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W środę, 11 października, po kilku
miesiącach przerwy swoje podwoje –
w nowym budynku przy ul. Sienkiewi−
cza 36 – otworzyła Płocka Galeria
Sztuki. Na wernisaż nowej wystawy
przyszły tłumy. Nowe miejsce, nowa
wystawa i nowe pomysły, o których
mówił w przeddzień otwarcia p.o. dy−
rektora Jerzy Mazuś.

Nowe miejsce

Praktycznie cały parter zaadaptowa−
ny został pod potrzeby wystaw. Pier−
wsze piętro to zaplecze administracyj−
no−biurowe i druga część pomieszczeń
wystawowych przełamana po środku
wolną przestrzenią z otworem w po−
dłodze, dzięki któremu światło z duże−
go świetlika w dachu prześwietla cały
budynek. Ściany pokryte są sterylną
bielą. W sumie cały obiekt ma 800
mkw. z czego 600 to powierzchnia
wystawiennicza. 

Nowa wystawa

To musiało być duże nazwisko.
Zdzisław Beksiński nadawał się
w sam raz. Po pierwsze nigdy (poza
kilkoma grafikami komputerowymi
w „Galerii nr 3”) nie był w Płocku

prezentowany. Po drugie jego zainte−
resowania – grafika komputerowa,
obróbka cyfrowa obrazu – są bliskie
również Jerzemu Mazusiowi, z któ−
rego inspiracji od kilku lat odbywają
się w podpłockiej Soczewce warszta−
ty Cyfrowej Obróbki Obrazu i który
od lat marzy o organizacji w naszym
mieście biennale małych form grafi−
ki cyfrowej. – Ale tej wystawy miało

nie być – mówi Wiesław Banach, dy−
rektor Muzeum Historycznego w Sa−
noku, skąd obrazy przyjechały do
Płocka. – Myślałem, jak tu człowieka
spławić. Nie miałem zupełnie czasu,
ale w końcu dałem się przekonać. 

Muzeum Historyczne w Sanoku –
mieście rodzinnym Beksińskiego –
posiada największą kolekcję jego
prac. To ponad 4000 obrazów, 206

rysunków. Do tego ogromne archi−
wum z listami, dziennikami (zapisy−
wanymi w komputerze), taśmy audio
i wideo z prywatnymi wywiadami
malarza. – To gigantyczny materiał
autobiograficzny. Nie znam innego
współczesnego twórcy, który pozo−
stawiłby tyle po sobie – tłumaczył
Banach. 

Dokończenie na str. 15

87 obrazów, 47 rysunków, 33 komputerowe fotomontaże, 14 fotografii artystycznych, 9 heliotypii* i 8 rzeźb, czyli....

Dwieście razy Beksiński

Aż 12 z 19 mieszkań w nowym blo−
ku komunalnym przy ul. Miodowej
25a otrzymają samotne matki z dzieć−
mi. Wszystkie lokale zostaną zasiedlo−
ne do końca października. 

Budynek jest dwukondygnacyjny
bez podpiwniczenia i składa się
z dwóch przesuniętych względem sie−
bie (o 66 cm w poziomie i 60 cm
w pionie) segmentów. Stanął na planie
prostokąta i ma 11,5 m długości i 42 m
szerokości. Maksymalna wysokość
budynku wyniosła 6,5 metra, a całko−
wita powierzchnia prawie 780 mkw. 

Jest tam 19 mieszkań o pow. od 25
do 44 mkw.: pięć – jednopokojowych
z aneksem kuchennym o pow. 25−27
mkw., siedem – jednopokojowych
z oddzielną kuchnią o pow. 31 mkw.,
trzy – dwupokojowe (36−39 mkw.)
i cztery mieszkania trzypokojowe
o pow. 44 mkw. 

Budynek ma własny węzeł cieplny
zasilany przyłączem z miejskiej sie−
ci. Dach jest tradycyjny dwuspado−
wy, stolarka okienna z PCV, a tynk
zewnętrzny pomalowany został

w kolorze jasnego kremu i oliwko−
wej zieleni. Wykonawcą był gosty−
niński Budrox. Całość kosztowała 1,2
mln zł, ale 430 tys. zł miasto pozyska−
ło z dotacji rządowej. (m.d.)

Lokum dla potrzebujących K O M U N I K A T
Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Płocku

Miejska Komisja Wyborcza
w Płocku informuje, iż
w związku z przyjmowaniem
zgłoszeń list kandydatów na
radnych i zgłoszeń kandydatów
na Prezydenta Miasta Płocka od
5 października pełni dyżury
w Urzędzie Miasta Płocka, Sta−
ry Rynek 1 (II piętro) pok. nr
202, tel. 024/ 367 15 63. W naj−
bliższych dniach będzie to: 16
i 17 października w godz. od
12 do 15 i 18 października
w godz. od 8 do 24.

Jarosław Przybyliński
(przewodniczący Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Płocku)
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* Państwowa Wyższa Szkoła Zawo−
dowa chce od września przyszłego ro−
ku otworzyć liceum akademickie.

* W trzydniowym sympozjum Pol−
skiego Koła Koloproktologii (scho−
rzenia jelita grubego), które miało
miejsce w naszym mieście wzięło
udział 500 lekarzy i 100 pielęgniarek
z całego kraju.

* Były prezes Dromostu za dopro−
wadzenie spółki do upadłości skaza−
ny został na 4 lata pozbawienia wol−
ności, a była księgowa na dwa i pół
roku.

* Dwaj byli członkowie zarządu
PKN Orlen zostali zatrzymani przez
ABW pod zarzutem działania na
szkodę płockiego koncernu.

* Przy Sądzie Okręgowym w Płocku
powstał punkt informacyjny Krajowe−
go Rejestru Sądowego.

* Tereny przy farze od Agencji Re−
witalizacji Starówki kupiła włocław−
ska firma deweloperska Budizol.

* Orlen Medica kupiła aparat do
wczesnego wykrywania jaskry.

* Do 8 listopada ma zakończyć się
asfaltowanie dojazdów do nowego
mostu.

* 5 października policja została za−
alarmowana, że ze starego mostu
ktoś skoczył do rzeki. Nie był to ża−
den z robotników, pracujących przy
remoncie. Trwają poszukiwania to−
pielca.

* Prokuratura Okręgowa w War−
szawie przesłuchuje osoby, które
mogą coś wiedzieć na temat zaginię−
cia w płockim sądzie spisu wybor−
ców – dowodu w sprawie o fałszer−
stwo wyborcze w 2002 roku.

* W płockiej delegaturze Krajowej
Komisji Wyborczej zarejestrowało
się z naszego miasta 6 komitetów:
Stowarzyszenie Nasze Miasto Płock,
Macierz Płocka, Kontakt, Przyjaciele
Płocka, Solidarny Powiat Płocki
i Komitet Wyborczy Leśników Płoc−
kich. Komitety ugrupowań ogólno−
polskich zarejestrowały się w War−
szawie: PiS, PO i koalicja partii lewi−
cowych.

* W zawodach latawców na lotni−
sku rywalizowało 40 modeli.

* Na targach Polagra−Food w Pozna−
niu lasagne z Peklimaru zajęła I miej−
sce wśród dań gotowych, a produkty
„z Soplicowa” zdobyły prestiżową na−
grodę „Hit publiczności”.

* Wisła Płock wygrała proces z by−
łym prezesem GKS Katowice Pio−
trem Dziurowiczem za pomówienie
(w ubiegłym roku) o ustawienie me−
czów z Polonią i Górnikiem. Prze−
grany musi przeprosić klub Wisły
w prasie i wpłacić 2 tys. zł. na dzia−
łalność charytatywną.

* Blisko 5 tys. mkw. azbestu usunę−
ła dotąd z płockich dachów SITA.

* Srebrnego Orła Biznesu w kon−
kursie Mazowiecka Firma Roku
otrzymała spółka PetroEnergoRem.
Z Płocka wyróżnione zostały jesz−
cze: Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitar−
nego, ZUOK, Przedsiębiorstwo Ro−
bót Drogowych i MZGM TBS. (j)

Większy „Włodkowic”

Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica zwróciła się do mia−
sta o sprzedaż przylegającej do
jej terenów działki niezabudowa−
nej o powierzchni 429 mkw. Poz−
woli ona na poprawę zagospoda−
rowania terenu szkoły. Prezydent
wyraził zgodę na sprzedaż tej
działki „Włodkowicowi” w for−
mie bezprzetargowej za 53.862
tys. zł + VAT.

Brzozy uratowane
Prezydent uwzględnił zbioro−

wy protest mieszkańców bloku
przy ul. Jana Pawła II przeciwko
rozwiązaniu proponowanemu
w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenne−
go południowych Podolszyc. Las
brzozowy, rosnący na 3 dział−
kach, włączony zostanie do en−
klawy przeznaczonej na teren re−
kreacyjny.

Dla Maltańczyków
Oddział Zarządzania Kryzyso−

wego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych UM podaro−
wał płockiemu oddziałowi sto−
warzyszenia „Maltańska Służba
Medyczna” 7 radiotelefonów, 6
akumulatorów, 6 ładowarek i an−
tenę samochodową. Sprzęt ten
umożliwi maltańczykom spraw−
niejszą łączność, decydującą
często o życiu.

Droższe spółki
Podwyższony został kapitał

zakładowy trzech gminnych spó−
łek. Do MTBS−u wniesiono
aportem: kamienice przy ul.
Sienkiewicza 63 i 65, dwie nie−
ruchomości gruntowe o pow. 0,7
ha w rejonie ul. Wyszogrodz−
kiej/Sikorskiego i o pow. 0.9 ha
w rejonie Jana Pawła II/Pasaż
Paderewskiego. Spółka Rynex
przejęła prawo własności budyn−
ku garażowo−gospodarczego
wraz z parkingiem przy ul. 1 Ma−
ja 7a. Płocki Park Przemysłowo−
Technologiczny wzbogacił się
o dwie działki niezabudowane
przy ul. Zglenickiego; otrzymał
prawo własności działki o pow.
2414 mkw. oraz prawo użytko−
wania wieczystego działki
o pow. 0,03 ha.

Wyróżnieni pedagodzy
Z okazji Dnia Edukacji Naro−

dowej Prezydent przyznał do−
roczne nagrody pracownikom
oświaty. Gratyfikacje w wysoko−
ści 3 tys. zł (nagrody II stopnia)
otrzymały 92 osoby. Ponadto kil−
ka osób uhonorowano nagrodami
specjalnymi (w tej samej wyso−
kości). (j)
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Prezydent zarządził Minęło  pół miesiąca
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6 października, około godz. 15.30
strażacy otrzymali sygnał, że pali się
Centrum Handlowe w środku miasta.
Zadziałała instalacja tryskaczowa
w Taygerze i dlatego na miejscu zda−
rzenia straż pożarna pojawiła się bar−
dzo szybko. Na szczęście pożar poja−
wił się w budynku już po jego zam−
knięciu, gdy w środku byli tylko och−
roniarze. Zdążyli się oni ewakuować. 

Według wstępnych ustaleń straża−
ków ogień wybuchł na jednym ze sto−
isk. W budynku natychmiast pojawia−
ło się pełno dymu. Strażacy, aby wejść
do środka musieli używać aparatów
tlenowych i specjalnych masek. Naj−
ważniejsze było ustalenie źródła
ognia, ale przy zerowej widoczności
było to praktycznie niemożliwe. Dlate−
go szybko podjęto decyzję o sprowa−
dzeniu z Orlenu specjalnej kamery ter−
mowizyjnej. Gdy udało się już znaleźć
źródło ognia, sytuacja nagle się pogor−
szyła. Płomienie zdążyły się bowiem
przenieść najpierw na piętro, a potem
„zaatakowały” dach. Strażakom bar−
dzo ciężko było dostać się do ognia,
gdyż zaczął on szaleć pomiędzy da−
chem i blachą, która była od wewnątrz
budynku tuż pod sufitem. Dodatkowo,
w tej przestrzeni znajdowało się drew−
no. Prawdopodobnie było ono zabez−

pieczone substancjami ognioodporny−
mi, ale policja wzięła próbki i dopiero
specjalne badania wykażą, czy było to
dobrze zrobione. Strażacy musieli ciąć
blachę dachu, co nie było proste, bo
powierzchnia była bardzo śliska od pa−
dającej mżawki. Po kilkunastu godzi−
nach akcji udało się opanować ogień.
W akcji brało 15 jednostek straży po−
żarnej. 

Trudno wycenić straty, jakie spowo−
dował pożar. Na pewno są one mniej−
sze niż te z 1998 roku, kiedy Tayger pa−
lił się po raz pierwszy. Według właści−
ciela obiektu budynek był ubezpieczo−
ny. Problemem jest jednak to, że nie
wszyscy sprzedający ubezpieczyli swo−
je stoiska, a znajdowało się ich tam
około 150. – Nie było nas na to stać, bo
koszty były bardzo wysokie – rozpacza−
li, patrząc jak jedyne często ich źródło
utrzymania idzie z dymem. Z towarów,
jakimi handlowali niewiele da się ra−
czej uratować. Jeśli nie spłonęły, to
zaszkodził im dym i woda. 

Strażacy nie chcą na razie mówić
o przyczynach pożaru; może spowodo−
wała go instalacja elektryczna, klimaty−
zacja, a może czajnik elektryczny. Zba−
da to specjalna komisja. (m.d.)

O spotkaniu kupców z Taygera
z władzami miasta czytaj na stronie 5

Tayger w ogniu
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Piękno prawdy 
Pod takim tytułem odbędzie się 17

września VI Seminarium Filozoficz−
ne. Na refleksje dotyczące prawdy
w naszym życiu zaprasza młodzież
i dyrekcja III LO. Seminarium roz−
pocznie się o godz. 8 w auli szkoły
pokazem filmu „Good bye Lenin”
w reż. W. Beckera. Po filmie, o godz.
10.20 rozpoczną się miniwykłady;
mgr Tomasza Zbrzeznego i ks. dr An−
drzeja Kobylińskiego. Na godz. 11 dr
Agnieszka Dłużniewska zaprasza na
miniwarsztaty psychopedagogiczne
pt. „Mówienie prawdy sobie same−
mu”. 

Więcej informacji pod nr tel. 024
364 06 41. (rł)

Oszukiwali
Policja poszukuje osób, które za−

trudniły się w firmie B.B.O.S. jako
ankieterzy. Ogłoszenia wyglądały tak:
Uwaga praca! Firma zatrudni w cha−
rakterze ankietera osoby powyżej 18
lat. Praca polega na: B.B.O.S przesyła
ankiety do wypełnienia i za każdą
otrzymujesz 25 zł (netto) w ciągu ty−
godnia.

Według policjantów z sekcji do
walki z przestępczością gospodarczą,
dane zbierane przez ankieterów mog−
ły być wykorzystywane do celów
przestępczych. Wszystkie osoby, któ−
re pracowały dla B.B.O.S proszone są
o kontakt pod numerem telefonu 024
266 15 82. (m.d.)
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Inwestycję realizowało Miejskie To−
warzystwo Budownictwa Społecznego.
Prace przeprowadzała płocka Vectra.

Remontowana i modernizowana była
pierzeja przy ul. Kwiatka 15−25. To jed−
na z najtrudniejszych inwestycji, gdyż
budynki wpisane są do rejestru zabyt−
ków. Stan kamienic był fatalny, gdyż
przez kilkadziesiąt lat nikt nie przepro−
wadzał tam remontu. Najbardziej znisz−
czony był budynek pod numerem 25,
czyli tzw. dom rabina. Także część po−
zostałych budynków trzeba było zre−
konstruować. Nie było to łatwe, cały
czas wykonawcy musieli konsultować
się z konserwatorem zabytków. 

Klucze do nowych lokali wręczał
m.in. prezydent Mirosław Milewski
(na zdjęciu). 

W kamienicach znalazły się dwa lo−
kale użytkowe oraz 26 mieszkań o po−
wierzchni od 30 do 60 mkw. Ceny 1
metra kwadratowego wahały się od 3,5
do 4,2 tys. zł. Do budynków doprowa−

dzono wszystkie media, m.in. nowo−
czesne ogrzewanie gazowe. 

Po raz pierwszy zastosowano roz−
wiązanie, w którym część mieszkań
jest własnościowa, a część w systemie
czynszowym. Oznacza to, że kamieni−
ce należeć będą do wspólnoty miesz−
kaniowej, w której MTBS będzie miał
znaczący udział. (m.d.)

29 września zostały oddane do użytku kamienice przy ul. Kwiatka

Stare jak nowe

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Na ogłoszony przez miasto przetarg
oferty złożyły dwa konsorcja: z Mo−
stostalem Warszawa jako liderem
z kwotą 79 mln 287 tys. zł brutto oraz
płocką Vectrą jako liderem z kwotą 81
mln 618 tys. zł brutto. O wyborze fir−
my decydowała w 60 proc. cena, a w
40 proc. – walory estetyczne, innowa−
cyjność i funkcjonalność rozwiązań
projektowych. Przygotowane przez ar−
chitektów na zlecenie Urzędu Miasta
dwie opinie porównawcze wskazały
projekt Vectry. Miłosz Węcławski
z Warszawy napisał w swojej opinii:
„Biorąc pod uwagę, że projektowana
hala widowiskowo−sportowa w Płocku
ze względu na jej parametry i przezna−
czenie ma funkcję miastotwórczą, na−
leży mieć na uwadze, że rozwiązania
przedstawione przez Vectrę prezentują
wyższe walory estetyczne”. Maciej
Musiał z Łodzi podkreślił, iż projekt
Vectry jest wyraźnie atrakcyjniejszy
formalnie. „Rozwiązania architekto−
nicznie są świeższe, nowocześniejsze,
odważniejsze technicznie. Szczególna
w tym przypadku zgodność formy
i treści gwarantuje ich nieprzemijają−
cą, wieloletnią trwałość i aktualność”. 

Teraz Vectra wraz z warszawskim
Warbudem, Modern Construction De−
sign z siedzibą w Poznaniu oraz płocką
spółką Betek−Nieruchomości mają czas
do 31 marca 2008 roku na opracowanie
dokumentacji i wybudowanie hali. 

Autorem zwycięskiego opracowania
jest Henryk Nowacki z zespołem
z Modern Construction Design MCD
SP. z o.o. z Poznania. Hala zaprojekto−

wana została na okręgu o średnicy 90
m. Arena posiada wymiary 48x30 m
z możliwością powiększenia do 50x30
m. Wysokość nad środkiem areny wy−
nosi prawie 16 m. Trybuny okalające
arenę zaprojektowano w kształcie lite−
ry „U”. Powstanie także 500 stanowisk
parkingowych dla samochodów oso−
bowych i 20 dla autokarów. 

Obiekt stanie przy ul. 7 czerwca
1991 roku (Plac Celebry), naprzeciw−
ko stadionu Wisły. Będzie można or−
ganizować w nim zawody sportowe
(przede wszystkim halowe gry zespo−
łowe) z udziałem publiczności, a także
widowiska, wystawy, targi oraz inne
imprezy kulturalne. Możliwa będzie
aranżacja areny hali dla różnych dy−
scyplin, między innymi piłki siatko−
wej, ręcznej i koszykówki. Widownia
pomieści 3,5 tys. widzów (w tym 3000
miejsc stałych). Zaplanowano również
budowę sali konferencyjno−bankieto−
wej dla 300 osób. W obiekcie znajdą
się przynajmniej dwa małe bufety oraz
jeden duży lokal gastronomiczny dla
100 osób. Wykonawca musiał także
uwzględnić w projekcie miejsce upa−
miętniające pobyt Ojca Świętego Jana
Pawła II w Płocku.

Na tym etapie inwestycji miasto zre−
zygnowało z budowy basenu i interna−
tu sportowego. Projektanci muszą jed−
nak wskazać docelowe miejsce lokali−
zacji tych obiektów, podobnie jak hali
treningowej. W przyszłości zostanie
ona połączona łącznikiem z budyn−
kiem głównym.

Małgorzata Domańska

Konsorcjum na czele z płocką Vectrą opracuje dokumentację pro−
jektowo−kosztorysową i wybuduje halę sportowo−widowiskową

Dla sportowców i nie tylko

Firma, która wygra przetarg opracuje
koncepcje programowo−przestrzenne
oraz studium wykonalności. Miejsca po−
stojowe mają znajdować się przy ul.
Sienkiewicza i Kościuszki. Po wyłonie−
niu wykonawca będzie miał pięć miesię−
cy (od daty uzyskania decyzji o lokaliza−
cji inwestycji) na realizację zamówienia. 

Koncepcje programowo−przestrzenne
obejmują zagospodarowanie, urządzenie
i uzbrojenie terenu oraz opracowanie bu−
dowlano−inwestycyjne dla budowy
dwóch parkingów wielopoziomowych.
Pierwsze z miejsc postojowych mają
znaleźć się przy ul. Sienkiewicza, na−
przeciwko pawilonów handlowych. Dru−
gi parking miałby powstać przy ul. Ko−
ściuszki, tuż za budynkami, które grani−
czą z ul. Tumską i Placem Narutowicza. 

Firma musi również opracować dla
każdego z parkingów studium wykonal−
ności, które będą pełną analizą opłacal−
ności inwestycji i będą obejmować
wszelkie aspekty handlowe, techniczne,
finansowe, ekonomiczne i związane ze
środowiskiem naturalnym. 

Zlecane koncepcje programowo−prze−
strzenne powinny stanowić podstawę wy−

konania pełnej dokumentacji projektowo−
kosztorysowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Powinny one określać wskaźnikowo kosz−
ty, okres i uwarunkowania realizacji inwe−
stycji, a także przedstawiać propozycje roz−
wiązań zagospodarowania działek oraz
obiektów wraz ze sprecyzowaniem podstaw
programu usług.

Studia wykonalności mogą stanowić
ewentualną podstawę do ubiegania się
o przyznanie środków finansowych
z funduszy pomocowych. Opracowania
powinny być zgodne z wymogami Unii
Europejskiej, jak również donatorów
z krajów stowarzyszonych w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Aby starać się o dotację, studia wyko−
nalności muszą zawierać m.in. analizę
kosztów oraz korzyści związanych z re−
alizacją inwestycji, raport o wpływie in−
westycji na środowisko, analizę strate−
giczną wraz z uzasadnieniem koniecz−
ności wykonania parkingów wielopo−
ziomowych oraz późniejsze funkcjono−
wanie przedsięwzięcia, szczegółowe
prognozy finansowe wraz z analizą ko−
rzyści niepieniężnych. M.D.

