litacji zawodowej – tłumaczy Małgorza−
ta Wójkowska – kierownik placówki.
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2
jest domem dziennego pobytu, otwar−
tym pięć dni w tygodniu; od 7.30 do
15.30. Budynek pozbawiony jest barier
architektonicznych, dlatego uczestnika−
mi ŚDS mogą być również osoby poru−
szające się na wózkach. Każdy z uczest−
ników realizuje indywidualny program,
mający go przygotować do samodziel−
nego funkcjonowania w rodzinie i w
społeczności lokalnej.

Obok zajęć pobudzających i rozwija−
jących praktyczne umiejętności (gospo−
darowanie budżetem, zajęcia domowe)
osoby te uczestniczą w zajęciach terape−
utycznych i rehabilitacyjnych. – Przez
pierwsze miesiące wspólnie się pozna−
waliśmy. Badaliśmy zainteresowania
oraz umiejętności uczestników i zaczę−
liśmy tworzyć sekcję m.in. kulinarną,
ekspresji ruchu, poetycko−czytelniczą,
gier i zabaw oraz kronikarską – dodaje

Wójkowska. ŚDS chętnie uczestniczył
w imprezach miejskich, integrując się
ze środowiskiem osób niepełnospraw−
nych. Teraz zamierza sam organizować
podobne spotkania.

– Staramy się o samochód dla pla−
cówki – zapewniał Mariusz Krzyżaniak,
dyr. MOPS−u. – 58 tys. zł na ten cel
przekazała Rada Miasta. Liczyliśmy też
na PFRON, ale ten w między czasie
zmienił zasady. Teraz prowadzimy roz−
mowy z Urzędem Marszałkowskim. 

Obok kierownika w Domu pracują
dwaj instruktorzy terapii zajęciowej,
w tym jeden rehabilitant, pielęgniarka,
psycholog (0,5 etatu) i pracownik
techniczny. (rł)

Rok działalności 

Piotr Zwański – uczestnik ŚDS nr 2
z Małgorzatą Wójkowską – kierownikiem
ŚDS przy urodzinowym torcie

Miłą niespodziankę dzieciom
z Klubu Profilaktyki Środowisko−
wej „Przyjaciel Dziecka” i ich nie−
pełnosprawnym kolegom przygoto−

wało Krajowe Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Pomoc Dzieciom” wspólnie z Za−
rządem Miejskim Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Płocku. Jako, że
lato sprzyja wycieczkom, jak żadna
inna pora roku, 10 lipca pełen auto−
kar (38 dzieci z opiekunami) wyje−
chał rano z Płocka do Ciechocinka.
Początkowo padał deszcz, który
wzbudził niepokój o losy eskapady,
ale potem wyjrzało słońce i cały
program wycieczki został w pełni
zrealizowany.

Długi spacer pod tężniami na pew−
no wyszedł wszystkim na zdrowie,
a atrakcje przygotowane dla płockich
gości przez Ośrodek Sportów Kon−
nych „Ranczo pod Olszyną” długo po−
zostaną w pamięci; przejażdżka tram−
wajem konnym, zajęcia z hipoterapii,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, bo−
gato wyposażony plac zabaw. (j)

Na deptaku w Ciechocinku

Stowarzyszenie Rodzin Abstynen−
ckich „Veni, vidi, vici” działa od 2003
roku. W jego siedzibie przy ul. 3 Maja
18 na czwartym piętrze codziennie od
godz. 8.30 do późnego wieczora odby−
wają się zajęcia, adresowane do osób
w różnym wieku i o różnych zaintere−
sowaniach. Dzieci mają swoje zajęcia
świetlicowe, mogą także dokształcać
się w języku angielskim, niemieckim
i informatyce, uczestniczyć w zajęciach
artystyczno−muzycznych. Dla doro−
słych są zajęcia terapeutyczne i war−
sztatowe z psychologiem. Działa Klub
Samopomocy Socjalnej i Zdrowotnej,
w soboty odbywają się otwarte mityngi
AA, a w piątki klubowe wieczorki inte−
gracyjno−taneczne. W ostatnią niedzielę
miesiąca, po południu, prowadzone są
rodzinne zajęcia terapeutyczne, połą−
czone z projekcją filmu.

Propagując abstynencki styl życia,
Stowarzyszenie proponuje różnorodne
formy zajęć bez alkoholu, pomaga rów−
nież tym, którzy chcą zerwać z nałogiem
i ich rodzinom. W lipcu zorganizowało
w ośrodku Zacisze−Bis w Koszelówce 4−
dniowy obóz (z elementami profilaktyki
uzależnień) dla kilkudziesięciu osób.
Uczestniczyłi w nim także mieszkańcy
gmin: Stara Biała i Bulkowo. Codziennie
od godz. 9 do 19 trwały zajęcia z psycho−
logiem i terapeutą, był rodzinny konkurs
plastyczny pod hasłem „Nie ćpam, nie pi−
ję, teraz żyję” i zabawy sportowe, w któ−
rych uczestniczyli rodzice z dziećmi.

W 4. rocznicę powstania Stowarzy−
szenia na jubileusz zaproszono gości
z Włocławka, Gostynina, Kutna, Płoń−
ska i Lipna. 150 osób świetnie bawiło się
(oczywiście bez alkoholu) kilka godzin.

Program realizowany przez „Veni,
vidi, vici” jest współfinansowany przez
Urząd Miasta Płocka. (j)

Abstynencki styl
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Sześć par świętowało 27 czerwca
złote gody. Tym razem na ślubnym
kobiercu w Urzędzie Stanu Cywil−
nego ponownie stanęli państwo:
Marianna i Stefan Charkowscy,
Jadwiga i Józef Chęccy, Regina
i Zygmunt Musiałkowie, Anna
i Stanisław Witkowie, Jadwiga
i Edwin Witkowscy oraz Helena
i Mieczysław Zubilewiczowie. Pre−
zydent Mirosław Milewski odzna−
czył małżonków medalami „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”
i życzył bohaterom wieczoru co
najmniej kolejnych trzydziestu lat
w małżeństwie. Małżonkowie ze
wzruszeniem przyjmowali życze−
nia i kwiaty oraz pozowali do pa−
miątkowych zdjęć. Specjalnie dla

jubilatów wystąpił kwartet smy−
czkowy złożony z muzyków Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej.
W programie znalazły się utwory
A. Vivaldiego, J. Brahmsa, E.
Presleya i J. Lennona. mk

Za „złote” małżeństwo
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W związku ze zmianą przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Or−
dynacja podatkowa Naczelnik Urzę−
du Skarbowego w Płocku przypomi−
na, że zgodnie z art. 80a wspomnia−
nej ustawy od dnia 01.01.2007r. de−
klaracje podatkowe mogą być podpi−
sywane przez pełnomocnika podatni−
ka, płatnika lub inkasenta.

Pełnomocnikiem strony, zgod−
nie z art. 137 Ordynacji podatko−
wej, może być osoba fizyczna, ma−
jąca pełną zdolność do czynności
prawnych.

Pełnomocnictwo do podpisywania
deklaracji oraz zawiadomienie o od−
wołaniu tego pełnomocnictwa składa
się organowi podatkowemu właści−
wemu w sprawach podatku, którego
dana deklaracja dotyczy.

Złożenie dokumentu, stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpisu, wypisu lub kopii po−
dlega opłacie skarbowej w wysokości 17
złotych (podstawa prawna: ustawa
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skar−
bowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Naczelnik Urzędu Skarbowego 

Pełnomocnictwa
w „skarbówce”

Oddział zakładowy PTTK
przy PKN Orlen organizuje
od 14 do 19 sierpnia wy−
prawę w Bieszczady. Im−
preza powinna zaintereso−
wać nie tylko amatorów
wędrówek po górskich szla−
kach, ale również miłośników
zabytkowej architektury. Pierwsi
będą mieli możliwość wędrówki po
najpiękniejszych szczytach Biesz−
czad (Tarnica, Halicz, Połonina Wet−
lińska, Mała i Wielka Rawka, Rozsy−
paniec). Drudzy, autokarem pojadą
do parku Jurajskiego w Bałtowie,
muzeum w Krośnie, skansenu bu−
downictwa ludowego w Sanoku,
zamku Kmitów w Lesku, zwiedzą
drewniane kościoły w Haczowie

i Bliznem oraz zespół pała−
cowo−parkowy w Prze−
worsku.

Dla wszystkich zapla−
nowano przejazd kolejką
wąskotorową „Ciuchcią

Bieszczadzką” i rejs po
Morzu Bieszczadzkim. Koszt

tej eskapady (przejazd, 5 nocle−
gów, bez wyżywienia) wynosi 460 zł
od osoby, dla członków PTTK
i dzieci do lat 14 – 320 złotych, dla
pracowników PKN Orlen, spółek
i emerytów 350 złotych od osoby.

Zgłoszenia wraz z przedpłatą 50
zł przyjmuje Dział Imprez Maso−
wych Wisły Płock, ul. Łukasiewi−
cza 34, tel. 024/366 30 13 do 6
sierpnia. (j)

Z PTTK w Bieszczady

Dorota nigdzie nie mogła znaleźć
pracy, choć miała kilkuletnie do−
świadczenie zawodowe jako księ−
gowa. Zatrudniła ją więc siostra,
która akurat potrzebowała kogoś
do prowadzenia spraw rachunko−
wych w rozwijającej się prężnie
własnej firmie. W tym samym mie−
siącu, w którym podpisały umowę
o pracę, Dorota dowiedziała się, że
jest w ciąży. Zaczęły się kłopoty ze
zdrowiem, które uniemożliwiały jej
wykonywanie pracy w firmie. Le−
karz zabronił jej pracować podczas
ciąży i Dorota, po trzech tygod−
niach pracy, poszła na zwolnienie
lekarskie. ZUS odmówił jej jednak
wypłaty zasiłku chorobowego, uza−
sadniając tę decyzję stwierdzeniem,
iż umowa o pracę, zawarta między
Dorotą i jej siostrą, zmierzała do
obejścia prawa, czyli – w tym
przypadku do wyłudzenia
zasiłku – a dokonanie
zgłoszenia do ubezpie−
czenia nastąpiło pod po−
zorem zatrudnienia.

Takie sytuacje to, nie−
stety, wynik ciągle nie−
małego jeszcze bezrobo−
cia. Co jednak robić w ta−
kich okolicznościach?
Przede wszystkim odwołać
się od decyzji ZUS−u
w określonym terminie.
Każdy taki przypadek po−
winien zostać zbadany in−
dywidualnie.

Analizie podlegać powinna
w pierwszym rzędzie legalność za−
trudnienia, tzn. spełnianie ustawo−
wych przesłanek zatrudnienia, które
zawarte są w art. 22 § 1 Kodeksu
Pracy. Zgodnie z nim, cechami cha−
rakterystycznymi dla stosunku pra−
cy są: 

– zatrudnienie pracownika za
wynagrodzeniem, 

– zobowiązanie go do wykony−
wania pracy określonego rodzaju,

– na rzecz pracodawcy,
– pod jego kierownictwem,
– w miejscu i czasie wyznaczo−

nym przez pracodawcę.

Według art. 11 kp, nawiązanie
stosunku pracy oraz ustalenie wa−
runków pracy i płacy, bez względu
na jego podstawę prawną, wymaga
też zgodnego oświadczenia woli
pracodawcy i pracownika. 

Cechami istotnymi umowy o pra−
cę są ponadto: osobiste wykonywa−
nie pracy, świadczenie pracy w wa−
runkach obciążenia podmiotu za−
trudniającego ryzykiem prowa−
dzenia zakładu pracy.

Sam fakt świadczenia pracy
przez stosunkowo krótki okres cza−
su, nie powinien uzasadniać odmo−
wy wypłaty świadczenia przez
ZUS. W tym przypadku bowiem
Dorota zmuszona była iść na zwol−
nienie lekarskie z uwagi na stan
zdrowia, co należy traktować jako
wypadek losowy, a nie okoliczność

budzącą wątpliwość, co do na−
wiązania przez nią stosunku
pracy. Taki sam pogląd wyra−
ził wyrokiem Sąd Najwyż−
szy. Stwierdził, iż praca
matki nawet w czasie ciąży,

a następnie szybkie pój−
ście na zwolnienie same
przez się nie dyskwalifiku−
ją takiego zatrudnienia (II
UK 365/03). 
Dodać należy, że w obec−

nej sytuacji gospodarczej,
przy istniejącej skali bezro−
bocia, fakt zatrudnienia

krewnej, nie jest czymś rzad−
kim i nie może stanowić okoliczno−
ści „obciążającej”, a tym samym
uzasadniającej przyjęcie twierdze−
nia o obejściu prawa. Wiele bo−
wiem firm rodzinnych bardzo do−
brze prosperuje.

Każdy przypadek winien być jed−
nakże indywidualnie i wnikliwie
badany. Organ odwoławczy,
oprócz sprawdzenia, czy zachowa−
ne zostały konieczne elementy sto−
sunku pracy, poczynić powinien
konkretne ustalenia faktyczne, do−
tyczące okoliczności zawarcia da−
nej umowy, celu jaki strony zamie−
rzały osiągnąć i charakteru wyko−
nywanej pracy. M.J.

Prawnik radzi

CIĄŻA – ZWOLNIENIE –
ZATRUDNIENIE

Płocki oddział Towarzystwa Wie−
dzy Powszechnej zorganizował se−
minarium nt. „Perspektywy rozwo−
ju kształcenia ustawicznego na ryn−
ku pracy subregionu płockiego”.
Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecz−
nego i ma na celu dostosowanie
oferty szkoleniowej, podnoszącej
umiejętności i kwalifikacje zawo−
dowe do wymogów rynku pracy.
Seminarium poprzedziła realizacja

programu badawczego, który obej−
mował: potrzeby edukacyjne i szko−
leniowe mieszkańców subregionu,
dostępne na rynku oferty szkolenio−
we, oferty pracy zgłaszane przez
przedsiębiorców, kierunki rozwoju
gmin oraz kierunki szkoleń, odpo−
wiadające potrzebom obecnego
i perspektywicznego rynku pracy.
Projekt realizowano od październi−
ka 2006 roku, a seminarium było je−
go podsumowaniem. (j)

Kształcenie ustawiczne

Medal „za długoletnie pożycie
małżeńskie” nadaje Prezydent Rzecz−
pospolitej Polskiej. Mogą go otrzy−
mać pary, które przeżyły ze sobą co
najmniej 50 lat. Wystarczy zgłosić się
do płockiego Urzędu Stanu Cywilne−
go z dowodami osobistymi jubilatów
i odpisem aktu małżeństwa, jeśli ślub
nie był zawarty w Płocku.
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dokończenie ze str. 1
Prace na I i II odcinku prowadzi kon−

sorcjum: Budimex−Dromex i Polbud Po−
morze, a na V odcinku: Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazo−
wieckiego, Przedsiębiorstwo Robót Dro−
gowo−Budowlanych z Gostynina, Przed−
siębiorstwo Robót Drogowych z Płocka
oraz płockie Przedsiębiorstwo Instalacyj−
no−Usługowe „Wereszczyński”.

Płocczanie, którzy 18 lipca przybyli do
ratusza mieli kilka uwag do prowadzo−
nych prac. Najbardziej niezadowoleni
byli mieszkańcy ul. Bliskiej. – Zlikwido−
wano nam, i tak już wąską, drogę, nie ma
chodników – mówili. – Nawet karetka nie
może do nas dojechać. Po deszczach jest
tam błoto, a gdy nie pada strasznie się ku−
rzy. Ulica Wyszogrodzka zostanie wyre−
montowana, ale co będzie z nami?

Właściciele, którzy mają na ul. Bliskiej
swoje firmy skarżyli się, że podczas bu−
dowy dróg do nowego mostu, zlikwido−
wano im wjazd i wyjazd do ul. Wyszo−
grodzkiej.

– Takie są przepisy i musimy się do
nich stosować – tłumaczył Mirosław Mi−
lewski. – Nie ma możliwości, aby ul. Bli−
ską połączyć bezpośrednio z Wyszo−
grodzką. Dlatego budowana jest równo−
legła droga o szerokości 4,5 metra, która
będzie obsługiwać tylko ruch z ul. Bli−
skiej. Będzie ona połączona z ul. Granicz−

ną. Dalej będzie już tylko ciąg pieszo−ro−
werowy.

Prezydent wyjaśnił też, że na czas prac
budowlanych ul. Bliska zostanie tymcza−
sowo poprawiona, przynajmniej tak, aby
było tam bezpiecznie i mogły dojechać
karetki, straż pożarna itp. – W Wielolet−
nim Planie Inwestycyjnym gruntowny re−
mont ulicy Bliskiej jest zaplanowany
– mówił Mirosław Milewski. 

Inna uwaga, związana z budową dróg
dojazdowych dotyczyła ul. Synów Pułku
(od ul. Wyszogrodzkiej). – Została ona
zdemolowana przez ciężki sprzęt – skar−
żył się płocczanin. – Co będzie, gdy pra−
ce się zakończą?

Prezydent tłumaczył, że w kontrakcie
z firmami budującymi drogi dojazdowe,
jest zapis mówiący o obowiązku dopro−
wadzenia ulic do dobrego stanu, taki jak
był przed rozpoczęciem prac. M.D.

Końcowe odliczanie
K

R
Z

Y
SZ

T
O

F 
K

A
L

IŃ
SK

I

Projekt p.n. ”Budowa dróg doja−
zdowych (krajowych) do II przepra−
wy mostowej w Płocku Etap I. Bu−
dowa odcinka I i II”, obejmujący
również budowę V odcinka dróg,
jest współfinansowany w wysokości
91 322 002,50 zł ze środków Euro−
pejskiego Funduszu Rozwoju Re−
gionalnego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Transport.

Płock przez kilka godzin gościł amba−
sadora Japonii Ryuichi Tanabe oraz pier−
wszego sekretarza ambasady Ichimoto
Taninai. Japończycy najpierw odwiedzi−
li ratusz, gdzie spotkali się z prezyden−
tem Mirosławem Milewskim. Rozma−
wiali m.in. o turystyce i możliwościach,
jakie oferuje im Płock. – Zachęcamy
mieszkańców Japonii do odwiedzania

naszego miasta – mówił Prezydent. Am−
basador zaprosił delegację z miasta na ja−
pońskie targi turystyczne, które odbędą
się w październiku w Warszawie.

Następnie, Ryuichi Tanabe poje−
chał do Orlenu, gdzie spotkał się
z prezesem spółki Piotrem Kownac−
kim. Kolejnym punktem programu
była wizyta w Płockim Parku Prze−
mysłowo−Technologicznym, który
stara się zdobywać nowych inwe−
storów.

Na koniec Japończycy zwiedzili
Muzeum Mazowieckie.

Wizyta ambasadora w Płocku odby−
ła się na zaproszenie marszałka woje−
wództwa mazowieckiego Adama Stru−
zika. – Japończycy byli pod wrażeniem
Płocka i jego możliwości inwestycyj−
nych – powiedział Waldemar Rosz−
kowski, członek zarządu wojewódz−
twa mazowieckiego. – Ambasador
obiecał, że wkrótce powróci do nas
z żoną. (m.d.) 

Turystyka i inwestycje
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Koniec kłopotów z objazdami na
Radziwiu. Kierowcy mogą już jeździć
ulicą Popłacińską. 

