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Stalowo−rurowe elementy wykonała firma Metmor
z Żabiego Rogu koło Morąga. Ważą aż 110 ton i posłu−
żą do budowy zadaszenia w kształcie elipsy. Prace wy−
konuje warszawska firma BBR Polska, która wraz
z płocką Vectrą utworzyła konsorcjum. 

Roboty rozpoczęły się od strony korony amfiteatru
(najwyższego punktu widowni), czyli od strony skarpy.

Konstrukcja oparta będzie na 21 słupach w kształcie li−
tery A. Jej rozpiętość wyniesie 90 metrów. 

Na przełomie stycznia i lutego prace powinny prze−
nieść się nad scenę. Powstanie wtedy tzw. ring, czyli ko−
lejna konstrukcja stalowa, która będzie zamontowana do
dachu budynku zaplecza. Jeśli pogoda będzie sprzyjają−
ca, to jeszcze w lutym rozpocznie się montaż olinowania,
a następnie krycie obiektu specjalną membraną, która
przyjedzie z Niemiec. Liny powstają natomiast w Szwaj−
carii. Rozpięty wachlarzowo nad stokiem dach będzie
miał szerokość od 28 metrów przy scenie do 90 metrów
na koronie amfiteatru. Powierzchnia membrany wyniesie
ok. 4 tys. mkw. i rozpięta będzie nad widownią, sceną
oraz częściowo nad dachem.

Przypomnijmy, że ideą jest wkomponowanie amfi−
teatru w układ skarpy w taki sposób, aby jak najmniej
w nią ingerować. Dlatego m.in. trybuny mają być po−
prowadzone eliptycznie zgodnie z kierunkami opada−
nia zbocza. Centralnym punktem amfiteatru będzie
scena o pow. 238 mkw. i wysokości 10 metrów. Bu−
dynek zaplecza będzie okrągły. Część kondygnacji
piwnicznej, widoczna od strony ul. Rybaki, będzie na−
wiązywać w swej formie do obiektów znajdujących
się u szczytu skarpy.

Na parterze znajdą się m.in. biura, portiernie, garde−
roby i sanitariaty. Większość dużych garderób (30−
osobowych) powstanie jednak w piwnicy. Znajdą się
tam również pomieszczenia techniczne, magazyn oraz
sanitariaty dla widzów. Na pierwszym piętrze przewi−
dziano garderoby 10−osobowe oraz indywidualne,
charakteryzatornie i pomieszczenia gospodarcze. Na
drugim piętrze znajdzie się barek z zapleczem oraz ta−
ras widokowy. 

Amfiteatr wraz z zapleczem będzie miał powierz−
chnię 3832 mkw. Na widowni będzie mogło usiąść
3531 osób. Dodatkowo na proscenium przewidziano
specjalne miejsce dla ponad 20 wózków inwalidzkich.
Na zapleczu będzie mogło przebywać 200 artystów
i 30 osób obsługi technicznej. M.D.

W połowie grudnia rozpoczęły się prace przy montażu konstrukcji stalowej płockiego
amfiteatru

Rośnie w oczach

Płoccy harcerze przekazali
Prezydentowi Światełko Bet−
lejemskie – symbol miłości,
ciepła i przyjaźni. – Aż do
Nowego Roku będzie ono
stało w jednym z okien ratu−
sza – zapewnił Mirosław Mi−
lewski. 

Prezydent złożył wszystkim
płocczanom życzenia: – Aby te
święta były spokojne – mówił.
– I aby maleńki Jezus z betle−
jemskiej stajenki otaczał nas
wszystkich w 2006 roku rado−
ścią i miłością. 

A żeby była to prawdziwa
Wigilia nie mogło zabraknąć
opłatka, którym z wszystkimi
chętnymi osobami dzielił się
Mirosław Milewski.

W świąteczny nastrój
wprowadziły dzieciaki z płoc−
kich chórów i zespołów, które
na scenie, w czerwonych mi−
kołajowych czapeczkach,
śpiewały polskie kolędy. Po
Starym Rynku krążyły białe
anioły na szczudłach, a naj−
młodsi płocczanie mogli po−
częstować się cukierkiem od
Mikołajów – strażników miej−
skich. (m.d.)

Prószący śnieg, najpiękniejsze polskie kolędy, zastawione stoły i wspólne
dzielenie się opłatkiem – taka była Wigilia przed ratuszem, na którą zaprosił
prezydent Mirosław Milewski i biskup Stanisław Wielgus.

W niedzielny wieczór, 18 grudnia na Stary Rynek przyszło kilkuset
płocczan. Przed ratuszem stanęły stoły, na nich świece, a czas umilały wy−
stępy dziecięcych zespołów. Przed specjalnymi kramami ustawiały się dłu−
gie kolejki. Można tam było dostać – zupełnie za darmo – barszczyk i wi−
gilijne pierogi. 

Tak będzie

Tak jest
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Wigilia płocczan
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Prezydent zarządził

Za instalacje podziemne
Prezydent określił zasady i usta−

lił stawki opłat za zajęcie gruntu
pod wykonanie liniowych instala−
cji podziemnych. Miesięczna staw−
ka wynosi 3,50 zł/mb linii, a za
wybudowanie urządzenia po−
dziemnego 23,08 zł/mb. Stawki
zróżnicowane są ze względu na lo−
kalizację (strefa I lub II). Nowe
stawki obowiązują od stycznia
2006 i są wyższe średnio o 2,54%
od ubiegłorocznych.

Dzierżawa gruntów

Zaktualizowane zostały (w opar−
ciu o komunikat GUS) miesięczne
stawki za dzierżawę gruntów Skar−
bu Państwa na terenie miasta
w 2006 roku. Wynosić one będą: za
grunty pod uprawy działka do 500
mkw. – 2,42 zł/ar, działka od 501 do
2000 mkw. – 1,79 zł/ar, powyżej
2000 mkw. – 0,22 zł/ar. Za grunty
oddane na cele handlowe: działka
do 100 mkw. – 14,91 zł/mkw, po−
wyżej 100 mkw. – 9,69 zł/mkw. Za
grunty użytkowane na imprezy wi−
dowiskowe – 4,36 zl/mkw. Grunty
pod zaplecza i cele składowe – 1,10
zł/mkw. Pod usługi dla ludności –
4,36 zł/mkw, pod parkingi – od
1,10 do 4,36 zł/mkw. Za grunty
użytkowane na cele oświatowe
i kulturalne – 1,10 zł/mkw. Stawki
są zróżnicowane w zależności od
strefy (I – II). Wzrost stawek wyno−
si średnio 2,8%. 

Dyplom dla Płocka

Prezydent ogłosił I edycję konkur−
su „Dyplom dla Płocka” na najlepsze
prace magisterskie i licencjackie
w roku akademickim 2005/2006
o tematyce związanej z rozwiązywa−
niem problemów gospodarczych
i technicznych naszego miasta.
W konkursie mogą uczestniczyć stu−
denci wszystkich typów płockich
szkół wyższych (dzienne, wieczoro−
we, zaoczne). Na autorów najlep−
szych prac czekają nagrody pienięż−
ne. Rozstrzygnięcie konkursu w paź−
dzierniku.

Siedziba dla szachistów

Płockie Towarzystwo Szachowe
zwróciło się do Prezydenta z wnio−
skiem o wynajęcie lokalu na cele
edukacyjno−sportowe. Towarzystwo
zamierza zorganizować w nim pla−
cówkę dla dzieci i młodzieży, w któ−
rej prowadzić będzie szachowe szko−
lenia i imprezy. Towarzystwu przy−
dzielony został lokal o pow. 13,8
mkw. na parterze budynku przy ul. 3
Maja 18.

Z MTBS do Gminy

Prezydent wyraził zgodę na naby−
cie od MTBS 32 lokali mieszkalnych
położonych w budynkach przy ul.
Lotników 5, Słowackiego 16, Pół−
nocnej 12, Dworcowej 12, Mickie−
wicza 21, Gradowskiego 16. (j)

* Tancerze z płockiego studia Mark
Dance: Ewelina Owsik i Dawid Ko−
nopiński (po 11 lat) zajęli III miejsce
na Mistrzostwach Polski Młodzików.
* W andrzejkowy wieczór płoccy

policjanci zatrzymali 7 pijanych kie−
rowców, w tym 3 rowerzystów.
* NBP wprowadził do obiegu czwar−

tą monetę 2−złotową z serii „Histo−
ryczne miasta” – widnieje na niej Cie−
szyn.
* Zamiast dotychczasowych papie−

rowych formularzy NFZ wydaje już
wyjeżdżającym zagranicę plastikowe
Europejskie Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego.
* W grudniu Urząd Miasta przekazał

policji 15 tys. złotych na dodatkowe
patrole.
* Z gmachu teatru wyprowadziła się

filia biblioteczna nr 5. Nową siedzibę
będzie miała w biurowcu przy ul. 3
Maja, ale najpierw trzeba ją wyre−
montować.
* Zakładowa straż pożarna w Orle−

nie wzbogaciła się o wielki wóz gaś−
niczy (rodem z Austrii), który wraz
z wyposażeniem wart jest półtora mi−
liona złotych. 
* Przed świętami ratusz zakupił 2100

sztuk szczepionek przeciwko grypie,
przeznaczonych dla osób powyżej 65.
roku życia. Bezpłatnie osoby te mogą
zaszczepić się w większości płockich
przychodni.
* Stado Ogierów w Łącku wystawi−

ło na sprzedaż ponad 30 koni pełnej
krwi angielskiej. Na aukcji (11 grud−
nia) płacono za nie od 8 do 20 tys. zł.
* Metropolita łódzki abp Władysław

Ziółek na uroczystościach z okazji
85−lecia diecezji łódzkiej ogłosił pa−
tronką Łodzi św. Faustynę Kowalską.
* Anna i Wiktor Bramscy (Pueri

Cantores Plocenses) organizują drugi
chór – dziewczęcy, który działać bę−
dzie przy Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki.
* 22 grudnia do teatru weszły ekipy

budowlane. Do końca stycznia teatr
będzie jeszcze działał w ograniczo−
nym zakresie, a potem – do końca se−
zonu – szukać będzie tymczasowej
gościny w innej sali.
* Michał Wawrzeńczak został no−

wym prezesem OrlenOchrony.
* Zapadły wyroki (w zawieszeniu)

dla 3 osób, biorących udział w fałszo−
waniu wyborów w 2002 roku: To−
masz G. – 2 lata, Janina M. – rok i Ja−
cek K. – 1,5 roku.
* W płockim Zakładzie Karnym go−

ściły dzieci z Arki Noego. Kręcono
program telewizyjny „Cicha noc”.
* Na próbnej maturze z przedmiotów

dowolnych najpopularniejsza w Płoc−
ku była matematyka.
* Przybył naszemu miastu pomnik

przyrody. Decyzją Wojewody Mazo−
wieckiego do rejestru wpisany został
Dąb Padlewskiego, rosnący przy ul.
Powstańców Styczniowych. (j)

Minął miesiąc...
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14 grudnia wieża ciśnień i kościół
św. Bartłomieja (fara) zabłysły
w świetle reflektorów. Oświetlenie wy−
konała firma Wereszczyński na podsta−
wie koncepcji specjalistów z Philipsa. 

Małe reflektory zawisły na elewacji
kościoła i dzwonnicy, podkreślając
w ten sposób wybrane elementy archi−
tektoniczne, np. ozdobne gzymsy, fi−
gurki. Oświetlony został także plac
przed kościołem; tam w podłożu za−
montowano tzw. pompeje, czyli małe
reflektory, które odporne są na wilgoć
i po których można swobodnie chodzić.
Oprócz nich ustawiono niewielkie la−
tarnie parkowe, na których zainstalo−

wano silne reflektory oświetlające całą
bryłę budynku. Światło jest srebrno−
złote, ale o różnym natężeniu. Na
wszystkie reflektory będzie można, np.
z okazji świąt założyć kolorowe filtry.

Iluminacje są bardzo nowoczesne,
energooszczędne i sterowane elektro−
nicznie. W godzinach nocnych, gdy
praktycznie nie ma ludzi na ulicach, bę−
dą one przygasać. 

Wieża ciśnień stała się wielkim słu−
pem świetlnym, a jej górna część wi−
doczna jest z mostu. Reflektory zawisły
na istniejących latarniach.

Iluminacja wieży kosztowała 43,4
tys. zł, a fary – 118,7 zł. M.D.

Rozbłysły w ciemnościach

Każdy wie, że jak ktoś
się zacietrzewi to już nie
popuści. Zwłaszcza gdy
w grę wchodzi rywal
w rytuale tokowania (po−
toczna nazwa okresu go−
dowego cietrzewi). Wię−
cej pojęcia mamy o sa−
mym pojęciu, niż o ptaku,
od którego się poczęło.
Populacja cietrzewi w ostatnich latach
drastycznie spadła. Wpłynęły na to za−
równo wycinki lasów, zmiany środowi−
ska, ale również drapieżniki (przede
wszystkim lis) i kłusownicy. Dlatego
Aleksander Niweliński, dyrektor płoc−
kiego zoo, zdecydował się pokazać je
w naszym ogrodzie. Para płockich cie−
trzewi pochodzi z Parku Dzikich Zwie−

rząt w Kadzidłowie, pro−
wadzonego przez badacza
dzikich zwierząt, człowie−
ka lasu i doktora biologii
PAN – Andrzeja Krzywiń−
skiego, z pochodzenia
płocczanina. 

Najpiękniejszy jest sa−
miec; cały czarny z grana−
towym, metalicznym po−

łyskiem i tzw. „różą” nad okiem, czyli
wyraźnym czerwonym fragmentem go−
łej skóry. Na razie nie usłyszymy cha−
rakterystycznych bełgoczących i syczą−
cych tonów – „bul−got” czy „jok” wy−
dawanych podczas tokowania. Ptaki są
u nas od kilku tygodni, oswajają się
z otoczeniem, a poza tym jak tu w zimie
myśleć o zalotach. (rł)

Cietrzewie na drzewie

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Grażyny Lemanowicz 
pedagoga wychowania przedszkolnego

wieloletniego dyrektora płockich przedszkoli nr 29 i 8

Żegnamy osobę wielkiej dobroci, życzliwą ludziom

Składamy wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie, Współpracownikom i Bliskim

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
wraz z pracownikami Oddziału Oświaty 
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– zapewnia prezydent Mirosław Mi−
lewski. Jak informował na konferencji
prasowej, poprzedzającej sesję budże−
tową Rady Miasta, przyszłoroczne
przychody szacujemy na blisko 594
mln złotych. Mogą one być jeszcze tro−
chę większe, gdy podatki od swych no−
wych inwestycji zaczną płacić Orlen
i Basell. Z tego ponad 30% chcemy wy−
dać na inwestycje. Ma być to rok stabi−
lizacji wydatków bieżących (w tym na
oświatę i pomoc społeczną) i utrzyma−
nia bezpiecznego poziomu zadłużenia
miasta.

Liczymy również na to, że budżet
w ciągu roku zwiększy się o około 60
mln złotych: 12 mln zł zadeklarował
Orlen na współfinansowanie budowy
hali sportowej, 1,5 mln zł wynosić ma
udział Urzędu Marszałkowskiego
w realizacji II etapu budowy Muzeum
Mazowieckiego oraz mamy duże
szanse na otrzymanie z budżetu pań−
stwa (za pośrednictwem kontraktu
wojewódzkiego) około 50 mln złotych
na budowę II etapu dróg dojazdowych
do nowego mostu.

W 2006 roku realizowane będą 94 in−
westycje (na różnym poziomie zaawan−
sowania – niektóre zostaną zakończone
– 20, inne kontynuowane, jeszcze inne
będą w fazie projektowania). Najwięcej
pieniędzy pochłoną, oczywiście, drogi
dojazdowe do mostu (140 mln złotych),
następnie dokończenie amfiteatru (7,5
mln zł) i remontu starego mostu, rozpo−
częcie realizacji obwodnicy północnej
i wyprowadzającej ruch z Podolszyc za
Imielnicę. Remontu doczeka się wreszcie
bardzo zniszczona ul. Popłacińska i 60
mniejszych ulic osiedlowych, zlokalizo−
wanych w różnych częściach miasta.
Około 11 mln zł będzie miał Miejski Za−
rząd Dróg na remonty bieżące ulic; upo−
rządkowana zostanie wreszcie ul. Kole−
gialna (od Urzędu Wojewódzkiego do al.
Kilińskiego) i dalszy odcinek ul. Gwardii
Ludowej. Rozpocznie się budowa pasa−
żu, łączącego Park Północny z Rosicą.
Remonty bieżące budynków mieszkal−
nych pochłoną 4,5 mln złotych.