Miasto przygotowuje się do budowy parkingów wielopoziomo−
wych w centrum Płocka 

Będzie gdzie parkować

Kamienica przy ul. Kwiatka 25 zo−
stała wzniesiona dla Icka Karaska
w 1860 roku. Być może fakt, że ten
okazały budynek stanął niemal w cen−
trum dawnej dzielnicy żydowskiej,
sprawił, że zaczęto go nazywać „do−
mem rabina”, chociaż brak jest doku−
mentów potwierdzających zasadność
tej obiegowej nazwy. W 2004 roku
gmina Płock przekazała budynek
Miejskiemu Towarzystwu Budownic−
twa Społecznego, który zajął się jego
gruntowną renowacją. 
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* LX SESJA RADY MIASTA * LX SESJA RADY MIASTA * LX SESJA RADY MIASTA * LX SESJA RADY MIASTA *

Podczas LX sesji Rady Miasta infor−
mację na temat działań podejmowanych
w pierwszym półroczu w Płocku przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Płocka w celu rozwiązywania problemu
bezrobocia przedstawił prezydent Miro−
sław Milewski.

Wynika z niej, że w pierwszym półro−
czu 2006 r. 71 osób bezrobotnych zatrud−
niono w formie stażu w komórkach orga−
nizacyjnych ratusza. Do połowy wrześ−
nia przyjęto kolejnych 18 stażystów. Od
1 kwietnia prowadzony jest w mieście
program prac społecznie użytecznych
(nowy program, który uaktywnia osoby
bezrobotne, dotychczas nie mogące po−
zyskać propozycji pracy). Do 31 sierpnia
– wg danych Powiatowego Urzędu Pra−
cy w Płocku – uczestniczyło w nim 530
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

275 osób poszukujących pracy korzy−
stało w I półroczu br. z bezpłatnych i ulgo−
wych przejazdów środkami komunikacji
miejskiej w Płocku (w tym czasie 132
z nich – z różnych przyczyn utraciło to
prawo). Od momentu rozpoczęcia realiza−
cji uchwały dot. bezpłatnych przejazdów
dla bezrobotnych do końca ubiegłego roku
z uprawnień skorzystało 567 bezrobot−
nych, posiadających równocześnie upraw−
nienia do świadczeń pomocy społecznej.
Z tej grupy osób 304 utraciły uprawnienia,
w głównej mierze z powodu rezygnacji
bądź braku wymaganych potwierdzeń ak−

tywności. Realizacja uchwały przyczyniła
się w 2005 r. do znalezienia miejsc pracy
przez 24 osoby, w tym roku – 16 osób.

Od stycznia do połowy września Od−
dział Ewidencji Działalności Gospodar−
czej zarejestrował 966 nowych przed−
siębiorców i dokonał zmian w zaświad−
czeniach 1177 przedsiębiorców. Przy−
pomnijmy, że w tym roku za wpis do
ewidencji płocczanie nie ponoszą opłat.

Kolejnym programem, mającym
zmniejszyć bezrobocie jest „Płock dla
Przedsiębiorczych” – skierowany do osób
bezrobotnych, zamierzających podjąć na
własny rachunek działalność gospodar−
czą. W I półroczu z programu skorzystało
89 osób na kwotę 1 046 700 zł, od lipca do
połowy września następne 24 osoby (na
kwotę ponad 291 tys. zł). Z tych wyników
zadowolony jest Jarosław Troch – Pełno−
mocnik Prezydenta Miasta Płocka ds.
Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych
Form Zwalczania Bezrobocia. Program
został zakończony, ale na wyniki trzeba
będzie poczekać 12 m−cy. Również miej−
skie spółki włączyły się w walkę z bezro−
bociem. Osiem osób odbyło w nich staż,
30 – przygotowywało się do zawodu, a 26
podpisało umowę o pracę. 

– Po raz pierwszy mamy mniej niż 11
tys. osób bezrobotnych. Kiedy rozpoczy−
nałem kadencje bezrobocie sięgało 21
proc. Dziś jest 16,5 proc. i dynamika
spadku jest większa – podsumował pre−

zydent Mirosław Milewski. Dodał, że
100 nowych miejsc pracy powstało już
w Płockim Parku Przemysłowo – Tech−
nologicznym, zanim zaczął on w pełni
funkcjonować. Za chwilę zatrudnienie
znajdzie kolejnych 300 osób. 

Radna Bożena Musiał pytała na sesji,
czy są prowadzone rozmowy z większy−
mi firmami krajowymi i zagranicznymi
oraz jaki byłby procent bezrobocia, gdy−
by nie pogramy finansowane ze środ−
ków UE. Radny Wojciech Hetkowski
prosił zaś o wskazanie nowych firm
w PPPT oraz tego, jakich poszukują
pracowników. – W parku jest obecnie
14 firm, w tym 7 nowych (m.in. mająca
szwedzkie korzenie Bertschi Poland,
KTI i warszawska Lumena) – tłumaczył
Prezydent. – Park rozpoczął rekrutacje
dla nowych inwestorów. KTI szuka che−
mików, inżynierów budownictwa, auto−
matyki i mechaniki – w sumie ok. 200
osób, Bertschi – 60 pracowników,
głównie kierowców. Prezydent dodał,
że toczą się rozmowy z kolejną firmą,
która jeszcze nie „zamieszkała” w par−
ku, ale jeżeli to zrobi to zatrudni kolej−
nych 40 osób.

Jarosław Troch zapewniał z kolei, że
nie można w prosty sposób odnieść się do
spadku bezrobocia w związku ze zwię−
kszonymi wyjazdami płocczan (czy Pola−
ków w ogóle) do pracy do dużych ośrod−
ków miejskich (tj. Warszawa) czy za gra−
nice. – Te osoby nadal są zainteresowane
utrzymaniem statusu bezrobotnego w Po−
wiatowym Urzędzie Pracy. (rł)

Bezrobocie w Płocku 

Radni na nadzwyczajnej LXI sesji
Rady Miasta wyrazili zgodę na za−
ciągnięcie przez miasto kredytu dłu−
goterminowego. 27 milionów zło−
tych przeznaczone zostanie na sfi−
nansowanie planowanego deficytu
budżetu Płocka na 2006 rok. Kredyt
wraz z należnymi odsetkami spłaca−
ny będzie z dochodów podatku od
nieruchomości od osób prawnych.
Termin spłaty zostanie dokładnie
określony w umowie z bankiem, ale
nie będzie to później niż do 31 grud−
nia 2014 roku. 

W budżecie miasta Płocka na
2006 rok Rada Miasta uchwaliła ja−
ko źródło pokrycia planowanego de−
ficytu m.in. przychody z pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
w wysokości 27 mln zł oraz przy−
chody z prywatyzacji pośredniej
w wysokości 25 mln zł. Prezydent
zapowiedział, że jeszcze w tym roku
może dojść do prywatyzacji Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach koło Płocka.
W związku z tym niezbędne było
podjęcie przez radnych decyzji o za−
ciągnięciu kredytu. Umożliwi to rea−
lizację przyjętego przez Radę Mia−
sta budżetu na 2006 rok. (m.d.)

Kredyt 
na deficyt

Tańsze bilety
Na wrześniowej sesji radni podjęli uchwałę, ustalającą cennik elektronicznych biletów okresowych Komunikacji Miejskiej.
Jednocześnie upoważnili zarząd spółki do stosowania promocyjnych obniżek cen biletów w wysokości do 10% na wybranych
liniach. Postulat, by obniżyć ceny biletów na wszystkich liniach, nie zyskał akceptacji większości radnych. (j)
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Trwają intensywne prace przy budo−
wie bloku przy ul. Popłacińskiej. – Do
połowy listopada budynek powinien
być w stanie surowym zamkniętym
– zapowiada Stanisław Stańczak, dy−
rektor Wydziału Gospodarki Mieszka−
niowej Urzędu Miasta. – W lutym
przyszłego roku blok zostanie zasie−
dlony. 

Wykonawcą inwestycji jest płocka
Vectra, która wygrała przetarg na
opracowanie dokumentacji projekto−
wej i budowę. Na działce o pow. 3,7
tys. mkw. przy ul. Popłacińskiej 44
powstaje 3−kondygnacyjny blok,
w którym znajdzie się 30 mieszkań ko−
munalnych. Będą miały od 34 do 59
mkw., co oznacza, że powierzchnia
mieszkalna budynku wyniesie w su−
mie prawie 1,3 tys. mkw. Najmniej−
sze lokale będą miały jeden pokój
z aneksem kuchennym i łazienką,

a największe – trzy pokoje z kuchnią
i łazienką. 

Blok nie będzie miał piwnic, podda−
szy i balkonów. Pod względem archi−
tektonicznym ma być podobny do już
istniejącego. Do poziomu pierwszej
kondygnacji ma być przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych; wej−
ście główne bez barier architektonicz−
nych. Okna plastikowe będą w kolorze
białym, podłogi w pokojach i kuch−
niach z wykładziny PCW, a w sanita−
riatach zostanie położona terakota.
Nowi lokatorzy w łazience będą mieli
brodzik, umywalkę i sedes, a w kuchni
– zlewozmywak z szafką i baterią oraz
czteropalnikową kuchnię. W projekcie
nie zaplanowano instalacji gazowej;
do celów gospodarczych lokatorzy bę−
dą wykorzystywać butle. 

Wszystkie prace kosztować będą
ponad 2,2 mln zł. M.D.

Lokale w Radziwiu

Prezydent Mirosław Milewski
przedstawił propozycje lokali, należą−
cych do miasta, a które handlowcy bę−
dą mogli kupić lub wynająć. – Jeśli
chodzi o sprzedaż, będziecie musieli
Państwo stanąć do przetargu nieogra−
niczonego – zapowiedział Milewski.
– Natomiast, jeśli chodzi o wynajem
lokali, to miasto może się zastanowić
nad przetargiem ograniczonym, tzn. że
pierwszeństwo w ich wynajęciu mieli−
by właściciele stoisk z Taygera. Wtedy
stawki nie byłyby sztucznie podbijane
przez innych chętnych.

Władze miasta myślą również
o stworzeniu specjalnego funduszu
pomocowego. Jak będzie to wygląda−
ło w praktyce jeszcze nie wiadomo.
Przeszkodą są tu uregulowania praw−
ne, gdyż gmina nie może bezpośred−
nio przekazywać środków finanso−
wych dla osób prywatnych. Rozwią−
zaniem byłoby np. pozyskanie pie−
niędzy od płockich przedsiębiorców.
Na stworzenie funduszu pomocowe−
go potrzeba jednak czasu, a kupcy
domagali się natychmiastowych roz−
wiązań. Pojawiła się propozycja, aby
handlujący przenieśli się na jakiś
czas do specjalnego, ogrzewanego
namiotu, który – według nich – powi−
nien stanąć na placu przed teatrem. 

– To bardzo dobry pomysł – dekla−
rował Mirosław Milewski. – W ciągu
kilku dni zorientujemy się, jakie są

możliwości wynajęcia takiego namiotu
oraz ile to kosztuje. Wiadomo, że
oprócz ceny za wynajęcie trzeba bę−
dzie jeszcze zapłacić, m.in. za ogrze−
wanie i za eksploatację. Na to mogły−
by być przeznaczone pieniądze z fun−
duszu pomocowego.

Takie rozwiązanie kupcom bardzo
się spodobało. Mniej optymistycznie
odnieśli się do pomysłu Marka Bujal−
skiego, właściciela Taygera, który za−
proponował, aby taki namiot stanął
w al. Kobylińskiego, tuż koło Banku
Handlowego i sklepu Leader Price.
Argumentował, że jest tam m.in. stacja
trafo oraz parking. 

Handlujący przychylili się do pomy−
słu miasta, które zaproponowało, aby
przenieśli się oni do budynku PSS
Społem przy ul. Tumskiej. – SDH nie
należy do nas i musimy o tym poroz−
mawiać z właścicielem – mówił Prezy−
dent. – Myślę, że miasto pozyska na
własność budynek już niedługo i wtedy
byłoby dużo łatwiej. Zwrócimy się
z prośbą do PSS o użyczenie powierz−
chni dla Państwa. 

Kupcy, którzy do tej pory mieli
swoje stoiska w Taygerze stworzyli

imienną listę, na której zadeklarowali,
jaką powierzchnią do wynajęcia pod
ogrzewanym namiotem lub gdzie in−
dziej byliby zainteresowani. Wybrana
został również specjalna grupa przed−
stawicieli kupców, którzy będą brali
na bieżąco udział w rozmowach z wła−
dzami miasta. 

Kupcy dopytywali się również, czy
miasto dysponuje jakąś powierzchnią
magazynową, gdzie mogliby złożyć
towar, który ocalał z pożaru i ewentu−
alnie będzie jeszcze nadawał się do
ponownej sprzedaży. – W tej chwili
miasto nie może wam tego zagwaran−
tować – odpowiadał Mirosław Milew−
ski. – Zrobimy rozeznanie i jeśli będzie
tylko taka możliwość, to udostępnimy
taki budynek. Oczywiście musi być on
dozorowany. 

Kupcy pytali, czy jeśli byłaby taka
potrzeba, to miasto udostępni pomoc
prawną. – Boimy się, że będziemy mie−
li problem z towarzystwami ubezpie−
czeniowymi i dlatego taka pomoc bar−
dzo by nam się przydała – wnioskował
jeden z handlujących. 

– Jeśli będzie taka potrzeba, to upo−
ważnimy radcę prawnego Urzędu

Miasta, aby wam pomógł – deklarował
Prezydent. – Mogą również Państwo
liczyć na pomoc ratuszowego rzeczni−
ka konsumentów, który zna wszelkie
podstawy prawne. 

Na pytania handlujących odpowia−
dała również Katarzyna Kęsicka, dy−
rektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Część kupców otrzymała pieniądze na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
i dopytywali się, co w takiej sytuacji
mogą teraz zrobić i czy np. mogą
otrzymać jeszcze raz pieniądze na ten
cel. – Jest to niemożliwe – mówiła Kę−
sicka. – Ale jest szereg instytucji, które
w takich przypadkach pomagają. Mo−
że być to na przykład Fundusz Porę−
czeń Kredytowych. 

Dyrektor PUP namawiała kupców,
aby nie likwidowali swojej działalno−
ści, a jedynie – co jest zgodne z pra−
wem – zawiesili ją na pewien czas. 

Rozmowy kupców z władzami mia−
sta będą trwały, a na kolejne spotkanie
zostaną zaproszeni przedstawiciele
m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecz−
nych i Urzędu Skarbowego.

– W imieniu właścicieli stoisk chciał−
bym podziękować za spotkanie – mówił
jeden z kupców. – Nie zostaliśmy sami
z wieloma problemami, które w tej
chwili musimy rozwiązać. To bardzo
ważne, bo musimy stanąć na nogi i za−
cząć jak najszybciej zarabiać. 

Małgorzata Domańska

Trzy dni po pożarze Centrum Handlowego „Tayger” władze mia−
sta spotkały się z właścicielami stoisk, którzy tam handlowali 

Stanąć na nogi i zarabiać

Koniec roku to okres spektakularnych,
międzynarodowych imprez odbywają−
cych się na terenie Chińskiej Republiki
Ludowej. W jednej z nich mieliśmy nie−
wątpliwą przyjemność uczestniczyć z,
mamy nadzieję, wymiernym skutkiem.
Międzynarodowe targi inwestycyjne pod
nazwą China International Fair for In−
vestment and Trade (CIFIT) odbywały
się w Xiamen (prowincja Fujian)
w dniach 8−11 września br. Była to już
dziesiąta, jubileuszowa edycja, która jak
co roku organizowana była przez Mini−
sterstwo Handlu ChRL (MOFCOM). 

W imprezie, będącej największą im−
prezą wystawienniczą w zakresie inwe−
stycji w Chinach, brało udział ponad 107
przedsiębiorstw i organizacji zarówno
prywatnych jak i państwowych z 45 kra−
jów i regionów świata. Targi CIFIT to
konfrontacja części chińskiej, tj. delega−
cji wszystkich prowincji chińskich, stref
specjalnych oraz niektórych miast

i branż, oraz części zagranicznej,
w skład której wchodziły instytucje pro−
mocji inwestycji, miasta i regiony.
O znaczeniu przedsięwzięcia świadczył
udział wysokiej rangi przedstawicieli
władz chińskich, jak również delegacji
zagranicznych. 

Od wielu lat Polska współuczestni−
czy w tej imprezie poprzez udział de−
legacji PAIiIZ−u, przedstawicieli
władz krajowych, władz lokalnych
oraz przedstawicieli specjalnych stref
ekonomicznych oraz parków technolo−
gicznych. Jesteśmy przekonani, iż te−
goroczne uczestnictwo w tym przed−
sięwzięciu pozwoliło w sposób aktyw−
ny zaznaczyć obecność przedstawicie−
li miasta Płocka wśród innych pol−
skich delegacji, które wzięły udział
w targach, ale przede wszystkim
umożliwiło promowanie gminy na are−
nie międzynarodowej. 

Centrum Obsługi Inwestora

Poznali nas w Chinach

Turystyczny zlot
Z okazji Światowego Dnia Turystyki pod koniec września w Warszawie

odbył się dwudniowy zlot gwiaździsty turystów z woj. mazowieckiego.
Uczestniczyła w nim 30−osobowa grupa z Oddziału Miejskiego PTTK
w Płocku. Turyści spotkali się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo−
wego, gdzie wysłuchali referatu nt. stulecia Polskiego Towarzystwa Krajoz−
nawczego, zwiedzili wystawę poświęconą Stanisławowi Augustowi Thugut−
towi, uczestniczyli w prezentacji laureatów konkursów krasomówczych. 

W czasie zjazdu organizatorom turystyki z Mazowsza wręczono odznacze−
nia, wyróżnienia i listy gratulacyjne. Z Płocka w gronie uhonorowanych zna−
leźli się: Anna Siulborska – opiekun szkolnego koła PTTK we „Małacho−
wiance” i Bogdan Majewski – opiekun SKKT−PTTK Globtroters w III L.O.

Drugiego dnia w Kamieńczyku pod Warszawą turyści zwiedzali prywatne
muzeum etnograficzno−historyczne i szkolne muzeum gwizdka w Gwizda−
łach a także dyskutowali o infrastrukturze niezbędnej do uprawiania turysty−
ki aktywnej i działaniach PTTK ukierunkowanych na dzieci i młodzież. (j)
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Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
dysponuje środkami z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) m.in. na
współfinansowanie jednorazowych
środków na rozpoczęcie własnej dzia−
łalności gospodarczej.

Ta forma wsparcia jest skierowana
do osób długotrwale bezrobotnych tj.
osób powyżej 25. roku życia, bezro−
botnych przez okres do 24 m−cy (z
wyłączeniem bezrobotnych absol−
wentów), które w okresie 12 m−cy
przed złożeniem wniosku nie odmó−
wiły bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji pracy, szkolenia,
stażu, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, chcące rozpocząć
„własny biznes”. Osoby korzystające
z dofinansowania biorą udział
w szkoleniu pn. „Mała przedsiębior−
czość”, dzięki czemu zdobędą wiedzę
niezbędną do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.

W/w środki są udzielane w szcze−
gólności na: zakup maszyn, urządzeń
oraz wyposażenia niezbędnego do
rozpoczęcia działalności gospodar−
czej, zakup surowców, materiałów
oraz towarów koniecznych do jej uru−
chomienia. 

Nie mogą być udzielane na:
udziały (finansowe i rzeczowe) we
wszystkich typach spółek, wydatki
inwestycyjne obejmujące koszty bu−
dowy i remontów, koszt reklamy
i promocji firmy (z wyjątkiem szyldu
informacyjnego), opłaty administra−
cyjne i skarbowe, prowadzenie han−
dlu obwoźnego, działalność w zakre−
sie przewozu rzeczy i osób, usługi fi−
nansowe i pośrednictwo ubezpiecze−
niowe, zakup samochodów osobo−
wych i nieruchomości, działalność tej
samej branży prowadzoną pod tym
samym adresem przez osobę spo−
krewnioną w I stopniu pokrewieństwa
z wnioskodawcą, jeżeli od zaprzesta−
nia tej działalności upłynął okres

krótszy niż 6 miesięcy lub posiadane
informacje wskazują, że złożony
wniosek ma na celu dofinansowanie
dotychczas lub aktualnie funkcjonu−
jącej działalności. 

Wniosek o przyznanie w/w środ−
ków powinien zawierać m.in. kwotę
wnioskowanych środków, rodzaj
działalności, którą bezrobotny zamie−
rza podjąć, kalkulację kosztów zwią−
zanych z podjęciem działalności,
a także określać działania podjęte
w celu uruchomienia działalności tj.
pozyskanie lokalu, uzyskanie niez−
będnych pozwoleń, szczegółową spe−
cyfikę wydatków, przeznaczonych
w szczególności na zakup środków
trwałych, materiałów, towarów, har−
monogram zakupów w ramach wnio−
skowanych środków, proponowaną
formę zabezpieczenia ewentualnego
zwrotu środków. 

O pozytywnym bądź negatywnym
rozpatrzeniu wniosku bezrobotny po−
wiadamiany jest w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Należy dodać, że w umowie dot.
przyznania środków bezrobotny zobo−
wiązuje się m.in. do prowadzenia dzia−
łalności przez okres co najmniej 12
miesięcy, wykorzystania otrzymanych
środków zgodnie z przeznaczeniem,
nie podejmowania zatrudnienia
w okresie pierwszych 12 miesięcy pro−
wadzenia działalności, rozliczenia po−
branej kwoty i rozpoczęcia zamierzo−
nej działalności w terminie nie prze−
kraczającym 30 dni od daty wypłaty.
W przypadku naruszenia warunków
umowy jest zobowiązany do zwrotu
pobranej kwoty wraz z odsetkami
ustawowymi. 

Szczegółowych informacji na temat
w/w środków udziela Powiatowy
Urząd Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1,
pokój 22, tel. (0−24) 267−46−65
w godz. 8 – 15.

Powiatowy Urząd Pracy

Chcesz rozpocząć
własny biznes?