Kiedyś było tak: koleiny, dziury, że
strach było jeździć, a i chodnikom
wiele można było zarzucić. Popłaciń−
ska leży w ciągu drogi krajowej nr 62
Strzelno – Dorohusk. Codziennie
przejeżdżają nią tysiące samochodów.
Roboty wykonuje konsorcjum firm
z Gostynina: Hydropol oraz Przedsię−
biorstwo Robót Drogowo−Budowla−
nych. Remontowany jest odcinek od
granic miasta do ulicy Stoczniowej
o długości ok. 750 metrów. I choć pra−
ce się nie skończyły, zlikwidowano już

uciążliwe objazdy dla kierowców.
Przypomnijmy, że ciężarówki jeździły
przez Łąck i Duninów lub Gostynin.
Samochody osobowe korzystały
z przejazdu ul. Zieloną, Szkutniczą
i Sołdka. Teraz już bez przeszkód
można jeździć ul. Popłacińską. Prace
jeszcze trwają; powinny się zakończyć
30 września. Wtedy w pełni będzie
można zobaczyć, że oprócz nowiutkie−
go asfaltu i kanalizacji deszczowej,
wykonano tam chodniki z kostki bru−
kowej i nowe wjazdy na posesję oraz
oświetlenie. 

Całkowity koszt inwestycji wynie−
sie ponad 4,8 mln zł. (m.d.) 

Wjazd do miasta
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Złota Statuetka została przyznana
PZOZ w trzech kategoriach: Wiary−
godności Firmy, Dobrych Praktyk Ob−
sługi i Usług, Zarządzania Firmą dla
Kadry Zarządzającej. Ideą przyznania
EuroCertyfikatu jest wyłonienie i na−
grodzenie najlepszych firm oraz insty−
tucji spełniających standardy europej−
skie, dbających o najwyższą jakość
swoich produktów i usług, a także na−
grodzenie kadry zarządzającej, posia−
dającej wysokie kwalifikacje. Komisja
konkursowa oceniała m.in. wdrożone
nowe technologie (w szpitalu miej−
skim najwyżej oceniono nowatorskie

zabiegi ortopedyczne), liczbę osób po−
siadających specjalistyczne certyfikaty
zawodowe, plany inwestycyjno−roz−
wojowe na najbliższy rok, działalność
społeczną, wzmocnienie konkurencyj−
ności, innowacyjność.

W nagrodę PZOZ został zaproszony
do udziału w Europejskim Programie
Promocji Jakości, który przez 12 mie−
sięcy oferuje m.in.: bezpłatne konsul−
tacje i szkolenia z zakresu funduszy
UE, prawa, systemów zarządzania,
PR, promocji firmy oraz uczestnictwo
w akcjach promocyjnych i reklamo−
wych. (rł)

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał status Laureata Mię−
dzynarodowego Konkursu „EuroCertyfikat” – edycja 2007

Najwyższe standardy 

W Szpitalu Miejskim najwyżej oceniono zabiegi ortopedyczne
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Po zwycięstwach w etapach: rejono−
wym i wojewódzkim ogólnopolskich
mistrzostw pierwszej pomocy PCK,
drużyna Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Płocku znalazła się wśród 16
najlepszych drużyn reprezentujących
poszczególne województwa.

Etap centralny XV Mistrzostw Pier−
wszej Pomocy PCK odbył się w Poz−
naniu w dniach 15−17 czerwca.

Uczestnicy zawodów musieli upo−
rać się z zadaniami na 16 stacjach. Na
8 stacjach drużyny wykazywały się
wiedzą i umiejętnościami, związany−
mi z udzielaniem pierwszej pomocy,
a na pozostałych rozwiązywały zada−
nia pośrednio związane z tą tematyką.
Zadania dobrane były tak, aby spraw−
dzić wiedzę teoretyczną i umiejętno−
ści praktyczne młodzieży. Startujący
musieli poradzić sobie w trudnych sy−
tuacjach z różnymi przypadkami
m.in. z oparzeniem, zakrztuszeniem,
urazami kości i stawów, atakiem ser−
ca, upojeniem alkoholowym, prze−

dawkowaniem narkotyków. W wielu
przypadkach właściwie udzielona po−
moc przez młodych ratowników de−
cydowała o życiu poszkodowanych
(pozorantów).

Reprezentanci województwa mazo−
wieckiego w składzie: Marek Fabi−
szewski, Marcin Kamiński, Patryk
Obrębki, Piotr Bukowicki, po trudnej
i wyrównanej walce zajęli V miejsce.
Różnice w punktacji czołowych dru−
żyn były niewielkie. Mistrzami Polski
została drużyna z Zespołu Szkół Po−
nadgimnazjalnych w Wejherowie, re−
prezentująca woj. pomorskie.

Najlepsza drużyna woj. mazowiec−
kiego (uczniowie płockiej ZSZ nr 2)
miała okazję prezentować swoje umie−
jętności podczas centralnego etapu mi−
strzostw dzięki wsparciu Urzędu Mia−
sta Płocka, Zarządu Rejonowego PCK,
mazowieckiego Zarządu Okręgowego
PCK oraz dyrekcji ZSZ nr 2.

Ewa Domosławska
(opiekun drużyny)

Mistrzostwa PCK

Płocki punkt informacyjny Europe
Direct, funkcjonujący przy Szkole
Wyższej im. Pawła Włodkowica ma za
zadanie przybliżanie lokalnym spo−
łecznościom problemów, którymi ak−
tualnie zajmuje się Unia Europejska
i spraw, które zostały uregulowane dla
wszystkich państw członkowskich.

Ze świeżych informacji warto wie−
dzieć, że pod koniec czerwca w Parla−
mencie Europejskim w Brukseli odby−
ło się spotkanie młodych dziennikarzy
z krajów Unii, którzy tworzyli sieć
kontaktów w Europie i ustalali kierun−
ki dziennikarstwa europejskiego.

W Komisji Europejskiej pojawił
się pomysł wsparcia dla osób rzuca−
jących palenie, który polegać ma na
dołączaniu do każdej paczki papiero−
sów instrukcji, jak rzucić nałóg wraz
z numerami krajowych i europej−
skich infolinii, które mogą służyć
pomocą w osiągnięciu celu. Ponie−
waż wielu obywateli UE opowiada
się za zakazem palenia w zakładach
pracy i wszystkich miejscach pub−

licznych, to – jak powiedział komi−
sarz ds. ochrony zdrowia i konsu−
mentów Markos Kyprianu – inicjaty−
wa ta może przyspieszyć realizację
projektu w sprawie miejsc całkowi−
cie wolnych od dymu tytoniowego
do 2009 roku.

Od maja Holandia otworzyła rynek
pracy dla pracowników z 10 krajów,
w tym Polski. Pracownicy „z importu”
mają otrzymywać wynagrodzenie na
takich samych zasad jak Holendrzy, co
ma zapobiec nieuczciwej konkurencji.

Uregulowano wreszcie roaming
międzynarodowy; podczas podróży
po krajach Unii opłaty telefoniczne
nie będą wyższe od opłat krajowych.
Unijne rozporządzenie określa limity
stawek za połączenia międzynarodo−
we, jednakże wchodzić one będą
w życie stopniowo, w przeciągu 3
lat. Już w tym roku operatorzy tele−
fonii komórkowej wszystkich 27
państw członkowskich mają obowią−
zek przedstawić ofertę swoim abo−
nentom. Opr. (j)

Europe Direct informuje

Uroczyste zakończenie roku szkol−
nego w I Liceum Ogólnokształcącym
PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w Płocku, szkole prowadzonej przez
Stowarzyszenie Płocki Uniwersytet
Ludowy im. Wincentego Witosa ,
miało miejsce 22 czerwca. W obec−
ności przybyłych gości, przedstawi−
cieli władz powiatu płockiego, przy−
jaciół i miłośników PUL, młodzieży
I LO PUL, kadry pedagogicznej oraz
pracowników, prezes PUL−u Tadeusz
Kaczyński uhonorował dyplomami
czworo pracowników, którzy poświę−
cili 15 lat w służbie pokoleń Płockie−
go Uniwersytetu Ludowego. Następ−
nie dyrektor I LO PUL – Stanisław
Chrząszczewski dokonał podsumo−
wania całego roku szkolnego
2006/2007, przedstawił plany na

przyszły rok, wręczył wyróżniającym
się uczniom nagrody. 

Był to trudny rok dla liceum. Po raz
pierwszy w naszej szkole odbył się
egzamin dojrzałości, lecz wyniki roz−
wiały nasze obawy, gdyż matury nie
zdało tylko dwóch absolwentów. Po
części oficjalnej uczniowie pod kie−
rownictwem nauczyciela wychowania
fizycznego – p. K. Popławskiego, za−
prezentowali część artystyczną, która
swoją treścią rozbawiła obecnych.

Liceum nasze cieszy się dużą po−
pularnością i planowana liczba ucz−
niów w roku szkolnym 2007/2008
wyniesie około 180 osób. W związku
z takim zainteresowaniem, PUL uru−
chomił Gimnazjum. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych, są
jeszcze wolne miejsca. M. Zombirt

Pierwsi maturzyści

15−letni Adrian „Brian” Kowalski
z Płocka został po raz drugi stypendystą
konkursu dla uczniów romskich, szcze−
gólnie uzdolnionych. Konkurs realizo−
wany jest w ramach Programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi−
nistracji we współpracy ze Stowarzysze−
niem Centrum Doradztwa i Informacji
dla Romów. Do MSWiA wpłynęło
w tym roku 126 zgłoszeń z całej Polski.
Do ścisłego finału weszły 22 osoby.
Walczyli o stypendia o wartości do 2.500
zł i wyróżnienia o wartości do 1.000 zł. 

Brian zagrał dwa czardasze przed
komisją konkursową, w której zasia−
dał m.in. Krzesimir Dębski i zdobył
jedną z dwóch pierwszych nagród. 

O te stypendia ubiegać się mogą
dzieci i młodzież pochodzenia rom−
skiego, którzy interesują się nauka−
mi ścisłymi i humanistycznymi,
tworzą (poezja, proza), mają zdolno−
ści aktorskie, cyrkowe lub plastycz−
ne, grają na instrumentach lub śpie−
wają, są dobre w sporcie. Ważne jest
też, czy chcą doskonalić swoje
umiejętności i wykorzystywać
w przyszłości swoje uzdolnienia.
Adrian Kowalski “Brian” – syn Zbi−
gniewa Kowalskiego – jest najmłod−
szym członkiem zespołu “Romen”,
uczniem szkoły podstawowej marzą−
cym, by pójść śladami ojca i starsze−
go brata “Krystiano”. Na skrzypcach
gra od 3 lat. (rł)

Czardaszem po stypendium
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Projekt „Magnetosfera”, czyli IZRAEL po reaktywacji w legendarnym składzie. Znów usły−
szeliśmy „Biada, biada”, „Ludzie Babilonu”, „Duchową rewolucję” i „Wolny naród”

Mimo kiepskiej pogody fani (głównie spoza Płocka) dopisali. Na scenie EASY STAR
ALL−STARS, a po bokach sceny lwy – symbol i maskotki Reggaelandu

„Płonie, płonie Babilon! cieszą się wier−
ni, radośnie dzwonią dzwony, bo gloria
w Babilonie” – śpiewał falujący na nadwi−
ślańskiej plaży tłum fanów wraz z grupą
IZRAEL. To był jeden z trzech najważ−
niejszych, obok występów jamajskich
Mystic Revaltion of Rastafari i T.OK.,
koncertów tegorocznego Reggaelandu.
Dla kilkunastu tysięcy fanów zebranych
na plaży pomiędzy Tumskim Wzgórzem
a Wisłą nie straszna była ani niska tempe−
ratura, ani wiatr, ani deszcz. Na szczęście
przestawał padać podczas tych najważ−
niejszych koncertów, a na niebie często
pojawiała się wielokolorowa tęcza. Co,
prawda z ulotkowego hasła „Jamajka na
nadwiślańskiej plaży” została tylko plaża,
ale nie o to chodziło. Liczyła się dobra za−
bawa i muzyka, a tej nie brakowało. 

Wielowątkowość muzyki reggae była
widoczna w doborze gwiazd i zespołów
tegorocznego Reggaelandu. Starzy fani,
pamiętający jeszcze Jarocin czy „Rób
reggae”, ze wzruszeniem słuchali Magne−
tosfery, czyli wspomnianego Izreala i ko−
rzennego Mystic. Młodsi doskonale ba−
wili się przy gwiazdach reggae ostatnich
lat – Vavamuffin, Paprika Korps czy
Wszystkie Wschody Słońca oraz w na−
miocie soundsystemowym. Nawet ci, któ−
rych reggae czy ragga nie kręci z zacieka−
wianiem wysłuchali Easy Star All−Stars

w ich projekcie „Dub Side of the Moon”. 
Dla wielbicieli tańca i dancehallu

szaleństwo zaczęło się podczas ostat−
niego występu gwiazdy festiwalu, czy−
li T.OK. (Jamajka). 

Dwudniowa impreza przeszła do hi−
storii, ale zapisała się dobrze w pamię−
ci fanów. 

Brawa należą się organizatorom za
oprawę graficzną i wizualną festiwalu;
począwszy od plakatów, ulotek, identy−

fikatorów, po reflektory oświetlające
wzgórze i światła na scenie (oczywiście
w trzech kolorach: czerwony, żółtym
i zielonym) i wizualizacja na dwóch
ekranach oraz repliki płockich lwów.

Dobre przygotowanie i przeprowa−
dzenie festiwalu cieszy tym bardziej, że
od początku do końca całą pracę wyko−
nał zespół Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki. Do zobaczenia za rok. (rł)

Fot. Krzysztof Kaliński

Warto było usłyszeć „Wolny naród”, „Biada, biada” czy floydowskie „On the road” i „Money” w rytmie reggae
na nadwiślańskiej plaży – II edycja Reggaelandu była ważnym wydarzeniem

Radośnie dzwonią dzwony

Mistyczny i korzenny wieczór z Mystic Revelation of Rastafari z Jamajki. To ich pier−
wszy i ostatni występ w Polsce. Płock, obok Paryża i Nicei znalazł się na mapie ostat−
niej trasy koncertowej „strażników tradycji i filozofii reggae” – jak pisze o nich pra−
sa. Panowie kończą już z koncertowaniem ze względu na swój podeszły wiek.

Publiczność skakała i skandowała
„T.OK.” – nazwę jamajskiego zespołu,
który wystąpił na zakończenie festiwalu.
Pod sceną była chyba najwięcej ludzi od
początku festiwalu

Pole namiotowe, już w trakcie imprezy,
trzeba było kilkakrotnie powiększać

O Forum Romskim czytaj na stronie 19

CYGAŃSKA NOC
fot. Krzysztof Kaliński

Zespół Tabor

Zespół Romafest Gypsy Ensemble z Rumunii
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Województwo mazowieckie
położone jest w środkowo−
wschodniej części Polski

i graniczy z 6 województwami: na za−
chodzie z łódzkim i kujawsko−pomor−
skim, na północy z warmińsko−mazur−
skim, na wschodzie z podlaskim i lu−
belskim, na południu ze świętokrzy−
skim. W 2006 r. województwo mazo−
wieckie obejmowało obszar o po−
wierzchni 35558 km2, co stanowiło
11,4% powierzchni kraju. W grani−
cach administracyjnych województwa
funkcjonowało 37 powiatów i 5 miast
na prawach powiatu, 35 gmin miej−
skich, 229 gmin wiejskich i 50 gmin
miejsko−wiejskich. W porównaniu
z poprzednim rokiem liczba jednostek
na poszczególnych poziomach podzia−
łu terytorialnego województwa nie
zmieniła się. 

Według Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do celów statystycz−
nych (NTS) województwo mazowiec−
kie, obok łódzkiego, wchodzi w skład
regionu centralnego i podzielone jest
na 5 podregionów: ciechanowsko−
płocki, ostrołęcko−siedlecki, warszaw−
ski, radomski i miasto Warszawa. Po−
dregion miasto Warszawa obejmuje
swoim zasięgiem stolicę województwa
i kraju.

Dane o powierzchni jednostek po−
działu terytorialnego według stanu
w dniu 01.01.2006 r. w znacznym
stopniu różnią się od wykazanych we−
dług stanu w dniu 01.01.2005 r., po−
nieważ po raz pierwszy ustalone zosta−
ły dokładniejszą metodą, opartą o ak−
tualne dane komputerowej bazy Pań−
stwowego Rejestru Granic. Opracowa−
nie danych nową metodą spowodowa−
ło, że w stosunku do 2005 r. nastąpiły
zmiany powierzchni prawie wszyst−
kich jednostek podziału terytorialnego
na poszczególnych poziomach, tj.
gmin, powiatów i województw oraz
jednostek nomenklatury NTS. Uległa
również zmniejszeniu ogólna powierz−
chnia Polski.

Stan i rozmieszczenie ludności

W województwie mazowieckim,
według stanu w końcu 2006 r., za−
mieszkiwało 5171,7 tys. osób, co sta−
nowiło 13,6% ogółu ludności Polski.
W miastach mieszkało 3346,7 tys.
osób, tj. 14,3% miejskiej ludności kra−
ju, a na wsi 1825,0 tys. – 12,4% ogółu
ludności wiejskiej. Stan ludności wo−
jewództwa ukształtowany został przez
dodatni przyrost naturalny, dodatnie
saldo migracji wewnętrznych i zagra−
nicznych na pobyt stały oraz ujemną
różnicę między saldami migracji osób,
meldujących się na pobyt czasowy.
Przyrost rzeczywisty był wyższy od
ubiegłorocznego o 21,1%, a od noto−
wanego w 2001 r. o 171,5%. 

Udział ludności miast w ogólnej
liczbie ludności województwa wyniósł
64,7% (struktura taka utrzymuje się od
dłuższego czasu). Największe miasto
regionu – Warszawa liczyło 1702,1
tys. ludności, tj. 32,9% ogółu ludności
województwa i 50,9% ogółu ludności
miast. 

Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób
przypadająca na 1 km2 wynosiła
w 2006 r. 145 osób; wyższa była

w miastach (1553 osoby) niż na wsi
(55 osób). Najbardziej zaludnione by−
ły miasta na prawach powiatu (od
3291 osób/km2 w m.st. Warszawie do
1445 osób/km2 w Płocku) i powiaty
należące do podregionu warszawskie−
go (średnio 168 osób na 1 km2). Naj−
mniejsze zagęszczenie ludności odno−
towano w powiecie ostrołęckim w po−
dregionie ostrołęcko−siedleckim (40
osób/km2).

Struktura ludności

Struktura ludności według płci cha−
rakteryzuje się liczebną przewagą ko−
biet. W 2006 r. kobiety stanowiły
52,1% ogółu ludności województwa
(w 2000 r. 51,9%). W miastach udział
ten był wyższy i wynosił 53,2%, a na
wsi niższy – 50,1%. 

Relacje obydwu płci i nadwyżki jed−
nej nad drugą zmieniają swe wartości
wraz z postępującą zmianą wieku lud−
ności. Chłopców rodzi się więcej niż
dziewczynek, a porządek wymierania
powoduje powolne wyrównywanie się
dysproporcji. W 2006 r. w wojewódz−
twie mazowieckim nadwyżka męż−
czyzn nad liczbą kobiet występowała
w większości roczników poniżej 43.
roku życia (za wyjątkiem ludności
w grupie wieku 29–33 lata, gdzie rela−
cja była odwrotna). W rocznikach star−
szych istniała nadwyżka liczby kobiet
nad mężczyznami. 

Współczynnik feminizacji (liczba
kobiet przypadająca na 100 męż−
czyzn) jest wyraźnie zróżnicowany
w podziale na miasta i wieś. W mia−
stach przewaga liczby kobiet nad
mężczyznami występowała już
wśród ludności powyżej 23. roku ży−
cia (za wyjątkiem ludności w wieku
36 i 37 lat, gdzie relacja była odwrot−
na), natomiast na terenach wiejskich
powyżej 57. roku życia.