Na oświatę zarezerwowano ponad 160
mln złotych, z czego ponad 153 mln to
wydatki bieżące, reszta remonty w 17

placówkach m.in. w Jagiellonce, Zespole
Szkół Technicznych, ZSZ nr 6, moderni−
zacje boisk w SP nr 11 i 18 oraz III L.O.
O kolejny procent wzrośnie dodatek mo−
tywacyjny dla nauczycieli.

Według zapowiedzi Mirosława Mi−
lewskiego w 2006 roku czeka nas rów−
nież dalsza rozbudowa monitoringu,
dokończenie modernizacji Szpitala św.
Trójcy, rozbudowa przychodni przy ul.

Tysiąclecia, budowa ścieżki rowerowej
na Sobótce. Na pomoc społeczną,
w tym świadczenia rodzinne i nowe –
alimentacyjne – wydamy 66 mln zło−
tych. Z nowych pomysłów rozważana
jest możliwość budowy dwóch pasów
startowych na płycie lotniska, by mog−
ły korzystać z niego małe samoloty
i przeniesienie giełdy samochodowej
z ul. Bielskiej. E.J.

Budżet 2006

Będzie dobrze

Zarząd ZMP spotkał się w Płocku
na dwudniowym posiedzeniu
(9−10 grudnia), aby zaopinio−
wać projekty aktów praw−
nych (dotyczących m.in.
podziału subwencji „szkol−
nej” w 2006 r. i zamówień
publicznych) oraz omówić
kierunki działań Związku
w 2006 roku.

Sprawiedliwie i elastycznie

Członkowie ZMP uważają, że obec−
nie algorytm oświatowy faworyzuje
placówki wiejskie kosztem szkół miej−
skich. Ich zdaniem konstrukcja algoryt−
mu powinna uwzględniać realne koszty
realizowanych zadań i służyć przede
wszystkim dobru dziecka, a nie danej
szkoły. Poza tym – zdaniem prezesa
ZMP Ryszarda Grobelnego (prezydenta
Poznania) – subwencja powinna być re−
gulowana ustawą, a nie – tak jak jest to
teraz – rozporządzeniem ministra. 

W przypadku zamówień publicznych
Związek proponuje zmianę ustawy i ue−
lastycznienia systemu, szczególnie jeśli
chodzi o wykorzystanie środków euro−
pejskich. Dotyczy to przypadków bloko−
wania inwestycji przez oferentów, którzy
oprotestowują przetarg. ZMP liczy na
możliwość dokonywania wyboru z wol−
nej ręki jednego z oferentów (oczywiście
za zgodą prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych), którzy się zgłosili w postę−
powaniu przetargowym, w sytuacji, gdy−
by blokada trwała zbyt długo i groziła nie
wykorzystaniem środków finansowych.
– Ustawa o zamówieniach publicznych
blokuje rozstrzygnięcie przetargu, a na−
wet powiedziałbym blokuje rozwój Polski

– uważa Arkadiusz Czartoryski, wice−
minister spraw wewnętrznych

i administracji. – Jest pełna
zgodność i ze strony parla−
mentu, rządu i ze strony prak−
tyków w samorządach, co do
zmiany tej ustawy. Rząd przy−

gotował już pakiet naprawczy.
Przygotujemy się też do zupełnie

innego przyjęcia pomocy europej−
skiej w latach 2007 – 2013. 

Rozdział kompetencji

ZMP liczy na jednoznaczne określe−
nie kompetencji wewnątrz ustroju sa−
morządowego, między radą a bezpoś−
rednio wybieranym burmistrzem, wój−
tem czy prezydentem. 

– Kompetencje Rady Gminy powinny
się przede wszystkim skupiać na ustala−
niu budżetu czy sprawach zagospoda−
rowania przestrzennego, bo niewątpli−

wie są to kompetencje rady, a nie orga−
nu wykonawczego – tłumaczył Grobel−
ny. – Rada powinna ustalać pewne za−
sady, np. gospodarki gruntami, ale już
nie powinno być tak, że decyduje czy
daną działkę sprzedać bądź kupić. To
powinien robić burmistrz.

Członkowie Związku chcą również,
aby uporządkować instytucję absoluto−
rium. ZMP proponuje, aby ocena za
wykonanie budżetu następowała uch−
wałą kolegium RIO. Rada podejmowa−
łaby jedynie uchwałę oceniającą poli−
tycznie działalność burmistrza. 

– Kolejna sprawa dotyczy wybieralno−
ści osób, które ewidentnie są czynnikami
wykonawczymi, np. sekretarza gminy czy
kierownika USC – mówił prezydent Mi−
rosław Milewski. – Nie wiedzieć czemu,
jest to kompetencja rady miasta. ZMP
chciałby również wprowadzić prawo
sprzeciwu burmistrza wobec uchwały ra−

dy. Poza tym liczy na włączenie do miast
na prawach powiatu wszystkich miast
prezydenckich.

Podsumowanie roku

Zarząd ZMP podsumowując działal−
ność Związku w 2005 r. do sukcesów za−
liczył uzyskanie korekty oświatowej sub−
wencji, która wpłynie do 200 miast
członkowskich (75,5 mln zł). ZMP udało
się też zablokować: niekorzystny dla
gmin projekt o zagospodarowaniu prze−
strzennym oraz podwyżkę akcyzy na olej
opałowy (czyli wzrost kosztów ogrzewa−
nia budynków komunalnych). Związek
doprowadził również do uchylenia art.
179 KC, dotyczącego obowiązku przej−
mowania przez gminy nieruchomości,
których zrzekli się właściciele. ZMP fi−
nansuje także dwa wystąpienia Łodzi do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
„szkolnego” algorytmu i unieważnienia
planów zagospodarowania przestrzenne−
go. Dzięki podobnym wystąpieniom do
TK Związek wybronił m.in. pięciopro−
centowy udział miast w podatku CIT
(Sejm chciał go obniżyć do 2 proc.).

Do Związku należy obecnie 300
miast. Mieszka w nich 70 proc. miej−
skiej ludności kraju. Płock przystąpił do
ZMP w 1995 roku. Związek wspiera
działania miast i gmin, które występują
do Trybunału Konstytucyjnego w spra−
wach niekorzystnych dla samorządów
rozwiązań prawnych. Zwraca się także
do Prezydenta RP o nie podpisywanie
ustawy albo podjęcie inicjatywy legis−
lacyjnej w sprawach istotnych dla
gmin. Przedstawiciele Związku wcho−
dzą w skład Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, współpra−
cują nie tylko z komisjami Sejmu i Se−
natu, czy poszczególnymi minister−
stwami, ale uczestniczą również w pra−
cach m.in.: Komisji Trójstronnej ds.
Społeczno−Gospodarczych, Państwo−
wej Rady Nieruchomości, Okrągłego
Stołu ds. Zdrowia. (rł)

Łatwiejszy dostęp do środków z programów regionalnych oraz zmiana ustawy o zamówieniach
publicznych to dwa z długiej listy postulatów Związku Miast Polskich

Uporządkować system prawny

Wybór Sekretarza Urzędu Miasta (Krystyna Kowalewska – pośrodku) trwał cztery
miesiące
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W 2006 roku zakończy się remont starego mostu
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1. UCHWAŁA NR 843/XLIX/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr
18/IV/02 Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów for−
mularzy dotyczących podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niez−
będnych do wymiaru i poboru po−
datku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego, zmie−
nionej Uchwałą Nr 330/XVIII/03
z dnia 9 grudnia 2003 roku w spra−
wie zmiany uchwały Nr 18/IV/02
Rady Miasta Płocka z dnia 16
grudnia 2002 roku w sprawie okre−
ślenia wzorów formularzy doty−
czących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nie−
ruchomości, podatku rolnego i po−
datku leśnego, 

2. UCHWAŁA NR 844/XLIX/05
w sprawie określenia wysokości sta−
wek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku,

3. UCHWAŁA NR 845/XLIX/05
w sprawie określenia wysokości sta−
wek podatku od środków transpor−
towych, Miasta Płocka z dnia 13
grudnia 2005 roku,

4. UCHWAŁA NR 846/XLIX/05
zmieniająca uchwałę w sprawie wy−
sokości opłat za usuwanie pojazdów
z drogi i ich parkowanie,

5. UCHWAŁA NR 847/XLIX/05
w sprawie zwolnienia z opłat wnio−
sków o wpis do ewidencji działalno−
ści gospodarczej prowadzonej przez
gminę miasta Płocka,

6. UCHWAŁA NR 848/XLIX/05
w sprawie zmian w Budżecie Mia−
sta Płocka na 2005 rok,

7. UCHWAŁA NR 849/XLIX/05
w sprawie przyjęcia pomocy finan−
sowej od Gminy Szczawin Kościel−
ny na poczet pokrycia kosztów po−
bytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
w roku 2005 osób z terenu Gminy
Szczawin Kościelny,

8. UCHWAŁA NR 850/XLIX/05
w sprawie zmiany uchwały Nr
677/XXXVIII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie utworzenia rachunków
dochodów własnych w jednostkach
budżetowych miasta Płocka zmie−
nionej Uchwałą Nr 780/XLV/05
Rady Miasta Płocka z dnia 27
września 2005 roku,

9. UCHWAŁA NR 851/XLIX/05
w sprawie uchylenia Uchwały Nr
371/XX/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 r.,

10. UCHWAŁA NR 852/XLIX/05
w sprawie określenia zasad udzie−
lania i rozmiaru zniżek tygodnio−
wego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych wy−
chowawczych i opiekuńczych nau−
czycielom zajmującym stanowiska
kierownicze i zasad zwalniania ich
od obowiązku realizacji tygodnio−
wego obowiązkowego wymiaru
tych zajęć oraz określenia tygod−

niowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wy−
chowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio
z uczniami, albo na ich rzecz, nau−
czycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze zajęć w Ogólnokształcą−
cej Szkole Muzycznej I stopnia
w Płocku, 

11. UCHWAŁA NR 853/XLIX/05
w sprawie rekompensaty pienięż−
nej dla funkcjonariuszy Policji Ko−
mendy Miejskiej Policji w Płocku
za czas służby przekraczającej nor−
mę,

12. UCHWAŁA NR 854/XLIX/05
w sprawie ustalenia przedmiotu,
zakresu oraz zasad udzielania do−
tacji celowych na prace konserwa−
torskie, restauratorskie i roboty bu−
dowlane przy zabytku nierucho−
mym wpisanym do rejestru zabyt−
ków, znajdującym się na terenie
miasta Płocka,

13. UCHWAŁA NR 855/XLIX/05
w sprawie Miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego ob−
szaru położonego w Płocku pomię−
dzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul.
Powiśle oraz projektowana ulicą
wzdłuż wału przeciwpowodziowe−
go rzeki Słupianki,

14. UCHWAŁA NR 856/XLIX/05
w sprawie sprostowania błędu w za−
łączniku graficznym nr 1 do Uch−
wały Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta
Płocka z dnia 19 września 2000 ro−
ku w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
osiedli Imielnica i Borowiczki wraz
z Ośnicą w Płocku,

15. UCHWAŁA NR 857/XLIX/05
w sprawie wydzierżawienia gruntu
stanowiącego własność Gminy
Płock przy ul. Sierpeckiej w Płocku, 

16. UCHWAŁA NR 858/XLIX/05
w sprawie wydzierżawienia gruntu
stanowiącego własność Gminy
Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płoc−
ku,

17. UCHWAŁA NR 859/XLIX/05
w sprawie wyrażenia zgody na
adaptację części domu parafialnego
na osiedlu Radziwie na potrzeby
Miejskiego Przedszkola Nr 13
w Płocku,

18. UCHWAŁA NR 860/XLIX/05
w sprawie zmiany statutu Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki, 

19. UCHWAŁA NR 861/XLIX/05
w sprawie skargi z dnia 02.09.2005
roku Państwa Wandy i Stefana J.
małżonków B., 

20. UCHWAŁA NR 862/XLIX/05
w sprawie wyrażenia zgody na
umieszczenie na tablicach pomnika
13 Straconych nazwisk 13 miesz−
kańców Płocka i okolic straconych
18 września 1942 r. w Płocku przy
ul. Niecałej, obecnie Plac 13 Straco−
nych,

21. UCHWAŁA NR 863/XLIX/05
w sprawie rozszerzenia składu oso−
bowego Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej Rady Mia−
sta Płocka,

22. UCHWAŁA NR 864/XLIX/05
w sprawie rozszerzenia składu oso−
bowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Płocka.
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z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte  na XLIX 
sesji w dniu 13 grudnia 2005 roku:

Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Kiedy zostanie wykonany remont
nawierzchni ul. Gałczyńskiego (od
ronda do ul. Słowackiego). 2/ Na jakim
etapie jest realizacja zadania pn. Budo−
wa II pasa ul. Dobrzyńskiej i Kobyliń−
skiego? 3/ Proszę o docelowe uregulo−
wanie problemu powstałych „na dziko”
miejsc parkingowych między drzewa−
mi wzdłuż ul. Gałczyńskiego poprzez
wprowadzenie do budżetu środków na
realizację kilkunastu miejsc parkingo−
wych. 3/ Proszę o zarezerwowanie
środków w budżecie na 2006 r. na uło−
żenie chodnika w ul. Kutnowskiej, po−
między ul. Osiedlową a Zespołem
Szkół im. L. Bergerowej. 4/ Ponownie
proszę o ułożenie płyt betonowych na
pieszym odcinku pomiędzy ul. Kut−
nowską a Szkołą Podstawową nr 15. 
5/ Proszę o podjęcie działań z probosz−
czem parafii w Ciechomicach w celu
wybrukowania parkingu przed miej−
scowym cmentarzem. 6/ Jakie są przy−
czyny i na jakim etapie jest proces lik−
widacji jednostki OSP Płock−Radzi−
wie? 7/ Proszę o oczyszczenie i udroż−
nienie rowu odwadniającego (meliora−
cyjnego) usytuowanego obok posesji
przy ul. Łąckiej 20.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o rozpatrzenie możliwości re−
montu alejek na cmentarzu przy al. Ko−
bylińskiego. 2/ Czy istnieje program lik−
widacji azbestu w zasobach mieszkanio−
wych, podlegających miastu? 3/ Jaki jest
plan pomocy dla osób bezdomnych
w okresie jesienno−zimowym?

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o ustawienie pojemników
z piaskiem na ulicach: Góry, Łącka,
Ziołowa i na skrzyżowaniu Browarnej
i Ciechomickiej. 2/ Proszę o obcięcie
gałęzi nad chodnikiem na ul. Góry i
wycięcie drzewa w bramie wjazdowej
do posesji na tej ulicy. 3/ Mieszkańcy
ul. Sienkiewicza proszą o wybudowa−
nie jednego zejścia (schody) naprze−
ciwko przystanku.

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zabezpieczenie przejścia dla pie−
szych pomiędzy osiedlem Winiary
a nowo otwartym sklepem przy stacji
paliw przy ul. Dobrzyńskiej. 2/ Zain−
stalowanie sygnalizacji świetlnej
(przycisk na żądanie) na ul. Wyszo−
grodzkiej na wysokości straży pożar−
nej. 3/ Oznaczenie linii środkowego
pasa ruchu od Zakładu Energetycznego
do Mc Donald’sa. 4/ Proszę o poinfor−
mowanie o pracach na rzecz Funduszu
Grantowego dla Płocka. 5/ W związku
z zamknięciem sali gimnastycznej
w L.O. im. St. Małachowskiego z po−
wodu naruszenia konstrukcji budynku,
proszę o przeprowadzenie odpowied−
nich ekspertyz i poinformowanie mnie
o wynikach badań.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wykaz zadań budżetowych,
których wydatki nie wygasają z koń−
cem 2005 roku. 2/ Proszę o wykaz pla−
nowanych inwestycji i remontów przez
MZD w 2006 roku. 3/ Rozpatrzyć moż−
liwość zakupu armatki śnieżnej do naś−
nieżania górki saneczkowej na osiedlu
Podolszyce Północ.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o powołanie zespołu ds. bu−
dowy ścieżek rowerowych oraz zwię−
kszenie środków na ten cel w budżecie
2006 r. 2/ Proszę o dokładne informa−
cje na temat rozbudowy L.O. im. Wł.
Jagiełły. 3/ Proszę o informacje na te−
mat przetargu na montaż instalacji sy−
stemu monitoringu mostu (ile było
ofert, jakie, co zadecydowało o wybo−
rze wykonawcy itp.). 4/ Proszę o do−
kładne wyjaśnienie problemu starań
o fundusze UE na budowę dróg doja−
zdowych do przeprawy mostowej. 
5/ Jak wygląda kwestia wykupu grun−
tów pod obwodnicę północną? 6/ Jak
przedstawiają się losy biura starającego
się o fundusze UE w Urzędzie Miasta?