Od początku lat 90. XX wieku prowa−
dzona jest w Polsce, wzorem krajów za−
chodnich, ocena parametryczna jedno−
stek naukowych tj. wydziałów szkół
wyższych, instytutów Polskiej Akademii
Nauk i innych instytutów badawczych.
Oceny takiej dokonywały kolejno zes−
poły Komitetu Badań Naukowych, Mi−
nisterstwa Nauki i Informatyzacji i ostat−
nio Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Ocena taka dokonywana jest
co 4 lata i wyrażana w formie przyzna−
nia jednostce odpowiedniej do jej osią−
gnięć naukowych kategorii.

Ocena wyrażona kategorią jednostek
naukowych umożliwia porównanie po−
tencjału i osiągnięć poszczególnych jed−
nostek w skali krajowej. Uzyskanie wy−
sokiej kategorii stanowi o prestiżu oce−
nianej jednostki, ale także wpływa na
poziom finansowania działalności nau−
kowej tej jednostki ze źródeł budżeto−
wych.

Niedawno Minister Nauki i Szkolnic−
twa Wyższego zatwierdził wyniki oceny
parametrycznej wszystkich ocenianych
jednostek naukowych. Wydział Budow−
nictwa, Mechaniki i Petrochemii Poli−
techniki Warszawskiej w Płocku uzy−
skał w wyniku tej oceny zaszeregowanie
do najwyższej pierwszej kategorii.

Na uzyskanie tak wysokiej oceny
działalności naukowej Wydział Budow−
nictwa, Mechaniki i Petrochemii praco−
wał przez wiele lat, praktycznie od po−
czątku rozpoczęcia działalności przez 
filię Politechniki Warszawskiej w Płoc−
ku w 1967 r. Pierwszym znaczącym
osiągnięciem Wydziału w działalności
naukowej było uzyskanie w 1992 roku

uprawnień do nadania stopnia doktora
w dyscyplinach: budownictwo oraz bu−
dowa im eksploatacja maszyn. W tym
samym czasie Wydział zaczął ubiegać
się o przyznanie odpowiedniej kategorii
jednostek naukowych. W 1992 roku
Wydział uzyskał kategorię C (trzecią)
w czterostopniowej kategorii Komitetu
Badań Naukowych. Działania na rzecz
poprawy pozycji naukowej Wydziału
przyniosły efekt w 1997 roku, kiedy to
Wydział awansował do kategorii B (w
skali czterostopniowej). Wskutek oceny
dokonanej przez Zespól Oceniający Ko−
mitetu Badań Naukowych w 2002 roku
Wydział uzyskał drugą kategorię jedno−
stek naukowych, ale już w skali sześcio−
stopniowej. Wreszcie po ocenie doty−
czącej działalności naukowej Wydziału
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
za lata 2001−2004, przeprowadzonej
w 2005 r. Wydział uzyskał tę najwyższą
aktualnie kategorię. 

Na wysoką ocenę działalności Wy−
działu złożyły się m.in.: duża liczba zna−
czących publikacji naukowych, znaczą−
ca liczba uzyskanych stopni naukowych
(doktora, doktora habilitowanego i tytu−
łów profesora) przez pracowników Wy−
działu, szeroko prowadzona współpraca
z gospodarką regionu i kraju z efektami
ekonomicznymi wdrożeń technologicz−
nych w oparciu o opracowania naukowe
i techniczne, realizowane na Wydziale.

Ocena, którą uzyskał Wydział nobili−
tuje jego władze i kadrę naukową i sta−
nowi zachętę do dalszego wysiłku w re−
alizacji prac badawczych. Stanowi też
element promocji Płocka.

Mariusz Portalski

Wysoka ocena wydziału

Za rok płockie Stowarzyszenie Uni−
wersytetu Trzeciego Wieku (SUTW)
będzie obchodzić pięciolecie istnienia.
Zaczynało od kilkunastu osób. Dziś ma
6 sekcji i ponad 100 członków. W po−
niedziałek 9 października w Państwo−
wej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła
się uroczysta inauguracja roku akade−
mickiego 2006/2007 z udziałem władz
miasta i PWSZ. Płocka uczelnia to dru−
ga – obok Domu Broniewskiego – sie−
dziba stowarzyszenia, a jednocześnie
naukowy partner i doradca. Pracownicy
naukowi PWSZ często występują z od−
czytami bądź wykładami dla studentów−
seniorów. Tak też było podczas uroczy−
stej inauguracji. Socjolog dr Anna
Schulz mówiła o sztuce starzenia się:
Starość, jeśli ma być szczęśliwa, powin−
na być aktywna. Aktywność psychiczna

i fizyczna to oznaka zdrowia i szansa na
bezbolesne przejście w starość. Schulz
nie zgadza się również z panującym po−
wszechnie przekonaniem, że starość po−
winna być spokojną i monotonną egzy−
stencją bez angażowania się w życie ro−
dzinne czy społeczne. – O wiele zdro−
wszy jest stres. Podtrzymuje młodość,
aktywuje do działania. Stałe wypoczy−
wanie jest bardzo szkodliwe – przeko−
nywała i zachęcała do realizowani się
poprzez szeroko rozumianą twórczość. 

Do tego m.in. został powołany Uni−
wersytet Trzeciego Wieku. Organizuje
wykłady, wycieczki, spotkania oko−
licznościowe. W ubiegłym roku

SUTW zorganizował m.in. wycieczkę
do Warszawy – śladami Powstania
Warszawskiego, do Torunia, wspólne
wyjścia do Muzeum Mazowieckiego
i teatru, wieczory poetyckie oraz spot−
kania towarzyskie. Każdy student−se−
nior ma szanse realizować się w sek−
cjach tematycznych tj. plastycznej,
gimnastycznej, gospodarczej, tury−
stycznej czy rękodzielniczej. Działa
też klub dyskusyjno−literacki i zespół
redakcyjny, który przygotowuje biule−
tyn stowarzyszenia. 

Obecny na spotkaniu inauguracyj−
nym rektor PWSZ prof. Aleksander
Kozłowski zapewnił, że jego uczelnia

nadal będzie wspierać działalność
SUTW, a prezydent Mirosław Milew−
ski obiecał dofinansowanie działalno−
ści stowarzyszenia.

W marcu 2007 roku stowarzyszenie
chce zorganizować swój jubileusz,
a we wrześniu – zjazd wszystkich sto−
warzyszeń Uniwersytetów Trzeciego
Wieku działających w Polsce.

Obecnie stowarzyszenie prowadzi
zapisy na rok 2006/2007. Od wtorku
do piątku, między godziną 10 a 13
przyjmowane są zgłoszenia w siedzi−
bie zarządu (pl. Dąbrowskiego 2, pok.
118). można też kontaktować się tele−
fonicznie pod nr 024 264 85 61 lub
024 262 38 61. Nabór trwa do kolejne−
go, roboczego spotkania, które odbę−
dzie się 23 października w Domu Bro−
niewskiego. (rł)

Starość może być twórcza, aktywna i ciekawa – przekonywała dr Anna Schulz 
podczas inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stres jest zdrowy
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Policjanci z sekcji kryminalnej za−
trzymali groźnego przestępcę 27−let−
niego Mariusza G., pseudonim „Gło−
wa”. Mężczyzna poszukiwany był
od ponad pół roku, m.in. za kradzie−
że samochodów, udział w grupie
przestępczej oraz wymuszenia roz−
bójnicze. 

Funkcjonariusze ustalili, że „Gło−
wa” przebywa pod Płockiem, w oko−
licach Ciachcina. Pojechali po niego
nieoznakowanym radiowozem. Męż−
czyzna zaczął uciekać swoim samo−

chodem. – Gwałtownie wyjechał na
drogę i usiłował staranować nieoz−
nakowany policyjny radiowóz – opo−
wiada Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Po zderzeniu samo−
chodów, sprawca wysiadł ze swojego
pojazdu i zaczął uciekać. Udało się
go zatrzymać.

Poszkodowani policjanci trafili do
szpitala, ich życiu nie zagraża niebez−
pieczeństwo. „Głowa” trafił do aresz−
tu. O jego dalszych losach zadecyduje
prokuratura i sąd. (m.d.)

Poszukiwany 
zatrzymany

Płoccy policjanci walczą z nie−
trzeźwymi rowerzystami. Tylko jed−
nego dnia, w ciągu kilku godzin na
terenie powiatu płockiego zatrzyma−
li 11 pijanych cyklistów, którzy
w wydychanym powietrzu mieli od 1
do 3 promili alkoholu. 

– Akcji przeciwko nietrzeźwym
uczestnikom ruchu będziemy prze−
prowadzać coraz więcej, gdyż zbliża
się okres, gdy liczba zdarzeń drogo−
wych z udziałem rowerzystów wzra−
sta – zapowiada Mariusz Gierula,
rzecznik prasowy policji. 

Od początku roku funkcjonariusze
płockiej drogówki zatrzymali aż 289
pijanych rowerzystów, z czego 19 po
raz kolejny kierowało rowerem
w stanie nietrzeźwości, mimo obo−
wiązywania zakazu orzeczonego
przez sąd. – Grozi im kara do roku
pozbawienia wolności – wyjaśnia
Gierula. 

Rzecznik przypomina także, że wy−
jeżdżając rowerem na drogę w godzi−
nach wieczornych i nocnych powin−
niśmy być dobrze oświetleni, aby nie
stwarzać zagrożenia. (m.d.)

Pijani na dwóch kółkach

Przedszkolaki i uczniowie wszystkich
typów szkół będą spotykać się ze strażni−
kami miejskimi. Pod koniec września
spotkanie takie zorganizowano dla 60
pedagogów i dyrektorów płockich placó−
wek. – Celem było przedstawienie pro−
gramów, które będą realizowane w szko−
łach przez strażników z referatu szkolno−
edukacyjnego – mówi Jolanta Głowacka,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej. 

Dla najmłodszych strażnicy zapro−
ponowali dwa programy pn. „Bez−
pieczny przedszkolak” i „Krasnalek”.
W ramach pierwszego dzieci poznają:
zasady ruchu drogowego, niebezpie−
czeństwa, które wynikają ze złego za−
chowania się na drodze oraz jak bez−
piecznie podróżować. „Krasnalek” ma
na celu zaprezentowanie przedszkola−
kom Straży Miejskiej jako munduro−
wej formacji, dbającej o bezpieczeń−
stwo i porządek publiczny. Funkcjo−
nariusze uświadamiać będą dzieciom,
jakie sytuacje i zachowania stanowią
zagrożenie dla zdrowia i życia.
– Chcemy także pokazać, że nieumie−
jętne obchodzenie się ze zwierzętami
również może stwarzać zagrożenie
– opowiada Głowacka. 

W tym roku po raz pierwszy referat
szkolno−edukacyjny wspólnie z Energą
prowadzić będzie zajęcia, na których
przedszkolaki poznają zasady bezpiecz−
nego korzystania z urządzeń elektrycz−
nych. Będzie też mowa o znakach
ostrzegawczych na urządzeniach wyso−
kiego napięcia. 

Natomiast dzieci ze szkół podstawo−
wych będą brały udział w spotkaniach
z cyklu „Mały strażnik”. Tu oprócz
podstawowych zagrożeń, zostaną
przedstawione najczęstsze przyczyny
agresji i przemocy występujące wśród
rówieśników. Uczniowie zapoznają
się z Deklaracją Praw Dziecka oraz
poznają konsekwencje używania alko−
holu, papierosów i narkotyków.

Specjalnie dla uczniów klas I−III przy−
gotowano program pn. „Odblaskowe
dzieciaki”, podczas którego zapoznają
się m.in. z zasadami ruchu drogowego
i bezpiecznego poruszania się po drodze. 

– Gimnazjom zaproponowaliśmy re−
alizację programu „Myślę, więc je−
stem” – mówi rzecznik prasowy.
– Strażnicy będą uświadamiać mło−
dzież, jakie są zagrożenia związane
z braniem narkotyków, spożywaniem
alkoholu i paleniem papierosów.

Na spotkaniach będzie również mo−
wa o odpowiedzialności prawnej osób
nieletnich oraz o tolerancji i przemocy. 

Dla szkół średnich strażnicy przygo−
towali program pn. „Sam projektuję
własne życie”. Podczas spotkań będzie
mowa m.in. o przyczynach agresji
i przemocy fizycznej oraz psychicznej
wśród rówieśników. Strażnicy zapoz−
nają uczniów ze szkodliwością działa−
nia sekt, będą mówić także o odpowie−
dzialności prawnej osób nieletnich
oraz o konsekwencjach i zagrożeniach
związanych z używaniem internetu
i komputera. M.D.

Profilaktyka od dzieciństwa

* 40−letni kierowca Forda Escorta po−
trącił w rejonie przejścia dla pie−
szych 74−letnią kobietę, która
z obrażeniami ciała trafiła do szpi−
tala. Do zdarzenia doszło przy ul.
Obrońców Westerplatte.

* Na działce przy ul. Targowej znalezio−
no zwłoki 51−letniego płocczanina.
Ofiara miała kilka ran kłutych w oko−
licach klatki piersiowej, a na głowie
rany tłuczone. Policjanci ustalają
sprawcę i okoliczności zabójstwa. 

* 20−letni płocczanin, wykorzystując
nieuwagę pracowników sklepu
przy ul. Przemysłowej, ukradł buty
sportowe. Sprawca został zatrzy−
many. 

* Kierujący ciągnikiem siodłowym
Man, który przewoził kilkanaście
tysięcy litrów oleju napędowego,
na łuku drogi w Boryszewie nie do−
stosował prędkości do warunków
drogowych, zjechał na przeciwleg−
ły pas ruchu i zderzył się z toyotą
(na zdjęciu). Ranny został 50−letni
kierowca toyoty i jego 35−letni pa−
sażer. 

* 26−letni mieszkaniec Warszawy, kie−
rujący Oplem Combo w trakcie
włączania się do ruchu potrącił
płocczankę, która przechodziła
przez jezdnię. Kobieta z obrażenia−
mi ciała trafiła do szpitala. Do zda−
rzenia doszło przy ul. Kościelnej. 

* Płocczanka idąca ul. Gradowskiego
straciła telefon komórkowy, który

został jej wyrwany z ręki przez
nieznanego sprawcę. 

* Na drodze krajowej nr 10 w Świer−
czynie (powiat płocki) ciężarówka
zderzyła się z busem. W wyniku
zdarzenia pięć osób, podróżujących
busem trafiło do szpitala. Według
wstępnych ustaleń policji kierowca
busa wyjechał z drogi podporząd−
kowanej wprost pod nadjeżdżające−
go tira. 

* Na ul. Gierzyńskiego policjanci za−
trzymali 40−letniego płocczanina,
który kierował Oplem Vectra. Męż−
czyzna miał ponad 3,5 promila al−

koholu w wydychanym powietrzu.
Sprawca nie posiadał prawa jazdy,
gdyż zostało mu ono zabrane już
wcześniej za jazdę po pijanemu. 

* Policja zatrzymała 26−letnią kobie−
tę i jej 45−letniego konkubenta.
Według Ewy K. mężczyzna, z któ−
rym spożywała alkohol wszczął
awanturę, podczas której przewró−
cił wózek z trzyletnią dziewczyn−
ką. Dziecko doznało obrażeń gło−
wy. Jan T. uderzył również kobie−
tę, po czym uciekł z domu. Spraw−
ca został zatrzymany, gdy jechał
rowerem mając ponad dwa promi−

le alkoholu w wydychanym po−
wietrzu. Kobieta po udzieleniu po−
mocy lekarskiej została zatrzyma−
na w areszcie, a dziecko przebywa
na oddziale chirurgicznym. 

* 42−letni obywatel Estonii, kierujący
BMW, skręcając w lewo nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i zderzył
się z Oplem Vectra, którym kiero−
wał 61−letni płocczanin. W wyniku
zdarzenia, do którego doszło na
skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul.
Otolińską, obrażeń ciała doznali pa−
sażerowie opla. 

* Dwoje młodych mężczyzn z powiatu
gostynińskiego ukradło ze sklepu
przy ul. Wyszogrodzkiej artykuły
spożywcze, przemysłowe i kosme−
tyczne. 

* Z otwartego samochodu dostawcze−
go, zaparkowanego przy ul. Targo−
wej, złodzieje ukradli telefon ko−
mórkowy. 

* Nieznany sprawca skradł z ul. Gmu−
ry 60 metrów przewodu telekomu−
nikacyjnego. 

* Policjanci zatrzymali dwóch mło−
dych płocczan, którzy ukradli dzie−
więć aluminiowych płaskowników,
na których mocowane są drzwi
wind. 

* Z hurtowni przy ul. Bielskiej dwóch
mężczyzn w wielu 23 i 20 lat ukra−
dło kilka puszek farb. Sprawcy zo−
stali zatrzymani i trafili do aresztu. 

(m.d.)

Kronika policyjna
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Zgodnie ze Statutem, Rady Mieszkańców Osie−
dli mają obowiązek składania co roku sprawo−
zdań ze swej działalności. Nie wszystkie rady
zadanie to za rok 2005 dotąd wypełniły. Z do−
tychczas złożonych wynika, że aktywność posz−
czególnych Rad jest różna. Kontynuujemy pub−
likację fragmentów tych opracowań.

Rada Mieszkańców Osiedla „Cie−
chomice” w 2005 roku spotkała się na
13 posiedzeniach – frekwencja wyno−
siła 70%. Podjęto 22 uchwały.

W ramach statutowego działania Rada
zajmowała się m.in. zimowym utrzyma−
niem ulic (wystąpiono w tej sprawie do
MZD), wydano 5 opinii na temat fun−
kcjonowania jednostek usługowych
i handlowych, wnioskowano do Komu−
nikacji Miejskiej o korektę kursów auto−
busów i o oświetlenie ul. Rumiankowej,
zaopiniowano miejscowy plan zagospo−
darowania przestrzennego terenu poło−
żonego przy ul. Ciechomickiej.

Rada Mieszkańców w minionym
roku zorganizowała choinkę nowo−

roczną dla dzieci i młodzieży, spotka−
nie wigilijne dla osób starszych i sa−
motnych, piknik rodzinny pn. „Powi−
tanie lata” i piknik osiedlowy Poże−
gnanie lata”.

Dobrze układała się współpraca
z radnymi Rady Miasta, którzy nasze

uwagi i postulaty przekazywali
w zgłaszanych interpelacjach i ze

strażnikami miejskimi: Marcinem Ol−
szewskim i Jarosławem Kociszew−

skim oraz z policją. Współpracowaliś−
my także z Miejskim Przedszkolem nr
2, filią biblioteczną Książnicy Płockiej

i Szkołą Podstawową nr 15.
Renata Sławańska

(przewodnicząca RMO „Ciechomice”)

Ciechomice

Rada Mieszkańców Osiedla „Imiel−
nica” w 2005 roku odbyła 9 posiedzeń
z udziałem władz miasta, radnych,
strażników miejskich i policji. Na
spotkaniach omawiane były kluczowe
problemy osiedla: dokończenie kanali−
zacji sanitarnej i deszczowej, wybudo−
wanie nawierzchni ulic, bezpieczeń−
stwo i porządek, organizacja osiedlo−
wych imprez. Mieszkańcy zgłaszali
swoje problemy na bieżąco podczas
dyżurów w pierwszy i ostatni czwartek
każdego miesiąca.

Główną bolączką naszego osiedla
jest brak mediów i nawierzchni ulic,
przede wszystkim w części Parcele.
W 2005 roku nawierzchnie wybudo−
wano na ulicach: Łamana, Wiosenna,
Leszczynowa, Pogodna i w części ul.
Kasztanowej. W bieżącym roku kon−
tynuowana jest ul. Kasztanowa i Wiś−
niowa. Na Parcelach nie udało się do−
prowadzić do rozpoczęcia żadnych
inwestycji. Bolączką osiedla jest od
lat brak lokalu (świetlicy) oraz boiska
czy ogródka zabaw dla dzieci. Pod
względem bezpieczeństwa osiedle
jest w miarę spokojne. Poprawiła się
sytuacja z gromadzeniem i segregacją
odpadów.

Wraz z parafią Imielnica, Parafialnym
Klubem Sportowym i filią nr 9 Książni−
cy Płockiej zorganizowaliśmy Dzień
Dziecka dla ok. 250 dzieci z naszego
osiedla. We wrześniu (wraz z Książnicą)
przygotowaliśmy dla 200 dzieci Piknik
z Krzywoustym z pokazem walk rycer−
skich i występem zespołu „Dzieci Płoc−
ka”. Dla 35 osób zorganizowaliśmy wie−
czór wigilijny (brak lokalu uniemożli−
wia zaproszenie większej grupy).
W styczniu od lat zapraszamy dzieci
z osiedla na choinkę noworoczną do
Szkoły Podstawowej nr 20.

Wiele problemów zgłaszanych
przez mieszkańców naszego osiedla
załatwianych jest na bieżąco; jesteśmy
w stałym kontakcie z władzami miasta
i pracownikami Urzędu Miasta.

Załącznikiem do sprawozdania jest
rozliczenie rzeczowo−finansowe. Z 7
tys. złotych otrzymanych z budżetu
miasta w 2005 roku 1092 zł wydaliś−
my na materiały biurowe, tablicę in−
formacyjną i karnisz do pokoju Rady
oraz halowy turniej piłki nożnej. Orga−
nizacja imprez osiedlowych kosztowa−
ła 5.895 złotych.

Henryk Gonta
(przewodniczący RMO „Imielnica”)

Imielnica

W 2005 roku odbyło się 10 sesji
Rady Mieszkańców Osiedla „Łuka−
siewicza”, na których podjęto 42
uchwały. Głównymi instytucjami,
z którymi Rada współpracowała by−
ły: Płocka Spółdzielnia Mieszkanio−
wa L−Wł, Klub Osiedla Łukasiewi−
cza, policja, Straż Miejska, MOPS,
Urząd Miasta.

Na styczniowej sesji podjęliśmy uch−
wały m.in. w sprawie lokalizacji punktu
sprzedaży alkoholu, zakupu znaczków
pocztowych i wiązanki na pogrzeb na−
szego członka, organizacji (wspólnie
z Klubem Osiedlowym) akcji „Zima
2005” dla dzieci i młodzieży.

W lutym, oprócz opiniowania loka−
lizacji punktu sprzedaży alkoholu, po−
stanowiliśmy zwiększyć kwotę dofi−
nansowania akcji „Zima 2005” do 600
złotych ze względu na 2 zorganizowa−
ne w ramach akcji wycieczki – do

„zielonej szkoły” w Sendeniu i Muze−
um Wsi Mazowieckiej k. Sierpca.