Rezultatem dokonujących się prze−
mian demograficznych jest gwałtowne
zmniejszanie się liczby dzieci i mło−
dzieży w wieku do 17 lat (w wieku
przedprodukcyjnym). Ich udział

w ogólnej liczbie ludności obniżył się
do 19,3% z 22,8% w 2000 r.; dzieci
w wieku poniżej 15 lat stanowiły
15,4% populacji, wobec prawie 18%
w 2000 r. W miastach ludność w wie−
ku przedprodukcyjnym stanowiła
17,3% ogółu ludności miejskiej, a na
wsi 23,0% ogółu tej populacji, co
świadczy o większej dzietności kobiet
na terenach wiejskich. 

Obserwowany jest także dalszy
wzrost liczby osób w wieku poproduk−
cyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, ko−

biety 60 lat i więcej). Odsetek tej gru−
py ludności wyniósł w 2006 r. 17%
i zwiększył się w porównaniu z 2000 r.
o 0,6 pkt %. Zmniejszanie się udziału
roczników młodszych i zwiększanie
się udziału roczników starszych odz−
wierciedla proces starzenia się ludno−
ści. W 2006 r. współczynnik starości,
określający udział osób starszych (ra−
zem mężczyźni i kobiety w wieku 65
lat i więcej) w ogólnej liczbie ludności
wyniósł 14,6% wobec 13,9%
w 2000 r. 

Ludność w wieku produkcyjnym
(mężczyźni – 18–64 lata, kobiety 18–
59 lat) stanowi potencjalne zasoby
pracy. Odsetek ludności w wieku zdol−
ności do pracy wyniósł w 2006 r.
63,7% wobec 60,7% w 2000 r.; znacz−
nie zwiększył się udział ludności
w wieku niemobilnym (w wieku po−
wyżej 44. roku życia) – o 2,6 pkt %,
natomiast udział ludności w wieku
mobilnym (18– 44 lata) wzrósł – o 0,4
pkt %. Należy jednak zaznaczyć, że
wśród osób w wieku produkcyjnym
udział tych, będących w wieku mobil−
nym, stanowił 62,2%, a osób w wieku
niemobilnym 37,8%.

W 2006 r. na 100 osób w wieku pro−
dukcyjnym przypadało 57 osób w wie−
ku nieprodukcyjnym, tj. 30 osób
w wieku do 17 lat i prawie 27 osób
w wieku poprodukcyjnym (w 2000 r.
odpowiednio 38 i 27).

Prognozy

Zgodnie z założeniami długookreso−
wej prognozy ludności w wojewódz−
twie mazowieckim w 2030 r. będzie
zamieszkiwało 5070,7 tys. osób, tj.
o 2,0% mniej niż w 2006 r. Proporcje
według płci nie zmienią się, kobiety
będą stanowiły około 51,8% ogółu po−
pulacji. Ubytek ludności dotknie prze−

de wszystkim miasta. Przewiduje się,
że do 2030 r., liczba ludności w mia−
stach, w stosunku do stanu obecnego,
zmniejszy się o 196 tys. osób (o 5,9%),
a na wsi wzrośnie o 95 tys. osób (o
5,2%).

W okresie do 2030 r. nastąpi istotne
przesunięcie w proporcjach między
ludnością w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjnym. W stosunku do da−
nych rzeczywistych z 2006 r., liczba
ludności w wieku produkcyjnym
zmniejszy się o 330,8 tys. osób (o

10,0%), a w wieku poprodukcyjnym
wzrośnie o 474,1 tys. osób (o 54,0%).
Liczba dzieci i młodzieży w omawia−
nym okresie zmniejszy się o 244,3 tys.
(o 24,4%).

Małżeństwa

W 2006 r. w województwie mazo−
wieckim zostało zawartych 29,8 tys.
związków małżeńskich, tj. o 2,1 tys. (o
7,5%) więcej niż przed rokiem, a ich
natężenie (liczba małżeństw na 1000
ludności) wzrosło do 5,78 wobec 5,40

w roku 2005. Małżeństwa zarejestro−
wane w miastach stanowiły 63,6%
ogółu małżeństw, jednak częstość za−
wierania małżeństw w miastach była
nieznacznie niższa niż na wsi. Wskaź−
nik natężenia małżeństw w miastach
wyniósł 5,70, a na wsi 5,94. 

Około 71% prawnie zawieranych
małżeństw stanowiły małżeństwa
wyznaniowe, tj. zawarte w kościołach
i jednocześnie zarejestrowane w urzę−
dach stanu cywilnego.

W 2006 r. nowożeńcy najczęściej
wstępowali w związki małżeńskie bę−
dąc w wieku 20–29 lat (74,9% kobiet
i 67,7% mężczyzn), przy czym kobie−
ty w wieku 20–24 lata (38,8%), a męż−
czyźni w wieku 25–29 lat (44,5%).
Odsetek kobiet wstępujących w związ−
ki małżeńskie w wieku 20–24 lata
w porównaniu z 2000 r. zmniejszył się
o 12,1 pkt %, natomiast zwiększył się
udział kobiet w wieku 25–29 lat (o
13,2 pkt %) i w wieku 30–34 lata (o
5,6 pkt). Podobnie wśród nowożeńców
płci męskiej – odsetek mężczyzn
w wieku 20–24 lata zmniejszył się
o 14,9 pkt %, w wieku 25–29 lat zwię−
kszył się o 9 pkt, a w wieku 30–34 la−
ta o 7 pkt. W 2006 r. nowożeńcy
w wieku poniżej 20 lat stanowili
wśród kobiet 5,3%, a wśród mężczyzn
0,9% (w 2000 r. odpowiednio 11,0%
i 2,3%). Najmniej związków małżeń−
skich zawieranych było przez osoby
wieku 55–59 lat (podobnie jak
w 2000 r.). 

Wiek środkowy (mediana) kobiet
i mężczyzn wstępujących w związki
małżeńskie wynosił w 2006 r. odpo−
wiednio 25,6 i 27,6. Oznacza to, że
połowa omawianych populacji w mo−
mencie zawierania związku małżeń−
skiego miała mniej lat niż wyznaczo−
ny wiek środkowy, a druga połowa
więcej. W porównaniu z 2000 r. me−
diana wieku zarówno dla mężczyzn,
jak i kobiet zwiększyła się o 1,7 lat.
W podziale na miasta i wieś mediana
dla kobiet wynosiła odpowiednio
26,5 i 24,0 (w 2000 r. odpowiednio
24,6 i 22,7), a dla mężczyzn 28,3
i 26,5 (w 2000 r. – 26,4 i 25,2). 

W 2006 r. wśród mężczyzn wstę−
pujących w związki małżeńskie
88,2% stanowili kawalerowie, 10,1%
– rozwiedzeni, a 1,7% – wdowcy.
Dla kobiet struktura według stanu cy−
wilnego wyglądała podobnie: 89,6%
stanowiły panny, 8,4% – rozwiedzio−
ne i 1,9% – wdowy. Małżeństwa

Mazowieckie
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pierwsze, czyli panien z kawalerami
stanowiły 84,3% ogółu. 

Prawnie orzeczone separacje to no−
we zjawisko demograficzne objęte
obserwacją od 2000 r. W wojewódz−
twie mazowieckim ich liczba zwię−
kszała się z roku na rok: o ile
w 2000 r. orzeczono 152 separacje,
a w 2004 r. – 650, to w 2005 r. już –
1422. W 2006 r. odnotowano mniej−
szą niż przed rokiem liczbę orzeczo−
nych separacji. Separacje orzeczone
wobec małżeństw mieszkających

w miastach stanowiły 67,6% ogółu.
Wskaźnik natężenia separacji (liczba
separacji na 100 tys. ludności) wyż−
szy był w miastach (21,6) niż na wsi
(18,8), odwrotnie niż to miało miejsce
w roku poprzednim (odpowiednio
26,4 i 30,0). Separacje z powództwa
żony stanowiły 84,8% ogółu orzeczo−
nych (w 2000 r. – 64,5%). 

Najwięcej separacji orzeczono wo−
bec małżeństw, w których oboje par−
tnerzy zawierali związek małżeński,
będąc w wieku 20–24 lata (33,5%),
natomiast rozpatrując separacje we−
dług wieku małżonków w momencie
wniesienia powództwa, najwięcej se−
paracji orzeczono wobec par, będą−
cych w wieku 40–49 lat (25,6%). 

W 2006 r. 71% separowanych mał−
żeństw miało na utrzymaniu małolet−
nie dzieci (będące w wieku poniżej 18
lat), wśród nich 41,2% posiadało jedno
dziecko, a 33,4% – dwoje. Sprawowa−
nie władzy rodzicielskiej sądy najczę−
ściej powierzały wyłącznie matce
(49,5% przypadków), a w następnej
kolejności obojgu rodzicom (48,4%).
W 10 przypadkach (1,3%) władzę po−
wierzono ojcu.

W 2006 r. na zgodny wniosek stron
sądy zniosły separacje 20 małżeństw.

W 2006 r. w województwie mazo−
wieckim z powodu zgonu współmał−
żonka lub rozwodu zostało rozwiąza−
nych 31,8 tys. małżeństw. Oznacza to,
że rozpadło się więcej małżeństw niż
zostało zawartych. Najczęstszą przy−
czyną rozpadu małżeństwa jest śmierć
współmałżonka; w 2006 r. – 69,3%
przypadków, przy czym z powodu
śmierci męża 51,4%. 

Rozwody

Rozwód jest drugą z kolei przyczy−
ną rozpadu zawartych w świetle pra−
wa związków małżeńskich. W woje−
wództwie mazowieckim w 2006 r. są−
dy orzekły 9,8 tys. rozwodów, tj.
o 14,6% więcej niż przed rokiem i o
70,3% więcej niż w 2000 r. Natężenie
rozwodów (liczba rozwodów na 1000
ludności) wzrosło z 1,12 w 2000 r. do
1,89 w 2006 r. W miastach rozwody
orzeczone stanowiły prawie 82%
ogółu, a wskaźnik natężenia wyniósł
2,40. Na wsi wskaźnik natężenia roz−
wodów był ponad dwukrotnie mniej−
szy i wyniósł 0,97. 

Najczęściej rozwodziły się małżeń−
stwa, w których oboje partnerzy w mo−
mencie zawarcia związku byli w wie−

ku 20–24 lata (30,6%), natomiast roz−
patrując rozwody według wieku mał−
żonków w momencie wniesienia po−
wództwa, najwięcej rozwodów orze−
czono wobec par, będących w grupie
wieku 40–49 lat (16,7%), a następnie
w grupie 30–34 lata (10,1%) i 25–29
lat (9,2%). 

Spośród rozwiedzionych w 2006 r.
małżeństw 5,8 tys. miało na utrzyma−
niu 8,5 tys. małoletnich dzieci (mał−
żeństwa z jednym dzieckiem stanowi−
ły 64,4%). Najwięcej dzieci z rozwie−

dzionych rodzin było w wieku 7–15 lat
(56,8%), natomiast dzieci w wieku
0–2 lata stanowiły 11,0%. Sprawowa−
nie władzy rodzicielskiej sąd najczę−
ściej powierzał obojgu rodzicom
(66,9% przypadków), a w drugiej ko−

lejności wyłącznie matce (30,4%). 
W województwie mazowieckim

w 2006 r. 69,4% rozwiązanych przez
rozwód małżeństw nastąpiło na wnio−
sek żony. Większość małżeństw zosta−
ła rozwiązana bez orzekania o winie –
73,1%, natomiast rozwody orzeczone
z winy męża stanowiły 20,7% ogółu.
Główne przyczyny rozkładu pożycia
małżeńskiego (wyłącznie oraz w po−
wiązaniu z inną przyczyną) to nie−
zgodność charakterów (w 2006 r. –
42,5%), nadużywanie alkoholu
(21,4%) oraz niedochowanie wierno−
ści małżeńskiej (19,1%).

Urodzenia 

W 2006 r. w województwie mazo−
wieckim zarejestrowano 52,8 tys. uro−
dzeń żywych, z czego chłopcy stano−
wili 51,3%. Liczba urodzeń żywych
w porównaniu z 2000 r. była większa
o 4,6 tys. (o 9,6%), a w porównaniu
z 2005 r. o 2,8 tys. (o 5,6%). W 2006 r.
wskaźnik natężenia urodzeń (liczba
urodzeń żywych na 1000 ludności)
wyniósł 10,24 (w 2005 r. 9,73). Zwię−
kszenie się liczby urodzeń dotyczy za−
równo rodzin zamieszkałych w mia−
stach, jak i na wsi – z niewielką prze−
wagą ludności miejskiej, gdzie współ−
czynnik urodzeń przyjął wartość 10,25
(na wsi 10,23). 

Zdecydowana większość dzieci
(85,4% w 2006 r.) rodzi się w rodzi−
nach tworzonych przez prawnie za−
warte związki małżeńskie. Odsetek
urodzeń pozamałżeńskich zwiększył
się w porównaniu z 2005 r. o 0,6 pkt
% (w miastach o 0,1 pkt, a na wsi
o 1,4 pkt).

Urodzenia uzależnione są od liczby
potencjalnych matek, to znaczy ko−
biet w wieku rozrodczym oraz od ich
płodności określanej częstością uro−

dzeń. Za okres prokreacyjny kobiet
przyjmowany jest przedział wieku
15–49 lat. W 2006 r. współczynnik
płodności przyjął wartość 40,36, co
oznacza, że na 1000 kobiet w wieku
rozrodczym przypadało około 40
urodzeń żywych (w 2000 r. – 36,
w 2005 r. – 38). W miastach współ−
czynnik ten był niższy – 39,49, a na
wsi wyższy – 42,06. W porównaniu
z 2000 i 2005 rokiem współczynnik
płodności w miastach zwiększył się
odpowiednio o 8,62 pkt i o 2,59 pkt,
natomiast na wsi odpowiednio
zmniejszył się o 5,51 pkt i zwiększył
się o 1,69 pkt. 

Najwyższą płodnością charaktery−
zują się kobiety w wieku 25–29 lat.
Wiek środkowy matek (mediana), któ−
re urodziły dziecko w 2006 r. wyniósł
28,4 lat. Mediana wieku kobiet rodzą−
cych pierwsze dziecko wyniosła –
26,6; dla kobiet z wyższym wykształ−
ceniem – 28,5, zaś z wykształceniem
podstawowym – 20,9. Urodzenia

z matek nastoletnich stanowiły 3,8%
ogółu żywych urodzeń, natomiast
z matek mających 35 lat i więcej –
9,8%. 

Zgony

W województwie mazowieckim
w 2006 r. zmarło 52,1 tys. osób, tj.
o 0,7% więcej niż rok wcześniej i o
0,1% więcej niż w 2000 r. Odsetek
zgonów zarejestrowanych w miastach
wyniósł 62% (przed rokiem 62,1%,
a w 2000 r. – 61,7%). Współczynnik
natężenia zgonów (liczba zgonów na
1000 ludności) wyniósł 10,11, przy
czym w miastach był niższy (9,71) niż
na wsi (10,82). 

W ogólnej liczbie osób zmarłych
53,1% stanowili mężczyźni (w mia−
stach – 51,7%, na wsi – 55,3%). Na
przestrzeni lat odsetek ten zwiększa
się, co jest związane ze znaczną na−
dumieralnością mężczyzn, widoczną
już w okresie niemowlęcym. Porów−
nując struktury zgonów mężczyzn
i kobiet, można stwierdzić, że w każ−
dej grupie wieku znacznie wyższe są
współczynniki udziału mężczyzn.
Większa umieralność kobiet w wieku
75 lat i więcej od umieralności rów−
nych im wiekiem mężczyzn wynika
z faktu, że niewielu z mężczyzn do−
żywa tego wieku. W 2006 r. 61,2%
mężczyzn i 34,6% kobiet zmarło nie
osiągając wieku 75 lat (a więc w wie−
ku do 74 lat).

Główną przyczyną zgonów są cho−
roby układu krążenia i nowotwory.
W 2005 r. stanowiły one odpowied−
nio 42,6% i 25,1% ogółu zgonów.
Wśród kobiet choroby układu krąże−
nia były przyczyną 49,4% zgonów,
a wśród mężczyzn – 36,6%; na no−
wotwory częściej umierają mężczyź−
ni (26,5%) niż kobiety (23,5%).

W porównaniu z 2000 r. liczba zgo−
nów z powodu chorób układu krąże−
nia zmniejszyła się, odnotowano na−
tomiast większą liczbę zgonów po−
wodowanych chorobami nowotwo−
rowymi. 

W 2006 r. w województwie mazo−
wieckim zarejestrowano 263 zgony
niemowląt (dzieci poniżej 1. roku ży−
cia); stanowiły one 0,5% ogółu zgo−
nów. Odsetek zgonów niemowląt za−
rejestrowanych w miastach wyniósł
62,4%. Zgony chłopców stanowiły
52,5% ogółu zgonów niemowląt;
w miastach – 54,3%, na wsi – 49,5%.
Współczynnik natężenia zgonów nie−
mowląt (liczba zgonów na 1000 uro−
dzeń żywych) wyniósł 4,98. W mia−
stach współczynnik ten był znacznie
niższy niż na wsi i wyniósł 4,81 wobec
5,30 na wsi.

Najczęstszą przyczyną zgonów
niemowląt (49,5% w 2005 r.) są sta−
ny chorobowe powstające w okresie
okołoporodowym, czyli w późnym
okresie trwania ciąży matki oraz
w ciągu pierwszych 6 dni życia no−
worodka. W 2006 r. z ogółu zmar−
łych niemowląt 75,3% umarło w wie−
ku noworodkowym, czyli w wieku
poniżej 4 tygodni (poniżej 28 dni);
58,6% w ciągu pierwszego tygodnia
życia, a 16,7% przed ukończeniem
pierwszego miesiąca życia. 

Reprodukcja ludności

Poziom reprodukcji ludności nie
gwarantuje prostej zastępowalności
pokoleń, tj. kiedy na 1 kobietę 
w wieku 15–49 lat przypada średnio 2
dzieci (optymalny współczynnik dziet−
ności wynosi od 2,10 do 2,15 urodzeń
dzieci). W 2006 r. w województwie
mazowieckim współczynnik dzietno−
ści wyniósł 1,314 (wobec 1,327
w 2000 r. i 1,261 w 2005 r.). Na dziet−
ność kobiet w istotnym stopniu wpły−
wa liczba zawieranych związków mał−
żeńskich. 

W wyniku większej liczby urodzeń
niż zgonów współczynnik dynamiki
demograficznej (liczba urodzeń na 1
zgon) w 2006 r. ukształtował się na
poziomie 1,013 (w miastach – 1,055,
na wsi – 0,945) i był wyższy od no−
towanego w 2000 r. (0,925). Rok
2006 był pierwszym od kilku lat,
w którym w województwie mazo−
wieckim przyrost naturalny był do−
datni. Korzystne zmiany w jego na−
tężeniu, liczonym na 1000 ludności,
obserwowane są od pewnego czasu.
O ile w 2000 r. wskaźnik natężenia
przyrostu naturalnego był na pozio−
mie minus 0,77, a w 2003 r. osiągnął
wartość minus 1,16, to w 2005 r. wy−
niósł minus 0,34, a w 2006 r. plus
0,13. W miastach po raz drugi od kil−
kunastu lat odnotowano dodatni
przyrost naturalny – wskaźnik natę−
żenia przyrostu naturalnego
w 2006 r. wyniósł plus 0,54 (w
2005 r. plus 0,01). Na wsi od 1999 r.
(za wyjątkiem 2000 r.) utrzymuje się
ujemny przyrost naturalny – wskaź−
nik natężenia przyrostu naturalnego
w 2006 r. wyniósł minus 0,60.