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Remont chodników przy ul. Gał−
czyńskiego (od ronda Dobrzyńska do
ul. Słowackiego). Dlaczego wykonano
tylko część remontu? 2/ Proszę o poda−
nie przyczyn nie wykonania boiska
w Szkole Podstawowej nr 18. 

Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
miedzy sesjami i podczas 
XLIX sesji  Rady Miasta 

w dniu 13 grudnia 2005 roku:

Do 31 grudnia 2006 r. osoby, które do−
konują wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej na terenie Płocka lub zmie−
niają ten wpis zostają zwolnione z wszel−
kich opłat – zdecydowali radni. 

To jeden z czynników, który ma przy−
czynić się do rozwoju gospodarczego
miasta. 

Wedle danych Oddziału Ewidencji
Działalności Gospodarczej, co roku
spada liczba podmiotów dokonujących
rejestracji swojej działalności w Płocku.
W 2003 roku zanotowano spadek o ok.
10 proc. w stosunku do 2002 roku. Jesz−

cze większy spadek, bo 40 proc. zanoto−
wano w 2004 roku. Spowodowało to, że
do budżetu miasta wpłynęło o ponad
102 tys. zł mniej.

Natomiast z punktu widzenia intere−
sów miasta, ważniejszym czynnikiem
od kwoty pozyskanej do budżetu z tytu−
łu wpisu jest wzrost liczby rejestrowa−
nych podmiotów oraz powstawanie no−
wych w miejsce działalności wyreje−
strowanych. 

Zwolnienie z opłat z tytułu rozpo−
częcia działalności gospodarczej bę−
dzie miało też wpływ na zwiększenie
samozatrudnienia, a co za tym idzie na
zwiększenie liczby miejsc pracy
w Płocku. (m.d.)

Bez opłat
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Na sesji radni mieli szansę przy−
pomnieć sobie historię budowy mo−
stu. Wszystko zaczęło się w grudniu
1991 roku, kiedy powstał społeczny
komitet „Ratunek dla Płocka”. Cztery
lata później przedstawiciele miasta,
komitetu i Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych podpisali pierwsze poro−
zumienie w sprawie budowy nowej
przeprawy przez Wisłę. W grudniu
1997 roku powstał projekt obecnego
mostu, a dwa lata później zawarto
umowę z Generalną Dyrekcją. W sier−
pniu 2000 roku miasto otrzymało poz−
wolenie na budowę, którą rozpoczęło
w czerwcu 2002 roku. – Podczas prac
napotkaliśmy wiele problemów, ale
dziś powinniśmy się cieszyć, że nie−
możliwe stało się możliwe – mówił
Mirosław Milewski. 

Budowa mostu kosztowała 205 mln
zł. Ponad 100 mln zł miasto otrzymało
z dotacji rządowych, w tym 50 mln zł
w ciągu ostatniego roku. – Jednak aż
ponad 90 milionów złotych pochodziło
z budżetu miasta – mówił Prezydent.
– To ogromny wysiłek dla samorządu
i dla płocczan. Przez taką sytuację mu−
sieliśmy opóźnić realizację wielu inwe−
stycji.

Przed miastem stoi kolejne wielkie
wyzwanie: budowa dróg dojazdowych.
Kosztować ona będzie ok. 230 mln zł.

Pierwszy wykup gruntów pod drogi na−
stąpił 30 grudnia 1998 roku. W listopa−
dzie następnego roku wydano pierwszą
decyzję o warunkach zabudowy, a w
kwietniu 2004 r. pozwolenie na budo−
wę pierwszego odcinka.

– Na ten etap otrzymaliśmy ponad 91
milionów złotych z funduszy unijnych
– relacjonował Mirosław Milewski.
– Podpisanie o dofinansowaniu nastą−
piło w czerwcu 2005 roku.

Prezydent zapewnił również, że są
duże szanse na otrzymanie pieniędzy
na budowę drugiego etapu. – Kiedy
tylko je otrzymamy, natychmiast ogła−
szamy przetarg na wykonawstwo
– mówił. 

Budowa mostu i dróg dojazdowych
nie rozwiąże problemu komunikacyjne−
go Płocka. Dlatego miasto zdecydowa−
ło, że musi powstać tzw. północna ob−
wodnica. 15 marca 2004 r. podpisano
umowę z GDDKiA w sprawie opraco−
wania zasad i wspólnego finansowania
koncepcji programowej. Droga będzie
przebiegać od ul. Wyszogrodzkiej do
miejscowości Goślice. 

Pod koniec grudnia 2004 r. podpisa−
no również porozumienie określające
zasady opracowania i finansowania stu−
dium techniczno−ekonomicznego po−
wiązania dróg krajowych nr 60 i 62
w rejonie Płocka. (m.d.)

To, że mamy nowy most przez Wisłę jest efektem wysiłku samo−
rządu i wszystkich płocczan – rozpoczął sprawozdanie o budo−
wie drugiej przeprawie prezydent Mirosław Milewski

Jak to z mostem 
było i jest

Na sesji Rady Miasta przyjęto nastę−
pujące stawki podatku od nieruchomo−
ści, obowiązujące od 1 stycznia 2006
roku:

1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem dzia−

łalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,68 zł/mkw.,

b. pod jeziorami, zajętych na zbiorni−
ki wodne retencyjne lub elektrownie
wodne – 3,61 zł/ha,

c. pozostałych (w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia−
łalności pożytku publicznego przez or−
ganizacje pożytku publicznego) – 0,22
zł/mkw.

2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 0,46 zł/mkw.
b. związanych z prowadzeniem dzia−

łalności gospodarczej oraz od budyn−
ków mieszkalnych lub ich części zaję−
tych na prowadzenie działalności gos−
podarczej – 18,43 zł/mkw. powierzchni
użytkowej,

c. zajętych na prowadzenie działal−
ności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
– 8,58 zł/mkw. powierzchni użytko−
wej,

d. zajętych na prowadzenie działal−
ności gospodarczej w zakresie udziela−

nia świadczeń zdrowotnych – 3,71
zł/mkw. powierzchni użytkowej,

e. pozostałych:
– od budynków gospodarczych o po−

wierzchni nie przekraczającej 12 mkw.
(w tym zajętych na prowadzenie od−
płatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego) – 3,08 zł/mkw. powierz−
chni użytkowej,

– od pozostałych budynków o po−
wierzchni powyżej 12 mkw. – 6,17
zł/mkw. powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2 proc. ich wartości.
Ponadto radni zwolnili od podatku:
a. budynki lub ich części zajęte na

potrzeby prowadzenia przez spółdziel−
nie mieszkaniowe działalności wśród
dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury
fizycznej i sportu,

b. nieruchomości lub ich części zaję−
te na potrzeby ochotniczych straży po−
żarnych w zakresie ich działalności sta−
tutowej.

c. budynki i grunty stanowiące włas−
ność (współwłasność) gminy, o ile nie są
we władaniu osób fizycznych, prawnych
lub jednostek organizacyjnych nie mają−
cych osobowości prawnej, o których mo−
wa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o po−
datkach i opłatach lokalnych. M.D.

Od nieruchomości

Miasto otrzymało od Szczawina Ko−
ścielnego 1 tys. zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na pokrycie kosztów po−
bytu mieszkańców tej gminy w płockiej
Izbie Wytrzeźwień w 2005 roku. 

Według danych, 30 proc. pacjentów
z okolicznych gmin nie reguluje na−
leżności za pobyt. W związku z tym
Płock wystąpił z prośbą o partycypa−
cję w kosztach funkcjonowania izby
do władz Bielska, Bodzanowa, Bulko−
wa, Drobina, Duninowa, Gozdowa,
Gąbina, Małej Wsi, Mochowa, Pacy−
ny, Radzanowa, Rozciszewa, Sannik,
Starej Białej, Staroźreb, Szczawina
Kościelnego, Szczutowa, Słubic,
Słupna, Wyszogrodu, Zawidza, Łąc−
ka, Gostynina i Sierpca. – Jedynie
Szczawin odpowiedział na nasz apel
pozytywnie – mówił prezydent Miro−
sław Milewski na sesji Rady Miasta.
– Koszty utrzymania takiego „hotelu”

są ogromne, więc od tego roku nie bę−
dziemy przyjmowali pacjentów spoza
naszego miasta i Szczawina. 

Takim deklaracjom sprzeciwił się
Zygmunt Buraczyński. Argumentował,
że może dojść do sytuacji, że mieszka−
niec gminy będący pod wpływem alko−
holu będzie wymagał pomocy medycz−
nej. – Może dojść do tragedii – mówił.
– Partycypację w kosztach pobytu po−
winno regulować prawo. To Minister Fi−
nansów powinien zobowiązać gminy,
aby płaciły za swoich pacjentów w izbie.

Sprzeciwił się temu Mirosław Milew−
ski. – Już zbyt długo płocczanie dopłaca−
li do wybryków sąsiadów z okolicznych
gmin – mówił. – Liczę, że wójtowie
i burmistrzowie zwrócą bardziej uwagę
na edukację swoich mieszkańców.

Koszt pobytu jednej osoby w Izbie
Wytrzeźwień wynosi 247 zł. Z tego sam
pacjent musi zapłacić 175 zł. (m.d.)

Na „hotel”

Radni zatwierdzili Miejski Plan Za−
gospodarowania Przestrzennego obszaru
pomiędzy ul.: Roztocze, Podwale, Powi−
śle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału
przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.

Obszar o pow. 0,9 ha znajduje się
w południowo−wschodniej części miasta.
Plan wyznacza teren zabudowy zagrodo−
wej w gospodarstwach rolnych, hodo−
wlanych, ogrodniczych i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, ale pod
warunkiem, że ryzyko inwestycyjne po−
niesie inwestor. Jest to związane z poten−
cjalnym zagrożeniem powodziowym.

Na tym terenie istnieje możliwość
rozbudowy i nadbudowy istniejących

budynków. Należy jednak zachować
pewne zasady; linia zabudowy nie
może przebiegać w odległości mniej−
szej niż pięć metrów od linii rozgrani−
czającej teren. Ponadto budynki nie
mogą mieć więcej niż dwie kondygna−
cje (w tym poddasze). Określono rów−
nież miejsca postojowe dla samocho−
dów osobowych: jedno stanowisko na
jedno mieszkanie, w tym stanowisko
garażowe.

Plan przewiduje także możliwość
wtórnego podziału nieruchomości, gdy
działki powstałe w wyniku podziału lub
scalenia nie będą mniejsze niż 950
mkw. (m.d.)

Jest plan

Już niedługo na tablicach pomnika
13 Straconych zostaną umieszczone
nazwiska mieszkańców Płocka i oko−
lic, którzy zginęli w tym miejscu 18
września 1942 roku. Tego dnia na
oczach mieszkańców przy ul. Niecałej
(obecnie Plac 13 Straconych) Niemcy
powiesili Polaków walczących o wol−
ność Ojczyzny. Co roku młodzież
i nieliczni już świadkowie tamtych
wydarzeń spotykają się przed pomni−
kiem, aby uczcić pamięć pomordowa−
nych. 

Kombatanci zwrócili się do Rady
Miasta, aby zamordowane osoby nie
były anonimowe. Dlatego na tablicach
umieszczone zostaną nazwiska: Stefana
Adamczyka, Józefa Mariana Jurkow−
skiego, Stanisława Kozłowskiego, An−
toniego Krzywoszyńskiego, Gustawa
Mossakowskiego, Wincentego Peszyń−
skiego, Władysława Piotrowskiego,
Leona Pomiernego, Józefa Rudzińskie−
go, ks. Michała Serafina, Marka Sob−
czyńskiego, Stefana Trojanowskiego
i Zygmunta Wolskiego. (m.d.)

Ku pamięci
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Wyróżnieni absolwenci Wydziału  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z władzami
Politechniki Warszawskiej w Płocku

Płocka uczelnia techniczna uroczy−
ście pożegnała tegorocznych absol−
wentów. 2 grudnia b.r. w auli politech−
niki dyplomy odbierali absolwenci
Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii. – Rozpoczyna się nowy
okres w waszym życiu. Nie wiecie co
dalej, sytuacja nieznana, ale nie bójcie
się. Zostaliście dobrze wyposażeni.
Macie wiedzę i umiejętności. Może nie
do końca w to wierzycie, ale je macie.
Zapewniam was – mówił prorektor
PW prof. Jacek Kubissa.

– Czuje się bardzo fajnie. Mam w kie−
szeni dyplom absolwenta no i teraz ca−
ły świat stoi otworem – mówił mgr Jaro−
sław Grabowski, absolwent Wydziału
(kierunek: ochrona środowiska), który na
razie jest bez pracy i czeka na staż w Or−
lenie. Humory dopisywały, choć sytuacja
na rynku pracy nie zawsze napawa opty−
mizmem. Paweł Baranowski, po tym sa−
mym kierunku co Jarosław Grabowski,
złożył papiery do ponad 40 zakładów pra−
cy, szkół, firm. Dostał tylko jedną odpo−
wiedź. Na razie jest referentem ds. sprze−
daży sieci gazowej i nie narzeka. – Wczo−
raj dostałem pierwszą wypłatę – mówi
z satysfakcją.– Nie jest to mój wymarzony
zawód, ale od czegoś trzeba zacząć.
Chciałby zostać nauczycielem lub praco−

wać w ochronie środowiska. Zadowolona
ze swojej pracy jest również tegoroczna
absolwentka Katarzyna Niewiadomska,
która jest nauczycielką w gimnazjum.
O samej uroczystości mówiła: Nie wyo−
brażałam sobie, że będę tak to przeżywa−
ła. Wydział Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii ukończyło w tym roku
385 osób. Wyróżnienia za celujące oce−
ny na dyplomie otrzymało siedem osób:
mgr inż. Piotr Malinowski z Budownic−
twa, mgr inż. Tomasz Jeżewski, mgr
inż. Artur Stypułkowski i mgr inż. Rafał
Żbikowski z Technologii Chemicznej
oraz – nieobecni na uroczystości – mgr
inż. Agnieszka Borkowska, mgr inż.
Karolina Pietrzak, mgr inż. Marta Pod−
kowiak. Dzień później, w tym samym
miejscu świętowali absolwenci Kole−
gium Nauk Ekonomicznych i Społecz−
nych PW. Studia magisterskie na kie−
runku ekonomia ukończyło w tym roku
237 osób. Z rąk prof. Jacka Kubissy
i dyrektora Kolegium dr Ireny Bielec−
kiej nagrody za celujące oceny na dy−
plomie otrzymali: mgr Iwona Dymek,
mgr Monika Fijałkowska, mgr Anna Fi−
lipowicz, mgr Marcin Szczygielski, mgr
Magdalena Żółtowska, mgr Edyta Kło−
sińska, mgr Małgorzata Lewicka, mgr
Benedykt Sobecki (rł)

Radość, ale i smutek towarzyszyły uroczystościom wręczenia
dyplomów magistrów i inżynierów Politechniki Warszawskiej
Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

W kieszeni dyplom mam

Założycielami są: gmina Płock, Płoc−
ki Koncern Naftowy Orlen oraz Basell
Orlen Polyolefins. Kapitał założyciel−
ski fundacji wynosi 1 mln zł: 600 tys. zł
dało miasto, Orlen – 300 tys. zł, a BOP
– 100 tys. zł.