W kwietniu omawialiśmy organiza−
cję Wielkiej Majówki – bloku imprez
kulturalno−rozrywkowych dla dzieci
i młodzieży, przygotowanego wspól−
nie z Klubem Osiedlowym. Oprócz
konkursów były pokazy sztuki walki
„capoeira”, judo, tańca break dance,
loty gołębi pocztowych, a dorośli mo−
gli sobie bezpłatnie zmierzyć poziom
cukru we krwi, ciśnienie i tkankę
tłuszczową. Imprezę dofinansowaliś−
my kwotą 600 złotych.

W maju, również wspólnie z Klu−
bem Osiedlowym omawialiśmy przy−
gotowania do Dnia Dziecka (przezna−
czyliśmy na ten cel tysiąc zł). Zaprosi−

liśmy na imprezę zakładową straż po−
żarną PKN Orlen, atrakcją była też
dmuchana zjeżdżalnia, darmowy pop−
corn i lody. Za 700 zł zamówiliśmy
baner Rady Mieszkańców Osiedla.

W czerwcu planowaliśmy organiza−
cję akcji Lato 2005. Przeznaczyliśmy
na nią 1500 złotych. Wspólnie z Klu−
bem Osiedlowym zorganizowaliśmy
m.in. piknik, wycieczkę do Łącka, wy−
prawę do McDonalda i do Warszawy.

W sierpniu i wrześniu oprócz spraw
bieżących wydaliśmy 6 opinii w spra−
wie usytuowania punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.

W październiku podjęliśmy decyzję
o zakupie (na potrzeby Rady) odtwarza−
cza płyt CD, chusty animacyjnej i po−

dręcznika instruktażowego do zajęć ru−
chowych dzieci i młodzieży z osiedla.

W listopadzie wydaliśmy 3 opinie
w zakresie usytuowania punktów
sprzedaży alkoholu, a w grudniu uak−
tualniliśmy plan finansowy Rady i za
550 złotych zakupiliśmy materiały
biurowe. Przygotowaliśmy również (z
Klubem Osiedlowym) wieczór wigilij−
ny dla osób samotnych, podczas które−
go dzieci z klubowych kół zaintereso−
wań dały koncert kolęd i pastorałek.
Na paczki dla dzieci i kolację wigilijną
wydaliśmy 790 zł. Zakupiliśmy też
wiązankę na pogrzeb zmarłego człon−
ka naszej Rady.

Ponadto na bieżąco zajmowaliśmy się
sprawami bezpieczeństwa na osiedlu,
utrudnieniami w ruchu komunikacyj−
nym, lokalizacją przykrych zapachów.

Zygmunt Buraczyński
(przewodniczący RMO „Łukasiewicza”)

Łukasiewicza

W pracach Rady Mieszkańców
Osiedla „Dobrzyńska” uczestniczyło
15 osób w 3 komisjach problemo−
wych: ładu i porządku, spraw społecz−
nych oraz gospodarki mieszkaniowej.
W okresie sprawozdawczym radni
podjęli 51 uchwał: 13 finansowych
i 38 opinii w sprawie lokalizacji pun−
któw sprzedaży alkoholu. W lutym
2006 Rada Osiedla oceniła pracę Za−
rządu i udzieliła mu absolutorium.

Na rzecz mieszkańców i instytucji
działających na osiedlu Rada podję−
ła szereg inicjatyw, dotyczących
m.in. współfinansowania 40−lecia
SP nr 17, utrzymania porządku
w czasie Juwenaliów, współfinanso−
wania konkursu plastycznego i spot−
kania z pisarzem w filii bibliotecz−
nej przy ul. Norwida, organizacji
turnieju piłki nożnej dla dzieci z SP
nr 17. Ponadto Rada podjęła decyzje
o dofinansowaniu zakupu pomocy
dydaktycznych dla Gimnazjum nr 4,
wydania płyty z piosenkami szkol−
nego chóru „Muzyczne iskierki”, pa−
czek świątecznych dla wychowan−
ków Ośrodka Opiekuńczo−Wycho−
wawczego oraz bywalców świetlicy
PCK „Pszczółka” przy ul. Bartni−
czej.

We wtorki radni pełnili dyżury
w siedzibie Rady, przyjmując w tym
czasie od mieszkańców około 30 po−
dań i zgłoszeń w różnych sprawach
m.in. wymiany okien, zaległości
w czynszach, porządku na osiedlu.
Dzięki inicjatywie Rady w jej sie−
dzibie dyżurują także strażnicy

i dzielnicowi – w środy od godz. 16
do 18.

W 2005 roku RMO „Dobrzyńska”
wraz z przedstawicielami Straży Miej−
skiej, policji i MZGM TBS przepro−
wadziła wiosenny przegląd ulic, inter−
weniowała w Urzędzie Miejskim
i Miejskim Zarządzie Dróg w sprawie
złego stanu chodników (szczególnie
ul. Miodowej), sposobu naliczania op−
łat za wodę i ścieki, złożyła wnioski
do projektu uchwały budżetowej
w sprawie remontu ulic. Radni osiedla
spotykali się z kierownictwem
MZGM TBS w sprawie opłat za wodę
i z przedstawicielami wspólnot miesz−
kaniowych.

RMO ocenia, że słaba była współ−
praca z ROM – 1 i ROM – 4, w wy−
mianie stolarki okiennej nastąpił re−
gres, komunalne bloki są nieeste−
tyczne, podobnie jak śmietniki, zde−
wastowane place zabaw. Natomiast
pozytywnie załatwiono postulowaną
wycinkę drzew. Skutek przyniosły
wielokrotne interwencje w sprawie
chodnika przy ul. Miodowej; w 2005
roku rozpoczęto jego remont, jakkol−
wiek naprawy wymaga jeszcze wiele
ulic na osiedlu.

Podsumowując, należy stwierdzić,
że współpraca z jednostkami organi−
zacyjnymi miasta jest niezadowala−
jąca – w szczególności nie rozwiąza−
no problemu legalizacji wodomierzy
i naliczania opłat za wodę.

Piotr Politowicz
(przewodniczący RMO 

„Dobrzyńska”)

Dobrzyńska
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rozpoczęła swój jubileuszowy 40
rok pracy. Od 1967 roku wykształciła
9.700 absolwentów, 800 słuchaczy
podnosiło kwalifikacje na studiach po−
dyplomowych, nadała 130 stopni dok−
tora, 11 dr habilitowanego, 13 osób
uzyskało tytuły profesorskie, pracow−
nicy naukowi tej uczelni są autorami
około 200 publikacji rocznie. Dorobek
jest pokaźny i gratulowali go szkole
wszyscy liczni goście.

Gospodarz inauguracji – prorektor
prof. dr hab. inż. Jacek Kubissa mówił
o nowym statucie politechniki, ciągłej
modyfikacji programów nauczania,
zmianach jakie już zaszły i jeszcze będą
zachodzić po to, by przygotowanie kadr
inżynierskich sprostało rosnącym wy−
maganiom gospodarki. Do solidnego
zdobywania wiedzy zachęcał minister
skarbu państwa Wojciech Jasiński, mó−
wiąc, że nadchodzi dobry czas dla inży−
nierów, którzy już dziś nie muszą szukać
pracy. O zapotrzebowaniu na młode ka−
dry wspominał też prezes Orlenu Igor
Chalupec, zapowiadając zmianę pokole−
niową w koncernie, w którym obecnie
średnia wieku wynosi 47 lat. Rektor Po−
litechniki Warszawskiej prof. dr hab.
inż. Włodzimierz Kurnik zapewniał, że

macierzysta uczelnia będzie nadal
wspierać płocką szkołę, by utrzymała się
w czołówce rankingu najlepszych.

Istotnym atutem płockiej uczelni jest
jej owocna współpraca z PKN Orlen (a
ostatnio dołączył także Basell Orlen
Polyolefins), którą – po inauguracji –
uroczyście przedłużono na kolejne 3 la−
ta, podpisując stosowne porozumienie.
Dzięki temu, wiele z teoretycznych roz−
wiązań naukowców i studentów od ra−
zu można sprawdzić w praktyce. A naj−
lepsze pomysły dla Orlenu od razu są
przez koncern nagradzane w dwóch or−
ganizowanych od kilku lat konkursach:
na pracę badawczo−rozwojową i na naj−
lepszą pracę dyplomową. 4 październi−
ka w auli płockiej politechniki wręczo−
no 8 takich nagród. Natomiast rektor
PW swoimi nagrodami wyróżnił 6 pra−
cowników naukowych: prof. Danielę
Żuk, prof. Leszka Wolskiego, dr Sła−
womira Grabarczyka, dr Mariusza Sar−
niaka, dr Witolda Sucheckiego i dr Jac−
ka Wernika. Były też 3 nagrody zespo−
łowe. Dwie nagrody i 4 wyróżnienia
ufundował po raz pierwszy Basell za
prace związane z produkcją olefin –
wręczył je laureatom prezes Marek
Sęp. I również w tym roku po raz pier−

wszy prezydent Mirosław Milewski
przekazał nagrody 4 zwycięzcom I edy−
cji konkursu „Dyplom dla Płocka”.
Najlepsi ubiegłoroczni studenci otrzy−
mali listy gratulacyjne od swoich dzie−
kanów; najwyższy wynik – ze średnią
4,92 – uzyskała Anna Krawczyńska.

Jak na inaugurację przystało było
oczywiście ślubowanie przedstawicie−
li „pierwszaków”, którzy przejmując

sztandar uczelni od swoich starszych
kolegów przyjęci zostali do społeczno−
ści akademickiej, Gaudeamus w wy−
konaniu chóru i na zakończenie wy−
stęp Zespołu Pieśni i Tańca „Maso−
via”. Wykład inauguracyjny na temat
współczesnych problemów technolo−
gii, organizacji i zarządzania w bu−
downictwie wygłosił prof. dr hab. inż.
Roman Marcinkowski. E.J.

Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych
Politechniki Warszawskiej

JM rektor PW prof. Włodzimierz Kurnik wręcza indeksy studentom I roku
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Już po raz piętnasty studenci roz−
poczęli rok akademicki w tej płoc−
kiej placówce. Na inaugurację
– oprócz studentów – zostali zapro−
szeni parlamentarzyści, przedstawi−
ciele władz województwa, miasta,
starostwa oraz zaprzyjaźnieni z płoc−
ką uczelnią władze szkół wyższych
w Ciechanowie, Warszawie, Pułtu−
ska i Chełmie. 

– Życzę wszystkim studentom wy−
ników w nauce godnych waszych as−
piracji i ambicji – mówił rektor Bo−
gdan Grzeloński. 

Przypomniał on również najważ−
niejsze osiągnięcia szkoły w roku aka−

demickim 2005/2006. Była więc mo−
wa o przebudowie struktury uczelni
i podwyższaniu jakości kształcenia.
– W rankingu „Polityki” wydział pe−
dagogiczny naszej szkoły zajął pier−
wsze miejsce – mówił Grzeloński.

Na konto swoich sukcesów szkoła
może wpisać także: nowy budynek
dydaktyczny, 10 zorganizowanych
konferencji i sympozjów, 27 tytułów
wydanych przez własną oficynę wy−
dawniczą. – Co roku oferujemy bo−
gaty pakiet socjalny dla naszych stu−
dentów – przekonywał rektor. – W
ubiegłym roku akademickim skorzy−
stało z pomocy uczelni 2509 osób,

z czego 517 za dobre wyniki w nauce
lub sporcie.

Ponadto szkoła pokrywała koszty
nauki i utrzymania dla dziesięciu
studentów pochodzenia polskiego
np. z Mołdowy i Konga. 

Przedstawiciele studentów z każ−
dego wydziału, którzy dopiero
w tym roku rozpoczną naukę
w Szkole Wyższej im. Pawła Włod−
kowica złożyli przysięgę: Ślubuję
uroczyście, że będę wytrwale dążyć
do zdobywania wiedzy i rozwoju
własnej osobowości (....), szanować
prawa i obyczaje akademickie oraz
całym swym postępowaniem dbać
o honor studenta.

Inauguracja roku była także okazją
do wręczenia Medali im. Pawła
Włodkowica. To najwyższe wyróż−
nienie przyznawane przez uczelnię
nauczycielom akademickim za wy−
bitne osiągnięcia w pracy naukowo−
dydaktycznej, absolwentom i studen−
tom za szczególne osiągnięcia w na−
uce i działalności studenckiej oraz
nauczycielom akademickim innych
uczelni, działaczom społecznym,
fundatorom oraz innym osobom
przyczyniającym się do rozwoju
i rozsławienia Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica. Po raz pierwszy
został wręczony podczas uroczystej
inauguracji roku akademickiego
2000/2001. Do tej pory otrzymało

medale 45 osób. 1 października 2006
roku do grona wyróżnionych dołą−
czyło 12 osób, m.in. wokalistka Jo−
anna Rawik. 

Najlepsi studenci ubiegłego roku
otrzymali listy gratulacyjne za ukoń−
czenie studiów, wyróżniającą się
pracę dyplomową i postawę. Wśród
11 takich osób znalazł się m.in. Ro−
bert Janowski – prowadzący pro−
gram w TVP1 pt. „Jaka to melodia?”

Prezydent Mirosław Milewski
wręczył trzem studentom „Dyplom
dla Płocka”. – Chciałbym, aby coraz
więcej prac licencjackich i magister−
skich było o Płocku – mówił Prezy−
dent. 

Mirosław Milewski życzył nau−
czycielom akademickim, aby pytania
stawiane przez studentów były dla
was wyzwaniem do rozwoju tych
młodych ludzi. Studentom życzę, aby
był to czas zabawy intelektualnej,
zdobywania wiedzy i rozwoju osobo−
wości. 

Przekonywał również, aby młodzi
ludzie po skończeniu studiów zosta−
wali w Płocku, bo każdy znajdzie tu
swoje miejsce.

Na zakończenie uroczystości prof.
dr hab. Brunon Hołyst wygłosił inau−
guracyjny wykład pt. „Obawy Pola−
ków w świetle badań wiktymolo−
gicznych”.

Małgorzata Domańska

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
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*JUBILEUSZ DOMU DARMSTADT*JUBILEUSZ DOMU DARMSTADT*JUBILEUSZ DOMU DARMSTADT*JUBILEUSZ DOMU DARMSTADT*

O utworzeniu Domu Darmstadt
w Płocku zdecydowali radni Płocka
i Darmstadt. Pierwsi podjęli stosowną
uchwałę w lutym, drudzy w czerwcu
1993 roku. W uchwale niemieckiej za−
pisano jeszcze, że kierownictwo budo−
wy obejmie Bauverein AG, pod warun−
kiem kooperacji z wytypowanym przez
Płock przedsiębiorstwem budowla−
nym. Partnerem niemieckiej firmy zo−
stało Biuro Techniki Komunalnej „Be−
tek”, a wykonawcą firma budowlana
„Labor”.

W lutym 1994 roku do Fundacji
Współpracy Polsko−Niemieckiej wpły−
nął wniosek o dotację do projektu budo−
wy Domu Darmstadt, złożony przez
prezydenta Płocka Andrzeja Drętkiewi−
cza i nadburmistrza Darmstadt Günthe−
ra Metzgera. 

– Celem projektu jest intensyfikacja
i rozbudowa partnerstwa i wymiana
obywateli poprzez stworzenie stałej in−
stytucji dającej możliwości kontaktów,
spotkań, porozumienia oraz wzajemne−
go poznania się miast i kultury obydwu
krajów. Ma ona służyć procesowi po−
jednania, niwelowania uprzedzeń,
przezwyciężania granic i porozumienia
między narodem polskim i niemieckim 
– napisali wnioskodawcy.

Fundacja nie zawiodła, pokrywając
znaczną część kosztów adaptacji bu−
dynku. Pozostała część to wkład miast
partnerskich: Darmstadt i Płocka. Mi−
mo dużego zakresu renowacji, po
dwóch latach prac zabytkowa kamie−
nica przy Starym Rynku 8 była całko−
wicie odmieniona.

Wczoraj

Symboliczne otwarcie Domu Dar−
mstadt odbyło się 14 września 1996
roku podczas Dni Miast Partnerskich.
Padło wiele słów, tych najlepszych.
Takich, co łączą, a nie dzielą. Dlatego
warto o nich pamiętać. 

„... powstał w Płocku Dom Dar−
mstadt. Dom, czyli w naszym kręgu
kulturowym miejsce otwarte, przyjaz−
ne, życzliwe, takie do którego się wra−
ca i za którym się tęskni. Chciałbym,
aby Dom im. E.T.A. Hoffmanna stał
się centrum współpracy i placówką
otwartą dla wszystkich miast siostrza−
nych Płocka. Aby wszyscy nasi partne−
rzy znaleźli tu przystań, jak w prawdzi−
wym domu. Szczególnie młodzież, któ−
ra – jestem przekonany – zrealizuje
ideę zjednoczonej Europy” – powie−

dział podczas otwarcia Dariusz Kra−
jowski−Kukiel – ówczesny prezydent
Płocka.

„...ten dzień... jest dowodem przy−
jaźni miast, niesionej przez ludzi świa−
domych kultury i historii obu narodów
i gotowych tę świadomość dalej prze−
nosić, tak jak kamień wrzucony w wo−
dę, zakreśla coraz większe kręgi....
Dom Darmstadt powinien być domem
przyjaźni, domem niemiecko−polskiej
i płocko−darmstadzkiej sympatii.
Niech wszyscy, którzy się tu spotkają
będą wiedzeni duchem humanizmu,

otwartości i przychylności.” – mówił
podczas otwarcia Peter Benz – ów−
czesny nadburmistrz Darmstadt.

Z kolei Bronisław Geremek (prze−
wodniczący sejmowej Komisji Spraw
Zagranicznych) podkreślał: Europa
musi powstawać najbliżej swoich oby−
wateli, na poziomie wspólnot gmin−
nych, społeczności obywatelskich.
Tworzy się zwłaszcza przez wspólnotę
tych miejsc, niezależnie od ich wielko−
ści, w których wartości europejskie by−
ły obecne. Takim miejscem jest Płock
i takim miejscem jest Darmstadt.

Wielki orędownik polsko−niemiec−
kiego pojednania, tłumacz polskiej li−
teratury, twórca Instytutu Kultury Pol−
skiej w Niemczech i „świeżo upieczo−
ny” Honorowy Obywatel Płocka Karl
Dedecius recytował (po polsku i nie−
miecku) przetłumaczony przez siebie
wiersz Władysława Broniewskiego.

W inauguracyjnych uroczysto−
ściach, oprócz wymienionych, wzięli
udział m.in. Adam Struzik (marszałek
Senatu RP), Johannes Bauch (ambasa−
dor Niemiec w Polsce). Poświęcenia
nowej placówki kulturalnej w naszym
mieście dokonali: bp Zygmunt Kamiń−
ski i dziekan parafii ewangelickiej
w Darmstadt Klaus Stolze.

Tego dnia rozstrzygnięto także kon−
kurs na logo Domu Darmstadt; wybra−
no pracę warszawskiego grafika Da−
riusza Kacy, przedstawiającą zazębia−
jące się pierwsze litery nazw obu
miast.

Pierwszym kierownikiem Domu zo−
stała Ewa Jankowska i pełniła tę fun−
kcję do lutego 2000 roku. Od 30
września 2000 roku Domem Dar−
mstadt kieruje Mariusz Wojtalewicz. 

Na przestrzeni 10 lat rozwinęła się
współpraca w dziedzinach: kultury
(wydanie dwujęzycznej antologii poe−
tów z Darmstadt i z Płocka pt. „Most
poezji”, wieczory autorskie z udziałem
poetów z Darmstadt, wspólne plenery

malarskie i wystawy poplenerowe),
kontaktów między stowarzyszeniami
(PTF – wystawy fotograficzne arty−
stów z Darmstadt, Stowarzyszenie
Miast Siostrzanych). Ponadto od kilku
lat młodzież szkolna współpracuje ze
sobą (LO im. St. Małachowskiego, LO
im. Wł. Jagiełły, Zespół Szkół Budo−
wlanych Nr 1, LO im. M. Dąbrow−
skiej, Państwowa Szkoła Muzyczna –
udział w koncertach Młodzieżowej
Orkiestry z Darmstadt), stwarzając
możliwości rozwoju partnerstwa, lik−
widując bariery i uprzedzenia.

Dziś

Dom Darmstadt stał się rzeczywi−
stym symbolem partnerstwa miast. Od
początku swojej działalności propago−
wał kulturę niemiecką, a w szczegól−
ności zajmował się przybliżaniem rea−
liów życia mieszkańców zaprzyjaźnio−
nego z nami miasta, leżącego w sercu
Niemiec.

Obecnie Dom Darmstadt jest inte−
gralną częścią Płockiego Ośrodka Kul−
tury i Sztuki i pełni funkcje centrum
kulturalno – oświatowego. Głównym
celem placówki jest szeroko pojęte
propagowanie kultury niemieckiej
w Płocku poprzez liczne koncerty, wy−
kłady, wieczory autorskie, wystawy
i inne imprezy kulturalne oraz rozwija−
nie współpracy z miastami partnerski−
mi.

Na terenie Domu Darmstadt znajdu−
je się biblioteka niemieckojęzyczna,
zawierająca 1561 pozycji książko−
wych, albumów, słowników (wszyst−
kie pochodzą z darów od niemieckich
instytucji, bądź osób prywatnych).
Dom Darmstadt prenumeruje trzy cza−
sopisma niemieckojęzyczne: Focus,
Stern, Cosmopolitan, z ambasady Re−
publiki Federalnej Niemiec otrzymuje−
my gazety: Deutschland i Die Zeit.
W fonotece znajdują się kasety wideo,
magnetofonowe i płyty kompaktowe
do nauki języka niemieckiego. W Do−
mu Darmstadt organizowane są kursy
języka niemieckiego, angielskiego,

Idea utworzenia Domu Darmstadt związana była z marzeniami szachistów płockich o płocko−darmsztadzkiej ka−
wiarni szachowej. Pomysł gorąco poparli szachiści z Darmstadt, ówczesny Nadburmistrz Günther Metzger, jak
również władze Płocka. Kamienicę przy Starym Rynku wybrano dlatego, że dawniej mieścił się w niej „Hotel de
Berlin”, w którym w latach 1802−1804 mieszkał Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Zaczęło się od szachistów...