Opracowanie: Wydział Analiz Urzędu
Statystycznego w Warszawie

w liczbach
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W poprzednim numerze „SP” obiecaliśmy, że powrócimy jeszcze do festiwa−
lu „Cinemagic”, przypomnimy gości, anegdoty i opowieści przez nich opowie−
dziane, co niniejszym czynimy. 

II Festiwal Zawodów Filmowych w Płocku odbył się w dniach 22 – 24
czerwca. Program obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, pokazów, spotkań
i koncert Anji Garbarek. Kulminacyjnym wydarzeniem był Benefis 60 lat
pracy twórczej Gustawa Holoubka. Gratulacje i życzenie składali zaproszeni
goście i przyjaciele. W imieniu mieszkańców i władz miasta życzenia na
wielkim czerpanym papierze złożył na ręce jubilata zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński. 

Jednym z głównych sponsorów Cinemagic był PKN Orlen.

GUSTAW HOLOUBEK 
O Płocku: Jestem tu po raz pierwszy (brawa). I od razu kiedy tylko wjechałem

w mury tego miasta przypomniała mi się wasza historia. Jak dawno temu Płock
błyszczał na mapie Polski. Był jednym z tworzących całą cywilizację i kulturę na−
szego narodu. Był starszy nawet od mojego Krakowa. To zdumiewające.

O kelnerce: Jest taka kelnereczka w „Czytelniku” w Warszawie. Bardzo mło−
da, żywa, inteligentna i wyraźnie utalentowana dziewczyna. I ja mówię do niej,
od czasu do czasu, głupstwa, zaczepiam ją. Któregoś dnia powiadam: „Justysiu,
powiedz mi, czy ja ciebie molestuję seksualnie?” A ona odpowiada: „Pan mnie
nie, ale ja pana tak.”

O swoim wyglądzie: Kiedy wychodziłem kiedyś z „Czytelnika” zaczepiła mnie
kobieta i powiada: ”Panie Holoubek, talent talentem, ale wyglądać także trzeba.”

KRZYSZTOF FUS, pomysłodawca Cinemgic, kaskader, który dublował
m.in. Zofię Merle, Igę Cembrzyńską, był lwem „W pustyni i w puszczy” oraz dwa
razy krokodylem 

O strachu: To jest niepopularne co powiem, ale nie bałem się nigdy. Podob−
no tylko idiota się nie boi, ale czy chcielibyście lecieć z pilotem, który się boi?
Bo ja nie. 

O swojej urodzie i matczynej miłości: To, że jestem taki piękny to zasługa
mojej mamy, ponieważ w tym paleniu, które oglądaliście na ekranie, gdzie ko−
ziołkowałem zapalony jak ognista kula, straciłem twarz. I moja mama ulitowała
się i dała mi skórę spod lewej piersi. 

ZOFIA MERLE, popularna i wszechstronnie utalentowana aktorka, która
popularność zyskała dzięki doskonałym rolom komediowym, przede wszystkim
w filmach St. Barei. Mistrzyni ról drugoplanowych. Obecnie możemy podziwiać
ją w serialu „Na dobre i na złe” i w „Klanie”.

O współpracy z Tymem: Myśmy razem dorastali w teatrze studenckim. Poza
tym, Tym jest rodziną. No to musi coś od czasu do czasu dla mnie napisać. Ale
bez żartów, czy naprawdę ktoś potrafi pisać lepiej i śmiesznej? On pisze tak
śmiesznie, że jak dostaję nowy tekst to najpierw muszę się śmiać dwie godziny,
dopiero możemy przystępować do roboty.

O tuszy: Pojechałam z mężem do supermarketu. Wracam pod domu. We−
szłam połową ciała do samochodu, żeby wyjąć zakupy i zanieść do domu. Przed
samochodem zatrzymała się jakaś pani i bardzo uważnie mi się przyglądała. Kie−
dy wylazłam i trzepnęłam drzwiami ona mówi: „Tak się pani przyglądam, tak się
pani przyglądam i wie pani co ja sobie myślę? Oni zawsze pani każą grać takie
grube baby, a przecież pani wcale nie jest taka gruba.

Spod kościoła: Po mszy podeszła do mnie pani – jeszcze starsza ode mnie, drob−
niutka, niska – złapała mnie za rękę i mówi: „Oj, kochana! Dobrze, że cię słyszę!
Czekaj! Hela! Hela! Chodź no tu! Kochana czekaj! Bo tam stoi moja córka z wnu−
czkami, one muszą ciebie zobaczyć...” Ja stałam nad nią, dziękowałam, a ona mó−
wi dalej: „Dziecko drogie! To nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że jak ty do mnie
mówisz z telewizora to ja wszystko słyszę, rozumiesz? A one mi mówią codzien−
nie, że ja jestem głucha. A dlaczego jak ty do mnie mówisz, to ja nie jestem głucha?

JAN NOWICKI, aktor, wystąpił w ponad 200 filmach, z czego trzy czwarte
uważa za gnioty. Najlepiej wspomina „Sanatorium pod klepsydrą” i „Magnata”

O amantach w kinie i kobietach w życiu: Jak się rozejrzysz po dzisiejszym
polskim kinie i zobaczysz kto jest amantem, to przecież boki można zrywać. Co to
jest amant? No, amant to jest facet, który zarówno w życiu, jak i na ekranie powi−
nien stwarzać pozory, że jest w stanie ujarzmić coś tak zdumiewającego jak kobieta
– nie tylko fizycznie, bo pornografię męsko−damską potrafi uprawiać każdy debil. 

Natomiast poznać kobietę i spróbować ją spacyfikować psychicznie, to już
pewne wyzwanie, którego nigdy się do końca nie podjąłem. Dlatego, że męż−
czyzna jest skazany na porażkę w walce z kobietą. Mężczyzna powinien wyłącz−
nie żeglować w kierunku tych kobiet, które go chcą. Po cholerę zajmować się ba−
bą, która cię nie chce, szkoda czasu. 

O filmowych anegdotach: Nasz zawód jest zajęciem dość ponurym, wyniszcza−
jącym psychicznie, męczącym fizycznie. Jest w zasadzie zawodem bardzo smutnym.
I tutaj nie ma miejsca na śmiech. Mnie się nic zabawnego nie zdarza, albo inaczej...
Wszystko co mnie otacza jest jedną wielką zabawą, ale ponurą jak jasna cholera...

O geniuszach kina i teatru: Najwspanialszą postacią jaką spotkałem, w zasa−
dzie geniuszem, był reżyser Wojciech Hass, a w aktorstwie Tadeusz Łomnicki.
Potem była wielka pusta polana, za którą ustawiali się aktorzy fotogeniczni, uta−
lentowani, itd. Łomnicki był po prostu bogiem polskiego aktorstwa, a Hass – re−
żyserem absolutnie największym, gigantycznym, o potężnej wyobraźni i szale−
nie męczącym człowiekiem. 

O serialach: Wszystkie seriale, w których ja również grywam, to są śmieci
pokazywane w telewizorze po to, żeby ktoś siedząc w kalesonach i popijając pi−
wo, rzekomo uczestniczył w jakiś problemach. A problemów tam nie ma żad−
nych. Jeżeli tam jest odbicie naszego życia, to też jest g... warte. 

O ogłupianiu: Także w kulturze robi się wszystko, żeby nasze społeczeństwo
było głupie. Zawsze było tak, że Polska była najwspanialszym narodem pod
słońcem, i najgłupszym, żałosnym społeczeństwem. 

O wózkarzu Krzysztofie Kubiaku: Na planie „Egzaminu z życia” razem ze
swoim synem siedzi Krzysztof. Nawet nie wiedziałem, że się nazywa Kubiak.
Jest wózkarzem. I ma takiego lekkiego zeza i bardzo poczciwą, świetną twarz. Ja
go przecież znam, robiliśmy masę filmów. I obserwuje go z jaką miłością on pa−
trzy na aktorów w czasie ujęcia. A jest tak skromny, że nie komentuje. On dla
mnie jest najlepszym duchem tej ekipy. Chodząc na plan tego serialu, ja gram dla
niego. Widzę, że on się na tym zna. Ten gość pracował z Wajdą, Hassem i on
wie co to znaczy dobre kino, ale on nie powie, nie powie nawet, że jest dobrze,
bo się wstydzi i boi. 

O dialogach w kinie: Jeżeli tekst jest piękny, to lepiej wchodzi do głowy. Bo wy−
chodzi nam naprzeciw. Chcemy mieć z nim miłość. A jeżeli jest głupi, to nie można
się go nauczyć na pamięć. On poniewiera naszą inteligencję. On nas kompromituje,
a trzeba się go nauczyć. „Słodzik czy cukier?” – to jest problem dzisiejszego kina. 

Echa Cinemagic
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WŁADIMIR MIEŃSZOW, ceniony rosyjski reżyser, scenarzysta i produ−
cent. Wyreżyserowany przez niego film ”Moskwa nie wierzy łzom” otrzymał
w 1981 r. Oscara dla najlepszego filmu obcojęzycznego. 

O Oskarze: Oczywiście, nie pozwolono mi polecieć do Stanów Zjednoczo−
nych. Zresztą mój film walczył o nominację z obrazami Trouffeau, Saury, Ku−
rosawy i Szabo, więc nie miałem złudzeń, że to ja będę go odbierać. Próbowa−
łem się jednak dowiedzieć z „Głosu Ameryki”, kto go dostanie? Akurat tego
dnia była próba zamachu na Reagana i Amerykańska Akademia Filmowa zde−
cydowała się przełożyć imprezę na 31 marca... czasu amerykańskiego. U nas był
wtedy 1 kwietnia. Więc kiedy dotarła do nas informacja, nikt nie uwierzył.
Wszyscy myśleli, że to Prima Aprilis. Dopiero kiedy podał to dziennik „Wrie−
mia” dotarło do nas, że to prawda. Byliśmy oszołomieni.

Oczywiście nagroda wylądowała w gabinecie Ministra Kultury. Mogłem ją
zobaczyć po wielu, wielu latach, już za pierestrojki, przy okazji jakiegoś festi−
walu. Powiedziano, że zostanie mi ona oficjalnie wręczona, ale zaraz po cere−
monii muszę ją oddać. Zwróciłem się wówczas do widowni na sali, czy móg−
łbym, choć na jeden dzień, zabrać ją do domu. Zgodzili się. Nagrodę zabrałem,
ale już nie oddałem.

TADEUSZ WILKOSZ, reżyser filmów animowanych, scenarzysta i sceno−
graf. Jest ojcem ulubionych bohaterów telewizyjnych seriali dla dzieci: „Przy−
gód misia Colargola” i „Pingwina Pik−Poka”. 

Jak powstaje lalka Colargola i Pik−poka? Cała konstrukcja jest z drucików,
które trzeba wymodelować, wyrzeźbić główkę z drzewa lub tworzywa, pokryć
białym futerkiem. Kostiumerka taką lalkę szyła od 10 do 14 dni. Średnie „zuży−
cie Colargola” to dwa Colargole na jeden, 13−minutowy odcinek. Więc tych Co−
largoli łącznie z dublerami do serii 53−odcinkowej i trzech filmów pełnometra−
żowych powstało około 130. Od tego czasu jest też światowe zainteresowanie
na tzw. repliki Colargola. Lalki pojechały już do Kanady, Stanów Zjednoczo−
nych, Norwegii i Francji. 

WłADYSłAW NEHREBECKI, polski reżyser i twórca filmów animowa−
nych, znany głównie z serialu animowanego „Bolek i Lolek” 

Do jednego, 10−minutowego odcinka „Bolka i Lolka” czy „Reksia” trzeba
wykonać ok. 8 tys. rysunków postaci. 

MICHAŁ BUKOJEMSKI, operator i reżyser filmów dokumentalnych
To był początek wojny w Czeczeni, przełom 1994/95 roku. Zdjęcia zrobione

w Budionowsku są najbardziej drastycznymi zdjęciami, jakie wykonałem. Po
prostu obserwowałem kamerą sterty zwłok. Nigdy w życiu nie sądziłem, że sam
będę wykonywał tego typu zdjęcia, jakie moi starsi koledzy wykonywali, kiedy
kończyła się II wojna światowa. To wszystko spowodowało, że zrobiłem ten
film („Wojny innych ludzi”), który stawia pytania o sens naszej pracy – dzien−
nikarzy, operatorów frontowych. Ja zwątpiłem i wtedy definitywnie zerwałem
z newsami i zacząłem robić filmy dokumentalne. 

PAWEŁ KRÓLIKOWSKI, aktor, odtwórca roli „Kusego” w serialu
„RANCZO” Chciałbym pozdrowić Grażynkę Zielińską – naszą serialową zie−
larkę i wróżkę. Wiem, że lśni w teatrze płockim. 

Na ostatnim wernisażu zorganizo−
wanym przez stowarzyszenie „Oto
ja” nie można było znaleźć życiory−
su, miejsca urodzenia, śmierci czy
pobytu artystki, której poświęcili ko−
lejną wystawę indywidualną arty−
stów z kolekcji „Oto ja”.– Świado−
mie zrezygnowaliśmy z wszelkich
zbędnych opisów, które przeszkadza−
łyby w odbiorze tej twórczości. Są
tylko słowa i obrazy – tłumaczyła
Iwona Markiewicz ze stowarzysze−
nia. Mowa o zmarłej przed sześciu
laty Barbarze Chęckiej malarce
z tzw. Płockiego Zagłębia Sztuki Na−
iwnej i Art Brut.

– Proszę uważnie wczytać się
w teksty, to prawdziwa poezja. Łatwo
ulec jej magii, ale pamiętajcie, że są
bardzo przewrotne – mówiła Beata
Jaszczak, prezes „Oto ja”, pomysło−
dawca plenerów i konkursów, pod−
czas których talent Chęckiej został
odkryty.

Twórczość Chęckiej, ta literacka
i malarska, ucieka od wszelkich sche−
matów, zaskakuje, uwodzi, kokietu−
je, bawi, np. na bardzo pogodnym
obrazie, w żółtych tonacjach pojawia
się ledwo widoczny napis „zły to ja”
albo w tekstach: „To jest para, ale
prawdopodobnie, nieznanych sobie
w ogóle”, „Piszemy podanie o przy−
jęcie, mnie do domu obłąkanych,
i dzieci zupełnie samotnych”. 

Wystawę można było oglądać
w salach Towarzystwa Naukowego
Płockiego do połowy lipca. Była to
kolejna indywidualna ekspozycja
zorganizowana przez Stowarzyszenie
Edukacyjno−Artystyczne „Oto Ja”,
dofinansowana ze środków Urzędu
Miasta Płocka. Cykl wystaw ma na
celu prezentację płockiej kolekcji
sztuki naiwnej i najważniejszych jej
twórców. 

Więcej o stowarzyszeniu i twór−
cach na www.otoja.art.pl. (rł)

Chęcka w TNP

Strona z katalogu do wystawy 

Płocka ENERGA rozpoczyna ak−
cję malowania techniką graffiti sta−
cji transformatorowych na płockich
osiedlach. W tym roku na 14 budyn−
kach zostaną odwzorowane między
innymi projekty młodych ludzi, któ−
rzy odpowiedzieli na konkurs zorga−
nizowany w czerwcu przy współpra−
cy z Funduszem Lokalnym Ziemi
Płockiej „Młodzi Razem”. Zachęca−
my mieszkańców do typowania lo−
kalizacji ubarwiania stacji. Na pro−
pozycje czekamy pod adresem pro−
mocja@plock.energa.pl.

Budynki stacji transformatoro−
wych są wtopione w prawie każdą
część miejskiego krajobrazu. Teraz
zostaną wykorzystane do wprowa−
dzenia nowego, artystycznego kli−
matu. Tematyka obrazów przedsta−
wiać będzie przyjazny, kolorowy
świat energii. Zachowany zostanie
także akcent bezpieczeństwa – na
ścianie z drzwiami dodatkowo
wkomponowany zostanie znak

ostrzegawczy, przypominający, że
nadal jest to urządzenie elektryczne,
do którego pod żadnym pozorem nie
wolno wchodzić. Graffiti na stacjach
wykonywał będzie młody artysta,
współpracownik funduszu „Młodzi
Razem”.

Jeśli idea upowszechniania sztuki
graffiti sprawdzi się i zyska aproba−
tę mieszkańców, Energa chętnie go
rozszerzy. Sztuka graffiti nie musi
powstawać byle gdzie, w ukryciu
i pośpiechu, nie muszą być niszczo−
ne nieruchomości w naszym mie−
ście. Nie wyklucza współpracy z in−
nymi grupami młodzieżowymi, któ−
re chciałyby uprawiać graffiti legal−
nie. Jej zwolennicy i uprawiający ją
młodzi ludzie mogą udowodnić, że
jest ona warta zauważenia i uzna−
nia, ale pod warunkiem pełnej
i otwartej współpracy. Pomysły
i propozycje można kierować do
Wydziału Promocji płockiego od−
działu ENERGI. A.N.

ENERGA na osiedlu
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*ROZRYWKA*ROZRYWKA*ROZRYWKA*ROZRYWKA*ROZRYWKA*ROZRYWKA*ROZRYWKA*ROZRYWKA*ROZRYWKA*

Noc kabaretowa była strzałem w dziesiątkę, sądząc po liczbie osób, które zgro−
madziły się na Starym Rynku 30 czerwca. Mimo ciągłych ataków deszczu pub−
liczność nie zrezygnowała i wytrwała do ostatniego kabaretu. Dla każdego było
coś miłego: żarty dosadne w wykonaniu Kabaretu Moralnego Niepokoju, żarty
absurdalne Grzegorza Halamy i żarty łagodne w wykonaniu prowadzącego im−
prezę Artura Andrusa. Najbardziej podobali się wrocławianie z Neo−nówki, Pa−
ranienormalni i Kabaret Młodych Panów – zwycięzca tegorocznej „PAKI”. (rł)

O Rety! Kabarety!

Kabaret Moralnego Niepokoju bawił tymi samymi gagami co w telewizji, ale publicz−

ność reagowała żywo

Najpierw mnie podjarałeś, a teraz rzucasz jak pierwszego lepszego kiepa! Robert! –
czyli świetny skecz z papierosem Kabaretu Paranienormalni z Jeleniej Góry, specjali−
zującego się w uprawianiu satyry przyrodniczo – społecznej 

„Zrobimy z wami, to co ZUS zrobi z nami” – krzyczały Tereska i Krystyna – moherowe
aktywistki z Kabaretu Neo−nówka. Satyrycy z Wrocławia, którzy wcielili się również
w dwóch stetryczałych puszkiwaczy pisuarów, trafili celnie w gusta płocczan

Piłem w Spale, spałem w Pile, ajjj... –
śpiewał Artur Andrus, który nie tylko
świetnie prowadził całą imprezę, ale
również wykonywał „andrusowskie”
układy choreograficzne do utworów li−
ryczno−muzycznych

„Krejzolka” Mariola wywołała owacje
na stojąco, a publiczność wspólnie z nią
odśpiewała „krejzolski” kawałek „Don’t
you know, pump it up”. W tej roli Igor
również z kabaretu Paranienormalni

Muzyka najlepsza pod słońcem 
Fot. Krzysztof Kaliński21 lipca
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*WYSTAWA*WYSTAWA*WYSTAWA*WYSTAWA*WYSTAWA*WYSTAWA*WYSTAWA*WYSTAWA*WYSTAWA*WYSTAWA*

Biomechaniczne stwory, kseno−
morfy, demoniczne kobiety i splą−
tane światy możemy oglądać od
kilku tygodni w Płockiej Galerii
Sztuki. Specjalnie na tę wystawę
zaciemnione zostało wnętrze gale−
rii, a słupy podtrzymujące sufit
oklejone czarną folią i postaciami
obcych. Samo otwarcie wystawy
robiło wrażenie. – Witam w świecie
Gigera, artysty o niebywałej wyo−
braźni – przemawiał do widzów
z podwieszonej pod sufitem kuli
obraz Jerzego Mazusia – dyrektora
PGS. Atmosferę duszności potęgo−
wał unoszący się nad podłogą dym. 