– Fundusz Grantowy dla Płocka to
nowatorska inicjatywa w skali kraju
– mówił prezydent Mirosław Milewski.
– Przez dwa lata ze środków finanso−
wych skorzystały organizacje pozarzą−
dowe oraz szkoły, które realizowały
Strategię Zrównoważonego Rozwoju
Miasta.

Prezydent podkreślił, że po raz pier−
wszy w tym roku w przedsięwzięciu
weźmie BOP. 

– Liczymy, że zmobilizuje to innych
przedsiębiorców, którzy staną się na−
szymi partnerami – uważa Mirosław
Milewski.

– Cieszymy się, że możemy przyczy−
nić się do aktywizacji lokalnych spo−
łeczności – mówił Dariusz Witkow−
ski, członek zarządu ds. organizacji
Orlenu.

Według prezesa BOP spółka będąc
jednym z założycieli fundacji przypie−

czętowała swój związek z Płockiem
i stała się obywatelem miasta.

– BOP przykłada dużą wagę do pro−
mowania i realizowania projektów spo−
łecznych i ekonomicznych – powiedział
Hartmut Lueker, prezes BOP. – Jako
płocka spółka w znacznej mierze zatrud−
niająca mieszkańców Płocka i okolic,
czujemy się odpowiedzialni za społe−
czeństwo miasta w zakresie zatrudnienia,
edukacji, pomocy społecznej, oraz upo−
wszechniania kultury fizycznej i sportu.

Fundacja przejęła obowiązki do−
tychczasowego Funduszu, nad którym
kontrolę sprawowała Organizacja Na−
rodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
Fundacja nadal będzie wspierać inicja−
tywy realizowane na rzecz, m.in. pod−
wyższania poziomu wykształcenia
płocczan, zachowania dziedzictwa hi−
storycznego oraz rozwoju kultury
i sztuki, podnoszenia atrakcyjności tu−
rystycznej miasta, wspierania środo−
wiska gospodarczego. 

Fundację wspierać będzie również
Levi Strauss, który ze względów for−
malnych nie mógł być jednym z założy−
cieli. M.D.

Fundusz Grantowy dla Płocka jest fundacją. Akt notarialny
w tej sprawie podpisano w ratuszu 15 grudnia 2005 r. 

Milion na początek

Akt notarialny podpisali (od lewej): prezes BOP Hartmut Lueker, wiceprezesi Orlenu:
Dariusz Witkowski i Jan Maciejewicz, członek zarządu BOP Karol Sęp oraz prezydent
Płocka Mirosław Milewski
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W 2006 roku zmieniły się stawki po−
datku od środków transportowych.

– Po raz pierwszy w historii obniża−
my stawki – mówił prezydent Mirosław
Milewski na sesji Rady Miasta.

Prezydent wymienił kilka powodów
dla których miasto podjęło taką decy−
zję. – Już w ubiegłym roku były takie
wnioski – mówił. 

Ponadto Mirosław Milewski spotkał
się z przedstawicielami firm transporto−
wych, którzy byli za obniżeniem stawek.
Porównano również opłaty w Płocku oraz
innych, podobnej wielkości miastach.

Średnio stawki podatku od środków
transportowych obniżono o 10 proc. Po−
datek należy uiszczać bez wezwania
w kasie Urzędu Miasta, placówkach
pocztowych lub w bankach na konto
UM. Od 1 stycznia obowiązują następu−
jące stawki:

1. od samochodów ciężarowych o do−
puszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a. od 3,5 tony do 5,5 tony: 400 zł,
b. powyżej 5,5 ton do 9 ton: 800 zł,
c. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:

1.000 zł.
2. od samochodów ciężarowych

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równo−
ważne w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej:

a. o liczbie osi dwie: 1.500 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.600 – 1.800 zł
c. o liczbie osi cztery i więcej: 1.700

– 2.000 zł.
3. od samochodów ciężarowych

z innym systemem zawieszenia osi

jezdnych w zależności od dopuszczal−
nej masy całkowitej:

a. o liczbie osi dwie: 1.500 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.600 – 1.800 zł
c. o liczbie osi cztery i więcej: 1.700

– 2.220 zł
4. od ciągników siodłowych i bala−

stowych przystosowanych do używa−
nia łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zes−
połu pojazdów:

a. od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton: 800 zł
b. od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 900 zł
c. od 9 ton i poniżej 12 ton: 1.000 zł
5. od ciągników siodłowych i bala−

stowych przystosowanych do używa−
nia łącznie z naczepą lub przyczepą,

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równo−
ważne, w zależności od dopuszczal−
nej masy całkowitej zespołu poja−
zdów:

a. o liczbie osi dwie: 1.400 – 1.550 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.500 – 2.100 zł
6. od ciągników siodłowych i bala−

stowych przystosowanych do używa−
nia łącznie z naczepą lub przyczepą,
z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, w zależności od dopusz−
czalnej masy pojazdu:

a. o liczbie osi dwie: 1.400 – 1.750 zł
b. o liczbie osi trzy: 1.550 – 2.300 zł
Ustalono również stawki podatku dla

przyczep i naczep. Opłaty dla wszyst−
kich pojazdów wyprodukowanych
przed 1990 rokiem są wyższe, nato−
miast dla tych, które posiadają kataliza−
tory – niższe. M.D.

Podatki

Od środków transportu
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Obiekt ma stanąć przy ul. 7 czerwca
1991 roku, naprzeciwko stadionu Wi−
sły. Hala ma mieć 7 tys. mkw. po−
wierzchni i służyć do organizacji kra−
jowych i międzynarodowych zawo−
dów sportowych. – Przede wszystkim
chcemy, aby rozgrywały się tam mecze
piłki ręcznej – zapowiada Prezydent.
– Ponadto będzie można tam grać
w siatkówkę, koszykówkę, halową pił−
kę nożną oraz odbywać zawody bok−
serskie. 

Hala będzie służyła także do organi−
zacji różnego rodzaju imprez arty−
stycznych, widowiskowych, konfe−
rencji, zjazdów i targów, np. chemicz−
nych. Planuje się jej wykorzystanie ja−
ko bazy dla zgrupowań i obozów
sportowych. Cały obiekt będzie dosto−
sowany do potrzeb osób niepełno−
sprawnych. 

Główna arena będzie miała wymia−
ry 45 x 25 metrów i minimum 15 me−
trów wysokości. Nad nią umieszczone
będą dwie tablice wyników oraz dwie
kolorowe tablice wideo. Widownia
pomieści przynajmniej 4−4,5 tys. wi−
dzów (miejsca siedzące) plus dodat−
kowe rozstawione na arenie, co da
w sumie 6 tys. Na widowni przewidy−
wane jest powstanie 12 lóż z przezna−
czeniem na wynajem oraz jednej loży
dla VIP−ów. Będą one za przeszkloną,
rozsuwaną ścianką. 

Na widowni będzie 100 miejsc
przeznaczonych dla mediów, w tym
12 dwuosobowych stanowisk komen−

tatorskich wyposażonych w zasilanie
(obraz, dźwięk, sieć komputerowa, in−
ternet i telefon). Na zapleczu stano−
wisk prasowych znajdzie się sala kon−
ferencyjno−bankietowa z możliwością
jej podziału na trzy sale: pracy me−
diów, pierwszego wywiadu oraz ban−
kietową. W hali nie zabraknie także
kabiny spikera, nagłośnieniowca
(akustyka) oraz pomieszczenia dla
służb bezpieczeństwa.

Będą też szatnie dla 40 proc. wi−
dzów, sanitariaty oraz lokal gastrono−
miczny dla minimum 100 osób. Nie
zabraknie zaplecza dla sportowców
wraz z gabinetami odnowy biologicz−
nej, siłownią, pokojami trenerów i sę−
dziów, pokojem obsługi medycznej.
Dla artystów będą garderoby.

Tuż przy obiekcie powstanie inter−
nat sportowy (10 pokoi jednoosobo−
wych i 25 dwuosobowych). Tam też
będzie recepcja i sala śniadaniowa
z zapleczem, mogąca również pełnić
rolę świetlicy i salki konferencyjnej.
Miasto zaplanowało również budowę
basenu. 

Termin zakończenia inwestycji
określono na 31 marca 2008 roku.
Oferty można składać do 23 stycznia
2006 roku w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3, stano−
wisko nr 8. O wyborze firmy zdecydu−
je cena – 60 proc. oraz walory este−
tyczne, innowacyjność i funkcjonal−
ność rozwiązań projektowych – 40
proc. Małgorzata Domańska

Miasto poszukuje firmy, która opracuje dokumentację projekto−
wo−kosztorysową i wybuduje halę sportowo−widowiskową 

Sport, rekreacja
i koncerty

Radni wyrazili zgodę na adaptację
części domu parafialnego na osiedlu
Radziwie na potrzeby Miejskiego
Przedszkola Nr 13.

Placówka musi być przeniesiona
z ul. Kolejowej 6 ze względu na natę−
żony ruch drogowy, gdyż przedszkole
znajduje się tuż przy rondzie i zjeź−
dzie z mostu. Istnieje tam bezpośred−
nie zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
gdyż dochodzi tam do wypadków
z udziałem samochodów ciężaro−
wych, które uszkodziły już części
ogrodu przedszkolnego.

Obecnie do placówki uczęszcza 75
dzieci, przebywających w czterech
oddziałach.

Parafia pw. św. Benedykta zapro−
ponowała wynajęcie części pomiesz−
czeń w domu parafialnym przy ul.
Krakówka 2. Znajdą się tam 3−4 od−
działy dla ok. 70−90 dzieci. Do dys−
pozycji będzie półparter z salą tea−
tralną, parter i piętro – każde z od−
dzielnym zapleczem sanitarnym
– oraz piwnica. Całość ma 554 mkw.

Prawdopodobnie znajdzie się też tam
miejsce na ogród przedszkolny
o pow. do 5 tys. mkw. Będzie też par−
king dla samochodów osobowych,
z którego korzystać będą mogli ro−
dzice i personel.

W piwnicy znajdzie się tzw. ro−
zdzielnia posiłków, które byłyby
przygotowywane przez inne przed−
szkola lub szkoły. Na razie nie jest
potrzebna kuchnia, gdyż zbyt mało
dzieci jada posiłki na miejscu.

Pomieszczenia wskazane przez pa−
rafię wymagają adaptacji na potrzeby
placówki. Według szacunków może
ona kosztować ok. 325 tys. zł, a wy−
posażenie ogródka w sprzęt – ok. 24
tys. zł.

Oddział Oświaty Urzędu Miasta
myśli o współpracy z parafią w zakre−
sie organizacji zajęć hipoterapii dla
dzieci z różnymi niepełnosprawno−
ściami oraz problemami emocjonal−
no−społecznymi, uczęszczających do
innych samorządowych przedszkoli,
także integracyjnych. (m.d.)

Lepsza placówka
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Ponad dwa miesiące trwały prace
przy budynkach przy ul. Padlewskie−
go 17a i 17b. W blokach należących
do miasta przeprowadzono termomo−
dernizację. Budynki zostały docie−
plone w systemie BOLIX (jednym
z najlepszych w Polsce). Ściany zy−
skały nowe żółto−szare tynki. Wy−
mieniono także kilkanaście starych
drewnianych okien na PCV. Pozosta−
łe okna zostały wymienione już
wcześniej. Robotnicy z firmy Edbud

wykonali również obróbki blachar−
skie, np. wymieniono wszystkie ryn−
ny. W bloku przy Padlewskiego 17a
zamontowano także nowe drzwi wej−
ściowe. Wszystkie prace kosztowały
ok. 93 tys. zł.

Do końca roku Urząd Miasta zakoń−
czył także wymianę okien w blokach na
tzw. „słodkich ulicach”. W budynkach
m.in. przy ul. Jaśminowej, Bartniczej,
Pszczelej wymieniono ponad 200 sztuk
okien za prawie 200 tys. zł. (m.d.)

Tynki i okna

Nowy obiekt zlokalizowano po północ−
no−wschodniej stronie istniejącego budyn−
ku szkolnego, częściowo na terenie obec−
nego boiska. Pomiędzy budynkami pow−
stanie łącznik, z którego możliwe będzie
przejście na każdą z trzech kondygnacji.
W łączniku zaplanowano wejście główne
do szkoły oraz windę, która umożliwi do−
tarcie osobom niepełnosprawnym na
wszystkie poziomy obu budynków. 

Na parterze powstającego obiektu znaj−
dzie się kancelaria, gabinet dyrektora, po−
kój administracyjny, szatnie dla uczniów
i klasopracownia. Hol poprowadzi do sa−
li sportowej o wymiarach płyty boiska
17x30 m i wysokości min. 7 m oraz wi−
downi na galerii – antresoli dla ok. 110

widzów. Zaplanowano również przebie−
ralnię z prysznicami dla ćwiczących, po−
kój nauczycieli wf z łazienką i magazyn
na sprzęt sportowy. Na pierwszym pię−
trze przewidziano dwie klasopracownie
i salę do zajęć rehabilitacyjnych z zaple−
czem. Na drugim piętrze oprócz dwóch
klasopracowni znajdzie się również bib−
lioteka wraz z czytelnią. 

Prace potrwają do 25 listopada 2006 r.
Kosztować będą 2 mln 800 tys. zł. Zatem
jesienią przyszłego roku podopieczni
Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wycho−
wawczego otrzymają do swojej dyspozy−
cji dodatkowo ponad 1600 mkw.

Cały obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. mk

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno−Wychowawczym nr 2 (ul.
Lasockiego 14) rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej wraz
z pomieszczeniami szkolnymi

Rośnie sala

Do 16 stycznia firmy mają czas na
składanie ofert na przebudowę odcin−
ka ulicy Gościniec od cmentarza do ul.
Grabówka.

Zwycięzca przetargu będzie musiał
wykonać: nawierzchnię ulicy wraz
z chodnikami i wjazdami do posesji,
zatokę autobusową, oświetlenie ulicy.
Do zadań firmy będzie należało rów−
nież wykonanie kanalizacji deszczo−
wej, przebudowanie wodociągu i gazo−
ciągu na odcinkach kolidujących z na−
wierzchnią, wykonanie oznakowania
ulicy oraz niezbędnych prac przygoto−
wawczych związanych z usunięciem

drzew i zabezpieczeniem przed hała−
sem budynku położonego zbyt blisko
ulicy. Wszystko to powstanie na odcin−
ku 700 metrów i ma na celu poprawę
zarówno parametrów technicznych dro−
gi oraz bezpieczeństwa pieszych i ro−
werzystów.

Termin realizacji zadania określono
na 30 sierpnia 2006 roku. Wykonawca
będzie musiał udzielić trzyletniej gwa−
rancji na wykonane roboty. Oferty na−
leży składać do 16 stycznia w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul.
Zduńska 3. O wyborze firmy zadecydu−
je zaproponowana przez nią cena. 

Przypomnijmy, że prace przy pier−
wszym etapie – od ul. Mazura do cmenta−
rza zakończyły się w 2004 roku. (m.d.)

Gościniec cd.
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Ponad setka dzieci
wzięła udział w konkursie
pn. „Bezpieczna droga”.
Imprezę zorganizowały
sekcje: prewencji oraz ru−
chu drogowego płockiej
policji. Najmłodsze dzieci
uczyły i bawiły się
w przedszkolu nr 8, a tro−
chę starsi – uczniowie klas
pierwszych – w Szkole
Podstawowej nr 21. 

Konkurs stanowił inte−
gralną część akcji prowa−
dzonej we wrześniu i paź−
dzierniku pn. „Bezpieczna
droga do szkoły (przed−
szkola)”. Poprzez zabawę policjanci przekazywali maluchom zasady bezpiecz−
nego zachowania się na drogach, omawiali niebezpieczeństwa czyhające
w drodze do szkoły lub przedszkola oraz uczyli jak zachowywać się w trud−
nych sytuacjach. 

W przedszkolu w zabawie wzięły udział dzieci z piętnastu płockich placówek
oraz jednej z Łącka. W szkole pięcioosobowe zespoły z dwunastu szkół podsta−
wowych z miasta ścigały się na hulajnodze i deskorolce po torze przeszkód. Po−
nadto dzieciaki brały udział w różnych konkursach z wiedzy o bezpieczeństwie. 