Dariusz Krajowski−Kukiel i Peter Benz

Karl Dedecius
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francuskiego, włoskiego i rosyjskiego,
zarówno dla początkujących, jak i dla
zaawansowanych. Dom dysponuje
także 3 dwuosobowymi pokojami go−
ścinnymi z kuchnią, łazienką i saloni−
kiem.

W Domu Darmstadt organizowanych
jest rocznie około 50 imprez o charakte−
rze kulturalno – oświatowym m.in. co−
miesięczne koncerty uczniów Państwo−
wej Szkoły Muzycznej w Płocku (pro−
mujące osiągnięcia zdolnych uczniów),
pokazy slajdów w ramach klubu „Po−
dróże” im. Tony’ego Halika prezentują−
ce ciekawe zakątki świata (opatrzone
komentarzem przez osoby prezentujące
slajdy), prezentacje filmów niemieckich
pt.: „Kino niemieckie w Domu Dar−
mstadt” (mieszkańcy Płocka mają oka−
zję obejrzeć filmy niemieckie w orygi−
nalnej wersji językowej z udziałem
m.in. Marlene Dietrich), wieczory poe−
tyckie z udziałem poetów z Darmstadt
i z Płocka, spotkania z dziennikarzami
z Niemiec, wykłady profesorów uczelni
wyższych w Polsce z dziedziny literatu−
ry, filozofii, historii Niemiec, promocje
książek płockich poetów, koncerty mu−
zyki kameralnej (promujące zarówno
polskich, jak i zagranicznych artystów),

recitale (m.in. Michała Bajora, Ireny
Kwiatkowskiej, Adrianny Biedrzyń−
skiej, Krystyny Sienkiewicz, Katarzyny
Groniec), wystawy fotograficzne, ma−
larskie, graficzne, sztuki naiwnej indy−
widualne i zbiorowe (prezentujące
twórczość m.in. członków Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego, Płockie−
go Stowarzyszenia Twórców Kultury,
uczniów I Prywatnego Liceum Pla−
stycznego), wystawy zorganizowane
przy współpracy z Rosyjskim Ośrod−
kiem Kultury i Nauki, Bułgarskim In−
stytutem Kultury, miastem Darmstadt,
Włoskim Instytutem Kultury, Duńskim
Instytutem Kultury, Instytutem Goethe−
go w Warszawie, konkursy recytator−
skie poezji i prozy niemieckiej oraz
konkurs plastyczny pt.: „Niemcy – nasz
zachodni sąsiad” (dla uczniów płockich
szkół – główną nagrodą w konkursach
jest kilkudniowy wyjazd do Darmstadt).
Od kilku lat prezentowana jest w Domu
Darmstadt wystawa lalek z Muzeum
Lalek w Pilźnie k/Tarnowa: płocczanie
mieli okazję obejrzeć zbiory z tej
placówki: „Na babcinym strychu”, „An−
dersen w oczach Polaków”, „Poczet
królów i książąt polskich – Piastowie”,
sceny z „Chłopów” Wł. Reymonta.

O patronie

Niemiecki pisarz, kompozytor i ry−
sownik Ernst Theodor Amadeus Hof−
fmann (1776−1822) nieprzypadkowo
został patronem Domu Darmstadt.
W naszym mieście spędził 2 lata, choć
pobytem w Płocku nie był zachwycony.
I trudno się temu dziwić, skoro został tu
przeniesiony karnie z Poznania za oś−
mieszanie w karykaturze wysokich dy−
gnitarzy pruskich. W lutym 1802 roku
wręczono mu nominację na radcę re−
gencji i sędziego w Płocku. Wraz ze
swoją żoną Polką Marią Teklą Michali−
ną Trzcińską (córką poznańskiego pisa−
rza magistrackiego) zamieszkał przy
Starym Rynku 8, w ówczesnym Hotelu
de Berlin Andrzeja Karszowieckiego.

Praca urzędnika sądowego była
monotonna, małe miasto pod pru−
skim zaborem (2578 mieszkańców)
niewiele miało mu do zaoferowania.
Rekompensował to sobie rozwijając
swoje zainteresowania; wieczorem
grywał na fortepianie i śpiewał (na
rynku spontanicznie gromadzili się
płocczanie słuchający tych niefor−
malnych koncertów), malował por−
trety i karykatury płockiej „publicz−
ności”, kopiował obrazy z waz grec−
kich i komponował. W Płocku pow−
stała m.in. Fortepianowa sonata as−
dur, Wielka fantazja na fortepian,
utwory sceniczno−muzyczne „Rene−
gat” i „Faustyna”. W klasztorze nor−
bertanek Hoffann śpiewał i grał na
organach w czasie nabożeństw.

Dwuletnia zsyłka zakończyła się
w marcu, gdy pisarz otrzymał list
z Berlina z zapytaniem, czy chce objąć
stanowisko konsyliarza rządowego
w Warszawie. Decyzja była błyska−
wiczna i w kwietniu nie było już Hof−
fmanna w Płocku.

E.T.A. Hoffmann był jednym
z najwszechstronniejszych twórców
epoki romantyzmu. Po przepro−
wadzce do Warszawy założył tam
towarzystwo muzyczne, organizo−
wał koncerty symfoniczne. Zarówno
do literatury jak i muzyki wprowa−
dzał elementy nowatorskie – fanta−
stykę, tajemniczość, baśniowość.

Opr. E.J.
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Jubileuszowe imprezy
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – Dom Darmstadt przygotował cykl im−

prez związanych, z przypadającym w tym roku 10 – leciem działalności tej
placówki. Na wszystkie wstęp jest wolny.

24 października – wernisaż wystawy fotograficznej Haliny Płuciennik pt.
„Wiosna w Darmstadt”, godz. 18. Ekspozycja czynna do 5 listopada.

25 października – koncert utworów E.T.A. Hoffmanna w wykonaniu Jo−
anny Domagały (śpiew) i Jarosława Domagały (fortepian), godz. 18.

26 października – „Życie i twórczość Hoffmanna” – wykład prof. dra hab.
Marka Jaroszewskiego, godz. 18.

27 października – wieczór poezji płockich poetów, współautorów płocko−
darmsztadzkiej antologii pt.: „Most poezji” z udziałem: K. Bieńkowskiego,
L. Franczaka, W. Gołębiewskiej, A. Kühn−Cichockiej, W. Łęckiego, ks. T.
Opalińskiego, E. Wawrzyńskiej. M. Woźniaka. Oprawa muzyczna w wyko−
naniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Płocku, godz. 18.

28 października – koncert muzyki klasycznej w wykonaniu studentów
Akademii Sztuki Dźwięku w Darmstadt, godz. 18.
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Ponad 70 aparatów fotograficznych,
wyprodukowanych od początku XX
wieku po współczesność, oglądać moż−
na w siedzibie Towarzystwa Naukowe−
go Płockiego przy Placu Narutowicza 8.
Jest dużo aparatów radzieckich, które
swego czasu zdominowały polski rynek
i były podstawowym prezentem komu−
nijnym: Zorki, Smeny, Zenity, Kiev.
Ale są i rzadsze, nawet profesjonalne
egzemplarze np. Kodak z 1978 roku,
Agfa Billy z 1932, Rietzschel Roll−tip
z 1918, japońskie Canony i NRD−ow−
skie Praktisix. Jest i do nich „oprzyrzą−
dowanie”: filtry, osłony, światłomierze,
obiektywy, futerały.

Wszystkie należą do Pawła Śli−
wińskiego (członka TNP), który na
otwarciu ekspozycji opowiadał cie−
kawostki o niektórych eksponatach.
Np. skąd się wzięła i co oznacza naz−
wa radzieckiego aparatu FED? Od
nazwy zakładu, który na wywiezio−
nej z NRD licencji Zeissa aparaty te
produkował. A zakład nazywał się

Trudokomuna im. Feliksa Edmundo−
wicza Dzierżyńskiego.

Prezentowane aparaty są arcy−
dziełami mechaniki precyzyjnej
i ówczesnej myśli technicznej, które
od fotografa wymagały pewnej wie−
dzy, w przeciwieństwie do wsze−
chobecnych obecnie „małp” i „cyf−
rówek”.

Wystawa będzie czynna do 3 listo−
pada. (j)

Świat w obiektywie
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Na wystawie zatytułowanej „Można
odejść na zawsze, by stale być blisko”,
która zostanie otwarta 19 października,
będziemy mogli oglądać zdjęcia autor−
stwa Czesława Czaplińskiego – fotogra−
fika i dziennikarza. 

Czapliński był bliskim znajomym
zmarłego w styczniu 2006 księdza−
poety, autorem kilku książek i wy−
staw jemu poświęconych m.in.:
„Wszechświat ks. Jana Twardow−
skiego” i „Zdjęcia prawdziwe, bo już
niepodobne”. 

– Moje fotografie pokazane na
obecnej wystawie przedstawiają księ−
dza w jego naturalnym, prywatnym
otoczeniu – tam, gdzie powstała wię−
kszość jego tak prostych a zarazem
tak wymownych i niezwykłych wier−
szy – mówi Czesław Czapliński. Do
15 września wystawa prezentowana
była w warszawskich Łazienkach
Królewskich. 

Jej autor – urodzony w Łodzi, od 37
lat mieszkający w Nowym Jorku – ma
na swym koncie ponad 100 indywidu−

alnych wystaw fotograficznych. Jego
prace znajdują się w zbiorach: New
York Public Library, Library of Con−
gress w Waszyngtonie oraz Muzeum
Narodowym i Bibliotece Narodowej
w Warszawie. W ciągu 30 lat swojej
kariery fotografował najbardziej znane
osobistości ze świata biznesu, kultury,
polityki, sportu m.in.: Muhammada
Aliego, Maurice Bejart, Leonarda Ber−
nsteina, Bernardo Bertolucciego, Ca−
therine Deneuve, Umberto Eco, Hen−
ry’ego Kissingera, Jerzego Kosińskie−
go, Richarda Nixona, Isabellę Rossel−
lini, Isaaca Singera czy Andy Warho−
la. Opublikował tysiące zdjęć m.in. w:
„The New York Times”, „TIME”,
„Vanity Fair”, „The Washington
Post”, „Vivie”, „Rzeczpospolitej”
i „Wprost”. Jest członkiem: The Ame−
rican Society of Media Photographers,
Foreign Press Association. Płocka wy−
stawa została zorganizowana w ra−
mach Tygodnia Kultury Chrześcijań−
skiej w Płocku. Można ją będzie oglą−
dać do 30 listopada. (rł)

40 fotogramów poświęconych osobie i twórczości ks. Jana
Twardowskiego stanie przed Muzeum Mazowieckim w Płocku

Stale być blisko

Ogólnopolski Konkurs im. Teofila
Ociepki w Bydgoszczy to największa te−
go typu – odbywająca się co dwa lata
– impreza w Polsce, prezentująca doro−
bek kilkuset krajowych twórców niepro−
fesjonalnych. Twórców, którzy nie
wszystko wiedzą o perspektywie, geome−
trii, barwie czy świetle, ale tworząc z po−
trzeby serca kreują rzeczy niezwykłe. Co
dwa lata jury – w którym uczestnictwa ni−
gdy nie odmawia Aleksander Jackowski
– historyk sztuki i autor najważniejszej
monografii tego gatunki sztuki – wybie−
rają nie tyle najlepszych, co najcieka−
wszych, najbardziej porywających swoją
twórczością. Od lat artyści z płockiego
zagłębia sztuki naiwnej i art brut (tę naz−
wę ukuł sam Jackowski) – uczestnicy
plenerów malarskich „Oto ja” (DPS Za−
krzewo), organizowanych przez pracow−
nię Farbiarnia (POKiS) – stanowią tam
silną reprezentację. Cztery lata temu z na−
grodami przyjechali Adam Dębiński
i Krzysztof Wiśniewski (DPS Brwilno),
a wyróżniony był Tadeusz Głowala (DPS
Miszewo Murowane). Dwa lata temu
wyróżnienia otrzymało aż sześciu „płoc−
kich” artystów – obok już wspomnianych
również Włodzimierz Rosłoń, Regina
Chludzińska i Jan Czubak. Beata Jasz−
czak z Farbiarni – pomysłodawca kon−
kursów i plenerów „Ot ja” otrzymała spe−
cjalną, indywidualna nagrodę za pracę
z twórcami nieprofesjonalnymi. 

Zwycięzców tegorocznego konkursu
poznaliśmy podczas otwarcia wystawy
w sobotę, 7 października. Tym razem
wyróżnienie otrzymali: Genowefa Jan−
kowska i Marcin Gospodarczyk z DPS
Zakrzewa. 

Warto zaznaczyć, że na tegoroczny
konkurs wpłynęło ponad 500 prac z ca−
łej Polski (dwa lata temu – 400). Już sa−
ma obecność na wystawie pokonkurso−
wej to duże wyróżnienie, którego dostą−
pili „płoccy” laureaci z poprzednich edy−
cji konkursu m.in. Rosłoń, Głowala,
Chludzińska. 

W sumie kapituła konkursowa przyz−
nała 15 wyróżnień, 4 nagrody II stopnia
i 5 nagród I stopnia. Wśród nagrodzo−
nych byli finaliści sprzed dwóch lat
m.in. Jan Nowak z Katowic i Damian
Rebelski z Bydgoszczy.

Kosek nad Brdą 
Wszyscy, którzy wybrali się na otwar−

cie wystawy do Bydgoszczy w trasę wy−
cieczki obok Czerwonego Spichrza
(gdzie są prezentowane prace z konkur−
su im. T. Ociepki) wpisali zapewne Ga−
lerię Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej
przy Starym Rynku 18. Tam od 5 paź−
dziernika prezentowane są „Obrazy pier−
wsze” – wystawa małoformatowych
prac autorstwa Ryszarda Koska z Płocka
– laureata sprzed lat bydgoskiego bien−
nale. To część „krajowego malarskiego
tournée” ponad 40 wczesnych (lata 80.),
dotąd nie prezentowanych obrazów, któ−
re rozpoczęło się 11 kwietnia wystawą
w Towarzystwie Naukowym Płockim.
Potem był Kazimierz Dolny, Lublin
i Kraków. Po Bydgoszczy na obrazy Ko−
ska czekają jeszcze galerie w Gdańsku,
Poznaniu i Szczecinie. Wszystkie prace
pochodzą z kolekcji Andrzeja Kwasi−
borskiego. Bydgoska wystawa tym różni
się od poprzednich, że obok „obrazów
pierwszych” są i te późniejsze z lat 90.,
z 2000 i z tego roku. (rł)

Tym razem bez nagród, ale z wyróżnieniami – płockie zagłębie
sztuki naiwnej i art brut na VI Biennale Sztuki Naiwnej 

Płockie akcenty w Bydgoszczy

Zawsze obecni
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Czesław Czapliński z ks. Janem Twardowskim

Ikony w muzeum
Muzeum Mazowieckie w Płocku wśród

swoich zbiorów posiada 42 ikony. Blisko po−
łowa to ikony maryjne, ale są wśród nich rów−
nież przedstawienia Chrystusa Pantokratora,
Trójcy Świętej oraz wydarzeń z życia świętej
rodziny i świętych. Pochodzą z XIX i XX wie−
ku. W zbiorach muzealnych znalazły się za
sprawą przekazów urzędu celnego.

Wybór najciekawszych z nich możemy
oglądać od 14 października na dziedzińcu
secesyjnej kamienicy mieszczącej się przy
Tumskiej 8. Pokaz zatytułowany „Między
ziemią a niebem – między człowiekiem
a Bogiem” ma na celu przybliżenie płoccza−
nom zarówno oryginalnego piękna tych

dzieł sztuki, jak również ukazanie ich teologicznego i filozoficznego prze−
słania. Wystawie towarzyszą plansze edukacyjne dotyczące historii, symbo−
liki, znaczenia i sposobu pisania ikon. 

Wystawa zorganizowana została w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijań−
skiej w Płocku. Będzie ją można oglądać do końca października. (rł)
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Placówka znajduje się na Podolszy−
cach Południe, w bloku Miejskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecz−
nego przy ul. Czwartaków 18b. To
pierwsze przedszkole w tej dzielnicy.
Do tej pory rodzice musieli jeździć ze
swoimi dziećmi na Podolszyce Północ
lub do centrum miasta. 

Teraz najmłodsi mają do swojej dys−
pozycji ponad 800 metrów kwadrato−
wych powierzchni. Jest też nowoczes−
ny, choć niewielki plac zabaw. Szko−
da, bo zamiast bardzo szerokiego
chodnika można było powiększyć
przestrzeń dla dzieci. 

Placówka swoją działalność roz−
poczęła 4 września. Uczęszcza do
niej 140 dzieci. Mogą one nieod−
płatnie korzystać z wielu zajęć,
m.in. plastycznych, terapii pedago−
gicznej i logopedycznej, które są fi−
nansowane przez samorząd. Odpłat−
nie najmłodsi mogą chodzić, np. na
lekcje języka angielskiego lub tańca
towarzyskiego. W placówce jest
również sala ćwiczeń rekreacyj−
nych. Według zapewnień dyrekcji
przedszkola, dzieciaki będą miały
organizowane wycieczki w okolice
Płocka, do zoo, Muzeum Mazo−

wieckiego i na koncerty Płockiej
Orkiestry Symfonicznej. 

W przedszkolu działa sześć oddzia−
łów; cztery z nich zapewniają najmłod−
szym pełne wyżywienie, a dwa to tzw.
„zerówki”. – Aż 90 procent kadry ma
wyższe wykształcenie – chwali się dy−
rektorka przedszkola Teresa Fijałkow−
ska. – Wraz z pracownikami admini−
stracji zatrudniamy w sumie 25 osób.

– Wybudowaliśmy to przedszkole,
bo taka była potrzeba mieszkańców
osiedla – mówił na uroczystości pre−
zydent Mirosław Milewski. – W przy−
szłym roku chcemy zaprojektować
i rozpocząć budowę podobnej placów−
ki w Ciechomicach. Na edukację nie
wolno żałować pieniędzy, bo to od tych
młodych ludzi będzie zależał rozwój
naszego miasta, regionu i kraju.

Z okazji nadania imienia, dzieciaki
przygotowały program artystyczny;
były wierszyki, piosenki, tańce oraz
przedstawienie bajki „Jaś i Małgosia”.
Najmłodsi otrzymali wiele prezentów
m.in. od władz miasta, innych przed−
szkoli, Straży Miejskiej. 

Poświęcenia placówki dokonał
ksiądz biskup Roman Marcinkowski. 

(m.d.)

6 października nowa w Płocku placówka obchodziła swoje
święto. Tego dnia zostało uroczyście otwarte Przedszkola nr 4
oraz nadane mu zostało imię Jasia i Małgosi. 

Przedszkole z bajki

Wymieranie jest procesem natural−
nym, lecz obecne tempo można porów−
nać jak mówią naukowcy, jedynie
z wielkim wymieraniem dinozaurów.
W przeważającej mierze wywołuje to
nieprzemyślana działalność człowieka.
Okazuje się, że zniszczenia dokonane
przez gatunek ludzki zaczynają zagra−
żać samemu człowiekowi. Dlatego też
organizowane są takie akcje jak:
,,Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. 

Akcja sprzątania świata w Szkole
Podstawowej nr 18 została przeprowa−
dzona w sobotę 16 września br. Po−
przedzona była pogadankami przepro−
wadzonymi przez wychowawców i in−
nych nauczycieli na lekcjach. Nato−
miast od poniedziałku do piątku (przed
samą akcją) uczniowie pracowali nad
budowlami z odpadów. Dzieci otrzy−
mały też ulotki propagujące selektyw−
ną zbiórkę odpadów i na ich podstawie
przygotowywały się do testu ekolo−
gicznego. W ten sposób włączyliśmy
się do projektu pn. „Czysta Ziemia
Płocka−wody płynące i ich otoczenie”.
W ramach zadań przygotowaliśmy
i przeprowadziliśmy ankietę wśród
mieszkańców osiedla ,,Skarpa”, doty−

czącą selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Uczniowie wraz z nau−
czycielami przeprowadzili również
zwiad ekologiczny – udokumentowa−
ny fotografiami dzikich wysypisk, któ−
re następnie zostały naniesione na plan
osiedla ,,Skarpa”. W dniu przeprowa−
dzenia akcji odbyły się zajęcia w kla−
sach podczas których wychowankowie
wykonali plakaty związane z tematyką
akcji.

Wybrane 3−osobowe zespoły z każ−
dej klasy rozwiązywały test ekologicz−
ny. Oceniono budowle wykonane
z odpadów: butelek plastikowych, pu−
szek, kartonów itp. oraz wykonane
plakaty. Najciekawsze prace nagro−
dzono. Po tych zajęciach uczniowie
wraz z opiekunami udali się na ak−
cje,,Sprzątanie świata”. Każda klasa
sprzątała innych obszar wcześniej
ustalony i przydzielony. Każde dziec−
ko na rękach miało rękawiczki ochron−
ne, a zebrane śmieci wkładano do
czarnych worków foliowych, które po
akcji złożono w jednym miejscu.

Wszystko pod hasłem ,,Kochajmy
naszą Ziemię, na której rośniemy
i która nas żywi”. I.J.

Ocenia się, że każdego dnia z naszej planety znika bezpowrot−
nie 137 gatunków fauny i flory, a do Czerwonej Księgi – reje−
stru zagrożonego życia trafiają wciąż nowe gatunki

Osiemnastka sprząta świat
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Uroczyste obchody zorganizowano
w sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej w piątek, 13 października. Po
3000 zł (nagroda II stopnia) otrzymało
73 nauczycieli i pedagogów z miejskich
przedszkoli, szkół, poradni psycholo−
giczno – pedagogicznych, placówek wy−
chowania pozaszkolnego i specjalnych
ośrodków szkolno – wychowawczych
oraz 18 dyrektorów. Prezydent Płocka
przyznał również pięć nagród specjal−
nych (3000 zł brutto). Otrzymali je Sła−
womir Gałczyński z Małachowianki
– założyciel chóru „Minstrel”, Hanna
Kroczek – kierownik adminstracyjno−
gospodarczy w SP nr 22, Piotr Miesz−

kowski i Zbigniew Pawłowski – nauczy−
ciele w−f w Zespole Szkół nr 1 oraz Ma−
ciej Wierciński – nauczyciel w−f w Gim−
nazjum nr 5. Oprawę artystyczną przygo−
towały dzieci z płockich przedszkoli (6,
11, 12, 15, 17, 20 21, 27). Jak przed ro−
kiem burzę oklasków otrzymał 7−letni
Mateusz Zdanowski za interpretacje
„Entliczka−pentliczka” i „Słowika”. 