Senne światy

Twórczość Gigera bardziej niż
przez znawców sztuki ceniona jest
przez rockersów, miłośników tatua−
ży, piercingu czy death metalu, nie
wspominając o fanach s−f i horrorów
(obok serii „Alien” swoje piętno od−
cisnął m.in. w filmach Poltergeist II
i Gatunek). Ale jak mówi Ryszard
Wojtyński – plastyk i producent fil−
mowy oraz kolekcjoner, który prace
artysty przywiózł do Płocka – to
krzywdzące uproszczenie.

– Pokazujemy litografie, plakaty,
druki z limitowanych serii osobi−

ście podpisywane przez autora,
szkice z czasów pracy nad filmem
Ridleya Scotta – mówił Wojtyński,
który Gigera zna osobiście. – Jego
twórczość, zwłaszcza ta niezwiąza−
na z filmem, jest bardzo impulsyw−
na, autentyczna. Obrazy maluje
podświadomie, po prostu wyrzuca
je z siebie, tak jakby pokazywał
nam światy, które odwiedza
w snach. Stąd tytuł wystawy –
„Obudzić sny”.

To zadziwiające, ale płocki pokaz
Gigera jest pierwszym w Polsce. Sta−
nowi preludium do dużej retrospek−
tywnej wystawy w stolicy.

Piękno i mrok

Prace Gigera to uosobienie fobii
człowieka XX w., związanych ze
zniewoleniem ludzkości poprzez
maszyny, komputery i zmuszaniem
ludzi do życia z nimi w symbiozie.
Twórca pokazuje świat rozpadu,
alienacji, gdzie człowiek wciśnięty
w mechaniczne tryby musi poddać
się bezdusznej dominacji niewi−
dzialnej siły, wyrażonej przez kłę−
bowsko stali i plastiku. 

Kobieta i jej ciało zawsze w jego
pracach fascynują grzeszną piękno−

ścią. Fascynacja kobiecą urodą jest
silnie widoczna w pracach przed−
stawiających Li Tober – aktorkę,
wieloletnią partnerkę Gigera, która
w 1975 r. popełniła samobójstwo.
Jej piękna, hipnotyzująca twarz,
widoczna na wielu obrazach, to
znak rozpoznawczy Gigera. Była
jego muzą jak Mona Lisa dla Leo−
narda i Gala dla Salvadora Dali. 

W Płockiej Galerii Sztuki może−
my jeszcze zobaczyć m.in. prace
z serii: niezwykle demonicznej –
Spell, mocno erotycznej Passage
i Erotomechanics oraz katastroficz−
nej – New York City.

Wystawę ”Obudzić sny” można
jeszcze oglądać do 12 sierpnia.
Płocka Galeria Sztuki dysponuje
m.in. pocztówkami (2 zł), oryginal−
nymi szwajcarskimi plakatami z re−
produkcjami jego prac (siedem ro−
dzajów, 20 zł) i koszulkami (po 15
i 25 zł) oraz starannie wydanym ka−
talogiem (35 zł). (rł)

Fot. Krzysztof Kaliński

Jego najbardziej rozpoznawalne dzieło to postać Obcego w filmie R. Scoota. Ale to tylko mały wycinek mrocznego, ale fascy−
nującego świata H.R. Gigera – kontrowersyjnego twórcy ze Szwajcarii.

Ten Obcy w Galerii

Ciekawostki o HR GIGERZE:
Muzeum HR Gigera powstało w 1997 r. Giger sfinalizował umowę kupna

twierdzy Chateau St. Germain w Gruyeres w Szwajcarii i przebudował twier−
dzę na muzeum, w którym są wystawione kolekcje dzieł sztuki artysty z róż−
nych okresów jego twórczości. Wyjątkową atrakcją dla zwiedzających jest po−
ciąg widmo, wożący pasażerów po muzeum. W muzeum do ekspozycji należą
również zaprojektowane przez Gigera meble, zwłaszcza fascynujące krzesła
i fotele.

Bar Giger – otwarty na początku lat 90. otwiera w Tokyo urządzony w sty−
lu biomechanicznym i alienowskim. Stworzenie go zajęło Gigerowi aż trzy la−
ta. Niestety upodobała sobie go japońska mafia Yakuza i przejęła. Kilka lat
później bar upadł. Powstały jednak następne, w Nowym Yorku i Gruyéres,
a potem w Chur – rodzinym miescie Gigera.

Brevans H.R. Giger – tak nazywa się absynt z etykietą zaprojektowaną
przez Gigera. Jest na niej namalowana, w chłodno zimnych tonacjach, twarz
kobiety

„Frankenchrist” – ultrakontrowersyjna okładka autorstwa H.R. Gigera wy−
konana dla zespołu punckrockowego Dead Kennedy’s. Kiedy się ukazała był
rok 1985. Swą działalność rozpoczeła senacka komisja Parent Music Resource
Center (PMRC), de facto dążąca do wprowadzenia cenzury i umieszczenia na
indeksie kapel uznanych za antychrześcijańskie, naruszające tradycyjne
wartości. W efekcie, już rok później rozpoczął się proces przeciwko Dead
Kennedys. Zakończył się w 1987 r. Nikt nie powędrował za kratki, ale wydaw−
ca zespołu firma Alternative Tentacles została przez nią wykluczona z ogólno−
krajowych sieci sprzedaży. 

Okładki płyt – robił dla wielu zespołów, m.in. dla Emerson Lake & Palmer,
Debbie Harry, Celtic Frost

Mikrofon Davisa – pomysł zaprojektowania i wykonania mikrofonu dla
zespołu muzycznego Korn podsunął artyście jego agent. W 2000 r. spotkał się
z liderem grupy Johnatanem Davisem, który dał mu wolną rękę przy projekto−
waniu, musiał jednak spełnić jeden warunek: podstawa miała być ruchoma
i biomechaniczna.

Fragment płyta podłogowej z baru Giger
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Rok 2007 obchodzony jest w na−
szym mieście jako jubileuszowy, gdyż
770 lat temu biskup płocki podpisał
akt lokacyjny. Kilkakrotnie zamiesz−
czaliśmy na ten temat publikacje
w „Sygnałach Płockich”. Nasz czytel−
nik zwraca uwagę, że akt lokacyjny na
prawie polskim błędnie jest interpreto−
wany, jako początek istnienia naszego
grodu, podczas gdy dotyczył on po−
większenia powierzchni miasta.
A więc miasto – na mniejszym obsza−
rze – musiało wcześniej istnieć. Do−
wodzą tego informacje uzyskane ze
źródeł pisanych i wykopalisk, których
kalendarium – dołączone do listu –
publikujemy poniżej. Autor na tej pod−
stawie dowodzi, że Płock ma co naj−
mniej tysiąc lat.

1. W okolicy Świętej Góry i Płocka
powstały dwie obwarowane osady:
w Szeligach nad Słupianką (VI–VII
w.) oraz w Proboszczewicach. 

2. Ośrodek kultu pogańskiego na
Świętej Górze w Płocku też istniał
w VI–X w. Kowal wytapiał tam, odle−
wał i obrabiał żelazo.

3. Siemomysł, mający gródek (ksią−
żęcy?) – w Płocku (lokalizacja niezna−
na: być może poniżej skarpy „Na Ry−
bakach” lub przy Starym Rynku) –
w IX w. płaci „trybut” Iwanowi Ki−
jowskiemu. 

4. W X w. powstał w Płocku Stary
Rynek o specyficznym gotyckim
kształcie „obronnym”. Byli już zatem
i mieszczanie. 

5. W latach 945–960 Siemomysł, oj−
ciec Mieszka I, podbił Płock dla dyna−
stii Piastów. 

6. Nowa Stanica (gród) na dawnym
Świętym Wzgórzu została założona
w końcu X w. (czasy Mieszka I), po−
dobno na wniosek b−pa Jordana
z Gniezna. 

7. W okresie panowania Mieszka I i
Bolesława Chrobrego Płock był stolicą
Mazowsza (jednej z pięciu dzielnic
w kraju). W tym czasie na północ od
Starego Rynku powstała dzielnica Ży−
dów – uciekinierów z Hiszpanii (gdy
weszli tam Saraceni – Maurowie).

8. W końcu X w. na Wzgórzu Zam−
kowym powstaje palatium króla Bole−
sława Chrobrego. W tym palatium re−
zydował w 1008 r. biskup misyjny
Bruno z Erfurtu – jako gość Bolesława
Chrobrego, aż mu wybudowano (na
Rybakach?) łódź, na której wyruszył
nawracać Jaćwingów. Resztki pala−
tium znajdują się pod fundamentami
późniejszego kościoła p.w. św. Woj−
ciecha i Wieżą Szlachecką.

9. Romańska rotunda grodowa z ab−
sydą – została przybudowana do pala−
tium wewnątrz „stanicy” (X w.), obec−
nie – resztki pod dziedzińcem Zamku. 

10. W 1031 r. książę kijowski Jaro−
sław Mądry złupił znaczną część kraju
Polan, m.in. Płock.

11. Na podgrodziu, na południe od
zamku, dawny podczaszy króla Miesz−
ka II Lamberta, Masław (Miecław),
który pod nieobecność Piastowiczów,
mianował się władcą płockiego księ−
stwa jako samodzielnego organizmu
państwowego, odbudował gród oraz
zbudował około 1040 r. nową rotundę. 

12. W 1047 r. Kazimierz Odnowiciel,
syn Mieszka II, pokonał ostatecznie

Masława, zdobywając ponownie Płock
dla Piastów. Odbudował go na siedzibę
swego syna Władysława Hermana.
Wcześniej odbudowana rotunda stała
się miejscem pierwszego pochowania
Władysława Hermana z żoną Judytą. 

13. Bolesław Śmiały, pierworodny
syn Kazimierza Odnowiciela, podpisał
w Płocku 15 kwietnia 1065 r. akt zało−
żenia klasztoru (opactwa) w Mogilnie
(Wielkopolska). Istnieje też z tego roku
tzw. “falsyfikat Mogilański”, według
którego “dziewięcinę” z płockiego tar−
gowiska odprowadzano na utrzymanie
w Mogilnie opactwa Benedyktynów.

14. W 1075 r. powstało w Płocku bi−
skupstwo; wybudowano pierwszą ka−
tedrę, prawdopodobnie drewnianą,
wewnątrz obrysu wymurowanej w XII
w. katedry w stylu romańskim. 

15. Powstało w XI w. na Wzgórzu
Zamkowym drugie palatium księcia
Władysława I Hermana, o wymiarach
14,20 x 10,90 m (pod obecną wieżą
zegarową). Ten książę włada Polską
z Płocka w latach 1079–1102.

16. W tym czasie gród płocki został
ponownie otoczony fosą oraz częścio−
wo wałem drewniano−ziemnym, czę−
ściowo murem kamiennym. Ale Stary
Rynek był nadal targowiskiem.

17. Na północ od grodu, przy trakcie
Bielskim, w kierunku obecnego No−
wego Rynku (ul. Królewiecka), Wła−
dysław I Herman ufundował kościół
p.w. św. Idziego. Przy nim było duże
cmentarzysko. Dotychczas nie znale−
ziono po nich śladów.

18. W okresie od 1107 r. do 1138 r.
krajem Polan rządził z Płocka książę
Bolesław Krzywousty. 

19. W XII w. na Rybakach (in portu
Plocensi) było co najmniej 13 „tabern”
(gościńców) dla przepływających
wodniaków (podróżnych).

20. W 1126 r. (pod nieobecność Bole−
sława Krzywoustego) Pomorzanie zdo−
byli Płock, spalili gród, podgrodzie,
drewnianą nadbudowę palatium Włady−
sława Hermana i drewnianą katedrę,
zniszczyli też romańską kamienną rotun−
dę, rozrzucając szczątki pochowanych
tam rodziców Bolesława Krzywoustego.

21. Po powrocie z wyprawy Bole−
sław Krzywousty odbudował gród
oraz zamek i kaplicę (z kamienia
i drewna). Odbudował też rotundę,
przywracając jej funkcję grobowca.

22. W 1138 r. zmarł Bolesław Krzy−
wousty i też został pochowany (pier−
wszy raz) w rotundzie, obok rodziców.

23. Na Wzgórzu Tumskim na
wschód od grodu, w latach 1136–1144
biskup Aleksander z Malonne zbudo−

wał największą w kraju katedrę w sty−
lu romańskim (z kamienia i cegły).

24. W 1152 r. biskup Aleksander za−
mówił w Magdeburgu dla katedry
płockiej drzwi z figuralnych płyt brą−
zowych. Drzwi te znajdują się od po−
nad 700 lat w prawosławnej świątyni
p.w. św. Mądrości w Nowogrodzie
Wielkim. W katedrze jest dzisiaj ich
współczesna kopia.

25. Pomiędzy Wzgórzem Tumskim
a Starym Rynkiem, wybudowano ko−

ściół kolegiacki p.w. św. Michała,
przy którym założono w 1180 r. szko−
łę, obecnie uważaną za najdłużej dzia−
łającą na jednym miejscu w Polsce
(dzisiejsza „Małachowianka”). 

26. W XII w. wzniesienie klasztoru
Norbertanek (znany tylko z akt; wielo−
krotnie burzony) poza granicami mia−
sta – przy trakcie do Wyszogrodu, któ−
ry przebiegał wówczas trasą dzisiej−
szych ulic: Kościuszki, Warszawska
i Norbertańska, dalej przez Białobrze−
gi, Kępę Polską i Drwały. Zachowane
fragmenty budowli klasztornych
w okolicy pl. gen. Dąbrowskiego, po−
chodzą z XVIII w. Tak samo Wyszo−
gród wówczas istniał ~ 3 km bliżej
Drwałów niż obecny.

27. W 1217 r., już za panowania
księcia Konrada Mazowieckiego,
Płock został złupiony przez Litwinów.
To stało się przesłanką sprowadzenia
w 1226 r. Krzyżaków na Ziemię Do−
brzyńską (Dobrzyń nad Wisłą).

28. Obszar Płocka w XIII w. na wy−
soczyźnie stanowił układ ulic, w wię−
kszości równoległych do krawędzi
skarpy wiślanej. Osadnictwo było
również u podnóża tej skarpy – na Ry−
bakach.

29. Pierwszy kościół w Radziwiu
wzniesiono około 1228 r. Istniejący
jest siódmym z kolei (sześć zabrały
powodzie). Na Radziwiu mieszkali
zwłaszcza przewoźnicy, obsługujący
przeprawę dla traktu od Gostynina
a nawet Kalisza na północny−wschód
(szlak „bursztynowy”).

30. W 1234 r. książę Konrad Mazo−
wiecki sprowadził Dominikanów do
Płocka, fundując pierwszy klasztor
i kościół „na górkach”, (dziś) na
Wzgórzu Dominikańskim (adres: ul.
Kościuszki 16).

31. W 1235 r. pierwszy napad Krzy−
żaków na Płock, kolejne zniszczenia.

32. W 1237 r. Płock uzyskał od bi−
skupa Piotra i księcia Konrada Mazo−
wieckiego „lokację” na zasadach prawa
polskiego. Tak powstały dwa rynki,
oraz spór o “prawo targów” pomiędzy
kurią i mieszczaństwem. Nowy Rynek
miał usytuowanie zbliżone do obecne−
go Placu Narutowicza, ale inny kształt
(nie było pałacu biskupów, a wyjazd
z Zamku następował przez Wieżę Szla−
checką na ten Nowy Rynek. Dzielnica
żydowska (ze studnią) była na północ
od Starego Rynku. Odległość między
rynkami wynosiła “staję” (nieco więcej
niż obecny kilometr).

Mogę każdą datę tego kalendarium
obarczyć przypisem z literatury, nie
tylko z Dziejów Płocka, czy z Mono−
grafii Płocka abp A. J. Nowowiejskie−
go. Na pewno nazwa Płock istniała już
za czasów Piasta Kołodzieja i mni−
chów Cyryla i Metodego (którzy we−
dług niektórych źródeł ochrzcili Pia−
stowego syna Siemowita). Nie będę
się upierał, że już wówczas Płock był
miastem. Na pewno jednak w Płocku
szkutnicy wybudowali dla biskupa mi−
syjnego Brunona z Kwerfurtu “czajkę”
taką, jakiej replika przepłynęła przez
Płock jesienią 2005 r. (na zdjęciu). 

Na pewno zatem płocki gród istnie−
je nie mniej niż 1000 lat i tyleż lat
w tym Płocku kwitnie szkutnictwo!

BoT

Śladem naszych publikacji

Ile lat istnieje Płock?
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Jan Mirga, który wypowiedział te
słowa podczas II Forum Romskiego
w Płocku (13 lipca), pamięta jeszcze
akcje przymusowego osiedlania Cyga−
nów (Uchwała Prezydium Rządu
z 1952 roku). – Zamieszkaliśmy
w„domkach nieporadności” otoczeni
„szklaną ścianą” niezrozumienia. To
była granica nie do przeskoczenia –
wspomina Mirga, emerytowany nau−
czyciel, znany poeta i działacz romski
z Czarnej Góry na Podhalu, który jest
również autorem „Baśni Cygańskich.
Romane Paramisia” – pierwszej książ−
ki z cygańskimi bajkami (można je
przeczytać zarówno w języku polskim,
jak i w języku Romów wywodzących
się z Karpat – Bergitka Roma). Pod−
czas płockiego forum zaprezentowano
również pierwszy elementarz w języku
romskim, autorstwa Karola Parno
Gierlińskiego.

Rekompensata krzywd

Skutki tej fatalnej – zdaniem Krysty−
ny Markowskiej „Perły” – dla Romów
decyzji odczuwane są do dziś. Wieloo−
sobowe rodziny kwaterowano w jed−
nym lub dwóch małych pokojach o ni−
skim standardzie, już na starcie skazu−
jąc ich na wykluczenie. Dlatego żąda−
nie poprawy warunków bytowych (naj−
większej bolączki Romów, nie tylko

w Polsce), równego traktowania
w urzędach i pomoc prawnej – nie po−
winno być – zdaniem romskiej artystki
i działaczki, szefowej Centrum Doradz−
twa i Informacji dla Romów w Polsce
– traktowane jako roszczenie, ale re−
kompensata krzywd, jakie państwo wy−
rządziło tej mniejszości etnicznej. 

Do listy romskich problemów nale−
żałoby dodać analfabetyzm wśród do−
rosłych, a wśród tych co posiadają
umiejętność czytania trudność
w przebrnięciu w gąszczu przepisów
i ustaw oraz niechęć do wysyłania
dzieci do szkół. Po części jest to wynik
obaw, że otwarcie się na świat zew−
nętrzny, posyłanie dzieci do szkół, sa−
mokształcenie, może zagrozić ich tra−
dycji, rozluźnić więzi. 

Wyjaśniać i edukować

– Być kobietą pracująca to na−
prawdę nic złego – przekonywała
jednak „Perełka”. – Kontakt z nie−
Romami nie powoduje zatracenia
kultury, a nauka nie jest grzechem
i nie oznacza zerwania z tradycją.
Moje dzieci, córki chodzą w spod−
niach do szkoły, ale kiedy wracają
do domu zakładają sukienki. Wszyst−
ko zależy od rodziców.