Na zwycięzców czekały nagrody, m.in. kaski i lampki rowerowe, piłki,
piórniki, zestawy plastyczne oraz misie – policjanci. Wszystkie dzieciaki
otrzymały elementy odblaskowe. (m.d.)

Bezpieczne maluchy

Ostatnio w mediach głośno było
o tym, iż strażnicy miejscy nie mogą
używać foto− lub wideoradarów. Poja−
wiło się więc pytanie: czy płocka Straż
Miejska legalnie używa urządzenia re−
jestrującego przekroczenia prędkości?

– Reguluje to rozporządzenie Mini−
stra Spraw Wewnętrznych i Admini−
stracji w sprawie kontroli ruchu drogo−
wego z 15 stycznia 2004 roku – wyjaś−
nia Jolanta Głowacka, rzecznik praso−
wy Straży Miejskiej. – Na jego podsta−
wie strażnicy gminni (miejscy) uzyskali
prawo do używania urządzeń samo−
czynnie rejestrujących przekroczenie
dozwolonej prędkości lub niestosowa−
nie się do wskazań sygnalizacji świet−
lnej. 

Istnieje jednak pewne „ale”. Otóż,
strażnicy mogą zarejestrować wykro−
czenie kierowcy, czyli czy przekroczył
dozwoloną prędkość lub czy np. przeje−
chał skrzyżowanie na czerwonym
świetle, ale nie mają prawa do wykony−
wania czynności z zakresu kontroli ru−

chu drogowego, czyli nie mogą np. za−
trzymać kierowcy, który popełnił takie
wykroczenie. 

– W przypadku używania fotoradaru
przez naszych funkcjonariuszy nie do−
chodzi do zatrzymania pojazdu, czyli
działamy zgodnie z przepisami – mówi
Jolanta Głowacka. – Bezprawne byłoby
na przykład, gdyby kierowca otrzymał
mandat z fotoradaru, gdy na zdjęciu za−
rejestrowane byłoby korzystanie przez
niego z pasa ruchu przeznaczonego dla
określonego rodzaju pojazdów, np. au−
tobusów. 

Podsumowując: jeśli Straż Miejska
zarejestruje, że przekroczyłeś prędkość
lub nie zastosowałeś się do sygnalizacji
świetlnej, musisz zapłacić mandat.
W innym przypadku strażnicy nie mają
prawa cię ukarać. 

Przypomnijmy także, że fotoradar za−
kupiony przez płocką Straż posiada
świadectwo legalizacji do pracy w tere−
nie wystawione przez Okręgowy Urząd
Miar i Wag w Warszawie. (m.d.)

Legalnie czy nie?

* Ochroniarze ze sklepu przy ul. Wyszo−
grodzkiej zatrzymali na kradzieży 25−
letniego płocczanina. Po wezwaniu
policji i kontroli osobistej znaleziono
przy nim śladowe ilości marihuany
oraz szklaną fifkę z czarnym osadem.
W związku z tym funkcjonariusze po−
stanowili przeszukać również jego
mieszkanie. Znaleźli tam 12 fifek
oraz siedem torebek ze śladowymi
ilościami marihuany. Mężczyzna tra−
fił do aresztu. 

* W Auchanie zatrzymano dwie 26−let−
nie kobiety, które odklejały kody kre−
skowe z droższych towarów i na ich
miejsce przyklejały kody z tańszych
towarów, po czym szły do kasy. Stra−
ty oszacowano na 379 zł. 

* Do aresztu trafił 21−letni płocczanin,
który ze sklepu przy ul. Przemysłowej
wyniósł, po odpięciu klipsów zabez−
pieczających, trzy bluzy. 

* Do szpitala trafił płocczanin z ul.
Kwiatka, który został dotkliwie pobi−
ty przez trzech swoich kolegów, pod−
czas imprezy we własnym domu.
Mężczyźni skradli z mieszkania 0,5
litra wódki. W wyniku działań poli−
cjantów sprawcy zostali zatrzymani. 

* W kwiaciarni przy ul. Kościuszki
sprawca wybił szybę kawałkiem pły−
ty betonowej i zniszczył kwiaty. 

* Przy ul. Traugutta policjanci zatrzyma−
li mężczyznę, który kradł kołpaki sa−
mochodowe. Sprawca miał przy sobie
sześć kompletów kołpaków od opla,
citroena i skody. 

* Na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego
i Słowackiego kierująca Renault
Clio potrąciła na przejściu dla pie−
szych dwie kobiety. Poszkodowane
z obrażeniami ciała trafiły do szpi−
tala. 

* Ze sklepu przy ul. Dworcowej złodziej,
wykorzystując nieuwagę sprzedawcy,
skradł telewizor plazmowy o wartości
1,6 tys. zł. 

* Złodzieje zerwali z ramienia kobiety
torebkę. Do zdarzenia doszło przy ul.
Powstańców Styczniowych a straty
oszacowano na 430 zł. 

* Złodziej, wykorzystując nieuwagę
sprzedawcy, odciął kabel od monitora
LCD i spokojnie wyszedł ze sprzę−
tem. Do zdarzenia doszło w sklepie
przy ul. Rembielińskiego. Straty
– 900 zł. 

* Z mieszkania przy ul. Monte Casino
zginęła srebrna biżuteria oraz odtwa−
rzacz DVD.

* Z Opla Omegi, zaparkowanego przy ul.
Nowy Rynek złodzieje zabrali radio−
odtwarzacz o wartości 500 zł. 

* Policjanci zatrzymali płockiego ad−
wokata, który w nocy na al. Piłsud−
skiego prowadził po pijanemu sa−
mochód. 

* W jednym z bloków przy ul. Jesiennej
dwóch nieznanych sprawców napa−
dło listonosza. Zamaskowani na−
pastnicy przewrócili doręczyciela na
ziemię, potem zabrali mu saszetkę
z pieniędzmi i uciekli. Listonoszowi,
na szczęście, nie stało się nic poważ−
niejszego. 

* Na przejściu dla pieszych przy ul. Chopi−
na kierowca Nissana Sunny potrącił ko−
bietę, która z obrażeniami ciała trafiła
do szpitala. Mężczyzna miał ok. 1 pro−
mila alkoholu w wydychanym powie−
trzu i został zatrzymany przez policję.

* Kierowca cysterny podczas cofania
przygniótł do stojącego Fiata Sieny
22−letniego płocczanina, który trafił
do szpitala. Do zdarzenia doszło przy
ul. Targowej. (m.d.)

Kronika policyjna

JA
N

U
SZ

 K
U

K
L

E
W

IC
Z

Poszukiwani
Komenda Miejska Policji w Płocku poszukuje Jacka Rogowskiego, 

s. Wita i Janiny, urodzonego 3 kwietnia 1974 r., zam. w Płocku przy 
ul. Mickiewicza 23/46. Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym za
dokonanie rozboju. Jeśli ktokolwiek wie, gdzie obecnie przebywa męż−
czyzna, proszony jest o kontakt telefoniczny: 024 266 15 66 lub 997.

Natomiast, komisariat policji w Gąbinie poszukuje Janusza Kopcia,
s. Tadeusza, ur. 23 lutego 1962 r., zam. w Gąbinie przy ul. Kilińskie−
go 22. Mężczyzna ma ok. 176 cm wzrostu, blond włosy, oczy niebie−
skie. Jest szczupłej budowy ciała. Wszelkie informacje na temat miej−
sca pobytu poszukiwanego listem gończym należy kierować pod nu−
mer tel. 024 277 10 07 lub 997.

Anonimowość zapewniona. 

Płoccy policjanci wypowiedzieli
wojnę pijanym rowerzystom. – Często
poruszają się oni nieoświetlonymi poja−
zdami, co stanowi zagrożenie przede
wszystkim dla nich samych – mówi Ma−
riusz Gierula, rzecznik prasowy policji.
– Podczas zderzenia z samochodem
mają niewielkie szanse na przeżycie. 

Rowerzyści nie mogą liczyć na po−
błażliwość policji. Tylko przez jeden
weekend funkcjonariusze zatrzymali aż
sześciu nietrzeźwych cyklistów. – Kie−
rowanie rowerem pod wpływem alko−

holu jest przestępstwem – przypomina
Mariusz Gierula. – Grozi za to kara do
jednego roku pozbawienia wolności
oraz utrata prawa jazdy na wszystkie
posiadane kategorie.

Rowerzyści powinni także pamiętać,
że ich pojazd musi być dobrze oświet−
lony. Jeśli tak nie będzie, zapłacą 50−
złotowy mandat. Wskazane jest także,
aby kierowca jednośladu był dobrze wi−
doczny podczas jazdy, mając na swoim
ubraniu elementy odblaskowe lub
– przynajmniej – jasne. (m.d.)

Stop dla rowerzystów
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Beata Olszewska, Marcin Grabowski (przez 3 lata wolontariusz, a od sierpnia do grud−
nia 2005 r. stażysta w CW), Marzenna Kalaszczyńska – Kikiewicz

Już po raz drugi miasto podziękowało
płockim wolontariuszom organizując
dla nich bal. W piątek, 25 listopada w sa−
li bankietowej „Pan Tadeusz” bawiło się
90 wolontariuszy z osobami towarzyszą−
cymi. – Jesteście perłami tego miasta –
mówił prezydent Mirosław Milewski,
który podziękował wolontariuszom za
niesienie bezinteresownej pomocy
wszystkim potrzebującym. Z uznaniem
mówił również o Beacie Olszewskiej,
kierującej od blisko trzech lat Centrum
Wolontariatu w Płocku, która odchodzi
na kilkumiesięczny urlop macierzyński.
Podziękowania złożyła również Marze−
nna Kalaszczyńska – Kikiewicz, Rzecz−
nik Osób Niepełnosprawnych i prezes
stowarzyszenia „Silni razem”.

– Dziękuję, że jesteście, bo to dzięki
wam istnieje Centrum Wolontariatu. To
jest czas pożegnania się z wami i już
wiem, że będę bardzo tęskniła – mówi−
ła wzruszona. Po tych słowach nastąpi−
ły burzliwe oklaski i chóralne „Sto lat”
na stojąco. 

Tradycją balu jest wybór Wolonta−
riusza Roku. Została nim Anna Chyła
w CW praktycznie od 4 lat. – Zawsze
wszędzie jej pełno. W każdej akcji bie−
rze udział. Można na niej polegać.
Niezwykle odpowiedzialna i dobra
osoba – mówi Olszewska. Pomagała
przy akcjach i imprezach płockiego
DPS−u, Stowarzyszenia „Silni Ra−
zem” i „Kolory Życia” oraz akcji
„Chleb”. Opiekuje się też osobami
niepełnosprawnymi w ich domach,
m.in. 23−letnim Piotrkiem po wypad−
ku samochodowym. 

Na cztery miesiące, od 1 stycznia
2006 roku, Beatę Olszewską zastąpi
Adam Kaźmierczyk, dotychczas staży−
sta w Urzędzie Miasta, który pracował
jako wolontariusz przy obsłudze festi−
walów muzyki elektronicznej w Płoc−
ku. Przypominamy, że Centrum Wo−
lontariatu mieści się w Miejskim Cen−
trum Rozwiązywania Problemów Spo−
łecznych przy ul. Misjonarskiej 22, tel.
366 76 36. (rł)

To był bal...

Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
dzieciom” w Płocku, 7 grudnia, w Do−
mu Darmstadt, zorganizowało spotka−
nie dla placówek opiekuńczych i osób
potrzebujących pomocy.

Stanisław Lewandowski – prezes Sto−
warzyszenia, na ręce opiekunów szkół
i placówek przekazał dary. Zespół Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
otrzymał słodycze i farbę do malowania
ścian. Ośrodkowi Opiekuńczo – Wycho−
wawczemu przy ul. Mościckiego, SP Nr
23 i Przedszkolu Nr 4 przekazano kom−
putery. Zarządowi Miejskiemu Świetlicy
słodycze i miód wręczył Regionalny
Związek Pszczelarski.

Dziecku choremu na głuchotę z Jele−
niej Góry przekazano 1000 zł i 5 blu−
zek, zaś trzyosobowe rodzeństwo
z Płocka, chore na cukrzycę, otrzymało
pompy insulinowe.

Łączną wartość darów szacuje się na
55 tys. zł.

W drugiej części spotkania Zofia
Kapturowska i Marian Choczyński –
przedstawiciele Związku Nauczyciel−
stwa Polskiego wręczali medale ZNP
za pracę na rzecz dzieci potrzebujących
pomocy. Przyznano je: Małgorzacie
Struzik, Stanisławowi Lewandowskie−
mu, Robertowi Raczkowskiemu i Ry−
szardowi Kijanowskiemu. E.U.

Pomoc dzieciom

W Domu Pomo−
cy Społecznej
„ P r z y j a z n y c h
Serc” przy ul.
Krótkiej, 6 grud−
nia miało miejsce,
otwarcie dwóch
pokoi terapeutycz−
no−usamodzielnia−
jących, połączone
z imprezą mikołaj−
kową dla miesz−
kańców DPS.

Zobaczyć moż−
na było występ
zespołu DPS
„Rozśpiewane Serca”. Wśród człon−
ków zespołu były 3 osoby, którym
Piotr Ostrowicki – dyrektor DPS wrę−
czył klucze do nowych pokoi.

Radość mieszkańców wzbudził
również występ zespołu emerytów
i rencistów „Układ Koleżeński” oraz
spotkanie z Mikołajem i aktorami
z Teatru Dramatycznego.

Pokoje usamodzielniające zostały
utworzone z myślą o niepełnospraw−
nych i chorych mieszkańcach DPS. 
– Wszelkie działania zmierzające do
usamodzielnienia się mieszkańca win−
ny być realizowane w warunkach
możliwie najbardziej zbliżonych do
naturalnych – powiedział Piotr Ostro−
wicki.

Usamodzielnienie jest procesem
wprowadzającym mieszkańca DPS do
podjęcia samodzielnego życia, który
w głównej mierze polega na udziela−
niu pomocy nabywaniu i rozwijaniu

umiejętności ra−
dzenia sobie
z codziennymi
o b o w i ą z k a m i .
Proces ten oparty
będzie na indy−
widualnych pro−
gramach i reali−
zowany w formie
s p e c j a l i s t y c z −
nych treningów
(m.in.: budżeto−
wego, umiejętno−
ści interpersonal−
nych, kulinarne−
go, higieniczne−

go, praktycznego, technicznego, far−
makologicznego, przygotowania do
pracy zawodowej) oraz innych form
wsparcia.

Czas pobytu mieszkańca w pokoju
usamodzielniającym wynosić będzie
18 miesięcy, z możliwością jego
przedłużenia. Każda osoba usamo−
dzielniająca się ma swojego opieku−
na.

W celu sprawnego prowadzenia
procesu usamodzielnienia dodatkowo
powołany został zespół, który będzie
planował, realizował i koordynował
działania mieszkańca.

Obydwa pokoje mają po 12 mkw.,
są w kompleksie całego domu, lecz
z zewnątrz prowadzi do nich oddziel−
ne wejście. W pokojach do dyspozy−
cji jest telewizor, regał, stół z krzesła−
mi. W łazience pralka, w kuchni – lo−
dówka i kuchnia elektryczna.

E. Urbańska

Dwa nowe pokoje w DPS

To była aukcja nad
aukcje. Posłowie, sa−
morządowcy, przed−
stawiciele firm i płoc−
czanie na rzecz Stowa−
rzyszenia Pomocy
Dzieciom Niepełno−
sprawnym i Ich Ro−
dzinom „Silni Razem”
wpłacili 16 tys. 850 zł.
Do wylicytowania by−
ło 12 przedmiotów:
obrazy, ikony, rzeźba,
a nawet godzinna
przejażdżka po Płocku
zabytkowym Daimle−
rem 420 DS. 

Największym zain−
teresowaniem cieszył
się obraz niepełno−
sprawnej, malującej
ustami i stopą
Agnieszki Sapińskiej
„Maki” (zdjęcie
górne). Uzyskał on
cenę aż 6 tys. zł. Za
2,3 tys. zł sprzedano
akwarelę „Płock
– wieża zegarowa”
Leszka Wąsika. Kopia XVII−wiecznej
ikony (zdjęcie dolne) poszła za 1,4 tys.
zł. Taką samą cenę zapłacono za obraz
Stanisława Staniewskiego.