Dwa dni wcześniej nagrody rozda−
wał Marszałek Województwa Mazo−
wieckiego. Wśród 21 nagrodzonych
przez marszałka pracowników oświaty
znalazła się Barbara Zielińska, dyrek−
tor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku
(nagroda II stopnia). (rł)

Blisko 100 pracownikom pedagogicznym i osobom zasłużonym dla płockiej oświaty Prezydent Płocka przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela

W Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Dzień Edukacji Narodowej obchodzono
również święto patrona szkoły. Młodzież przygotowała widowisko pt. „Rozumem służył
nauce, rozumem i sercem społeczeństwu”
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Do końca grudnia bieżącego roku
osoby urodzone po 31 grudnia 1948 ro−
ku, które opłacały składki bądź pozosta−
wały w ubezpieczeniu przed 1999 r. co
najmniej 6 m−cy i 1 dzień powinny prze−
kazać do ZUS dokumenty niezbędne do
wyliczenia kapitału początkowego. 

Kapitał początkowy to hipotetyczna
emerytura, jaką otrzymalibyśmy w mo−
mencie wprowadzenia reformy emery−
talnej tj. w dniu 1 stycznia 1999 roku,
pomnożona przez średnie dalsze trwanie
życia. Wielkość tę wylicza Zakład Ubez−
pieczeń Społecznych. Aby jednak tego

dokonał musimy udokumentować
staż pracy oraz zarobki z okresu przed
reformą emerytalną a mianowicie:

– wniosek (druk Kp−1)
– kwestionariusz dotyczący okresów

składkowych i nieskładkowych (druk
Rp−6)

– świadectwa pracy lub zaświadcze−
nia potwierdzające zatrudnienie 

– zaświadczenia o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu (druk Rp−7), które
wystawia pracodawca. 

Można przedłożyć także legityma−
cję ubezpieczeniową, o ile zawiera
bezkwestyjne wpisy o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu oraz kserokopie kart
wynagrodzeń z archiwów przecho−
wujących dokumentację płacową
zlikwidowanych zakładów pracy.

Osoby, które indywidualnie opła−
cały składki na ubezpieczenie spo−
łeczne lub współpracowały przy pro−
wadzeniu działalności w druku Rp−6
podać muszą adres prowadzenia
działalności i ZUS, do którego od−
prowadzone były składki, NKP, NIP
i Regon. 

Pracownikom, którzy kiedyś pra−
cowali w zakładach pracy do 20−tu
osób okres zatrudnienia i dochody
potwierdzi ZUS – należy jednak
wskazać dane pracodawcy: nazwisko
i imię, nazwę firmy oraz adres i inne
dowody, potwierdzające okres nauki
w szkole wyższej, książeczkę woj−
skową, odpis aktu urodzenia dzieci,
zaświadczenia z urzędu pracy o okre−
sie pobierania zasiłków dla bezrobot−
nych.

Wszystkie dokumenty muszą być zło−
żone w oryginale 

Jeżeli dotychczas dokumenty o wyli−
czenie kapitału początkowego nie zosta−
ły skompletowane, należy zrobić to jak
najszybciej, bowiem z upływem czasu
zmniejsza się szansa na odszukanie do−
kumentów sprzed lat. 

Osoby, które z różnych przyczyn
nie złożą dokumentów w ustawo−
wym terminie, wniosek o ustalenie
kapitału mogą złożyć również po
roku 2006. 

Gdzie szukać dokumentów? Jeśli
wnioskodawca prowadził działalność
gospodarczą lub jest/był pracownikiem
firmy, zatrudniającej do 20−tu ubezpie−
czonych nie musi poszukiwać dokumen−
tów z tego okresu – fakt zatrudnienia

i wysokość zarobków potwierdzi ZUS.
Natomiast w pozostałych przypadkach
dokumentację osobową i płacową pra−
cowników zlikwidowanych zakładów
pracy mogli przejąć:

– następca prawny, jeżeli w wyniku
zmian organizacyjnych lub przekształ−
ceń powstało nowe przedsiębiorstwo,

– organ założycielski np. wojewoda,
– organ nadrzędny np. ministerstwo

lub urząd centralny.
Wymienione organy mają obowiązek

prawny przyjmowania, zabezpieczenia
i udostępniania dokumentacji pracowni−
czej po zlikwidowanych lub przekształ−
conych zakładach pracy. Ponadto na
stronie internetowej ZUS www.zus.pl,
www.zus.pl/zlikwzak.htm oraz
http://www.zus.pl/niusy/dokkrw.htm)
a także w jednostkach organizacyjnych
ZUS znajduje się wykaz archiwów, któ−
re prowadzą dokumentację zlikwidowa−
nych zakładów pracy. Informację
o miejscu przechowywania dokumenta−
cji niektórych zlikwidowanych zakła−
dów można uzyskać także w Central−
nym Ośrodku Informacji Archiwalnej
przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań−
stwowych 00−950 Warszawa, ul. Długa,
skr.poczt. 1005.

W przypadku zlikwidowanych spół−
dzielni oraz organizacji społecznych do−
kumentację osobową i płacową mógł
przejąć związek rewizyjny a w razie je−
go likwidacji Krajowa Rada Spółdziel−
cza 00−013 Warszawa, ul. Jasna 1. 

Kto samodzielnie musi zadbać o swój
kapitał? Bez pośrednictwa pracodawcy
wnioski kompletują i składają osoby:

– nie pozostające w ubezpieczeniu,
– prowadzące działalność gospodar−

czą oraz osoby współpracujące, 
– wykonujące umowę zlecenia lub

umowę agencyjną oraz osoby współpra−
cujące,

– pobierające z urzędu pracy zasiłek
dla bezrobotnych lub stypendium (o ile
nie zostały za te osoby złożone wcześ−
niej wnioski w czasie pozostawania
w zatrudnieniu),

– pobierające zasiłki stałe lub gwaran−
towane zasiłki okresowe z pomocy spo−
łecznej,

– bezdomne.
WAŻNE! 
Miejmy świadomość, iż wysokość

przyszłej emerytury dla osób urodzo−
nych po 1948 roku zależy od wyso−
kości wyliczonego kapitału począt−
kowego oraz kwoty składek na ubez−
pieczenie emerytalne, które są zapi−
sywane na indywidualnym koncie
ubezpieczonego.

W przypadku braku ustalenia kapitału
początkowego, emerytura może być ob−
liczona w niższej kwocie niż faktycznie
należna. 

Wszelkich informacji w w/w zakresie
udzielają terenowe jednostki organiza−
cyjne ZUS.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik oddziału ZUS w Płocku)

ZUS radzi

Zadbaj o swoją emeryturę 
– WYLICZ KAPITAŁ

Proces uwłaszczenia spółdzielców
w Polsce ma charakter powszechny.
Jest to powrót do własności prywat−
nej likwidowanej po wojnie dekreta−
mi Bieruta. W spółdzielniach miesz−
kaniowych własność została zastą−
piona tytułem prawa „własnościo−
wego” [niematerialne prawo przywi−
lejów do używania lokalu spółdziel−
czego]. Od 1989 r. wraz z transfor−
macją systemu pominięto zmianę
własności w spółdzielniach. Spół−
dzielcom zapomniano dać akt włas−
ności, za to spółdzielniom nadano
status „osoby prawnej” i za właści−
ciela majątku uznaje się „spółdziel−
nię”. Członek w masie własnościo−
wej stał się bezpodmiotowy, a quasi−
demokratyczny system temu sprzy−
ja. Teza że „spółdzielnia jest właści−
cielem” jest prawdą jedynie w rozu−
mieniu prawa, że „zrzeszeni spół−
dzielcy są właścicielami”, zaś nie−
prawdą jest, że „spółdzielnia [osoba
prawna] posiada swój własny mają−
tek”. Cały majątek kredytują spół−
dzielcy i to za jaką „cenę”!

Okazuje się, że naliczanie spłat
kredytu odbywa się w oparciu o ana−
tocyzm (naliczanie odsetek od odse−
tek) – w oparciu o niekonstytucyjny
przepis prawa bankowego. Wykup
umorzeń i ulg za środki budżetu pań−
stwa od banku za zwielokrotnione
kwoty obciąża spółdzielców, a zwro−
tu umorzeń do budżetu spółdzielnie
żądają od spółdzielców w cenach

rynkowych. Od 1989 r. Skarb Pań−
stwa był „dobroczyńcą” dla banków
(idzie o miliardy złotych w skali kra−
ju), a rzesze spółdzielczych rodzin
– dostarczycielami dodatkowych do−
chodów na rzecz nieznanych sobie
celów. Zarówno Skarb Państwa jak
i spółdzielcy swą pozycję płatnika
zawdzięczają niekonstytucyjnym
przepisom ustaw: o pomocy państwa
w spłacie kredytów, oraz o spółdziel−
niach mieszkaniowych (wykorzysty−
wane przez Prawo bankowe oraz
ustawę o objęciu poręczeniami Skar−
bu Państwa niektórych kredytów).
W skali kraju skutki te ujmuje fak−
tyczny rachunek, który przedstawiam
w oparciu o analizę stosownych do−
kumentów i przepisów ustaw. 

Do końca 2005 r. zadłużenie kre−
dytobiorców [spółdzielni] zmniej−
szyło się wobec banku o 99,4 mln
zł., a (wskutek dotacji z budżetu pań−
stwa na wykup ulg i odsetek „przej−
ściowych” z banku) wzrosło wobec
budżetu i wynosi 7.416,7 mln zł.

Paradoksalnie: spłaty dokonane
przez Skarb Państwa obciążają kre−
dytobiorców! Przynosi to bankowi
znaczne dochody, powodując wzrost
zadłużenia kredytobiorców. Kto ze
spółdzielców widział swoją kartę
analityczną spłat kredytu? Warto
sprawdzić te rozliczenia i to przy
okazji poznawania uchwały uwłasz−
czeniowej zarządu!

Tadeusz Borowicki

Ciężar spłat kredytów na inwestycje w spółdzielniach po−
noszą spółdzielcy. W zamian otrzymują ograniczony rze−
czowo udział „własnościowy” w spółdzielczym majątku,
ale nie wiedzą, że mimo spłat – zadłużenie rośnie.

Zadłużanie odsetkami 

W związku z zarzutami kierowany−
mi pod adresem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych dotyczącymi niewłaści−
wego naliczania wysokości emerytur
i rent oraz zgłaszanymi wnioskami
o wyrównanie ich wysokości, ZUS wy−
jaśnia, że wysokość świadczeń oblicza
według obowiązujących przepisów.
Skargi na ZUS i pozwy składane do
oddziałów Zakładu są bezzasadne. 

Wnioskodawcy zarzucają ZUS, że
oblicza ich świadczenia od zaniżonej
tzw. kwoty bazowej. Rzeczywiście
– zgodnie z przepisami wprowadzony−
mi ustawą z 29 września 1995 r., kwo−
ta bazowa stanowiła 93 proc. przecięt−
nego wynagrodzenia w kwartale ka−
lendarzowym poprzedzającym termin
waloryzacji. Natomiast począwszy od
pierwszej waloryzacji w 1996 r w każ−
dym kolejnym terminie waloryzacji
wskaźnik procentowy tej kwoty podle−
gał wzrostowi (od 1 września 1996 r.
– 94 proc., od 1 marca 1997 r. – 95
proc., od 1 września 1997 r. – 96 proc.,
od 1 marca 1998 r. – 97 proc., od 1
września 1998 r. – 98 proc. przeciętne−
go wynagrodzenia). 

Od 1 stycznia 1999 r., na podsta−
wie przepisów ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, kwota ta jest równa
100 proc. przeciętnego wynagrodze−
nia, pomniejszonego o potrącone od
ubezpieczonych składki na ubezpie−
czenia społeczne. 

Ustawą z 16 lipca 2004 r. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych został zo−
bowiązany do ponownego ustalenia
wysokości emerytur i rent przyzna−
nych przed 1999 r. Zakład rozpoczął
wyrównywanie wysokości świad−
czeń od 1 marca 2005 r. i realizuje to
zadanie według harmonogramu wy−
nikającego z tej ustawy, rozpisanego
do 2010 r. Obowiązujące przepisy
nie przewidują wyrównań za lata
ubiegłe, co oznacza, iż emeryci i ren−
ciści otrzymają wyższe świadczenia
jedynie począwszy od terminu,
w którym zgodnie z ustawą świad−
czenie będzie podlegało ponownemu
obliczeniu z urzędu.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik Oddziału ZUS 

w Płocku)

Bezzasadne pozwy



15Sygnały Płockie

dokończenie ze str. 1
Prezentowana w Płocku wystawa

prac Beksińskiego ma charakter re−
trospektywny; począwszy od fotogra−
fii artystycznej, poprzez różne okresy
– abstrakcyjny, ekspresjonistyczny
i fantastyczny (najbardziej znany i ce−
niony) – aż do czasów współczes−
nych. Są prace z lat 50. i 60. oraz te,
które powstały tuż przed jego tragicz−
ną śmiercią. – Chcieliśmy, aby widz
mógł zobaczyć jak Beksiński w róż−
nych okresach myślał, jak się zmie−
niał – mówi Banach. – Mieliśmy ma−
ło czasu na przygotowania. Chcieliś−
my pokazać jak najwięcej, ale nie mo−
gliśmy rozebrać naszej stałej ekspo−
zycji, w momencie kiedy odwiedzają
ją tłumy. Dlatego sięgnięto do archi−
wów. Dzięki temu możemy w Płocku
oglądać również takie obrazy Beksiń−
skiego, które jeszcze nigdy nie były
prezentowane w galeriach. W sumie
ponad 200 prac. Wystawa czynna bę−
dzie do 19 listopada.

Ekspozycji towarzyszy konkurs dla
uczniów na najciekawszą recenzję
o wystawie, w którym można wygrać
albumy malarstwa Beksińskiego oraz
bezpłatne „wejściówki” do galerii.
Szczegóły pod nr. tel. 024 262 89 82.

Nowe pomysły

Wystaw o podobnym ciężarze ga−
tunkowym Mazuś zapowiada w przy−
szłym roku pięć. Wernisaże organizo−
wane będą nie w piątki, ale w środy
o godz. 17. Godziny otwarcia nie ule−
gają zmianie, bilety w cenie 6 zł i 3 zł
(dla grup powyżej 15 osób 2 zł). 

Następnym artystą prezentowanym
w PGS jeszcze w tym roku będzie
Grzegorz Biliński z krakowskiej ASP.
Osobom, które odwiedzały galerię –
jeszcze w starej siedzibie – postać ta
powinna być znana. Jego prace mo−
gliśmy oglądać na wystawie powar−
sztatowej Cyfrowej Obróbki Obrazu
w ubiegłym roku.

Galeria chce nadal prowadzić dzia−
łalność edukacyjną. Nie chodzi tym
razem wyłącznie o suche wykłady,
ale naukę w praktyce, czyli warsztaty
– nie tylko z klasycznego rysunku
czy malarstwa, ale i grafiki kompute−
rowej. Chętni będą mogli zmierzyć

się z programami graficznymi t.j.
Photoshop, Illustrator, Paint shop Pro
czy Gimp. Oferta kierowana jest nie
tylko do dzieci i młodzieży, ale rów−
nież do osób dorosłych (od 6 do 80
lat – tak w ulotce informacyjnej po−
daje sama galeria). Zupełną nowością
mają być warsztaty filmu animowa−
nego, które ma poprowadzić m.in.
Krzysztof Kiwerski, profesor z kra−
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
autor 35 filmów animowanych,
w tym czterech pełnometrażowych.
Za realizację filmów animowanych
otrzymał m.in. dwukrotnie „Złote
Koziołki” i raz „Srebrne Koziołki” na
Festiwalu Filmów dla Dzieci i Mło−
dzieży w Poznaniu, „Złotą Pieczęć
Miasta Triestu”, Grand Prix „Złoty
Tancerz” w kategorii filmów animo−
wanych w Huesca, Grand Prix na fe−
stiwalu w Tours oraz liczne nagrody
specjalne i wyróżnienia. 

Jego prace i filmy mogliśmy oglądać
przed rokiem w Płockiej Galerii Sztuki
(na wspomnianej już wystawie Cyfrowa
Obróbka Obrazu). Płockie warsztaty
miałby poprowadzić z Grzegorzem Bi−
lińskim. Większość warsztatów prowa−
dzonych będzie w soboty.

Kolejnym pomysłem na wyjście –
zwłaszcza do młodego – widza ma być
tzw. „galeria objazdowa” – czyli wyja−
zdy do szkół w Gostyninie, Gąbinie
czy Żychlinie. 

– Galeria powinna wychodzić do
widza, zwłaszcza do młodego – mówi
Jerzy Mazuś. – Jeśli chcemy go mieć
na wystawach, musimy go sobie wy−
chować. (rł)

*) Heliotypia to rodzaj światłodru−
ku – techniki drukarskiej do zastoso−
wań artystycznych, wynalezionej
przez J. Alberta w 1867 roku, a uży−
wanej zazwyczaj do druku eksklu−
zywnych reprodukcji malarstwa. For−
ma światłodrukowa wykonana jest
z żelatyny. Żelatynę uczuloną
dwuchromianem potasu wylewa się
na tafle szkła lustrzanego lub płytę
metalową. Tak przygotowana forma
drukowa jest naświetlana. Światło−
druk jako jedyna z technik nie posia−
da rastra, dzięki czemu wydruk jest
bardzo realistyczny. 

(źródło:wikipedia.pl)

Dwieście razy Beksiński

Celem projektu jest podniesienie
kwalifikacji zawodowych pracujących
osób dorosłych (zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę) zgłaszają−
cych z własnej inicjatywy chęć pod−
wyższania i dostosowywania kwalifi−
kacji zawodowych do potrzeb rynku
pracy poprzez przygotowanie 300 pra−
cowników do samodzielnej i biegłej
obsługi komputera w zakresie pakie−
tów biurowych.

Szkolenie jest bezpłatne

Koszt szkolenia oraz egzaminów
w ramach Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych sfinan−
sowany jest w całości ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Fundu−
szu Społecznego oraz z budżetu pań−
stwa w ramach Zintegrowanego Pro−
gramu Operacyjnego Rozwoju Regio−
nalnego.

Program szkolenia został przygoto−
wany pod kątem nabycia praktycznych
umiejętności komputerowych, a co się
z tym wiąże uzyskania kompleksowej
wiedzy dotyczącej biegłej obsługi
komputera w zakresie pakietów biuro−
wych. Uczestnicy szkolenia mają rów−
nież możliwość uzyskania Europej−
skiego Certyfikatu Umiejętności Kom−
puterowych, który obowiązuje na ob−
szarze całej Europy. Certyfikat został
opracowany przez Unię Europejską
w celu przygotowania obywateli Euro−
py do życia w Społeczeństwie Global−
nej Informacji; podniesienia poziomu
umiejętności wykorzystania kompute−
rów w pracy zawodowej i życiu co−
dziennym; wprowadzenia i ujednolice−
nia bazowego poziomu kwalifikacji,

niezależnego od kierunku i poziomu
wykształcenia pracowników; umożli−
wienia przemieszczania się pracowni−
ków pomiędzy krajami w ramach
Wspólnoty Europejskiej.

W projekcie przewidziano realizację
7 modułów obejmujących następujące
zagadnienia: 
– podstawy technik informatycznych
– użytkowanie komputerów
– przetwarzanie tekstów
– wykorzystanie arkusza kalkulacyj−

nego
– tworzenie baz danych
– grafika menedżerska i prezentacyjna
– usługi w sieciach informatycznych.

W projekcie przewidziano również
opiekę nad dziećmi do lat 7 dla uczest−
ników szkolenia, co umożliwi uczest−
nictwo w szkoleniach osobom, które
ze względu na konieczność opieki nad
dziećmi nie mogą dokształcać się poza
godzinami pracy.

Dla uczestników szkolenia zamiesz−
kałych poza Płockiem, w tym z tere−
nów wiejskich, przewidziano zwrot
kosztów dojazdów.

Zapisy na kurs od 16 do 20 paź−
dziernika 2006 r.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włod−
kowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12,
budynek A, pok. nr 6, tel. (24) 366−42−
44. Czynne od poniedziałku do piątku
od godz. 9 do 16.

Zajęcia odbywać się będą w Szkole
Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku w godzinach popołudnio−
wych (poza godzinami pracy) od poło−
wy listopada 2006 r. do listopada
2007 r. (z przerwą wakacyjną).

Opr. (j)

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku uzyskała do−
finansowanie na realizację projektu pod nazwą

„Kliknij w przyszłość” 

Dziewięć par ponownie stanęło na
ślubnym kobiercu. Uroczystość odby−
ła się 27 września w Urzędzie Stanu
Cywilnego. 50−lecie pożycia małżeń−
skiego świętowali: Anna i Józef Biń−
kowscy, Anna i Jan Dobrowolscy (na
zdjęciu od lewej), Alina i Stanisław
Dobiesz, Krystyna i Zygmunt Iwań−
scy, Czesława i Andrzej Kostrzewa,
Barbara i Jerzy Matlęga, Czesława
i Kazimierz Marciszewscy, Jadwiga
i Eugeniusz Olewnik oraz Barbara
i Damazy Sieradzcy.

Prezydent Mirosław Milewski wrę−
czył wszystkim parom medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” od
Prezydenta RP oraz złożył życzenia. 

Po oficjalnej części „Ave Maria”
Franciszka Schuberta oraz arię „Libia−
mo” z opery Traviata Giuseppe Verdie−
go zaśpiewała Małgorzata Tomczak−Ba−
nachowicz. Podczas uroczystości zade−
biutował chór dziewczęcy pod dyrekcją
Anny Bramskiej. Potem były pamiątko−
we zdjęcia, kwiaty, życzenia od najbliż−
szych i lampka szampana. (m.d.)

Jubileuszowe gody
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*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*

Tak oto opisywał militarny wysiłek
„żołnierza polskiego” we wrześniu
1939 roku największy poeta rodem
z Płocka w szeroko znanym wierszu –
mimowolnie dostarczając zarazem ar−
gumentu rzecznikom prawdziwości
często kwestionowanej opowiastki
o polskiej kawalerii szarżującej na nie−
mieckie pojazdy pancerne w okresie II
wojny światowej. 