Maria Delimata, działaczka romska
z Legnicy – ciotka setki dzieciaków

romskich – jak sama o sobie mówi
– opowiadała jak na siłę wyciągała
dzieci do szkół. Wie, że niektórych
rodziców nie da się przekonać, ale
trzeba walczyć o ich dzieci. – Trzeba
wyjaśniać, tłumaczyć i edukować –
wtórował jej Jan Mirga. – Mamy
miejsca, gdzie było bardzo dużo dzie−
ci nie chodzących do szkół. Wystar−
czyły 2−3 lata pracy asystentki rom−
skiej – takiej jak Maria Delimata
– plus dobra współpraca z nauczycie−
lami i wszystkie dzieci chodzą – opo−
wiadał Andrzej Grzymała – Kazłow−

ski z Wydziału Mniejszości Narodo−
wych i Etrnicznych MSWiA, który
nie ukrywa, że poprawa poziomu
edukacji to długofalowy proces, wy−
magający zaangażowania zarówno
społeczności romskiej jak i państwa
oraz samorządów. – Romowie muszą
walczyć o niezależność, zadbać o od−
cięcie „kotwic socjalnych”, żeby żyć
na poziomie jak inny ludzie, ale to nie
stanie się z dnia na dzień. Efektów
spodziewam się za 15 lat.

Lęk przed utrata świadczeń socjal−
nych to kolejna z przyczyn nie posyła−
nia dzieci do szkół czy przedszkoli. 

A w Płocku?

– Czy czujecie się dyskryminowani
w Płocku? – pytała Marzena Kalasz−
czyńska – Kikiewicz, Rzecznik Osób
Niepełnosprawnych i przyjaciel płoc−
kich Romów. – Nie – odpowiadali
zgodnie. – Są tylko trudności. Tak
jak w opowieści jednej z kobiet rom−
skich, która o zamianę mieszkania na
większe stara się od 11 lat. Dopiero
trzy lata temu zaczęto robić coś w tej
sprawie. 

W związku z tym Patryk Opaliński –
Rom z Gorzowa – pytał czy nie warto
by pomyśleć o utworzeniu w płockim
urzędzie stanowiska asystenta czy
przedstawiciela Romów. 

Na szczęście, powoli znikają ba−
riery niechęci po obu stronach.
W Polsce jest coraz więcej festiwali
i przeglądów kultury romskiej takich
jak „Noc cygańska”, która odbyła
się na nadwiślańskiej plaży dzień po
forum. (rł)

Biali bali się Cyganów, bo nie mogli nas zrozumieć. Teraz nie ma z tym problemów. Mamy
świadomość, że należy iść do przodu, ale jedna i druga strona musi się otworzyć. 

Trudności, nie dyskryminacja

Taki tytuł widniej na tabliczce umo−
cowanej na ramie portretu autorstwa St.
I. Witkiewicza z 1922 r. Muzeum Ma−
zowieckie w swoich zbiorach posiada
go od ubiegłego roku. Portret ekspono−
wany jest w niedawno otwartej sali art
deco. Kim był ów tajemniczy urzędnik?
Czy rzeczywiście pochodził z naszego
miasta i gdzie Witkacy go namalował?
W swoim warszawskim atelier czy
w Płocku? – zapytaliśmy Iwonę Korgul
–Wyszatycką, kierownik Działu Sztuki
MMP: Jedno jest pewne. Portret jest
autetyczny – co potwierdziła witkaco−
log Anny Żakiewicz z Muzeum Narodo−
wego w Warszawie, do której Muzeum
Mazowieckie zgłosiło się o wykonanie
ekspertyzę, przed zakupem pracy. 

Firma portretowa

Przez kilkanaście lat Witkacy namalo−
wał kilka tysięcy portretów w ramach tzw.
”Firmy portretowej S. I. Witkiewicz”. Por−
trety, w regulaminie „firmy” zostały po−
dzielone na 5 typów (od A do E), w zależ−
ności od usytuowania na skali: naturalizm
(„ulizanie”) – czysta forma, np. typ. C cha−
rakteryzował się dużą dozą karykatury
i wykonywany był często pod wpływem
narkotyków (dlatego też na portretach typu
C istnieją również dopiski: Co – kokaina,
Et – eter, Eu – eukodal). Jeżdżąc po kraju,
szybko zdobył uznanie. Stworzyła się na−

wet pewna moda na posiadanie własnego
portretu namalowanego przez Witkacego.
Malował więc wszystkich: przedsiębior−
ców, arystokratów, urzędników.

Typ B – obiektywny

Być może obraz w Muzeum Mazo−
wieckim to taki dowód wdzięczności
lub rutynowy utwór firmy S.I. Witkie−
wicz. W prawym górnym rogu obok
podpisu artysty widnieje jeden ze
wspomnianych symboli – TB. Oznacza
on – zgodnie z regulaminem par.1 pkt.
2: „rodzaj bardziej charakterystyczny,
jednak bez cienia karykatury. [..] Stosu−
nek do modela obiektywny”. 

– Żakiewicz potwierdziła również, że
Witkacy pod koniec 1922 roku przejeż−
dżał przez Płock i Włocławek, jadąc do
Torunia, gdzie miał się spotkać z Kazi−
mierą Żuławską, aby porozmawiać z nią
na temat wystawienia jego sztuki
„Nadobnisie i koczkodany” w tamtej−
szym teatrze – mówi Iwona Korgul –
Wyszatycka. – Po drodze zatrzymał się
podobno we Włocławku, u rodziny Ei−
chenwaldów – właścicieli fabryki Cyko−
rii. Rozważał nawet poślubienie ich
córki. Nie wykluczone, że zatrzymał się
w Płocku, choć jak na razie nie ma na to
śladów w żadnych dokumentach. Zresztą
nikt też nie prowadził w tym kierunku
poszukiwań. O tym, że płocczanie posia−
dali portrety malowane przez Witkacego
wiadomo, chociażby z książki Kazimie−
rza Czarneckiego „Płockie życie arty−
styczne w latach 1900 – 1939” (MMP,
Płock 1990). „11 listopada z okazji ob−
chodów 15−lecia niepodległości Polski
w Klubie Artystycznym otwarto wysta−
wę dzieł sztuki z płockich zbiorów pry−
watnych” (str. 178) Obiekty wypożyczy−
ło 13 właścicieli, m.in. Julia Kisielewska.
Wśród wystawionych prac był jej portret
wykonany przez S.I. Witkiewicza. 

Znajoma twarz?

Przedwojenny Płock był miastem
otwartym, chętnie i często odwiedza−

nym przez artystów warszawskich.
Lubił tu przyjeżdżać malarz i portreci−
sta Konrad Krzyżanowski. Wpadał
Edward Okuń. Dlaczego nie miałby,
choć raz, odwiedzić nas Witkacy. 

Nie mniej jednak o historii obrazu
i o sportretowanej postaci wiemy nie−
wiele. Muzeum Mazowieckie kupiło
go od osoby prywatnej z Płocka, ale
ostatni właściciel nie potrafił rzucić
więcej światła na tę sprawę. Być mo−
że ktoś z czytelników „Sygnałów
Płockich” odnajdzie w tym obliczu
znajomą twarz – w końcu minęło za−
ledwie 85 lat od sportretowania – al−
bo wie, z rodzinnych przekazów, coś
na ten temat. Prosimy o kontakt z re−
dakcją. 

Jako ciekawostkę dodam, że za taki
obraz trzeba było wtedy zapłacić ok.
250 zł, czyli równowartość miesięcz−
nej pensji urzędnika. Zatem, albo czło−
wiek na portrecie był fanem Witkace−
go i miłośnikiem sztuki w ogóle, albo
szaleńcem. A może nie był to taki
zwykły, szeregowy urzędnik? Liczy−
my na Państwa pomoc. (rł)

Redakcja dziękuje za pomoc Iwo−
nie Korgul – Wyszatyckiej, a Leonar−
dowi Sobierajowi – dyrektorowi Mu−
zeum Mazowieckiego za zgodę na
publikację. 

Na ten obraz zwrócił nam uwagę jeden z czytelników „Sygnałów Płockich”. Zapytał: czy wiemy kto jest na tym obrazie?
A jeśli nie to, czy można to ustalić?

Urzędnik z Płocka

Karol Parno Gierliński, były nauczyciel,
a obecnie poseł Międzynarodowego Par−
lamentu Romskiego – uczestnik forum



Jak wyglądały pierwsze monety? Z ja−
kiego były kruszcu? Co było wyposaże−
niem średniowiecznej mennicy? Na te
i wiele innych pytań można było uzyskać
odpowiedź w Towarzystwie Naukowym
Płockim podczas odczytu Aleksandra M.
Kuźmina o organizacji mennic i techni−
kach menniczych w Polsce.

Temat, wydawałoby się, mało ciekawy,
przedstawiony został w bardzo interesują−
cy sposób. Zebrani mogli dowiedzieć się
m.in. jak odróżniano prawdziwe monety
(srebrne) od fałszywych (ołów), jak prze−
biegało szajdowanie, czyli oddzielanie
złota od stopu, jak w mennicy lwowskiej
za czasów Jana Kazimierza tynfy i szósta−
ki wykrawano z cienkiej blachy i potem
rozklepywano specjalnymi młoteczkami,
by wreszcie odpowiednim stemplem men−
niczym (ze stopu miedzi i cyny) wycisnąć
na nich awers i rewers. Każda moneta
obrabiana była oddzielnie, stąd różniły się
między sobą dość znacznie, a brzegi były
bardziej lub mniej równe, w zależności od
umiejętności tego, kto te monety wyklepy−
wał. Przed opuszczeniem mennicy każda
moneta (szczególnie złota) była ważona,
by wszystkie miały równą wartość. Jak
moneta ważyła za dużo, opiłowywano
krążek, jak za mało musiano ją stopić
i przygotować od nowa.

Wszystkie, przed opuszczeniem menni−
cy, czyszczono, bo – szczególnie srebrne –
w trakcie obróbki bardzo się brudziły i w
końcowym etapie produkcji bielono je
w specjalnym roztworze z dodatkiem soli.

Na początku wszystkie monety bito
młotkiem – była to tzw. metoda młotko−
wa. Potem, wraz z postępem techniki
i upowszechnianiem się na rynku pienią−

dza, wprowadzano kolejne ulepszenia:
metodę kafarową (przede wszystkim do
bicia dużych, ciężkich monet), potem
wprowadzono prasę śrubową do walco−
wania blachy (wynalazł ją Włoch na wzór
prasy do tłoczenia winogron). Prawdziwą
rewolucję w mennicach wprowadziła
w XVI wieku prasa walcowa, w której od
razu tłoczono blachę (na górnym walcu
był rewers, na dolnym awers). Te monety
są charakterystyczne, gdyż wychodziły
z prasy łukowato wygięte.

W Polsce pierwsze monety – denarki
krzyżowe – były bite za czasów Bolesła−
wa Chrobrego. (j)

* Aleksander Kuźmin jest z wykształ−
cenia matematykiem i historykiem z zami−
łowania. Od 30 lat jest członkiem Polskie−
go Towarzystwa Numizmatycznego, od
wielu lat prezesuje oddziałowi gdańskie−
mu PTM.

Odczyt w TNP

Jak bito monety
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Płocka Orkiestra Symfoniczna zapra−
sza w sierpniu na cztery koncerty na Sta−
rym Rynku, w ramach IX Letniego Festi−
walu Muzycznego. 

W niedzielę, 5 sierpnia, gościć bę−
dziemy ukraińską grupę „Goryna”, śpie−
wającą od 1979 roku. Reprezentuje ona
folklor polskiego regionu Ukrainy, kulty−
wując nie tylko stare pieśni, ale również
ludowe obrzędy i zwyczaje związane ze
świętami i porami roku. W repertuarze
ma także pieśni starocerkiewne. Zespół
tworzą studenci i absolwenci Rówień−
skiego Państwowego Uniwersytetu Hu−
manistycznego. Jest laureatem wielu na−
gród m.in. na Międzynarodowym Festi−
walu „Wratislavia kantans” (1991r.),
Wszechzwiązkowego twórczego war−
sztatu sztuki folklorystycznej w Mosk−
wie (1987 r.), międzynarodowego kon−
kursu „Wielbiciele cerkiewnej muzyki”
w Hajnówce (2003 r.). 

Tydzień później, 12 sierpnia, na Sta−
rym Rynku rozbrzmiewać będzie muzy−
ka irlandzka. 7−osobowy zespół „Filids”
zaprezentuje program złożony z utwo−
rów irlandzkich, szkockich i bretońskich,
wykonywanych m.in. na harfie celtyc−
kiej, irish buttton box, flecie i skrzyp−
cach. Zespół powstał w październiku
2002 roku, a jego nazwa wywodzi się od
osobliwej kasty celtyckich kapłanów
i druidów w starożytnej Irlandii, której
głównym zajęciem była muzyka i poe−
zja. Ciekawostką jest, że to właśnie Fili−
dzi wspierali ewangelizacyjne starania
św. Patryka, dzięki czemu Irlandia przy−
jęła chrześcijaństwo.

Zespół popularyzuje rytmiczną, pory−
wającą do tańca muzykę instrumentalną,
wspomaganą śpiewem. Kolejne dwa
koncerty będą rodzimej „produkcji”.
W piątek, 17 sierpnia w programie pt.
„Jazzowe fantazje” usłyszymy chór
PWSZ „Vox juventutis”, kwartet wokal−
ny „Positive Vibrations” grupę Jazz Ca−
pe i chór „Alchemik” pod dyrekcją Ro−
berta Majewskiego.

Początki chóru PWSZ sięgają 1987 ro−
ku, jednakże na szerszą skalę działają od
roku 1999. Repertuar tej grupy obejmuje
pieśni renesansowe, muzykę kościelną
i współczesną, a także duże formy orato−

ryjne i operowe. „Vox juventutis” ma na
swoim koncie 3 płyty CD, 3 nagrania
DVD, kilkanaście koncertów zagranicą
(Włochy, Czechy, Niemcy, Grecja, Buł−
garia), oraz laury zdobyte na międzyna−
rodowych festiwalach muzyki adwento−
wej i bożonarodzeniowej w Pradze.

„Positive Vibration” powstał w 2005
roku i tworzą go: Anna Kruszyńska (so−
pran), Monika Krystek (alt), Tomasz Je−
żewski (tenor) i Łukasz Grocki (bas). Ich
repertuar to utwory o zróżnicowanej sty−
listyce – od gospel przez standardy mu−
zyki rozrywkowej, po utwory jazzowe.

Jazz Cape to 5 osób: Sebastian Feli−
ciak (saksofony), Grzegorz Janus (gita−
ry), Roman Kusy (bas), Romuald Po−
dress (perkusja) oraz twórca przedsięw−
zięcia Dariusz Petera (instrumenty kla−
wiszowe). Zespół debiutował w 2003
roku podczas „Nocy jazzowej dla przy−
jaciół” w płockim MDK. Ich muzyka
oscyluje wokół klimatów jazzu elek−
trycznego.

Chór „Alchemik” założony został
w 2004 roku przy Zespole Szkół Cen−
trum Edukacji i tworzą go uczniowie
szkół, wchodzących w jego skład.
W 2005 i 2006 roku zajął I miejsce na
Festiwalu Piosenki Religijnej, dwukrot−
nie koncertował z Płocką Orkiestrą
Symfoniczną. 

Tegoroczny letni Festiwal Muzyczny
zakończy 26 sierpnia Zespół Pieśni
i Tańca „Wisła” (na zdjęciu) widowi−
skiem muzycznym zatytułowanym „Z
życia płockiego flisaka”, które popro−
wadzi Sławek Adam Wróblewski. „Wi−
sła” specjalizuje się w propagowaniu ar−
tystycznie opracowanego folkloru re−
gionalnego. Integralną częścią zespołu
jest kapela. W repertuarze ma programy
okolicznościowe m.in. kolędy i pieśni
religijne, piosenki biesiadne. Kierowni−
kiem artystycznym i organizacyjnym
jest Piotr Onyszko. Zespół dał wiele
koncertów w kraju i zagranicą, zdobył
m.in. nagrodę międzynarodowego jury
na 40. Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
Grand Prix Zespołów Pieśni i Tańca
polskiej sekcji CIOFF za 2004 rok.

Początek wszystkich koncertów
o godz. 19. Opr. (j)

IX Letni Festiwal Muzyczny

Ukraińsko−irlandzko−
polskie dźwięki

Niestety, mimo świetnego wyjścia
z portu, łódź zwana „Teatr i ja” zaczyna
dryfować po mieliznach, ocierając się
o banał i nudę. Przykro mi pisać te sło−
wa, ale mimo widocznego entuzjazmu
50 uczestników projektu, nie widać pra−
cy, nie widać celu, ani sensu tej zabawy.
„Życie to nie teatr” chciałoby się powie−
dzieć po ostatniej odsłonie. To, co było
atutem przy pierwszym pokazie, teraz
przeradza się w karykaturę.

Zgodnie z tym, co było napisane
w zaproszeniu, spektakl miał „opowia−
dać o wakacjach licealistów, którzy
uciekli z domu w poszukiwaniu sensu
i przytulenia. Czy znajdą to w płockim
skłocie?” Ja pytam: po co? Dla samej
pochwały hedonistycznego życia, czy
może ku przestrodze, że konsumowa−
na pośpiesznie wolność może wywo−
łać jeszcze większy głód i jeszcze
głębszą pustkę? Nie wiem, nie znalaz−
łem odpowiedzi. 

Niestety, sama przestrzeń, dobra
muzyka, występ Wolbacha i wiersze
Włodarczyka czy Smolińskiej plus 50
młodych, entuzjastycznie nastawio−
nych do projektu ludzi, nie wystarczą.
To tylko składniki, choćby nie wiem
jak dobre bez odpowiedniego przepi−
su nic nie znaczą. Zabrakło receptury,
a może i czasu na jej obmyślenie. Nie
wspominam już o zamieszaniu orga−
nizacyjnym, związanym z początkiem
spektaklu. Nadal podoba mi się idea
tego projektu. Pójdę na kolejną, IV
odsłonę, choć bez entuzjazmu, który
towarzyszył mi przy I i II pokazie, ale
wciąż z życzliwym nastawieniem.(rł) 
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III pokaz projektu „Teatr i ja” nie zaskoczył. Szczerze mówiąc
obawiałam się tego, co zobaczyłem.

Życie to nie teatr



21Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Płocka Orkiestra Symfoniczna ob−
chodziła w tym roku jubileusz 30−lecia
działalności artystycznej. W związku
z tak doniosłą okazją ostatni koncert
sezonu uświetniła gwiazda światowe−
go formatu. 

Eugen Indjic, bo o nim mowa, to
francusko – amerykański pianista po−
chodzenia rosyjskiego. Naukę gry roz−
począł w ósmym roku życia, koncerto−
wać zaczął zaś w wieku dziesięciu lat.
Po ukończeniu studiów w Phillips An−
dover Academy kształcił się dalej pod
okiem samego Leonarda Bernsteina.
Artysta koncertuje na całym świecie
oraz nagrywa dla największych firm
fonograficznych.

W Płocku Eugen Indjic wykonał
I Koncert fortepianowy b−moll op. 23
Czajkowskiego, z towarzyszeniem
Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Cały
koncert poprowadził bułgarski dyry−
gent Vladimir Kiradjiev.