Pieniądze z licyta−
cji oraz z koncertu
Krzysztofa Kiljań−
skiego, który odbył
się tuż po aukcji,
przeznaczone zostaną
dla osób niepełno−
sprawnych. 

Adam, student poli−
tologii Szkoły Wyż−
szej im. Pawła Włod−
kowica, potrzebuje 17
tys. zł na specjalną
windę. Mieszka w blo−
ku na I piętrze i do tej
pory nie mógł swo−
bodnie wychodzić
z domu. Sprzęt kosz−
tuje dużo więcej, ale
reszta pochodzić bę−
dzie ze środków Pań−
stwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Piotrek, student po−
litechniki, uprawia
czynnie sport. Co trzy
lata musi wymieniać
protezę, która się zu−

żywa. Kosztuje ona ok. 7 tys. zł. 
Z zebranych pieniędzy zostanie rów−

nież zakupiony opał dla najuboższych
płockich rodzin. (m.d.)

Maki, ikony i Kiljański
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Otworzyć! Milicja!

Te dramatyczne wydarzenia nie omi−
nęły również Płocka. W przededniu
wprowadzenia stanu wojennego w na−
szym mieście – tak jak w całym kraju –
atmosfera była dosyć napięta. 12 grud−
nia rano w sali kinowej Mazowieckich
Zakładów Rafineryjnych i Petroche−
micznych rozpoczęła obrady II tura
Walnego Zebrania Delegatów Regionu
Płockiego NSZZ „Solidarność”. W po−
rządku dziennym były wybory nowych
władz oraz dyskusja programowa.
Obrady się przeciągały, do północy
zdołano zaledwie wybrać nowe władze
z dotychczasowym przewodniczącym –
Wojciechem Wiścickim na czele. Oko−
ło północy delegaci rozjechali się do
domów z zamiarem kontynuowania
obrad następnego dnia. Wprawdzie ich
uwagę zwrócił większy niż zwykle ruch
pojazdów milicyjnych, jednak nie przy−
puszczali, że może to być zapowiedź
stanu wojennego.

Wkrótce zaczęły się pierwsze aresz−
towania. Scenariusz zwykle był taki
sam: milicjanci i SB−cy wkraczali do
akcji po północy, zabierając internowa−
nego najczęściej z domu. Odmowa
otwarcia drzwi kończyła się ich wyła−
maniem. W relacji inż. Jana Kowal−
czewskiego, w 1981 r. członka prezy−
dium Zarządu Regionu wyglądało to
następująco: „Nie zdążyłem jeszcze zas−
nąć, gdy rozległ się dzwonek. Sądząc,
że to może ktoś z przyjaciół ma jakąś
ważną sprawę, otworzyłem nawet nie
pytając. Było ich czterech: dwóch
w mundurach MO, dwóch z bezpieki.
Zauważyłem, że mieli łomy do wyważa−
nia drzwi. Cywil, dowodzący tym od−
działem poinformował mnie, że od go−
dziny mamy właśnie stan wojenny. Po−
traktowałem to jak kiepski żart, ale on
wyjął dokument noszący datę 13 grud−
nia i podpisany przez komendanta wo−
jewódzkiego MO, z którego wynikało,
że jestem internowany. Jako powód po−
dano, że swoją działalnością mógłbym
doprowadzić do zorganizowanych wy−
stąpień antypaństwowych. Zacząłem się
ubierać. Żona pakowała mi do torby
ręcznik, mydło, zapasową bieliznę, na
wierzch piżamę, którą właśnie zdjąłem.
Była przerażona”.

Z kolei nauczyciel „Jagiellonki”, czło−
nek Zarządu Regionu Edward Widuta
tak wspominał moment aresztowania:
„[...] przeraźliwy dzwonek postawił
mnie na nogi. Na moje pytanie: – Kto? –
usłyszałem:– Otworzyć! Milicja! W zde−
nerwowaniu i w gniewie zacząłem gło−

sem podniesionym zarzucać „władzy”
stosowanie metod NKWD. Jednocześnie
dodałem, że otworzę, ale dopiero rano
[...] Milicjanci coraz natarczywiej żąda−
li otwarcia drzwi. Kiedy przystąpili do
wyłamywania, otworzyłem. [...] Wręczo−
no mi nakaz aresztowania, z którego do−
wiedziałem się o miejscu deportowania.
Wypiłem szklankę mocnej herbaty i po−
żegnałem się z rodziną”.

W ten sposób aresztowano prawie ca−
łe kierownictwo płockiej „Solidarno−
ści” z Wojciechem Wiścickim na czele. 

Aresztowanych przewieziono do Ko−
mendy Wojewódzkiej MO, skąd samo−

chodami transportowano do obozu dla
internowanych w Mielęcinie koło Wło−
cławka.

Wśród internowanych była członkini
prezydium Komisji Krajowej Związku,
lekarz płockiego szpitala wojewódzkie−
go Grażyna Przybylska – Wendt.
Aresztowana została w gdańskim hote−
lu, po zakończeniu obrad Komisji Kra−
jowej i przewieziona do Pruszcza
Gdańskiego. Stopniowo budynek ko−
mendy milicji w Pruszczu Gdańskim
zapełniał się liderami „Solidarności”.
Byli tam m.in. Janusz Onyszkiewicz,
Jacek Kuroń, Jan Rulewski, Maciej
Jankowski, Henryk Wujec, Seweryn Ja−
worski i inni. 13 grudnia 1981 r. w po−
łudnie zaczęła się swoista „podróż”
Grażyny Przybylskiej – Wendt po za−
kładach karnych i miejscach internowa−
nia. Więziona była w Strzebielinku,
Gdańsku, Fordonie, Gołdapi i Darłów−
ku. Tymczasem w Płocku, działacze
pozostali na wolności próbowali podjąć
jakąś akcję protestacyjną. 

Tłum zomowców

Strajk w największym płockim zakła−
dzie pracy rozpoczął się w poniedziałek
14 grudnia 1981 r. Pracownicy zebrali się
w hali centralnych warsztatów. Po przy−
byciu dyrektora zakładu i komisarza woj−
skowego zażądali zwolnienia internowa−
nych przywódców Związku. Wobec

oczywistej odmowy, uczestnicy zebrania
podjęli strajk okupacyjny. Około godz.
19 przeszli do innej hali, gdzie zgroma−
dziło się ok. 1500 robotników. 

W tej sytuacji władze zaczęły przy−
gotowywać się do rozbicia strajku. Po−
za miejscowymi siłami ZOMO ścią−
gnięto batalion wojska z Bydgoszczy,
wyposażony w samochody pancerne,
popularne wtedy skoty. Nad ranem 15
grudnia siły milicyjno – wojskowe
przystąpiły do działania. Jak wspomi−
nał pracownik MZRiP, aktywny uczest−
nik strajku, Jerzy Tokarczyk „około go−
dziny 4 większość z nas zebrana była na

głównej hali warsztatu, gdy w pewnym
momencie olbrzymie metalowe drzwi
wejściowe wyleciały z zawiasów. Na
hali stanął skot. 

Wszyscy cofnęliśmy się, jeżeli można
to było zrobić. [...] Ktoś zaintonował
hymn narodowy. „Jeszcze Polska nie
zginęła, póki my żyjemy...” poleciało
w ciszy po hali. Za chwilę wyważono
drugie boczne drzwi. Drzwiami tymi
wtargnął tłum zomowców w hełmach,
z tarczami, pałkami. Zaczęli rozstawiać
się szpalerem po obu stronach od wej−
ścia, cały czas robiąc olbrzymi hałas,
waląc w tarcze pałkami i w ten sposób
zmuszając nas do opuszczenia pomiesz−
czeń warsztatowych”.

Przed halą czekały już autobusy, któ−
rymi wywieziono strajkujących poza te−
ren zakładu. Część – na teren więzienia,
a resztę – chyba z braku miejsca – dowie−
ziono do mostu i tam wypuszczono.

Drugim ogniskiem oporu na terenie
Petrochemii był Ośrodek Badawczo− 
−Rozwojowy, gdzie większość pracow−
ników opowiedziała się za przystąpie−
niem do strajku. Około 60 osób pozo−
stało na terenie OBR. Niekwestionowa−
ną przywódczynią strajku była wice−
przewodnicząca Komisji Zakładowej
w OBR inż. Anna Węglińska. 

Po spacyfikowaniu głównego punktu
oporu na terenie Petrochemii przyszła
kolej na OBR. Przed godziną 6 rano 

kolumna ZOMO ze skotem na czele
podjechała pod budynek. Kierujący ak−
cją wezwał strajkujących do wyjścia.
Wobec braku możliwości oporu,
uczestnicy strajku opuścili budynek. 

14 grudnia akcję protestacyjną podjął
przewodniczący Komisji Zakładowej
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
dr Andrzej Sosnowski. Tego dnia rano,
w przemówieniu emitowanym przez
szpitalny radiowęzeł, wskazywał na bez−
prawne wprowadzenie stanu wojennego.
Na pracownikach i chorych wywarło to
ogromne wrażenie. Wobec tej otwartej
deklaracji, potępiającej stan wojenny,

władze zareagowały niemal natychmiast.
Zanim przemówienie dobiegło końca, do
szpitala przyjechało trzech uzbrojonych
wojskowych z decyzją o internowaniu
dr. A. Sosnowskiego. 

Po trzech dniach do szpitala przyje−
chał komisarz wojskowy z decyzjami
zwolnienia solidarnościowych dyrekto−
rów – dr Elżbiety Matlachowskiej – Ci−
skiej i dr. Marka Świtalskiego. 

Odwołani zostali również inni płoccy
dyrektorzy: dyrektor Petrochemii – Sta−
nisław Wawak, dyrektor Petrobudowy –
Bronisław Cieślak, dyrektor Fabryki
Maszyn Żniwnych – dr inż. Wacław
Wojciechowski, prezes Sądu Woje−
wódzkiego – sędzia Danuta Sandomier−
ska, dyrektor ZOO – Tadeusz Taworski.

Cela – niechlujna ubikacja 

Ogółem, według informacji zebra−
nych przez Barbarę Rydzewską z Mu−
zeum Mazowieckiego, w Płocku inter−
nowano 65 osób, w tym 3 kobiety (Ur−
szulę Ambroziewicz, Grażynę Przybyl−
ską – Wendt i Aleksandrę Pacałowską).
Niemal wszyscy internowani mężczyź−
ni trafili do Mielęcina. Warunki w ce−
lach były co najmniej spartańskie. Naj−
bardziej obrazowo przedstawił je chyba
E. Widuta: „Cela jest niczym innym,
jak niechlujną ubikacją. [...] Spłuczka
klozetowa nie działa. Sedes zapchany.
Kał pływa po powierzchni i śmierdzi.
Jednym słowem blok więzienny składa
się z korytarza i czterdziestu paru ubi−
kacji. Innych pomieszczeń nie ma”.

Stopniowo internowani oswajali się
z nową sytuacją. Aby zapełnić czas,
którego było w nadmiarze oraz nie za−
łamać się psychicznie, zaczęli organi−
zować swoiste życie więzienne. Na po−
rządku dziennym było śpiewanie pieśni
religijnych, patriotycznych i opozycyj−
nych z czasów wolności i powstałych
za kratami więzień. 

Członek prezydium Komisji Zakłado−
wej „Solidarności” w MZRiP i ekspert
Komisji Krajowej Jakub Chmielewski
wspominał, że po uzyskaniu informacji
o śmierci górników w kopalni „Wujek”
uczcili ich, nakładając prowizoryczne
czarne opaski, wykonane ze sznurowadeł
lub troków od kalesonów, zaczernionych
pastą do butów. Za karę naczelnik 

Relacje internowanych i aresztowanych 

Stan wojenny

Symboliczny pogrzeb zmarłego w Australii Wojciecha Wiścickiego – pierwszego
przewodniczącego Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, Płock, 3 marca 1985 r.

13 grudnia 1981 r. komunistycz−
ne władze Polski z gen. Woj−
ciechem Jaruzelskim na czele
zdecydowały się na wprowadze−
nie stanu wojennego. W ten
sposób gąsienicami czołgów
i milicyjnymi pałkami zniszczo−
ny został wolnościowy ruch spo−
łeczeństwa, uosabiany przez
„Solidarność”. Prawie cała czo−
łówka krajowych liderów oraz
liczni działacze regionalni i lo−
kalni zostali aresztowani i inter−
nowani. 
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więzienia pozbawił ich prawa do co−
dziennego 15−minutowego spaceru.

Pojawiły się pierwsze konspiracyjne
gazetki więzienne. Jakub Chmielewski
tak relacjonował swoją działalność
wydawniczą: „Pierwszą gazetkę –
ulotkę wydaliśmy ze Stanisławem Jani−
szem 15 albo 16 grudnia. Była to na−
miastka gazetki. A było to tak: zamiast
papieru toaletowego dawali nam gaze−
ty, dużo powiedziane, pocięte kawałki,
więc najpierw czytaliśmy, a później
wydzieraliśmy pasujące słowa i ukła−
daliśmy treść wywrotową. Później to
już był wysoki poziom techniczny, tusz

robiliśmy z pasty do butów, a matrycę
z foliowych toreb”.

20 grudnia 1981 r. rzecznik prasowy
rządu Jerzy Urban podał w komunika−
cie radiowym, że internowani przeby−
wają w domach wczasowych, mają za−
pewnione kontakty z rodzinami, gazety,
radio, telewizję, msze św. itp. Ponieważ
było to oczywiste kłamstwo uwięzieni
w Mielęcinie odpowiedzieli sponta−
nicznym łomotaniem pięściami
w drzwi. Strażnicy zareagowali demon−
stracją siły, ustawiając się na korytarzu
w szpalerze z pałkami w pełnej goto−
wości do akcji. Wydawało się, że lada
chwila otworzą cele i rozprawią się
z protestującymi, jednak poprzestali na
wywarciu nacisku psychicznego.

Po pewnym czasie powszechne stało
się rzeźbienie w drewnie, co znakomi−
cie pozwalało na przełamanie przygnę−
biającej bezczynności. Wymyślano
również różne dowcipy, aby zabawić
się kosztem strażników. Wiceprzewod−
niczący Komisji Zakładowej „S”
w FMŻ Jan Ignaczewski wspomina, jak
on i jego towarzysze niedoli z celi ubra−
li w strój żołnierza Armii Czerwonej
Tadeusza Zielińskiego, wykonując
„karabin z listewek, z koca czapkę
z czerwoną gwiazdą [...], taśmę naboi
z udartego pasa prześcieradła”. Tak
„umundurowany” T. Zieliński wyszedł
na spacer: „Na spacerze konsternacja.
Rozwścieczeni strażnicy łamią karabin,
zrywają czapkę i pas z prześcieradła
z wyrysowanymi nabojami. Kończy się
to raportem u komendanta Tretyna”.

Gorzej trafili aresztowani za organizo−
wanie strajku w Petrochemii. Należała
do nich – wspomniana już – inż. Anna
Węglińska. Po świętach Bożego Naro−
dzenia, które spędziła w więzieniu, odby−
ła się rozprawa w płockim Sądzie Woje−
wódzkim. Przewodnicząca składu sę−
dziowskiego Danuta Sandomierska do−
prowadziła do wydania chyba najłagod−
niejszego wyroku z możliwych: pół roku
więzienia, jednak prokurator Z. Kułak
wniósł rewizję do Sądu Najwyższego,
żądając 5 lat. Skończyło się na 1,5 roku.

Zawszone i brudne 

Tymczasem A. Węglińską z aresztu
w Płocku przewieziono do więzienia

w Łodzi. Jak czytamy w jej relacji „[...]
Więzienie przypominało obóz koncen−
tracyjny. Pamiętam pierwsze okropne
wrażenia, gdy przywieźli tam jakieś in−
ne więźniarki, zawszone i brudne, pier−
wszy kontakt z funkcjonariuszami, pier−
wsze zetknięcie się z łaźnią, to przebie−
ranie, popychanie, poszturchiwanie
i ten krzyk, ciągły krzyk, i ci klawisze...
Oni nie umieli mówić normalnie, oni
wrzeszczeli, wyłącznie wrzeszczeli.[...]

Zasypiając bałam się, że myszy
i szczury, których tam było pełno, będą
po mnie chodzić. Warunki były strasz−
ne. Trzymano nas w nieskanalizowa−

nych barakach, gdzie za ubikację służył
baniak stojący w rogu celi, a na osiem
osób przynosiło się dwa razy dziennie
po dwa wiadra wody, która musiała
wystarczyć do wszystkiego.”