Historia nowsza unaocznia wszakże,
iż nie jest to wyłącznie polska specyfi−
ka. Wyrazistego przykładu dostarcza
tu najbardziej bodaj krwawy epizod
powojennych dziejów naszych „bra−
tanków” – i to w równoczesnym kon−
tekście polskiego Października.

Chodzi oczywiście o tzw. powstanie
węgierskie z 1956 roku, zrazu wyglą−
dające na logiczną kontynuację nadwi−
ślańskiego przełomu, w tej samej rze−
czywistości socjopolitycznej. Jaki był
jednak ostateczny bilans obu tych
przedsięwzięć?

Przypomnijmy: 21 października Wła−
dysław Gomułka zostaje powołany na
I Sekretarza KC PZPR bez porozumie−
nia z Kremlem, co z miejsca rodzi groź−
bę sowieckiej interwencji. Ta jednak nie
następuje: trzy dni później, podczas

słynnego wiecu na stołecznym Placu
Defilad w obecności ponad milionowe−
go (podobno) tłumu, nowy „przywódca
partii i państwa”, ostatecznie zatwier−
dzony w tym charakterze przez Chrusz−
czowa, w swym historycznym przemó−
wieniu gorzkie refleksje na temat „okre−
su błędów i wypaczeń”, aż nadto skrzęt−
nie punktuje uwagami o niepodważal−
ności „sojuszu z bratnim Związkiem
Radzieckim”. W uszach co bardziej
przenikliwych intelektualistów/litera−
tów, tak różnych w sensie genealogii
ideowej jak Zbigniew Herbert i Witold
Wirpsza, brzmiało to, całkiem słusznie
zresztą, jak zapowiedź efemeryczności
popaździernikowej odwilży – w danej
chwili mogło jednak wydawać się gło−
sem politycznego rozsądku i bez mała
koniecznego umiaru.

Dlaczego akurat „koniecznego”, una−
ocznia właśnie powstanie węgierskie.
23 października, zachęceni sukcesem
Gomułki, mieszkańcy Budapesztu zbie−
rają się na wiecu pod, nieprzypadkowo,
pomnikiem Józefa Bema – tyle że po−
tem, miast, wzorem warszawiaków, po−
kojowo rozejść się do domów w trochę
niejednoznacznym poczuciu wywal−
czenia mniejszego dobra, podejmują

grę o dobro większe: tego samego dnia
wieczorem obalają monstrualny posąg
Josifa Wissarionowicza i zajmują ro−
zgłośnię radiową. Kiedy zdesperowane
władze ogłaszają stan wyjątkowy,
w nocy z 23 na 24 października w sto−
licy Węgier wybuchają walki z oddzia−
łami sił bezpieczeństwa i z wojskami
sowieckimi. Bierze w nich udział lud−
ność cywilna – nie umiejące strzelać
kobiety, uzbrojone w karabiny, dzieci
z butelkami benzyny – co z punktu zda−
je się przesądzać wynik. Mimo to jed−
nak, po kilku dniach następuje zawie−
szenie broni i wycofanie Armii Czer−
wonej do baz. Jeszcze raz pojawia się
szansa na dobro mniejsze, lecz 31 paź−
dziernika nowy rząd Imre Nagy’a ogła−
sza wystąpienie Węgier z Układu War−
szawskiego i, w konsekwencji, ich neu−
tralność. Chruszczow ostatecznie decy−
duje się na interwencję, choć jako świe−
żo wykreowany antystalinowiec i par−
tyjny reformator, nie ma na nią szcze−
gólnej ochoty.

Trudno nie dostrzec tu nazbyt wręcz
wyrazistych analogii do polskich pow−
stań, z warszawskim na czele. Trudno
też choćby przez chwilę nie zastano−
wić się nad głębszymi przyczynami

bezinteresownej pomocy, z jaką dra−
matycznie spauperyzowane przez II
wojnę światową polskie społeczeń−
stwo masowo pospieszyło Węgrom
w tych dramatycznych dniach. Kryło
się w tym zapewne coś więcej niż tra−
dycyjna sympatia dla ”bratanków”;
może w tragicznym losie tych ostat−
nich Polacy ujrzeli wówczas złowrogi
refleks własnych wcześniejszych do−
świadczeń historycznych, których
akurat w Październiku 1956 roku uda−
ło się uniknąć? 

Groźba interwencji sowieckiej
wówczas nie istniała: przygotowane
z okazji pięćdziesięciolecia rewolucji
październikowej Dejmkowskie przed−
stawienie Dziadów, które ekipę Go−
mułki wpędziło bez mała w psychozę
lękową, „towarzysze radzieccy” przy−
jęli w zasadzie pozytywnie, „czołgi że−
lazne” zastąpiła milicyjna pałka, mło−
dzi zbuntowani zaś wcale nie chcieli
nakłuwać „bagnetem” fundamentów
reżimu: pokojowo upominali się
o zdewaluowane w okresie małej sta−
bilizacji dobro mniejsze, które – zno−
wu – okazało się poza zasięgiem.

Dodajmy, że wtedy „bratankowie”
znad Dunaju i Balatonu zdążyli już
osiągnąć, przynajmniej w sferze kon−
sumpcji materialnej, dobro nieco wię−
ksze – co dopełnia miary polsko−wę−
gierskich paradoksów, których splot
tak dramatycznie objawił się w pa−
miętnym roku 1956.

Andrzej Dorobek

Wydarzenia w Budapeszcie w ostatnich dniach września przypomniały to, co działo się tam pół wieku temu.
O inną chodziło wtedy stawkę, nieco inne były przyczyny i zupełnie inne rozmiary społecznego niezadowole−
nia. Ale i wtedy i teraz ludzie wyszli na ulicę. Warto przypomnieć, co działo się na Węgrzech 50 lat temu.

„Z BAGNETEM NA CZOŁGI ŻELAZNE...”

Pewnego razu zajrzał do przedsionka
ustępu i widząc czarną chmurę nikoty−
nowego dymu, polecił zamknąć drzwi
z wszystkimi tam przebywającymi.
Otworzył je dopiero po rozpoczęciu lek−
cji, ale uczniowie zdążyli już uciec
przytrzymując się linki przyciągniętej
z okna przedsionka do okna sąsiedniej
klasy. Kiedy Mierzejewski dowiedział
się o tym, śmiejąc się powiedział: No to
wam się udało tym razem. Ale przechy−
trzyć „Szczepka” (takie przezwisko
miał Mierzejewski) nie było łatwo.

Ceniony belfer

Wzrostu wyżej średniego, z rozwia−
nym czarnym włosem i czarnymi wą−
sami, wiecznie szybko chodził i za−
wsze znalazł się tam, gdzie go się naj−
mniej spodziewano – wspomina pro−
kurator Zygmunt Kozanecki („Wiek
walki o dwie wolnosci”, TNP 2001, s.
67). Sprawdzał wszystko, czy ucznio−
wie palą papierosy w ustępie, jak się
ubierają, co robią poza szkołą. Robił to
jednak z humorem. Zawsze sprawie−
dliwy, nigdy mściwy. 

Urodził się 4 listopada 1879 r. w Ra−
dziwiu jako syn Szczepana i Marianny
z Dorobków. Uczył się początkowo
w Gimnazjum Gubernialnym w Płoc−
ku, a od klasy VII w gimnazjum w Ło−
dzi, gdzie w 1900 roku otrzymał matu−
rę. Studia wyższe w zakresie matema−

tyki i fizyki odbył na Uniwersytecie
Warszawskim. Brał bardzo czynny
udział w strajku szkolnym 1905 r. Pra−
cę nauczycielską rozpoczął w prywat−
nym, żeńskim gimnazjum w Łowiczu.
W 1909 r. został zaangażowany na na−
uczyciela matematyki i inspektora
Gimnazjum Polskiego Płockiej Macie−
rzy Szkolnej w Płocku. 

Już w pierwszym roku działalności
wraz z dyrektorem Dąbrowskim przy−
czynił się do podniesienia dyscypliny
i porządku w szkole. Obdarzony duży−
mi zdolnościami, młody i energiczny
osiągał znaczące efekty w zwalczaniu
nałogów i przejawów demoralizacji
wśród młodzieży. Szczególnie czuły

był na modną wówczas grę w bilard.
Był ambitnym nauczycielem matema−
tyki. Lekcje prowadził w jasny i zrozu−
miały sposób. Aleksander Maciesza
pisał o nim:...bardzo dobry i wymaga−
jący nauczyciel wykształcił zastępy
dzielnych matematyków. 

W styczniu 1916 roku, po areszto−
waniu i uwięzieniu przez Niemców
dyrektora Adama Grabowskiego, Mie−
rzejewski pełnił do końca roku szkol−
nego obowiązki dyrektora Gimna−
zjum, choć dziś nie jest wymieniany
wśród dyrektorów tej szkoły.

Z kolei w 1921 roku został odzna−
czony Krzyżem Walecznych za udział
w obronie Płocka przed najazdem bol−
szewików.

Niechciany polityk

Jak pisze Ryszard Ołdakowski
(„Nauczyciele Jagiellonki 1906−
1981”, Płock 1981) już w czasie pracy
w szkole związał się ze Stronnictwem
Narodowej Demokracji. W listopadzie
1918 roku brał czynny udział w dzia−
łalności Straży Bezpieczeństwa na te−
renie Płocka. 26 stycznia 1919 roku
w pierwszych po uzyskaniu niepodleg−
łości wyborach do Sejmu zdobył man−
dat posła z listy chrześcijańsko−naro−
dowej. Na czas poselskiej kadencji
otrzymał urlop w Gimnazjum. W Sej−
mie był członkiem Komisji Oświato−

wej i Aprowizacyjnej. Po raz drugi
uzyskał mandat w 1922 r. z listy
Chrześcijańskiego Związku Jedności
Narodowej. Pracował w Komisji
Oświatowej, do Walki z Drożyzną
oraz Komunikacyjnej. Występował
kilkakrotnie na plenum sejmowym.
W 1925 r. głosował za uchwaleniem
ustawy o reformie rolnej, za co miał
mieć „pewne kłopoty” w Stronnictwie.
Po wygaśnięciu mandatu poselskiego
w 1927 r. zrezygnował z pracy nau−
czycielskiej i zajął się własnym gospo−
darstwem rolnym w Żernikach pod
Płockiem. Jak twierdzi jego syn – Ta−
deusz sanacyjne władze szkolne, chcąc
pozbyć się ojca z Płocka, przeniosły go
do Tomaszowa Lubelskiego na stano−
wisko nauczyciela czy nawet dyrektora
gimnazjum. Mierzejewski stanowiska
nie przyjął, został więc zwolniony ze
służby państwowej bez prawa do eme−
rytury. Od 1927 r. nadal działał w SN
i pełnił funkcję prezesa Diecezjalnej
Akcji Katolickiej. Prowadził też 100−
hetarowe gospodarstwo rolne.

W grudniu 1939 r. został aresztowa−
ny przez Niemców. Dzięki staraniom
rodziny został zwolniony. W obawie
przed ponownym aresztowaniem opu−
ścił Płock i zamieszkał w Cekanowie
koło Płocka. Tam zmarł 3 kwietnia
1942 r. Jest pochowany na cmentarzu
w Radziwiu. (rł)

Choć jako inspektor siał postrach wśród uczniów, był jednocześnie bardzo przez nich lubiany. Karol Mierzejewski –
pedagog, matematyk, poseł na Sejm II RP i...

Zapomniany dyrektor Jagiellonki
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Zgodnie z zapowiedzią z poprzed−
niego numeru SP zapraszamy na kolej−
ne spotkania z cyklu „Jerzy Giedroyc
i zagubieni romantycy”, organizowane
przez Książnicę Płocką.

Spotkanie III: 
Powrót Pana Cogito

23 października z widowiskiem
poetyckim „Powrót Pana Cogito”
przyjedzie do Płocka Zbigniew Za−
pasiewicz – wybitny aktor, pedagog,
reżyser. Realizacje poezji Zbigniewa
Herberta przyniosły mu uznanie już
w latach 80. – Poezja Herberta od−
powiada mojemu osobistemu poglą−
dowi na świat – mówił Zapasiewicz
(Teatr, 1987, nr 1). – W szerszej per−
spektywie ujmuje najistotniejsze
sprawy naszej rzeczywistości. Zach−
wyca mnie w niej brak agresywności,

tolerancja wobec różnych sposobów
rozumienia świata. W 1984 roku
w Teatrze Powszechnym wyreżyse−
rował spektakl „Pan Cogito szuka ra−
dy”, w którym zagrał Pana Cogito.
Sześć lat później dla krakowskiego
Teatru STU przygotował „Powrót
Pana Cogito”. Jego występy z poezją
Herberta nie były suchą recytacją.
Krytycy docenili umiejętne, pełne
prostoty przełożenie skomplikowa−
nego, intelektualnego dyskursu na
język sceny. W 1991 roku za „Po−
wrót...” otrzymał główną nagrodę ju−
ry (reżyseria, scenariusz i role) oraz
Złotą Statuetkę – nagrodę publiczno−
ści – na 26. Ogólnopolskim Przeglą−
dzie Teatrów Małych Form w Szcze−
cinie. 

Wyróżnienie za rolę w spektaklu
„Pan Cogito” oraz zbiorową Nagro−
dę Publiczności na wspomnianym
szczecińskim przeglądzie otrzymała
również Olga Sawicka – aktorka,
a prywatnie żona Z. Zapasiewicza,

z którym przyjedzie na występ do
Płocka. Akompaniować im będzie
Katarzyna Nowakowska. Początek
spotkania o godz. 18 w Domu Dar−
mstadt.

Spotkanie IV: 
Obława

Joanna Siedlecka w Płocku gościła
stosunkowo niedawno, bo dwa lata
temu podczas sesji popularnonauko−
wej „Gombrotrendy”, zorganizowa−
nej z okazji Roku Witolda Gombro−
wicza w Muzeum Mazowieckim. Te−
raz autorka „Jaśnie panicza” przyjeż−
dża, aby opowiedzieć o swoim naj−
nowszym, wydanym przed rokiem,
zbiorze reportaży biograficznych.
Należy zaznaczyć, że „Obława. Losy
pisarzy represjonowanych” powstała
nie tylko dzięki wrodzonej dociekli−
wości autorki, ale również dzięki
ustawie o Instytucie Pamięci Naro−
dowej, która umożliwiła wgląd w ak−
ta peerelowskiej bezpieki.

To opowieść o losach pisarzy – któ−
rzy drogo zapłacili za sprzeciw wobec
komunizmu – odtworzonych na pod−

stawie relacji, wspomnień oraz niezna−
nych i niedostępnych do niedawna ma−
teriałów policji politycznej, opatrzo−
nych pieczęcią „Tajne, specjalnego
znaczenia”, a przejętych przez IPN.
Siedlecka w swojej książce przedsta−
wia sylwetki 13 pisarzy poddawanych
represjom w latach 1945−89: Wojcie−
cha Bąka, Jerzego Brauna, Stefana Ło−
sia, Władysława Grabskiego, Heleny
Zakrzewskiej, Jerzego Szaniawskiego,
Jerzego Kornackiego, Jerzego Zawie−
yskiego, Melchiora Wańkowicza, Ja−
nuarego Grzędzińskiego, Pawła Jasie−
nicy, Ireneusza Iredyńskiego i Jacka
Bierezina. 

Zadaniem prześladowców z komu−
nistycznej bezpieki było wykreślenie
ich twórczości z polskiej świadomo−
ści i właściwie im się udało. Joanna
Siedlecka stara się przywrócić ich
zbiorowej pamięci, nie ograniczając
się jedynie do biograficznej martyro−
logii. Nie brakuje tu wątków homo−
seksualnych, opowieści o niezdro−
wych miłościach, alkoholizmie, sek−
soholiźmie i niewierności. Całe
spektrum doświadczeń twórców,
którym zabrano wszystko i skazano
na publiczne unicestwienie. Spotka−
nie z autorką „Obławy...” rozpocznie
się 26 października, o godz. 18
w Książnicy Płockiej.

Spotkanie V: 
Widzieć prawdę

Zbigniew Mańkowski – nauczy−
ciel polonista, wykładowca akade−
micki – zajmuje się literaturoznaw−
stwem w związkach z historią idei
oraz antropologią filozoficzną i kul−
turową. W Płocku opowie o pisarzu
i malarzu Józefie Czapskim (od po−
czątku związanym ze środowiskiem
Instytutu Literackiego w Paryżu). Po
wojnie Czapski zajmował się równo−
legle malarstwem i pisarstwem (jego
eseje były przede wszystkim poświę−
cone sztuce). Wówczas jednym
z głównych motywów jego twórczo−
ści był zwykły, szary, często stary
i biedny człowiek, samotny w zgieł−
ku wielkiego miasta. 

Mańkowski – w swej książce
„Widzieć Prawdę. Józefa Czapskie−
go filozofia twórczej egzystencji”
– rekonstruuje podstawy twórczego
światopoglądu Czapskiego, wska−
zuje na rozwój stworzonej przez
niego estetyki malarskiej w powią−
zaniu z jego twórczością literacką.
Książka ukazała się przed rokiem
i jest to debiut pisarski Z. Mańkow−
skiego. Spotkanie zaplanowano na
10 listopada, o godz. 12 w Książni−
cy Płockiej.

Spotkanie VI: 
Twarz mi się zgadza

To już ostatnia opowieść z cyklu,
bardziej fotograficzna niż literacka.
15 listopada do Książnicy Płockiej
przyjeżdża Andrzej Nowakowski au−
tor niezwykłego albumu fotograficz−
nego o Sławomirze Mrożku. Album,
który powstawał aż trzy lata jest
– jak pisze autor – zapisem „osobi−
stego czytania Mrożka”. [...] Postać
staje się tu w jakimś sensie ważniej−
sza niż jej dzieło. To ryzykowne
przedsięwzięcie, mam tego świado−
mość... Wszystkie zdania towarzyszą−
ce zdjęciom są autorstwa Sławomira
Mrożka. A przecież, wyrwane z kon−
tekstów, tracą swój pierwotny sens
i stają się zapisem moich własnych
odczuć i odczytań.

Andrzej Nowakowski jest pracow−
nikiem naukowym Instytutu Filolo−
gii Polskiej UJ, dyrektorem wydaw−
nictwa Universitas, był prezesem
Polskiej Izby Książki, odpowiadał
też za promocję Polski podczas Mię−
dzynarodowych Targów Książki
Frankfurt 2000. 

Fragmenty utworów S. Mrożka
przeczyta podczas spotkania
w Książnicy Płockiej Marek Mokro−
wiecki. Początek o godz. 18.

Projekt „... zagubieni romantycy”
dofinansowany został przez Urząd
Miasta Płocka. (opr. rł)

Niecodzienni goście i wspaniałe książki – Książnica Płocka zaprasza na
niezwykły cykl poświęcony twórcy i ludziom z kręgu paryskiej „Kultury”. 
Jerzy Giedroyc i zagubieni romantycy cz. 2

Mrożek, Herbert i pisarze przeklęci

Zbigniew Zapasiewicz

Olga Sawicka

W SP nr 16/154 w tekście „Pierwsza
lokacja w internecie” jest błąd w pod−
pisie zdjęcia, zamiast ks. Andrzej Mi−
lewski powinno być ks. dr Dariusz
Majewski.

W SP nr 17/155 w „20 lat minęło”
zamiast Przemek Tekieli powinno
być Przemek Thiele. Za pomyłkę
przepraszam. (rł)

Errata 
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Dwa dni (29 – 30.09) trwały w Płoc−
ku pokazy performerów z Rumunii,
Białorusi i Polski w ramach Między−
narodowego Festiwalu w Kontekście
Sztuki/Różnice. W przeciwieństwie do
happeningów performence nie ma
wielu zwolenników w Polsce. Dla wię−
kszości jest albo niezrozumiały, albo
obcy. Czy festiwal – odbywający się
jednocześnie w pięciu miastach Mazo−
wsza – mógł zmniejszyć ten dystans
czy wręcz przeciwnie, bardziej go
pogłębić?

Pytanie o sens

Pierwszego dnia festiwalu mogliś−
my zobaczyć m.in. performence Krisz−
tiny Szabo pt. „Zrób sobie zdjęcie
z gwiazdą filmową”, który zgromadził
przed siedzibą Muzeum Mazowieckie−
go przy Tumskiej wielu płocczan. Ar−
tystka robiła wszystkim chętnym zdję−
cia. Potem przenosiła je do komputera
i po kilkuminutowej obróbce w kom−
puterze z drukarki wychodziła fotka,
na której stoimy obok Angeliny Jolie
czy Brada Pitta. 

Następnego dnia występował m.in.
Juras Barysewicz z Białorusi. O ile
przy działaniu Szabo – nawet jeśli nie
każdy mógł odnaleźć sens – widz chęt−
nie się angażował, to patrząc z boku na
recytującego poezję z czepkiem kąpie−
lowym na twarzy i biegającym z wia−
drem wokół fontanny Barysewicza,
mógł być w kropce. A pytanie o sens,
o to czym jest sztuka, samo ciśnie się
na usta. 

Jan Świdziński – twórca „Manifestu
sztuki kontekstualnej” oraz pomysło−
dawca festiwalu – twierdzi, że sztuka
przestała być raz na zawsze ustalonym
bytem i staje się byciem w danej sytu−
acji. Granica między byciem sztuką
a byciem banalną rzeczywistością,
między naturalnym a sztucznym stała
się umowna. Podobnie umowna stała
się granica między mną jako artystą
a mną jako człowiekiem: między arty−
stycznym i nieartystycznym działa−
niem. 

Idąc tym tropem działania Baryse−
wicza można odbierać podwójnie: ja−
ko banał, wygłup albo jako artystyczne
działanie. Jeśli potrzebujemy jakiegoś
kontekstu, aby wytłumaczyć to drugie,
możemy np. przypomnieć sobie, że ar−
tysta tworzy na Białorusi rządzonej
przez bezwzględnego Łukaszenkę,
gdzie na każde działanie twórcze, spo−
łeczne czy polityczne nakładany jest
knebel cenzora. Pretekst bardzo dobry,
ale czy kontekst właściwy? 