Piątkowy koncert rozpoczęto „Małą
suitą” Witolda Lutosławskiego. Utwór
przesycony folklorem rzeszowskim
powstał w 1950 roku. W wykonaniu
płockich symfoników kompozycja
zabrzmiała mocno i energicznie, a za−
razem bardzo przyjemnie. 

Następnie na scenie pojawił się sam
Eugen Indjic. Od pierwszych taktów
utworu słychać było, że to mistrz in−
terpretacji. I Koncert fortepianowy 
b−moll op. 23 Piotra Czajkowskiego
uznawany jest za kwintesencję ro−
mantycznej wirtuozerii, co artysta po−
kazał w każdym szczególe. Wydobył
z klawiatury fortepianu całą paletę
barw i emocji. Jego gra po prostu

elektryzowała. Nie zapomniał przy
tym o towarzyszącej mu orkiestrze,
z którą współbrzmiał wręcz doskona−
le. Także muzycy Płockiej Orkiestry
Symfonicznej udowodnili, że są
w stanie grać z najlepszymi. Publicz−
ność zgromadzona w sali Państwowej
Szkoły Muzycznej nagrodziła muzy−
ków owacją na stojąco.

Po tym wielkim i fantastycznie wy−
konanym dziele zagrano jeszcze
I symfonię e−moll Jeana Sibeliusa.
Utwór fińskiego kompozytora nie na−
leży do łatwych. Zastosowane przez
Sibeliusa rozwiązania bardzo długo
nie były rozumiane przez muzykolo−
gów. Zarzucano mu nawet poważne
braki umiejętności. Niemniej jednak
jest to kompozycja piękna i bardzo
oryginalna. 

Płocka Orkiestra Symfoniczna za−
grała ten utwór fantastycznie. Spój−
ność, brzmienie smyków i blachy,
a przede wszystkim lekkość interpreta−
cji pokazała wielką klasę naszych
symfoników. Wykonanie to na pewno
długo zapadnie w pamięć płockim me−
lomanom. 

Na wielkie brawa zasługuje Vladi−
mir Kiradjiev. Pokazał że Płocka Or−
kiestra Symfoniczna może zagrać nie
tylko poprawnie, ale pięknie i ujmują−
co. Miejmy nadzieję, że będzie on
częstszym gościem w naszym mieście. 

Ostatni koncert jubileuszowego se−
zonu artystycznego Płockiej Orkie−
stry Symfonicznej był jednym z naj−
lepszych. Miejmy nadzieję, że przy−
szły sezon przyniesie tylko takie wy−
konania. Łukasz Grocki

Mistrzowski jubileusz

Emisja głosu, dykcja, wyobraźnia
sceniczna i interpretacja tekstów – to
kilka punktów z bogatego programu
I Warsztatów Artystycznych „Teatr Ży−
ciem” w MDK, prowadzonych przez
Krzysztofa Ryzlaka, znanego i cenione−
go w Polsce instruktora teatralnego
z Kutna, tegorocznego laureata Nagro−
dy Ministra Kultury i Dziedzictwa Na−
rodowego. Każdy kto chciał mógł, bez−
płatnie, w nich uczestniczyć. 

Oprócz zajęć odbyły się również im−
prezy towarzyszące. Uczestnicy war−
sztatów mogli obejrzeć spektakl „Trzy

siostrzyczki” w reż. Olgi Barańskiej,
w wykonaniu grupy teatralnej „Kogel
– Mogel” z MDK w Płocku oraz
przedstawienie „Lemury” w reż.
Agnieszki Klimowicz, w wykonaniu
słuchaczy Studium Kształcenia Ani−
matorów Kultury i Biblotekarzy
w Ciechanowie.

Projekt został zrealizowany dzięki
dotacji, jaką grupa młodzieży z MDK
otrzymała z Funduszu Lokalnego
Ziemi Płockiej „Młodzi razem”.
Warsztaty odbyły się pod koniec
czerwca. (rł)

Warsztaty w MDK

Ostatni tomik wierszy Witolda Mie−
rzyńskiego może budzić mieszane uczu−
cia; obok udanych wierszy (w większości
dotyczy to erotyków) są też i słabsze (pa−
triotyczne z nadmiarem patosu) i pisane
jakby na zamówienie, dedykowane znajo−
mym i prawdopodobnie sponsorom. To
oczywiście subiektywna opinia, do której
ma prawo każdy czytelnik. Wszystkie
jednak są bardzo osobiste, wyrażające na−
stroje autora i koleje jego drogi życiowej.
Jak pisał w recenzji tomiku „Witraże cza−
su” krytyk Andrzej Zaniewski, wiersze
pisane są „ wielkim przekonaniem o war−
tości życia, o konieczności trwania i po−
trzebie cierpliwości, cichej lecz stałej,
nieustępliwej”. W najnowszym tomiku
też to można odnaleźć, podobnie jak „au−
tentyzm przeżycia, obrazowość, żywioło−
wość”, na co zwracał uwagę inny recen−
zent Henryk Swolkień.

Na promocji tomiku w „Czarnym Ko−
cie” zebrało się grono przyjaciół poety.
Witold Mierzyński wzruszony czytał swo−
je wiersze przy muzycznym akompania−
mencie, a zebrani nagradzali go brawami.
Oddał też hołd swojej matce (pierwszy
wiersz w tomiku z jej portretem), która ko−
chała teatr i poezję. Ona prowadziła go do
teatru, opery i na koncerty, czytała wiersze. 

Tomik, zilustrował swymi zdjęciami
Jan Drzewiecki, a autor za pomoc w jego
wydaniu dziękuje prezydentowi Mirosła−
wowi Milewskiemu. Całość w twardej
oprawie liczy 80 stron. (j)

Rwąca rzeka miłości
Fale wspomnień się kładą
rzeką dreszczy – kaskadą,
co w miłości ku Tobie spłynęła.
Rzeka wielkiej tęsknoty
i rozkosznej pieszczoty,
Owinęła nas wstęga zdziwienia.

Zagubieni, nieznani,
dalecy, a tak bliscy.

Naszą miłość nam serca dzieliły:
Ty mi dałaś swe serce
a ja dałem Ci swoje.
Moje serce dziś w piersi Twej puka.

Twoje serce jest przy mnie
bije w mroku bezsennym
i dotyku rąk Twoich
w krąg szuka.

Wróżąc miłość z gwiazd
Zbieraliśmy gwiazdy na niebie.
Tę jedną mam dla Ciebie.
Przy okrągłym stole,
upiłem się gwiazd alkoholem.
Skutek był taki,
że w chmurkach były braki.
Ale już nad ranem
każdy był niebios Panem.
Gwiazdy zakryła chmurka dreszczu.
Chmurka dreszczu.
Bez deszczu!

Podajcie dłoń
Tu moich trzydzieści lat.
Obsypałem to miasto wierszami.
To miasto to mój dom.
Chcę zostać razem z wami!

Podajcie silną dłoń,
nad biedy mej urwiskiem.
Nie dajcie zabić serca drżeń,
fałszywej nazwy błyskiem (...)

Ukazał się siódmy tomik poezji płockiego aktora Witolda Jana Mierzyń−
skiego, zatytułowany „Widzę – blask świata spoza rozdartej mgły”

Konglomerat nastrojów

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Chrystiana” – Oddział Miejski w Płocku
po raz trzydziesty trzeci ogłasza konkurs
poetycki o nagrodę ”Jesiennej Chryzante−
my”. Adresowany jest do autorów, którzy
jeszcze nie ukończyli 30. roku życia – zrze−
szonych lub nie zrzeszonych w stowarzy−
szeniach, klubach i związkach twórczych.

Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie –
do 15 października br. – zestawu 5 wier−
szy w 3 egzemplarzach, opatrzonych go−
dłem. Tematyka dowolna. Teksty nie mo−
gą być wcześniej publikowane i nagra−
dzane w innych konkursach. W osobnej
kopercie, opatrzonej tym samym, co prace
konkursowe godłem, należy podać imię,
nazwisko, adres, telefon, datę urodzin oraz
krótką notę biograficzną. Prace należy wy−
słać na adres: Katolickie Stowarzyszenie
”Civitas Christiana” ul. Kazimierza Wiel−
kiego 11 / 21 09−400 Płock z dopiskiem
na kopercie ”Jesienna Chryzantema”.

Nadesłane zestawy wierszy oceni jury,
powołane przez organizatorów, w skład
którego wejdą: krytycy, poeci, przedsta−
wiciele organizatora, laureaci poprzed−
nich edycji konkursu. Autorzy nagrodzo−
nych i wyróżnionych wierszy zostaną
powiadomieni listownie o terminie wrę−
czenia nagród i wyróżnień.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych
i wyróżnionych wierszy. Laureaci otrzyma−
ją wyróżnienia i nagrody pieniężne, ufun−
dowane przez organizatorów i sponsorów
konkursu. Oddzielna nagroda – Prze−
wodniczącego Zarządu Głównego Kato−
lickiego Stowarzyszenia ”Civitas Chri−
stiana” – przyznana będzie za debiut au−
torowi, który jest przed debiutem książ−
kowym (kategoria – debiut, trzeba zaz−
naczyć przy godle autora).

Dodatkowych informacji udziela sekre−
tariat konkursu – tel. 024 262 85 29. (j)

XXXIII Konkurs Poetycki o

”Jesienną Chryzantemę”
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Po odejściu czeskiego trenera Josefa
Csaplara pożegnano się także z czeskimi
zawodnikami, których ściągnął do Wisły,
a którzy nie spełniali pokładanych w nich
nadziei. Wyjątek stanowi tu tylko Tomas
Michalek, który pasuje do koncepcji gry
trenerowi Czesławowi Jakołcewiczowi.
Kontraktów nie podpisano także z niektó−
rymi polskimi graczami. Wśród nich zna−
lazł się bramkarz Robert Gubiec, obarcza−
ny winą za wiele błędów, które w konsek−
wencji przyczyniły się do spadku zespołu
do II ligi. Z drużyny odszedł także Patryk
Rachwał, który był jednym z wyróżniają−
cych się graczy płockiego zespołu i nie in−
teresowała go gra na zapleczu ekstaklasy.
Oferta, którą otrzymał z GKS Bełchatów
była na tyle atrakcyjna, gwarantująca wy−
stępy w europejskich pucharach, że bez
wahania opuścił Płock. Nie doszedł także
do skutku powrót wypożyczonego do NK
Drava Ptuj Seada Zilica. Napastnik pozo−
stał w słoweńskim klubie na zasadzie
transferu definitywnego. 

Wypełnianie ubytków

Dyrektor sportowy płocczan Adam
Majewski w miejsce kadrowych ubyt−
ków sprowadził do zespołu kilku gra−
czy, którzy z pewnością wniosą nową
jakość. Niewątpliwie największym
wzmocnieniem i „strzałem w dziesiąt−
kę” jest sprowadzenie Krzysztofa Stru−
garka z ŁKS Łomża. Ten 20−letni
obrońca jest podstawowym zawodni−
kiem kadry Polski U−20 prowadzonej
przez Michała Globisza, która kilka ty−
godni temu występowała na Mistrzo−
stwach Świata w Kanadzie. 

Obok Strugarka nowym nabytkiem do
obrony jest także Mateusz Żytko. Ten 24−
letni wychowanek Śląska Wrocław wy−

stępował ostatnio w Zagłębiu Lubin, ale
ma na swoim koncie także występy
w warszawskiej Polonii oraz w reprezen−
tacji Polski do lat 18. W szeregach defen−
sywnych nafciarzy zobaczymy także,
przymierzanego już wcześniej do Wisły,
32−letniego Rafała Lasockiego. Wycho−
wanek KSZO Ostrowiec, znany również
z występów w Lechu Poznań, Groclinie
Grodzisk Wielkopolski, Zawiszy Byd−
goszcz ma za sobą ponad 100 występów
w ekstraklasie, w których zdobył 9 goli.
Na boisku gra na pozycji lewego lub środ−
kowego obrońcy. W poprzednim sezonie
reprezentował barwy Zawiszy Byd−
goszcz, a po jego wycofaniu się z rozgry−
wek był zawodnikiem Śląska Wrocław. 

W roli defensywnego pomocnika zo−
baczymy w nowym sezonie w barwach
Wisły 32−letniego Jarosława Krzyża−
nowskiego, który rozegrał w polskiej

lidze blisko 200 spotkań. Występował
m.in. w Zagłębiu Lubin, Miedzi Legnica,
Viktorii Świebodzice, Górniku Polkowi−
ce, a także w AEL Limassol. Kolejnym
nowym ogniwem bloku defensywnego
nafciarzy ma być 33−letni Robert Górski.
Wychowanek Startu Łódź, ostatnio wy−
stępujący w GKS Bełchatów, grał w Ru−
chu Chorzów, Odrze Wodzisław, Grocli−
nie Grodzisk Wielkopolski, a także
w norweskim FK Haugesund. W linii
pomocy niewątpliwym wzmocnieniem
ma być Dariusz Zawadzki. Ten 25−letni
zawodnik ma na swoim koncie występy
w reprezentacji Polski juniorów, z którą
w 1999 roku jako 16−latek zdobył mi−
strzostwo Europy, a w 2001 roku wice−
mistrzostwo. Ostatnio występował
w Kmicie Zabierzów, ale grał również
w Wiśle Kraków, Arce Gdynia, Cracovii
Kraków oraz ŁKS Łódź. 

Linię ofensywną płocczan wzmocni
w nowym sezonie 34−letni Piotr Bania,
który przyszedł do Płocka na zasadzie
wolnego transferu i podpisał roczny
kontrakt. Zawodnik ten występował
ostatnio w Cracovii. Jest wychowan−
kiem Wawelu Kraków i praktycznie
podczas dotychczasowej kariery sporto−
wej związany był z krakowskimi i mało−
polskimi zespołami – Kablem, Hutni−
kiem, Cracovią oraz Proszowianką.
W dotychczasowych występach w ek−
straklasie zdobył 21 bramek oraz był
królem strzelców II ligi. Partnerem Bani
w ataku ma być 28−letni Damian Stani−
szewski. Wychowanek płockiego zespo−
łu po występach w Unii Janikowo, Za−
wiszy Bydgoszcz i Kujawiaku Włocła−
wek postanowił wrócić do Płocka i po−
móc kolegom w powrocie do ekstaklasy. 

Pozostałe zmiany

Zmiany w płockiej Wiśle nastąpiły
nie tylko w ekipie grających zawodni−
ków. Jerzy Wojnecki objął obowiązki
kierownika pierwszego zespołu piłki
nożnej. Przez wiele sezonów był zwią−

zany z płockim klubem jako zawodnik.
Mimo, że występował na pozycji środ−
kowego lub prawego obrońcy w sezo−
nie 2001/2002 był najlepszym strzel−
cem nafciarzy w rozgrywkach drugiej
ligi z dorobkiem ośmiu bramek. Do
końca czerwca bieżącego roku repre−
zentował barwy Kujawiaka Włocła−
wek. Wcześniej był związany między
innymi z Legią Warszawa i Zagłębiem
Lubin. Na stanowisku kierownika za−
stąpił Witolda Słabkowskiego, który
zrezygnował z pracy w Wiśle Płock.
Wojnecki ma 32 lata i pochodzi z No−
wego Sącza. W barwach płockiej dru−
żyny grał sześć sezonów. W piłkarskiej
karierze wystąpił w 149 meczach I ligi. 

Sztab szkoleniowy rozszerzył się tak−
że o dwie nowe osoby; obok Czesława
Jakołcewicza i II trenera Mirosława Mi−
lewskiego na ławce trenerskiej zobaczy−
my także Piotra Soczewkę. Ten 35−letni
wychowanek płockiego zespołu, oprócz
bieżącej pracy z drużyną, ma być odpo−
wiedzialny za skauting i rozpracowanie
taktyki kolejnych rywali nafciarzy. No−
wym trenerem bramkarzy będzie 31−let−
ni Mariusz Bekas. Jako zawodnik był
związany z Lechem i Wartą Poznań.
Ostatnio pracował z bramkarzami War−
ty, a wcześniej przez pięć lat trenował
młodych bramkarzy w Amice Wronki. 

Zdaniem Mariusza Bekasa do zespołu
Wisły powinien dołączyć jeszcze jeden
klasowy golkiper. – Obecnie Jakub
Skrzypiec nie ma konkurencji. Zatrud−
nienie drugiego bramkarza wywoła
zdrową rywalizację o miejsce w zespole.
Zawodnika na tę kluczową pozycję bę−
dziemy szukać w trakcie zgrupowania
we Wronkach – powiedział po podpisa−
niu umowy z Wisłą Mariusz Bekas. 

Płocczanie nowy sezon drugoligowy
rozpoczęli 28 lipca meczem wyjazdo−
wym z warszawską Polonią. Na stadio−
nie przy Łukasiewicza płoccy kibice zo−
baczą nowe oblicze Wisły 4 sierpnia
w meczu z Odrą Opole. P. Nowicki

Zespół oparty na zdolnej młodzieży i kilku doświadczonych graczach
– taki cel przyświeca budowaniu nowej ekipy płockich piłkarzy nożnych

Nowa futbolowa Wisła

Trener Czesław Jakołcewicz w nowym
sezonie zaprezentuje na boisku kilku no−
wych zawodników

Od 5 do 8 lipca cztery miasta: Oświę−
cim, Drzonków, Łódź i Opole gościły
pływackich juniorów 13−, 14−, 15− i 16−
letnich na odkrytych pływalniach 50−me−
trowych. Deszcz i przenikliwy chłód nie
sprzyjały w te dni nawet spacerom, a co
dopiero wodnym kąpielom. Niestety, sę−
dziowie byli nieprzejednani i zawody od−
bywały się nawet podczas ulewnego
deszczu.. Płocczanie byli obecni w każ−
dym z tych miast i godnie reprezentowa−
li swój klub MZOS Płock. 

Dobry występ wśród najmłodszych,
czyli 13−latków w finale A odnotował
Kamil Tomaszewski, który na 100 i 200
m stylem grzbietowym walczył w finało−
wej ósemce o medal. Niestety, młody
płocczanin na miejsce na podium musi
jeszcze trochę poczekać, gdyż uzyskane
czasy 1.08,16 i 2.27,41 pozwoliły mu za−
jąć odpowiednio piąte i szóste miejsce. 

Wśród płockich 14−latków, walczących
pod okiem trenera Jurija Szyczkowa
w Drzonkowie, zdecydowanie najlepiej
wypadł rekordzista Polski na dystansie 50

m st. dowolnym – Piotr Przyborowski,
który trzykrotnie stawał na podium. Za−
równo na 50 i 100 m st. dowolnym, jak
i 50 m st. motylkowym wchodził do fina−
łu A z pierwszym czasem eliminacji. Jed−
nak podczas wyścigów finałowych mu−
siał zadowolić się trzykrotnie drugą loka−
tą, co dało juniorowi z Płocka trzy srebr−
ne medale. Znakomicie zaprezentowała
się także rówieśniczka Piotra, a zarazem
koleżanka klubowa Hanna Jakóbczyk.
Płocczanka zajęła drugie miejsce w wy−
ścigu na 50 m st.dowolnym oraz trzecie
miejsce na 50 m st. motylkowym. Na tych
samych zawodach płynąca w finale B wy−
ścigu na 100 m st. klasycznym Amanda
Streich uzyskała 1.22,25 co dało jej osta−
tecznie 13 lokatę. 

Nie miał natomiast szczęścia w Łodzi
murowany faworyt do medalu Michał
Zyznowski. W gronie 15−latków startu−
jąc stylem dowolnym na dystansach 200,
400 i 1500 m uplasował się odpowiednio
na 6, 4 i 6 miejscu, co jest z pewnością
wynikiem poniżej oczekiwań zarówno

sztabu szkoleniowego, jak i samego za−
wodnika. Miło za to zaskoczył wszyst−
kich Kamil Dobosz, który dwa razy wy−
stąpił w finale A. Na 50 m st. klasycz−
nym był szósty, a na dystansie dwukrot−
nie dłuższym z czasem 1.09,83 uplaso−
wał się na czwartym miejscu, nieznacz−
nie przegrywając walkę o podium. 