Po niespełna 4 miesiącach od aresz−
towania, przed Wielkanocą, A. Węgliń−
ska dowiedziała się, że zamiast 6 mie−
sięcy więzienia czeka ją o rok więcej.
Jednak – jakby na pocieszenie – 25
kwietnia 1982 r. przeniesiono ją do For−
donu, gdzie był wydzielony oddział dla
więźniów politycznych i radykalnie
lepsze warunki: „w porównaniu z Ło−
dzią Fordon wyglądał jak sanatorium:
świeżutka, wybielona cela, materace
zamiast sienników, normalny kibelek,
bieżąca woda, nieco inni klawisze
i wreszcie ludzie, z którymi można było
rozmawiać na wszystkie tematy, także
te polityczne”.

W Fordonie inż. A. Węglińska prze−
bywała do zwolnienia 21 grudnia
1982 r.

Tymczasem internowanych w Mielę−
cienie stopniowo zwalniano, pier−
wszych już na święta Bożego Narodze−
nia w 1981 r. W sierpniu 1982 r. pozo−
stała już tylko niewielka grupa, wśród
nich 6 płocczan, uznanych za najgroź−
niejszych dla władzy, nie zwolniono,
ale przewieziono do nowego miejsca
internowania w Kwidzynie. Byli to: Ja−
kub Chmielewski, Jan Chmielewski,
Kazimierz Lubieniecki, Konrad Ły−
kowski, Andrzej Pacałowski i Woj−
ciech Wiścicki.

Warunki znacznie odbiegały od tych
znanych z Mielęcina. Jak wspominał
Jan Chmielewski „dla nas to był szok,
mieliśmy wrażenie, że przyjechaliśmy
do kurortu: parterowe baraki, kort teni−
sowy, zieleń – przyjemnie, tyle tylko, że
za murami. Cele przez cały dzień były
otwarte, można było grać w piłkę i tyl−
ko spać trzeba było w celi. Wreszcie
Urban miał trochę racji, gdy idzie
o standard ośrodków internowania”.

Jednak szybko się okazało, że ta sie−
lanka była pozorna. 14 sierpnia 1982 r.
komendant więzienia płk Juliusz Po−
błocki wstrzymał bez uprzedzenia
w ostatniej chwili widzenia z rodzina−
mi. Utworzony naprędce komitet prote−
stacyjny podjął rozmowy z naczelni−

kiem, ale nic nie wskórał. Wobec po−
wszechnego niezadowolenia i protestu
osadzonych, władze więzienne wpro−
wadziły do akcji oddział ZOMO, spro−
wadzony ze Sztumu. Zomowcy wspie−
rani przez armatki wodne zapędzili pro−
testujących do cel. 

Tutaj według słów Jana Chmielew−
skiego „[...] zaczęła się pacyfikacja.
Otwierali kolejno cele, wchodził od−
dział, przewracali wszystko do góry no−
gami, niszczyli sprzęty i tłukli nas, a jak
się ktoś przewrócił, to go kopali. Z tego
bicia w celi wyszedłem w miarę cało,
ale potem urządzili ścieżkę zdrowia.
Z cel wyprowadzali nas na świetlicę,
która znajdowała się na końcu koryta−
rza – przez całą jego długość, po obu
stronach stali ci stróże prawa, kazali
nam biec, a sami walili w nas tymi pa−
łami, gdzie popadło”.

Efekt był przerażający. Jak wspomi−
nał Konrad Łykowski kilkudziesięciu
pobitych „znalazło się w szpitalach
z połamanymi żebrami, łopatkami,
obojczykami, itp. Wielu innych, równie
dotkliwie pobitych, nie zabrano do szpi−
tala. Jęczeli w celach”. Częste były
urazy kręgosłupa i wstrząśnienia mó−
zgu.

Po tej brutalnej akcji ZOMO, inter−
nowani na znak protestu ogłosili gło−
dówkę, wnieśli sprawę do prokuratury,
co oczywiście nic nie dało, zawiadomi−
li Episkopat Polski, który ściągnął do
Kwidzyna lekarzy z Międzynarodowe−
go Czerwonego Krzyża. Sprawa stała
się głośna w kraju i za granicą.

Po internowaniu

W listopadzie 1982 r. osadzeni
w Kwidzynie zostali zwolnieni. Na
wolności próbowali wrócić do pracy,

jednocześnie włączając się w konspira−
cyjną działalność opozycyjną.

Wielką pomoc internowanym i ich
rodzinom okazywały władze kościelne
poprzez Komitet Charytatywny Episko−
patu Polski, który w Płocku zawiązał
się z inicjatywy kapelana „Solidarno−
ści” ks. Tadeusza Łebkowskiego. Koor−
dynatorem prac Komitetu został – po
swoim zwolnieniu z Mielęcina – Ry−
szard Ciarski, a do najaktywniejszych
jego współpracowniczek należały: Eli−
za Jadczak i Ewa Jaszczak. 

Znalazło się także kilku sprawiedli−
wych wśród prawników, który bronili
aresztowanych. Należał do nich Stefan
Cendrowski, który po wprowadzeniu
stanu wojennego zrzekł się stanowiska
sędziego w Sądzie Wojewódzkim
w Ostrołęce i wrócił do rodzinnego
Płocka. Tutaj – na prośbę Ewy Jaszczak
– włączył się do pomocy prawnej repre−
sjonowanym. Podobną działalność pro−
wadzili radcy prawni: Włodzimierz
Szafrański, Grzegorz Falkowski i Ma−
ria Żółtowska.

Za tę działalność opozycyjną w cza−
sie obowiązywania stanu wojennego
aresztowano 36 osób, w tym 8 kobiet.
Byli wśród nich Katarzyna Adamkow−
ska, Stefan Boczek, Anna Bodal, Jan
Ignaczewski, Eliza Jadczak, Jacek Pa−
włowicz, Grzegorz Rousseau, Tadeusz
Taworski i inni. 12 osób aresztowano
już po zniesieniu stanu wojennego,
wśród nich Remigiusza Bielewicza, Ja−
na Chmielewskiego, Ryszarda Ciar−
skiego, Elizę Jadczak, Teresę Piechoc−
ką, Dariusza Stolarskiego.

Stan wojenny formalnie odwołano
w lipcu 1983 r. i chociaż gen. W. Jaru−
zelskiemu udało się niemal zniszczyć
„Solidarność”, to po kilku latach prob−
lem wolności związkowej i politycznej
wrócił, co w połączeniu z fatalną sytua−
cją gospodarczą doprowadziło do upad−
ku systemu komunistycznego w Polsce.
Swój udział w tym mieli i płocczanie,
których działalność w skali kraju może
nie była zbyt widoczna, jednak należy
docenić ludzi, którzy ryzykowali swoje
życie, zdrowie, wolność, kariery zawo−
dowe dla wierności zasadom „Solidar−
ności”. 

oprac. Grzegorz GOŁĘBIEWSKI
Artykuł opracowano na podstawie

publikacji Barbary Rydzewskiej „...W
imię ocalenia narodowego... Relacje
o stanie wojennym w Płockiem”, wyd.
Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock
2001.

w Płocku 

Stanowisko
Rady Miasta Płocka 

z dnia 13 grudnia 2005 roku

Radni Rady Miasta Płocka obradujący na sesji w dniu 13 grudnia 2005 roku
w 24–tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego składają podziękowania oso−
bom, które w tym czasie ryzykowały swoim zdrowiem i życiem, broniąc pod−
stawowych zasad, prawd i wartości. 

Wyrażamy swój szacunek ludziom z wielkiego ruchu polskiej „Solidarności”,
którzy mieli wówczas odwagę sprzeciwu wobec totalitarnej władzy i za walkę o de−
mokratyczny ład w Ojczyźnie poddawani represjom: byli zatrzymywani, areszto−
wani, więzieni, internowani, skłaniani do opuszczania kraju i pozbawiani pracy. 

Postawa tych Polaków niech będzie dla nas przykładem i niech stanie się
wzorcem do naśladowania prawdziwego oddania Ojczyźnie. A pamięć o tych
wydarzeniach niech umocni wartości stanowiące podstawę fundamentu spo−
łecznego: prawdę, wolność i sprawiedliwość, co będzie świadectwem dojrzałej
troski o dobro naszej wspólnej Ojczyzny – Polski. 
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Państwo Piotrowscy (od lewej) i Warda na wspólnym zdjęciu z prezydentem Mirosławem
Milewskim i kierownikiem USC Elżbietą Wasilewską
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Sześć par ponownie stanęło na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się 30 li−
stopada w Urzędzie Stanu Cywilnego. 50−lecie pożycia małżeńskiego świętowali:
Irena i Stanisław Godleś, Antonina i Czesław Kijoch, Jadwiga i Maciej Kominiak,
Genowefa i Bolesław Kwiatkowscy oraz Stefania i Tadeusz Warda. Natomiast Te−
resa i Tadeusz Piotrowscy obchodzili 55. rocznicę ślubu. 

Prezydent Mirosław Milewski wręczył wszystkim parom medale „Za długolet−
nie pożycie małżeńskie” od Prezydenta RP, a chór Pueri Cantores Plocenses wy−
konał m.in. „Ave Maria” i „Yesterday”. (m.d.)

Wiele lat

Kwoty świadczeń emerytalno−rento−
wych nie muszą być wielkością stałą
i niezmienną. Zmiany w wysokości świad−
czeń mogą nastąpić m.in. w wyniku przeli−
czenia podstawy jej wymiaru w zależności
od tego, czy po przyznaniu emerytury lub
renty świadczeniobiorca pozostawał w za−
trudnieniu lub przedłoży dokumenty po−
twierdzające wysokość zarobków z innych
lat, niż przyjęte do wyliczenia podstawy.

Przeliczenie następuje według nowej
lub starej kwoty bazowej, w zależności od
tego, czy osoba zgłaszająca wniosek o po−
nowne ustalenie podstawy emerytury czy
renty wskazuje zarobki uzyskane (choćby
w części) po przyznaniu świadczenia lub
osiągnięte w całości przed ustaleniem pra−
wa do świadczenia. W pierwszym przy−
padku ZUS zastosuje nową, a w drugim
starą kwotę bazową.

Przyjrzyjmy się sytuacji w której istnie−
je możliwość przeliczenia podstawy wy−
miaru wg nowej kwoty bazowej (obowią−
zującej w dniu złożenia wniosku o przeli−
czenie). Z tej korzystnej możliwości prze−
liczenia skorzystać jednak mogą jedynie
osoby spełniające łącznie następujące wa−
runki: 1/ pozostawały w ubezpieczeniu po
przyznaniu świadczenia 2/ do przeliczenia

wskazały zarobki uzyskane w całości lub
części po przyznaniu świadczenia 3/ wno−
szą o obliczenie podstawy wymiaru eme−
rytury lub renty z 10 kolejnych lat wybra−
nych z ostatniego dwudziestolecia przed
zgłoszeniem wniosku lub z 20 dowolnych
lat z całego okresu ubezpieczenia 4/ legity−
mują się wyższym wskaźnikiem wysoko−
ści podstawy wymiaru z nowego okresu
w stosunku do wskaźnika wcześniej obli−
czonego. Stosując prawo korzyści ZUS
przeliczy świadczenie wg wyższego
wskaźnika wysokości podstawy od miesią−
ca złożenia wniosku.

Obok przeliczenia podstawy wymiaru
istnieje także możliwość doliczenia do do−
tychczasowego stażu pracy okresów za−
trudnienia do tej pory nie uwzględnionych,
np. doliczenie zatrudnienia po uzyskaniu
świadczenia lub na podstawie odnalezio−
nych dokumentów. 

W Płocku archiwum rotacyjne prowadzi
Karol Krawiec, ul. Łukasiewicza 14, tel.
262 78 33 lub 267 82 61. Część dokumen−
tów wystawić może też Składnica akt Kra−
jewscy w Kutnie ul. Grunwaldzka 1, tel.
355 16 95. 

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS)

ZUS informuje

Sprawdź emeryturę

Rada Mieszkańców Osiedla
„Dworcowa” aktywnie włącza się
w upiększanie osiedlowych uliczek
i blokowych balkonów. Latem zorga−
nizowała drugi konkurs na najładniej−
szy balkon, ogródek przyblokowy
i ogródek w domku jednorodzinnym.

W szranki stanęło kilkadziesiąt
osób, które w zielonym i kwitnącym
otoczeniu realizują swoje hobby. –
Mieszkamy na parterze przy Otoliń−
skiej i chcieliśmy poprawić sobie wi−
dok z okien – opowiada Teresa Miko−
łajczyk, która wraz z mężem Stanisła−
wem (na zdjęciu), zajęła I miejsce za
najładniejszy ogródek przyblokowy.
Ogródkiem zajęliśmy się dwa lata te−
mu, ale początkowo nie wyglądał
jeszcze pięknie. Zdobywaliśmy dopie−
ro doświadczenia, posadzony żywop−

łot usychał, bo upodobały go sobie
psy. Ale w tym roku było już znacznie
lepiej – mieliśmy kolorowo od wczes−
nej wiosny do pierwszych mrozów. 

Drugie miejsce w tej kategorii zaję−
ła Bogumiła Morawska, a trzecie –
Danuta Toboła (oba ogródki przy ul.
Chopina).

Po obejrzeniu i sfotografowaniu la−
tem przez członków Rady Mieszkań−
ców Osiedla kilkudziesięciu balko−
nów na osiedlu, konkursowe jury
orzekło, że najbardziej ukwiecony
jest balkon Teresy Pakieli z ul. Dwor−
cowej. Ale niewiele mu ustępują bal−
kony przyozdobione przez Romana
Popka i Danutę Waśniewską. Nato−
miast wśród ogródków urządzanych
przy domkach jednorodzinnych pal−
mę pierwszeństwa zdobył zieleniec
Haliny i Janusza Krzechowskich przy
ul. 11 Listopada. Drugie miejsce zajął
ogród Emilii i Zdzisława Machnic−
kich z ul. Reja, a trzecie E.i A. Kusiń−
skich z ul. Obrońców Płocka. Przyz−
nano też wyróżnienia: Grażynie Ga−
jos, Katarzynie i Dariuszowi Trusz−
czyńskim, Elżbiecie i Józefowi Li−
sowskim.

Laureaci konkursu 8 grudnia, na
uroczystości w świetlicy Zespołu
Szkół nr 2 przy ul. Chopina, otrzyma−
li dyplomy i piękne albumy roślin
ozdobnych, ufundowane przez Radę
Mieszkańców i Płocką Spółdzielnię
Mieszkaniową L−Wł. (j) 

Kronika osiedli

Osiedle w kwiatach

W niedzielę była jesienna mżawka. Sią−
piło. Mimo to, wybrałem się na południo−
wy spacer po Skarpie. Oczywiście, pod pa−
rasolem. Po 15 minutach z parasola za−
częły spadać pierwsze krople. Tyle trwało
utworzenie się warstewki wody na po−
wierzchni parasola. Niby nie dużo, ale oz−
nacza to natężenie mżawki 0,36 mm/godz.

Na Grodzkiej dachy odwadniane są
rynnami, odprowadzającymi wodę na uli−
cę. Odpływ opadów rynsztokami był wi−
doczny, co dobrze świadczy o szczelności
nowej nawierzchni chodników i jezdni.
Podobny widok zobaczyłem na dojeździe
do katedry i zamku; tam woda wyraźnie
płynęła po obu stronach jezdni do kratek
ściekowych.

Gorzej przedstawiały się utwardzone
chodniki wzdłuż Skarpy; już w przejściu
między zamkiem a ogrodzeniem siedziby
biskupów, na trasach świeżo położonych
kabli oświetleniowych w nowym asfalcie
powstały zapadliska, które wypełniła wo−
da. Także chodnik z płyt betonowych – od
zamku do sądów – nie ma odwodnienia.
Gorzej, że ma wyraźne zaklęśnięcie
wzdłuż osi – może to być symptomem pow−
stawania kolejnego osuwiska.