Nowe doświadczenie

Okazuje się, że artyści−performerzy
sami mają problem z mówieniem
o tym, co robią. Chociażby z odpowie−
dzią na pytanie, po co to robią. Barna−
bas Vetro (Rumunia) rozbrajająco
stwierdził, że nie wie. Nieco światła
wniósł Wiktor Petrow z Białorusi, któ−
ry swoją działalność traktuje jako ro−
dzaj oczyszczenia. – Dla mnie perfor−
mance to sprawa mistyczna. Ważna
jest refleksja i bezpośredni kontakt
z publicznością. Nataliya Lisovskaya –
z wykształcenia psycholog – mówi, że
to co, robi jako artystka, bliskie jest te−
mu, co robi zawodowo. Dużo dowia−
duję się o samej sobie, o innych, to sta−
ły rozwój i ciągle nowe doświadczenie. 

Kontekstualiści uważają, że wszyst−
ko może być sztuką. Decyduje kon−
tekst, sytuacja artystyczna, taka jak
wystawa, muzeum, festiwal, informa−
cja w piśmie czy książce.

Skoro wszystko, to i nic – można
powiedzieć. Kto o tym decyduje? Ar−
tysta? Medium? Przestrzeń? A może
widz? Ale kto chciałby być widzem
w teatrze, którego nie ma? I kto ma
klucz do zrozumienia tego dość skom−
plikowanego kodu sztuki kontekstual−
nej, czy sztuki współczesnej w ogóle?
O tym mowy nie było, a szkoda. Może
przy drugiej edycji dowiemy się wię−
cej.

Organizatorem festiwalu było Ma−
zowieckie Centrum Kultury i Sztuki,
płockim partnerem – Muzeum Mazo−
wieckie. (rł)

Sens sztuki jest związany z sensem, jaki nadajemy rzeczywisto−
ści w której żyjemy. Dlatego nie ważne jest samo dzieło, przed−
miot sztuki, ale kontekst w jakim się pojawia.

Luki w kontekście 

Stało się tak za sprawą Zbigniewa
Małkowicza, dyrygenta, pianisty i kom−
pozytora, od lat związanego ze światem
musicalu (vide znane przedstawienie
Skrzypka na dachu w stołecznym Te−
atrze Muzycznym „Roma”, przygoto−
wane wspólnie z Z. Koniecznym i J.
Szurmiejem). Jego największym bodaj
przedsięwzięciem twórczym są Psalmy
Dawida – cykl kilkunastu songów roz−
pisanych na kwartet wokalistów (Ma−
rzena i Aleksandra Małkowicz, Piotr
Szulc oraz Marek Bałata), zespół instru−
mentalny w składzie maestro Małko−
wicz (fortepian), Marcin Figaj (gitara
basowa), Sławomir Tokłowicz (perku−
sja) i Marcin Piekut (saksofon altowy),
kwintet smyczkowy Płockiej Orkiestry
Symfonicznej, wzmocniony fletem
i trąbką, oraz trzy połączone chóry,
„Vox Juventutis” lokalnej PWSZ, „Al−
chemik” Zespołu Szkół Centrum Edu−
kacji i Zespół Muzyki Sakralnej „Lu−
men”, pod dyrekcją Taduesza Wicher−
ka, znanego w naszym mieście z udane−
go występu podczas inauguracyjnego
koncertu drugiej edycji Płockich Dni
Muzyki Chóralnej w 2004 roku (zapre−
zentowano wówczas mozartowskie Re−
quiem).

Psalmodyczne melorecytacje, pełnią−
ce rolę introdukcji do poszczególnych
songów, wykonała Marzena Małkow−
ska, w głównych numerach zaś najważ−
niejsze kompetencje wykonawcze po−
dzielono mniej więcej równo między ar−
madę chóralną a grupę solistów, której
najjaśniejsza gwiazda w postaci Bałaty,
jednego z czołowych polskich wokali−

stów jazzowych, pełnią kunsztu błysnę−
ła bodaj tylko w przedostatnim punkcie
programu. W muzyce Małkowicza
pobrzmiewały inspiracje dość różne, od
klasycznych (Śpiewajmy Panu, będący
nieomal transpozycją słynnego Alleluja
z haendlowskiego Mesjasza), przez
muzykę etniczną Bliskiego Wschodu po
soul czy ułatwiony jazz (sporadyczne
improwizacje Piekuta). Dominowały
wpływy gospel – choć płockim chórzy−
stom z obiektywnych względów nie
udało się osiągnąć wyżyn żarliwości ek−
spresyjnej, właściwej czarnym mi−
strzom tego stylu, a elektrycznie nagłoś−
niona sekcja dość skutecznie zagłuszała
smyczkowców orkiestry. Osobną nato−
miast kwestią jest, czy wspomniana
gospelowa żarliwość da się ocalić
w kontekście konwencjonalnej słodyczy
musicalowych brzmień – które, mimo
nie do końca czytelnych aranżacji, wy−
dawały się tu dominować.

Nie jest więc pewne, czy ten ambit−
nie pomyślany utwór można uznać za
propozycję na miarę dość podobnych
w sensie koncepcji – i... zdradzających
analogiczne słabości – Nieszporów
ludźmierskich Jana Kantego (trzy lata
wstecz wykonanych w katedrze na
Wzgórzu Tumskim). Tak czy inaczej
jednak, potężny, prawdziwie ogólno−
polski aparat wykonawczy zafundował
względnie licznej publiczności płoc−
kiej całkiem atrakcyjny wieczór – do−
brze zresztą współbrzmiący z kolejną
rocznicą papieskiej elekcji ś. p. Karola
Wojtyły i atmosferą kolejnego Tygod−
nia Kultury Chrześcijańskiej. A.D.

W rozumieniu teoretyczno−muzycznym „psalmodia” to śpiew psalmiczny
zbliżony do swobodnej melodeklamacji, sam psalm zaś – modlitewna
pieśń na chwałę Najwyższego, o genezie sięgającej starohebrajskich cza−
sów króla Dawida, znanego jako poeta i harfiarz. Na kolejnym koncercie
w sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku 6 października br. obie te
formy uobecniły się w kontekście zgoła nieoczekiwanym.

MUSICALOWA
PSALMODIA

To przegląd twórczości młodzieżo−
wej, na który zaprasza 20 października
o godz. 18 Spółdzielczy Dom Kultury.
Do udziału w przeglądzie zaproszeni zo−
stali soliści i zespoły muzyczne, prezen−
tujące szeroko rozumianą muzykę mło−
dzieżową (blues, jazz, rock bez metalu,
country, reggae, pop, swing, muzyka
gospel). Z Przeglądu wyłączona jest mu−
zyka metalowa, punk i disco.

Jury oceniające wykonawców zwra−
cać będzie uwagę na dobór repertuaru,
warsztat muzyczny, aranżacje utwo−
rów, jakość prezentowanych tekstów. 

Przewidziana jest nagroda publicz−
ności, a jeden – najciekawiej prezentu−
jący się zespół otrzyma możliwość
przeprowadzania prób w Spółdziel−
czym Domu Kultury.

Przeglądowi będzie towarzyszyła
wystawa prac młodzieży z Liceum
Plastycznego. (opr. rł)

TrzepakKonkurs fotograficzny

Mazowsze 
bliskie 
sercu

Samorząd Województwa Mazo−
wieckiego zaprasza fotografów
amatorów do udziału w konkursie
fotograficznym pt. „Mazowsze bli−
skie sercu”. Zdjęcia w formie odbi−
tek oraz zapisane na płycie CD (w
obu formach jednocześnie) należy
dostarczyć do kancelarii głównej
Urzędu Marszałkowskiego w War−
szawie, ul. B. Brechta 3 do 18 paź−
dziernika br. Na zwycięzców cze−
kają profesjonalne aparaty fotogra−
ficzne.

Regulamin konkursu dostępny jest
na stronie internetowej www.mazo−
via.pl (j)
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Na kortach tenisowych przy ul. Łu−
kasiewicza odbyły się w końcu wrześ−
nia II Mistrzostwa Integracyjnego
Klubu Tenisa. Startowało w nich 32
zawodników na wózkach w 4 katego−
riach. Wśród „wózkarzy” najlepszy
był Jerzy Kulik. W kategorii „open”
zwyciężył Marcin Jabłoński, w kate−
gorii „+ 40” pierwsze miejsce przypa−
dło Zdzisławowi Kopciowi. Z zawod−
ników startujących w kategorii „+ 55”
najlepszy był Stanisław Mrowicki.

Natomiast Piotr Jaroszewski w tym
samym czasie brał udział w ARAG
German Open w Essen – turnieju kate−
gorii ITF 3. Nasz zawodnik z Mirosla−
vem Brychtą (Czechy) wygrał finał
gry deblowej. Para polsko−czeska po−
konała Niemców Sven Hiller – Steffen
Sommerfeld 6:4, 6:3. W grze singlo−
wej (po wygraniu dwóch pojedynków)
w półfinale Jaroszewski uległ Holen−
drowi Maikelowi Scheffersowi 3:6,
0:6. (j)

Laury tenisistów

Ze zmiennym szczęściem rozgrywają
swoje mecze w Lidze Mistrzów piłkarze
ręczni Wisły Płock. Potrafią zarówno
wysoko wygrać jak i przegrać, co nie−
stety nie pozwala na stwierdzenie, że je−
steśmy faworytem do wyjścia z grupy.

Wisła−Crvena

Pierwsze spotkanie przyszło nafcia−
rzom rozgrywać w hali w Łącku, gdyż
„blaszakarena” przy Łukasiewicza nie
została dopuszczona do europejskich
rozgrywek. Przeciwnikiem Wisły była
Crvena Zvezda Belgrad, która w sto−
sunku do poprzednich edycji LM zo−
stała mocno przebudowana i z po−
przedniego składu pozostał praktycz−
nie tylko bramkarz.

Inauguracja europejskich rozgrywek
wypadła dla płocczan pomyślnie. Wy−
grali pewnie jedenastoma bramkami,
a przede wszystkim pokazali kilka ład−
nych i skutecznych zagrań. Mecz rozpo−
czął się jednak od wyrównanych poje−
dynków obu zespołów zarówno w ata−
ku, jak i w obronie. Serbowie nie zamie−
rzali tanio „oddać skóry” i do przerwy
wynik był nadal otwarty, ponieważ
dwubramkowa przewaga płocczan nie
gwarantowała jeszcze sukcesu. Pod ko−
niec pierwszej części gry z boiska został
usunięty (po 3 dwuminutowych karach)
rozgrywający serbskiego zespołu Nenad
Maksić. Ile znaczył dla swojej drużyny
przekonaliśmy się po przerwie. Bramki
dla Wisły wpadały na tyle często, by już
w 12. minucie po przerwie można było
spokojnie powiedzieć, że tego meczu
nie da się przegrać. Dziesięciobramko−

wa przewaga utrzymywała się praktycz−
nie do końca spotkania, a Serbowie po−
za kilkoma brutalnymi faulami nie po−
kazali praktycznie niczego, co by mog−
ło wprowadzić publiczność w zdumie−
nie.

KIF Kolding – Wisła

Pierwsze wyjazdowe spotkanie, ja−
kie przyszło zagrać nafciarzom, od ra−
zu elektryzowało wszystkich, ponie−
waż rywal mocny i porażka była prak−
tycznie wkalkulowana w koszty. Ale
w kibicach tliła się iskierka nadziei.
Niestety, ekipa Bogdana Zajączkow−
skiego brutalnie tę iskierkę zgasiła już
w pierwszej połowie meczu z mi−
strzem Danii KIF Kolding. Wynik
19:4 do przerwy mówi wszystko o po−
czynaniach nafciarzy w tej części gry.
Kompromitująca postawa na długo po−
zostanie w pamięci zarówno sympaty−
ków, jak i przeciwników płockiego
zespołu. Ci drudzy już mają o czym pi−
sać na internetowym forum. Wpraw−
dzie patrząc na wynik końcowy można
dojść do wniosku, że w drugiej odsło−
nie było bardziej wyrównane widowi−
sko, ale z taką przewagą jaką miał
Kolding po pierwszej połowie mógł
sobie pozwolić na kontrolowanie wy−
niku. Przed płocczanami jeszcze poje−
dynki z francuską ekipą Chambery,
która teoretycznie uważana jest za fa−
woryta naszej grupy. P.N.

Wisła Płock – Crvena Zvezda 
Belgrad 31:19 (15:12)
KIF Kolding – Wisła Płock 35:18
(19:4)

Szczypiorniści w Lidze
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Były trener Wisły, a obecnie Piotrkowianina cieszy się w Płocku nadal dużą popularnością
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Po niezbyt udanym początku krajo−
wych rozgrywek ligowych, wydawało
się że piłkarze ręczni płockiej Wisły
powoli wychodzą z dołka. Jakiegoś
wielkiego progresu formy w prawdzie
nie widać było gołym okiem, ale zwy−
cięstwa z ligowymi średniakami przy−
chodziły nafciarzom dość łatwo.
Niechlubnym wyjątkiem potwierdzają−
cym tę regułę był mecz z Piotrkowiani−
nem – Kiper Piotrków Trybunalski.
Wiślacy mogli wprawdzie troszkę luź−
niej podejść do meczu z młodym zes−
połem przyjezdnym, ale w żadnym wy−
padku nie powinni byli lekceważyć
szkoleniowca piotrkowian – Krzyszto−
fa Kisiela. Nikt lepiej niż on nie zna
słabych punktów naszego zespołu, po−
nieważ jeszcze kilka miesięcy temu to
właśnie Kisiel poprowadził Wisłę do
tytułu Mistrza Polski. 

Rywalizacja obu zespołów rozpo−
częła się już przed samym meczem.
Wchodzący do hali Chemika na pre−
zentację zespołów Kisiel otrzymał
wielkie brawa, a nazwisko trenera
ostatniego sukcesu Wisły było skando−
wane kilkadziesiąt sekund. Potem już
była twarda walka obu drużyn o uzy−
skanie kilkubramkowej przewagi, ale
nieskuteczność mistrzów z Płocka
i determinacja młodych szczypiorni−
stów z Piotrkowa Trybunalskiego po−
wodowały, że wynik oscylował
w okolicach remisu. Fantastycznie
w bramce gości spisywał się Tomasz
Matulski, którego nadwaga zawsze
wywołuje lekki uśmiech wśród kibi−
ców, ale niezmiennie bramkarz ten
przez kilka sezonów jest uznawany za
jednego z lepszych w kraju na tej po−
zycji. W pierwszej części gry wybronił
przynajmniej 10 rzutów nafciarzy, po
których zwykle piłka ląduje w siatce

bramki. Tym samym stał się głównym
twórcą sensacyjnego wyniku do przer−
wy, ponieważ jego zespół wygrywał
10:9. Druga odsłona to spokojna gra
gospodarzy, którzy mimo niewielkiej
– trzybramkowej – przewagi, jaką zdą−
żyli sobie wypracować do 52. minuty
nie sprawiali wrażenia drużyny wyraź−
nie lepszej. Spokój, jaki zachowywali
na parkiecie Wleklak i spółka, był
podszyty jakąś dziwną niepewnością.
I niestety, były to wrażenia nie pozba−
wione sensu. Na 20 sekund przed koń−
cem goście zdołali doprowadzić do re−
misu 23:23. W tym momencie stało się
jasne, że sensacja wisi w powietrzu.
Wisła była wprawdzie przy piłce, ale
to nie gwarantowało sukcesu w ostat−
niej akcji meczu. Na szczęście przy−
tomność Witalija Titova przy rzucie na
3 sekundy przed końcową syreną poz−
woliła wszystkim odetchnąć z ulgą,
ponieważ tym razem Matulski nie zdo−
łał odbić piłki, która zatrzepotała
w siatce bramki przez niego strzeżo−
nej. Po meczu nie widać było radości
na twarzach wiślaków. Byli oni z pew−
nością świadomi, że forma z poprzed−
niego sezonu jest w tej chwili daleko,
a na takich zespołach jak Piotrkowia−
nin powinni trenować warianty tak−
tyczne na Ligę Mistrzów a nie walczyć
o bramki w końcowych sekundach.
Może to brak konkretnych wzmoc−
nień, może zmiana trenera, a może
brak konkurencji na poszczególnych
pozycjach jest przyczyną takiej posta−
wy nafciarzy w tym sezonie. Jedno jest
pewne: trzeba coś szybko zmienić, bo
przy takiej grze niebawem może się
okazać, że hala widowiskowo−sporto−
wa, która powstaje głównie dla szczy−
piornistów będzie świecić pustkami.

P.N.

Zadyszka Mistrza Polski

Turniej szaradziarski dla amatorów
Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks” zaprasza wszyst−

kich chętnych do udziału w II (trzyetapowym) Turnieju Szaradziarskim który
rozgrywany będzie w Klubie Osiedlowym przy ul. Łukasiewicza 28. Pierwszy
etap zaplanowano na 23 października, drugi na 20 listopada, a finał będzie 11
grudnia. Wszystkie rozgrywki rozpoczną się o godz. 17. Chętni do udziału
w turnieju mogą zapisywać się bezpośrednio przed rozpoczęciem I etapu lub
wcześniej w Klubie ”Relaks”. Najbliższe spotkania klubowe będą miały miejsce
4 listopada, 4 i 18 grudnia o godz. 17 w Klubie Osiedlowym przy ul. Łukasie−
wicza 28. Kontakt telefoniczny: 501 219 588, 501 219 840. A.J.
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W chwili, w której
umiera w nas
dziecko, zaczyna
się starość.

F. Mauriac

Od czterech lat Miejskie Przedszkole
nr 2 na osiedlu Ciechomice organizuje
jesienią międzyprzedszkolną imprezę
pn. „Dzień pieczonego ziemniaka”. Jej
głównym celem jest przybliżenie dzie−
ciom ludowych tradycji, związanych ze
zbiorami płodów rolnych, a przy okazji
świetna zabawa na powietrzu.

Ziemniaki pieczono na polanie
w parku – oprócz dzieci z Ciechomic
w tej edukacyjnej zabawie wzięły
udział przedszkolaki z MP nr 15, 16
i 27, które nie mają tak częstych kon−
taktów z przyrodą i wielkim ogni−
skiem, w którym piekły się ziemniaki.
Dzieci uczestniczyły w wielu konkur−
sach przygotowanych przez Radę Pe−
dagogiczną: było m.in. formowanie
ziemniaczanego króla, rzucanie ziem−
niakiem do celu, przeciąganie liny,
wymyślanie potraw z ziemniaków. Do
zabawy aktywnie włączały się panie

wychowawczynie rywalizując m.in.
w obieraniu ziemniaków w taki sposób
by obierka była jak najdłuższa.

Zwycięzcy konkursów otrzymali
nagrody ufundowane przez Urząd
Miasta i Agencję Reklamową Sochoc−
cy, a potem wszyscy zasiedli do kon−
sumpcji tego, co się podczas zabawy
upiekło, czyli pieczonych ziemniaków
i kiełbasek z grilla.

Wszystkim impreza bardzo podobała
się i już zapowiedzieli swój udział
w przyszłym roku. Dyrektor przedszko−
la organizatora – Anna Cichocka obieca−
ła, że będą następne edycje święta pie−
czonego ziemniaka w Ciechomicach
i już zaprosiła na nie kolejnych uczestni−
ków. W poprzednich latach we wrześ−
niowych imprezach przygotowanych
przez MP nr 2 uczestniczyły dzieci
z przedszkoli nr: 1, 6, 9, 13, 15, 16, 17,
25, 27, 31, 35 i 37. A.C.

Dzień pieczonego ziemniaka

To nietuzinkowa, choć dość skrom−
na wystawa. Kilkanaście prezentowa−
nych prac plastycznych (głównie por−
trety) wykonali artyści amatorzy, dla
których twórczość plastyczna jest też
formą terapii.

Wystawę pt. „Oczami duszy” otwarto
nieprzypadkowo 10 października, kiedy
to obchodzony jest Dzień Osoby Chorej
Psychicznie. Autorami prac są pacjenci
Oddziału Psychiatrii i Pododdziału Le−
czenia Zespołów Abstynencyjnych
Szpitala Miejskiego Świętej Trójcy.

Wiktor Tołubiński – lekarz opieku−
jący się chorymi twórcami mówił, że
to znakomita pomoc w leczeniu, że
oddział ma plany rozszerzenia tego
rodzaju terapii na rzeźbę w glinie,
a dyrektor placówki Robert Maków−
ka dziękował personelowi, który pa−
cjentom pomaga realizować swoje
marzenia. (j)

Wystawa w ratuszu

Oczami duszy
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Jubileuszowy – XV – Bieg Tumski
odbył się w środę, 11 października. Na
starcie stanęło ok. tysiąca zawodników
w różnym wieku. Odbyło się aż 15
biegów na różnych trasach. Pierwsze
10 biegów pokonywali najmłodsi za−
wodnicy (chłopcy i dziewczęta z rocz−
ników od 1991 do 1996 i młodsi).
Mieli oni do pokonania ok. 1250 me−
trów na trasie: Stary Rynek – Zduńska
– Okrzei – Kazimierza Wielkiego
– Piekarska – Teatralna – Małachow−
skiego – Stary Rynek. Dla dziewcząt
z rocznika 1987−1990 przygotowano
trasę o długości ok. 1400 metrów,
a dla chłopców z tych samych roczni−
ków – ok. 2800 metrów. Młodzież ści−
gała się ulicami: Stary Rynek – Zduń−
ska – Okrzei – Kazimierza Wielkiego
– Piekarska – Teatralna – Grodzka
– Stary Rynek. 

W ostatnim, piętnastym biegu wzię−
li udział dorośli. Do pokonania mieli
ok. 5600 metrów. Swoją szansę mieli
również niepełnosprawni na wózkach
(na dystansie 1400 metrów) i inni nie−
pełnosprawni, którzy musieli pokonać
dwukrotnie dłuższą trasę. 

Z każdego biegu nagrodzono sze−
ściu pierwszych zawodników, którzy
otrzymali dyplomy, a trzem pier−

wszym dodatkowo wręczono medale
i nagrody rzeczowe. 

Organizatorami XV Biegu Tum−
skiego byli: Miejski Zespół Obiektów
Sportowych, Wydział Oświaty, Kultu−
ry i Sportu Urzędu Miasta Płocka,
Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki,
Rada Związków Sportowych oraz
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Płock. (m.d.)

Gotowi, start!
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