Pływający stylem grzbietowym 15−
latkowie wystąpili w finałach B. An−
dżelika Nowicka na 200 m zajęła 14 lo−
katę, a jej rówieśnik Mateusz Kraśniew−
ski dwukrotnie (100 i 200m) uplasował
się na 13 pozycji. 

Prawdziwy wysyp dobrych występów
nastąpił jednak w Opolu. 16−latkowie
z Płocka byli bardzo aktywni w poran−
nych eliminacjach, co przekładało się na
popołudniowe występy w finałach A i
B. Znakomicie spisała się Adrianna
Korczak, która z czasem 32,10 s. zdoby−
ła brązowy medal w wyścigu na 50 m st.
grzbietowym. Na dystansie dwukrotnie
dłuższym była 13 z czasem 1.16,08. Jej
siostra Edyta Korczak trzykrotnie pop−
łynęła w finale B. Na 100 m stylem do−
wolnym była 15, a na dystansie o poło−
wę krótszym 11. W wyścigu na 50 m
stylem grzbietowym była 14. Sporą
niespodziankę sprawiła Kaja Osiecka.

Płocka grzbiecistka była o krok od me−
dalu. Na 100 i 200 m dwukrotnie plaso−
wała się na czwartej pozycji, natomiast
na 50 m., również grzbietem, była dzie−
wiąta. W stylu dowolnym na 200 i 400
m Płock reprezentowała Stella Kozioł.
Dwukrotnie płynęła na tych dystansach
w finale B i była odpowiednio na 13 i 12
pozycji. Kolejną zawodniczką, która od−
notowała niezły występ w finale B była
Joanna Zarychta, która na 50 m popular−
ną „żabką” zajęła 14 miejsce. Wśród
chłopców 16−letnich niełatwo było prze−
bić się do czołówki, z uwagi na dość
silną obsadę w tym roczniku. Jednak
młodzi płocczanie pokazali się z dobrej
strony. Jakub Cierlicki na 100 m st.
motylkowym zajął 10 lokatę i również
na 100 m kraulem uplasował się na 13
pozycji. Nie zawiedli także jego kole−
dzy klubowi. Daniel Waliszewski
z czasem 1.11,96 na 100 m st. klasycz−
nym wywalczył 11 miejsce, a Marcin
Krzykwa na 200 m tym samym stylem
był 12. Ogółem, w Letnich Mistrzo−
stwach Polski Juniorów, gdzie rywali−
zowało kilkuset zawodników, płoccza−
nie zdobyli sześć medali. 15 razy wy−
stępowali w finałach A oraz 16 w fina−
łach B. P. Nowicki

Cztery srebrne i dwa brązowe medale przywieźli płoccy pły−
wacy z Letnich Mistrzostw Polski Juniorów

Pływacy na medal
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W niedzielne popołudnie, na ro−
zgrywanych w Białej Podlaskiej Mi−
strzostwach Polski Juniorów (26−
28.06.2007 r.), zawodnik MUKS
Płock – Konrad Kruszyński skoczył
po złoty medal tej imprezy. Uzysku−
jąc najlepszy swój wynik w sezonie
letnim – 2.08 m, udowodnił domina−
cję wśród zawodników rocznika
1988 w skoku wzwyż w kraju. Jego
koledzy z podium również pokonali
poprzeczkę zawieszoną na tej wyso−
kości ale Konrad, jako jedyny, uczy−
nił to bezbłędnie. Przypomnijmy, że
jest to już czwarty medal z imprezy
rangi mistrzostw Polski, który wy−

walczył Konrad ale pierwszy złoty.
Od października Kruszyński będzie
studentem stołecznej AWF i zmieni
barwy klubowe na AZS−AWF War−
szawa. Trenerem mistrza jest Jaro−
sław Kalaszczyński.

W Białej Podlaskiej zobaczyliśmy
również Agnieszkę Sołdyńską (89),
która w biegu na 400m była VI
– 57.72 (el. 57.68), Patryka Domaga−
łę (88) – skok wzwyż – 2.00 (VII)
oraz Paulinę Paradowska (88) – 800m
– 2:22.98 (XIX). LZS Płock reprezen−
tował Kamil Jurewicz (88), który był
11. w pchnięciu kulą (16.20) oraz 9.
w rzucie dyskiem (47.26). (j)

Konrad Mistrzem Polski

W starożytnych strojach nawiązu−
jących do mitologii greckiej i rzym−
skiej wystąpili zawodnicy III Inte−
gracyjnej Spartakiady Środowisko−
wych Domów Pomocy Społecznej.
Na teren Miejskiego Zespołu Obiek−
tów Sportowych przy Placu Dą−
browskiego, 27 czerwca, stawiło się
12 placówek z terenu województwa
mazowieckiego – z Ostrołęki, So−
chaczewa, Mławy, Wyszogrodu
i Słupna. Uczestnicy ŚDS startowali
w wielu konkurencjach m.in. w rzu−

cie piłką lekarską, oszczepem, w qu−
izie z mitologii oraz konkursie pla−
stycznym. Oceniane były również
stroje uczestników. Wszyscy wal−
czyli o „Puchar Dyrektora Miejskie−
go Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku”.

Najlepszymi „starożytnymi spor−
towcami” okazała się reprezentacja
Środowiskowego Domu Samopomo−
cy w Słupnie. Patronat honorowy nad
spartakiadą objął prezydent Mirosław
Milewski. (opr. rł)

Starożytni sportowcy

Pod koniec września czeka nas nieco−
dzienne widowisko – w Płocku i między
Płockiem a Sierpcem ścigać się będą
najlepsi kierowcy z Polski i goście z za−
granicy. Nie oznacza to bynajmniej, że
przez trzy dni trasy te będą nieprzejezd−
ne dla zwykłych użytkowników dróg.
Przeciwnie, poza oznaczonymi odcinka−
mi specjalnymi, rajdowcy traktowani bę−
dą jak zwykli kierowcy i za nieprzestrze−
ganie przepisów drogowych też mogą
dostać mandat i punkty karne.

Rajd Orlen, będący ósmą rundą rajdo−
wych samochodowych Mistrzostw Pol−
ski, zastąpi rozgrywany od wielu lat tzw.
rajd warszawski. To największa i najbar−
dziej prestiżowa impreza motoryzacyjna
w Polsce. Cała trasa liczyć będzie około
500 km, na której wytyczono 5 odcin−
ków specjalnych, na których rozgrywać
się będą prawdziwe wyścigi i rywaliza−
cja o tytuł rajdowego Mistrza Polski
2007. Przypomnijmy, że w ostatnich
trzech latach tytuł ten należał do Leszka
Kuzaja, który zapewne i w tym roku nie
będzie chciał go oddać.

Baza rajdu, park serwisowy (na terenie
politechniki przy ul. Łukasiewicza) i pro−
log (na ul. Mostowej) umiejscowione będą
w Płocku, a trasy wytyczone w promieniu
50 km od naszego miasta.

– O przeniesieniu rajdu warszawskiego
do Płocka zadecydowała inicjatywa kon−
cernu i szybka decyzja władz Płocka – mó−
wi Dawid Piekarz, rzecznik prasowy PKN.
– Jesteśmy dumni, że tak ważna impreza
zagości w siedzibie PKN. Od lat aktywnie
włączamy się w sponsoring rajdów, (naj−
ważniejszy to rajd Dakar – przyp. red.) na−
turalnym więc jest, że chcieliśmy aby jedno
z najważniejszych wydarzeń motoryzacyj−
nych odbyło się w Płocku. 

Michał Jackiewicz – wiceprezes Auto−
mobilklubu Ziemi Płockiej zwraca uwagę
na sprawy bezpieczeństwa na trasie rajdu.
– Spodziewamy się do 100 tys. kibiców na
całej trasie. Ci, którzy są stałymi fanami
sportu motoryzacyjnego wiedzą, jak się
zachować i o nich się nie boimy. Proble−
mem może być miejscowa ludność.

Wszystkie odcinki specjalne wydzielone
będą oczywiście taśmami, bezpieczeństwa
pilnować będzie również obsługa rajdu.
Chodzi o to, by zasad bezpieczeństwa i po−
leceń bezwzględnie przestrzegać. Przy ta−
kiej szybkości najlepszy kierowca nie jest
w stanie zareagować, gdy ktoś nagle poja−
wi mu się na drodze. Do tego dochodzą
awarie, które zawsze mogą się zdarzyć –
wypadnięcia samochodu z trasy w takim
przypadku nie można przewidzieć.

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
UM Roland Bury podkreśla, że impreza
wpisuje się w promocję turystyki weeken−
dowej Płocka. 22 września na plaży nad
Wisłą planowana jest duża impreza pt.
„Pożegnanie lata” z udziałem zespołów
Myslovitz, Cool Kids of Death,
Mitch&Mitch, Lao Che, która będzie
dodatkową atrakcją rajdowych zmagań.

Organizatorzy rajdu spodziewają się
startu 60 – 80 załóg, każda z własnym zes−
połem serwisowym. Oprócz samych za−
wodów, przewidziane są spotkania ze zna−
nymi rajdowcami, a na zakończenie super
OS (odcinek specjalny), przygotowywany
specjalnie z myślą o publiczności. Trasa
rajdu i odcinków specjalnych do startu
utrzymywane są w ścisłej tajemnicy, by
wszyscy startujący mieli równe szanse
i nikt nie mógł się wcześniej do nich przy−
gotować. Więcej informacji na stronie in−
ternetowej www.rajdorlen.pl

Klasyfikacja generalna po czerwcowym
Rajdzie Polski przedstawiała się następują−
co: I Tomasz Kuchar – Jakub Gerber (Su−
baru Impreza), II Sebastian Frycz – Jacek
Rathe (Subaru Impreza), III Kajetan Kaje−
tanowicz – Maciek Wisławski (Mitshubis−
hi Lancer), IV – Oscar Svedlund – B. Nil−
sson (Subaru Impreza), V – Krzysztof Ho−
łowczyc – Łukasz Kurzeja (Subaru Impre−
za), VI – Paweł Dytko – Tomasz Dytko
(Mitshubishi Lancer).

Głównymi organizatorami i sponsora−
mi imprezy są: PKN Orlen i Urząd Mia−
sta Płocka, przy współudziale Automo−
bilklubu Polskiego, Polskiego Związku
Motorowego i Automobilklubu Ziemi
Płockiej. E.J.

W sobotę, 30 czerwca 2007 r, na posie−
dzeniu Zarządu Polskiego Związku Bad−
mintona w Warszawie trwała zażarta ry−
walizacja o organizację imprez mistrzow−
skich w roku 2008. Do rywalizacji o Indy−
widualne Mistrzostwa Polski Seniorów,
zawodów o najwyższej randze krajowej,
stanęły cztery miasta: Płock, Słupsk, Su−
wałki i Kędzierzyn Koźle. 

Rozpatrzono wnikliwie wszystkie ofer−
ty, dodatkowo prezentacje przygotował
Słupsk i Płock. W głosowaniu tajnym sto−

sunkiem głosów 5:4 wygrał z Płockiem
Słupsk. Czynnikami decydującymi na
rzecz Słupska była wyższa pula nagród dla
zawodników i zweryfikowana hala sporto−
wa w miejscu rozgrywania mistrzostw.
Płock natomiast został organizatorem Mi−
strzostw Polski Juniorów i Młodzieżow−
ców, które zostaną rozegrane na Hali Miej−
skiego Zespołu Obiektów Sportowych
w Borowiczkach w kwietniu 2008 r. 

Wiesław Chrobot 
(prezes Okręgowego Związku Bad−

Płock dla juniorów

Nie lada gratka czekała sympatyków
sportów motorowodnych. 21 i 22 lipca
na płockim odcinku Wisły rozegrano
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Skuterów Wodnych. Zawody zgroma−
dziły najlepszych zawodników z całej
Polski, a także z Niemiec, Litwy i Wę−
gier. Mistrzostwa zostały rozegrane
w dwóch klasach: skutery siedzące
i stojące. 

Głównym organizatorem zawodów
był Urząd Miasta Płocka oraz Polski
Związek Motorowodny i Narciarstwa
Wodnego. Była to bardzo widowisko−
wa i jedyna tego typu impreza na ca−
łym Zalewie Włocławskim.

Po zawodach, nie tylko uczestnicy
mogli się bawić na nabrzeżu przy
muzyce zespołu „Kochankowie Sally

Brown” oraz Płockiego Zespołu
Szantowego. (m.d.)

Skutery na start



Cytat
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Mędrzec to ten, kto 
na drodze pełnej kolców
wyhodować potrafi różę.

Akutagawa Ryunosuke
(pisarz japoński 1892−1927)JA
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Wicemistrzowie czwórki bez sternika (od lewej): Bogdan Zalewski, Michał Grzelak,
Tomasz Cichocki i Piotr Buchalski

Mariusz Śpiegowski – wicemistrz z Poznania na jedynce wagi lekkiej

Mimo, że Tomasz Cichocki cztery
tygodnie temu przeszedł operację wy−
rostka robaczkowego, to wspólnie z Mi−
chałem Grzelakiem i Piotrem Buchal−
skim oraz Bogdanem Zalewskim
w konkurencji czwórek bez sternika, po
zaciętej walce do ostatnich metrów, za−
jęli II miejsce i zdobyli srebrny medal,
pozostawiając w pokonanym polu m.in.
dwie osady ścisłej kadry narodowej.
Następnie, po przerwie trwającej około
1 godz. 40 min., ponownie do walki sta−
nęli w dwójce ze sternikiem: Tomasz
Cichocki, Michał Grzelak i ster. Pa−
tryk Krause i zajęli II miejsce, zdoby−
wając drugi srebrny medal, przypływa−
jąc 0,6 sek. za osadą ubiegłorocznych
Mistrzów Polski z Kruszwicy. 

Po biegu czwórek bez sternika, dalszy
udział Bogdana Zalewskiego stanął
pod znakiem zapytania z racji naciągnię−
cia mięśni grzbietu, ale sam zawodnik
podjął decyzję o starcie i wspólnie z Pio−
trem Buchalskim na dwójce bez sterni−
ka zdobyli srebrny medal, minimalnie
przegrywając z reprezentacyjną osadą
na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie (ze
Szczecina: Pacześ, Kardas). Również
dobrze spisała się osada czwórki ze ster−
nikiem (Kamil Karolkowski, Radosław
Milczarek, Hubert Różański, Paweł Sie−
miński, ster.Patryk Krause), która – mi−
mo że najmłodsza w stawce finałowej
– zajęła III miejsce i zdobyła brązowy
medal. Rewelacyjnie spisał się Mariusz
Śpiegowski na jedynce wagi lekkiej zaj−
mując II miejsce w finale „B”. W tej
konkurencji startowało 23 zawodników
w tym mistrzowie olimpijscy (Sycz, Ku−
charski) oraz medaliści Mistrzostw
Świata (czwórka podwójna wagi lek−
kiej) i zawodnicy kadry. Mariusz Śpie−
gowski na jedynce wagi lekkiej pływa
dopiero drugi sezon i rewelacyjnie się
rozwija. Płockie Towarzystwo Wioślar−
skie w Mistrzostwach Polski Seniorów
było najmłodszą startującą ekipą. 

Po tych Mistrzostwach Polski, na
zgrupowanie kadrowe do ośrodka
w Wałczu natychmiast wyjechali za−
wodnicy przewidziani do reprezentacji
na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata
w Strathclyde (Anglia 27−29.07.2007
r.). Z Płockiego Towarzystwa Wio−
ślarskiego na to zgrupowanie najpierw
wyjechał Radosław Milczarek i Kamil
Karolkowski, natomiast Tomasz Ci−
chocki, Michał Grzelak i Hubert Ró−
żański dojechali później, w celu roze−
grania biegu kontrolnego, gdyż trener
kadry nie wierzył, że Tomek Cichocki
(po operacji) i Michał Grzelak (po za−
truciu) wystartują na Mistrzostwach
Polski Seniorów i jeszcze zabłysną tak
rewelacyjną formą. 

Swój udział w Mistrzostwach Polski
podkreślili również weterani PTW, zdo−
bywając dwa srebrne medale (czwórka
ze sternikiem i ósemka ze sternikiem).
Wyjazd na Mistrzostwa Polski Senio−
rów był możliwy dzięki wsparciu Urzę−
du Miasta Płocka i PKN Orlen. 

W. Rogowski
(sekretarz Zarządu PTW)

Na przełomie czerwca i lipca w Poznaniu na jeziorze Malta
zostały rozegrane wioślarskie Mistrzostwa Polski Seniorów.
Płockie Towarzystwo Wioślarskie wystartowało w sześciu
konkurencjach i zdobyło 4 medale. 

Nasze „srebra”

Żabia perspektywa, plan pełny,
przebitka – po III Międzyszkolnych
Warsztatach Dziennikarskich, które
odbyły się w Zespole Szkół Budowla−
nych nr 1 w Płocku te skomplikowa−
ne pojęcia stały się dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych jasne i klarow−
ne. Po zapoznaniu z teorią, którą
w przystępny sposób przekazał facho−
wiec – operator filmowy Łukasz
Bieńkowski, młodzież mogła przystą−
pić do udziału w konkursie. Zada−
niem było przygotowanie krótkiego
filmu, promującego Płock.

Z bagażem świeżo nabytej wiedzy
uczniowie czterech płockich szkół:
Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu
Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Zes−
połu Szkół Zawodowych nr 2 oraz
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 ru−
szyli w miasto, aby filmować uroki
Płocka. Znaczną pomocą w wyborze
materiału było spotkanie z Małgorzatą
Białecką z Wydziału Promocji, Tury−
styki i Współpracy z Zagranicą Urzę−

du Miasta Płocka, która zaprezentowa−
ła film o mieście, przygotowany przez
Wydział.Wyszukiwanie atrakcyjnych
miejsc, odpowiednie ich kadrowanie,
a przede wszystkim próba zaskoczenia
konkurencji, to zadania, na których
skupili się młodzi dziennikarze drugie−
go dnia warsztatów. Trudno powie−
dzieć, czy bardziej skomplikowane
jest wyszukiwanie, nagrywanie czy
montowanie filmu. Warto zauważyć,
że samo montowanie to bardzo precy−
zyjne zajęcie, wymagające mnóstwa
czasu i cierpliwości, której nie wszyst−
kim starczyło. Przycinanie, wycisza−
nie, nowe pomysły i zmiana koncepcji,
czyli żmudna praca przy komputerze
zajęła młodym dziennikarzom kolejny
dzień. Ale w końcu, po trzech dniach
pracy ministudio produkcyjne w „Bu−
dowlance” opuściły gotowe, kilkumi−
nutowe filmy, prezentujące uroki ro−
dzinnego miasta. A czym Płock zach−
wycił młodzież, to już temat na zupeł−
nie inną opowieść. M.S.

Filmowali Płock

Sejm znowelizował Kodeks Pracy. Nowy zapis dotyczy zakazu pracy w pla−
cówkach handlowych w 12 świątecznych dni: Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień
Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia
(Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny), 1 listopada (Wszystkich Świętych),
11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), 25 i 26 grudnia (Boże Narodze−
nie). Nowelizacja nie dotyczy małych, jednoosobowych placówek, które nie za−
trudniają pracowników na etacie. (j)

To warto wiedzieć

Święta bez handlu