Chodnik i schodki na ul. Teatralnej ma−
ją rynsztok ze spadkiem w kierunku hotelu
„Starzyński”. Może to i rozsądne, tylko że
ten rynsztok przy samym hotelu został za−
betonowany i tworzy się tam zastoisko

opadów.
Rozwiązanie powierzchniowego od−

wodnienia zastosowano też na odcinku od
kościoła farnego. Jednakże tutaj przepusty
rurowe są w kilku miejscach zamulone
i niedrożne.

Budowany na skarpie biurowiec ma
ogrodzenie nieomal w rynsztoku, a teren
jest tam czasowo obniżony. Kumulują się
tam opady z budowy i dopływające z zew−
nątrz. Jeżeli opady te wsiąkną przed mro−
zem poniżej poziomu przemarzania grun−
tu, to szkody nie spowodują. Jeżeli jednak
zamarzną w warstwie przypowierzchnio−
wej spowodują wysadziny, typową „gru−
dę”, która wiosną spowodować może po−
ważne uszkodzenia, nawet osiadanie fun−
damentów. 

Spacer zakończyłem w Jarze Kazimie−
rza. Od byłego Słoneczka przy asfaltowym
chodniku jest rowek odwadniający z beto−
nowych prefabrykatów, ze spadkiem
w kierunku Jaru. Niby prawidłowo, tylko
że – mimo nasilającego się deszczu – nic
nim w niedzielę nie płynęło! Woda musia−
ła wsiąkać w szczeliny prefabrykatów.

Tyle refleksji z deszczowego spaceru,
podczas którego – z powodu wadliwego
odprowadzania deszczówki – ciągle trze−
ba patrzeć pod nogi.

Bogumił Trębala
(biegły ds. inżynierii sanitarnej 

i budownictwa wodnego)

Refleksje o Skarpie Płockiej

Spacer w deszczu
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Na cały Nowy 2006 Rok 
serdeczne życzenia zdrowia 

i wszelkiej pomyślności 
władzom miasta i wszystkim mieszkańcom 

coraz piękniejszego Płocka 
składa

Rada Mieszkańców Osiedla „Międzytorze”
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Krzyż odbiera Zofia Apanowicz 
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Osoby fizyczne lub jednostki organiza−
cyjne, które posiadają tytuł prawny mogą
starać się o dotacje z miasta na remont
prywatnych, zabytkowych kamienic. 

Budynek musi być wpisany do reje−
stru zabytków i spełniać przynajmniej
jeden z trzech warunków: 

– stanowić zabudowę frontową
w pierzejach ulic i placów 

– w przypadku oficyn – pełnić fun−
kcje usługowe w podwórzach z dostę−
pem publicznym

– posiadać istotne znaczenie histo−
ryczne, artystyczne lub naukowe dla
Płocka.

Pieniądze mogą być wykorzystane
na: remonty dachów (w tym wymianę
więźby, pokrycia dachowego, naprawę
kominów oraz wymianę rynien i rur
spustowych), odnowienie lub uzupeł−
nienie elewacji frontowej (tynków
i okładzin architektonicznych) albo jej
całkowite odtworzenie z uwzględnie−
niem charakterystycznej dla tego za−
bytku kolorystyki oraz na odnowienie
lub całkowite odtworzenie okien (w
tym ościeżnic i okiennic), zewnętrz−
nych drzwi, balkonów i facjat w ele−

wacjach frontowych.
Dotacja może wynosić nawet do 80

proc. nakładów koniecznych, o ile za−
bytek posiada wyjątkową wartość hi−
storyczną, artystyczną lub naukową al−
bo wymaga przeprowadzenia złożo−
nych pod względem technologicznym
prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych.

Co roku wnioski o dotację będzie
można składać do końca lutego. Jedy−
nie w 2006 roku Termin przedłużono
do końca kwietnia. Wniosek składa się
do Prezydenta Miasta za pośrednic−
twem Wydziału Gospodarki Mieszka−
niowej. Musi on zawierać następujące
dokumenty: decyzję o wpisaniu do reje−
stru zabytków dla obiektu, którego bę−
dą dotyczyć prace, dokument potwier−
dzający tytuł władania zabytkiem, har−
monogram oraz kosztorys przewidywa−
nych prac ze wskazaniem źródeł ich fi−
nansowania, decyzję właściwego orga−
nu ochrony zabytków zezwalającą na
przeprowadzenie robót oraz projekt
i pozwolenie na budowę, informację
o wnioskach o udzielenie dotacji skie−
rowanych do innych organów, a także
dokument określający sposób zabezpie−
czenia przed uszkodzeniami nawierz−
chni ulic, placów w przypadku robót na
obiektach frontowych.

Wnioski o przyznanie pieniędzy muszą
zaopiniować komisje Rady Miasta: Skar−
bu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarki Komunalnej. Dotacje
przyznawać będzie Rada Miasta na wnio−
sek Prezydenta. Osoba lub jednostka or−
ganizacyjna będzie musiała rozliczyć się
z pozyskanych pieniędzy. Podstawą bę−
dzie komisyjny odbiór oraz złożenie spra−
wozdania z wykonanych prac. M.D.

Pieniądze na zabytki

Dzięki tylko dwóm pierwszym pro−
jektom – „Szansa na starcie w Płocku
i w powiecie płockim” i „Teraz mło−
dzież” (Działanie 1.2.) – PUP zorgani−
zuje ponad 820 miejsc stażu u praco−
dawcy, miejsca przygotowania zawo−
dowego w miejscu pracy dla 100 osób
bezrobotnych oraz szkolenia grupowe
dla 146 osób. Do końca listopada 2005
roku do programu stażowego skierowa−
ne zostały 652 osoby bezrobotne, do
programu przygotowania zawodowego
100 osób, a na szkolenia – 146. 

Projekty kierowane są do osób mło−
dych oraz długotrwale bezrobotnych.
Realizowane będą do końca sierpnia
2006 roku. Całkowite wydatki na reali−
zację projektów w ramach Działania
1.2 wynoszą blisko 4,36 mln złotych,
w tym z Europejskiego Funduszu Spo−
łecznego ponad 3,73 mln zł. Na trzeci
projekt (Działanie 1.3) przeznaczono
blisko 3,24 mln zł,w tym ponad 2,38
mln zł dofinansowania z EFS. 

Do projektów „Szansa na starcie
w Płocku i w powiecie płockim”
i „Teraz młodzież” kierowane są oso−
by poniżej 25. roku życia, które są bez−
robotne przez okres do 6 miesięcy lub
od 6 do 24 miesięcy. Chodzi przede
wszystkim o ułatwienie młodym lu−
dziom startu w dorosłe życie, usamo−
dzielnienie się poprzez pozytywne na−
stawienie do pracy, sprawne poruszanie
się po rynku pracy, aktywne poszuki−

wanie zatrudnienia a także nabycie
umiejętności prezentacji własnej osoby
oraz dostosowanie do potrzeb praco−
dawców.

Trzeci projekt – „Powrót do aktyw−
ności w Płocku i w powiecie płockim”
(Działanie 1.3) – ma umożliwić przede
wszystkim powrót na rynek pracy po−
przez nabycie nowych umiejętności
i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
w trakcie przygotowania zawodowego.
Może to być też jednorazowe udziele−
nie środków na podjęcie własnej dzia−
łalności gospodarczej. 

Płocki PUP w ramach trzeciego pro−
jektu zorganizuje: 291 miejsc przygoto−
wania zawodowego w miejscu pracy,
szkolenia grupowe dla 382 osób bezro−
botnych oraz przyzna 148 bezrobotnym
jednorazowe środki na podjęcie działal−
ności gospodarczej. Do końca listopada
2005 r. do szkoleń przystąpiło 240
osób, a 91 osobom bezrobotnym przyz−
nano jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej (udzielenie
środków na podjęcie działalności gos−
podarczej poprzedzone jest skierowa−
niem osoby bezrobotnej na szkolenie
z zakresu prowadzenia własnej firmy). 

Wszystkie osoby bezrobotne kiero−
wane do programów realizowanych
w ramach projektów są objęte pośred−
nictwem pracy i poradnictwem zawo−
dowym. na podst. PUP 

(opr. rł)  

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje obecnie trzy projekty współ−
finansowane ze środków EFS, z których skorzysta ponad 1750 osób.

Łagodzenie skutków bezrobocia

Przez ostatnie 300 lat słowo ˝Sybir˝
było dla Polaków synonimem cierpie−
nia i śmierci tysięcy polskich patriotów.
Tragiczna historia zsyłek ciągnie się od
połowy XVIII wieku do połowy wieku
XX. Konfederaci barscy, powstańcy
kościuszkowscy, listopadowi i stycz−
niowi, spiskowcy i rewolucjoniści prze−
łomu XIX i XX wieku trafiali na Sybe−
rię za swe marzenia o wolnej Polsce. 

W 2003 roku parlament Rzeczypos−
politej Polskiej ustanowił Krzyż Ze−
słańców Sybiru jako wyraz narodowej
pamięci o obywatelach polskich depor−
towanych w latach 1939−1956 na Sybe−

rię, do Kazachstanu i północnej Rosji,
w hołdzie dla ich męczeństwa oraz
wierności ideałom wolności i niepo−
dległości. Krzyże w imieniu Prezyden−
ta RP wręczali: wicewojewoda mazo−
wiecki Maciej Sieczkowski i prezydent
Płocka Mirosław Milewski. Uroczy−
stość zorganizowano 19 grudnia w auli
ratusza. Na zakończenie odegrany zo−
stał hymn państwowy i Marsz Sybira−
ków. Dla zebranych przygotowano
w sali sejmowej drobny poczęstunek.

Pierwsze medale wręczone zostały
13 kwietnia w 65. rocznicę drugiej
zsyłki Polaków na Syberię. (rł)

Po raz drugi w Płocku zostały wręczone Krzyże Zesłańców Sy−
biru. Nadano je 48 osobom, m.in. Mieczysławowi Sikorze, pre−
zesowi płockiego oddziału Związku Sybiraków.

Krzyże pamięci

Złamać dystans dzielący nauczycie−
la i wychowanka, aby byli partnerami
w pracy to główny cel warsztatów ar−
tystycznych „Mistrz i uczeń”, zorga−
nizowanych już po raz 19 przez Mło−
dzieżowy Dom Kultury. Pod koniec
listopada, w trwających trzy dni war−
sztatach brało udział ponad 300 osób
z całej Polski; nauczycieli, instrukto−
rów domów kultury, dzieci i mło−
dzież. Prowadzili je m.in. Adam Saj−
nuk z warszawskiego Teatru Konsek−
wentnego, Zofia Bisiak ze Stowarzy−

szenia „Łucznica” i Ałła Tatarikowa –
Karpienko – reżyser Teatru Drugoj
z Kaliningradu. – To są jedyne w Pol−
sce zajęcia, i jedne z nielicznych na
świecie, gdzie uczeń z nauczycielem,
wychowanek z mistrzem, uczestniczą
w jednej grupie warsztatowej i mają
wspólny cel stworzenia czegoś; albo
dzieło plastyczne, albo dzieło teatral−
ne i taneczne – tłumaczy Roma Lud−
wicka, dyr. MDK. 

Trzy dni pracy zakończyły się poka−
zami powarsztatowymi. (rł)

Bez szkolnej ławki

Pokaz powarsztatowy młodzieżowej grupy teatralnej Adama Sajnuka i Ałły Tatarikowej
– Karpienko
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”Zanim powstał Płock” to tytuł wysta−
wy czasowej, którą można oglądać
w płockim Spichlerzu. Przygotowana
przez Dział Archeologii Muzeum Mazo−

wiekiego przedstawia relacje człowieka
i przyrody, ukazane w długim, trwają−
cym ok. 13 tysięcy lat odcinku czasu,
poprzedzającym moment powstania na−
szego miasta. Twórcy wystawy pragnęli
przedstawić dwa uzupełniające się as−
pekty bytowania starożytnych społecz−
ności. Dlatego też na ekspozycji można
zobaczyć zarówno zabytki kultury mate−
rialnej, dokumentujące osadnictwo pra−
dziejowe w rejonie dzisiejszego Płocka
od XII tysiąclecia p.n.e. do X wieku n.e.,
jak również obiekty geologiczne i przy−
rodnicze, reprezentatywne dla miejsco−
wego środowiska naturalnego, które
dawniej w większym stopniu niż dzisiaj
determinowało życie codzienne grup
ludzkich. 

Komentarzem do wystawy jest boga−
to ilustrowany informator, przygotowa−
ny przez komisarza wystawy i autora
jej scenariusza, Tomasza Kordalę. Ek−
spozycja będzie czynna do końca
kwietnia 2006 roku. (opr. rł) 

Powrót do przeszłości
Aleksander Ciski zmarł 24 sierpnia,

a Adam Pankowski 1 grudnia 2005 r.
Obaj byli uczestnikami wojny polsko−
bolszewckiej 1920 roku, ostatnimi któ−
rzy pamiętali wydarzenia sprzed 85 lat. 

Aleksander Ciski przeżył 105 lat,
dwie wojny i dwukrotną niewolę so−
wiecką. Był jednym z nielicznych żoł−
nierzy marszałka Piłsudskiego. Służbę
wojskową rozpoczął w 1920 r., w 42.
pułku piechoty w Białymstoku. W dra−
matycznych okolicznościach dostał się
do niewoli bolszewickiej, z której po
podpisaniu traktatu ryskiego, udało mu
się wrócić do jednostki w Białymstoku.
Ponownie walczył w 1939 roku – naj−
pierw w formacji „Obrona Mławska”,
potem jako sanitariusz bronił Warsza−
wy. Przez 50 lat zajmował się ogrod−
nictwem. Dopiero w latach 90−tych

mógł powiedzieć: Doczekałem się Rze−
czypospolitej Niepodległej. 

W 80−tą rocznicę odznaczenia Płocka
Krzyżem Walecznych Aleksander Ci−
ski wraz z Adamem Pankowskim prze−
kazali miastu replikę Krzyża Walecz−
nych zaginionego podczas II wojny
światowej. Rok później obydwaj otrzy−
mali Krzyże Kawalerskie Orderu Odro−
dzenia Polski.

O rok młodszy od Ciskiego Adam
Pankowski urodził się w Boryszewie.
Uczęszczał do Gimnazjum Męskiego
im. Wł. Jagiełły w Płocku. Powołany
do wojska, również w 1920 r., służył
w artylerii konnej. W 1921 r. Krzyż
Virtuti Militari wręczał mu osobiście
marsz. Józef Piłsudski. Po II wojnie
światowej pracował jako urzędnik. 
Cześć ich pamięci. (rł)

Odeszli w 2005 roku

Ostatni obrońcy 

Adam Pankowski i Aleksander Ciski

Od kilku miesięcy trwają intensywne
prace w budynku przy ul. Mościckiego
6. Po remoncie znajdzie się tam pla−
cówka socjalizacyjna. 

Gostynińska firma Bud−Gost wymie−
nia instalację wodno−kanalizacyjną,
elektryczną i centralnego ogrzewania.
Ponadto robotnicy gruntownie remon−
tują pomieszczenia mieszkalne i sanita−
riaty. Po remoncie dwukondygnacyjny
budynek będzie ocieplony i zyska nowe
okna. Wokół niego pojawią się nasa−

dzenia, trawnik zostanie uzupełniony,
a płyty chodnikowe wymienione. 

Wykonawca musiał przebudować
obiekt tak, aby spełniał wymogi placów−
ki socjalizacyjnej. Docelowo będą w niej
funkcjonowały dwie 15−osobowe grupy
wychowawcze. Zostanie też przygoto−
wane oddzielne mieszkanie dla czterech
usamodzielniających się osób. 

Wszystkie prace powinny zakończyć
się w sierpniu i kosztować będą 824
tys. zł. (m.d.)

Stary jak nowy

Zmienił skład
Nowy radny – Jan Robakiewicz

wszedł w skład dwóch komisji, działa−
jących przy Radzie Miasta. Zastąpił on
Zenona Sylwestra Wiśniewskiego
w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospo−
darki Finansowej oraz Komisji Rewi−
zyjnej. Za tym, aby radny zasiadał
w pierwszej komisji byli wszyscy rad−
ni, natomiast w drugim głosowaniu
„tak” powiedziało 18 radnych, dwóch
– było przeciw, a jeden – wstrzymał się
od głosu. (m.d.)

Biblioteka 
po remoncie

W numerze grudniowym w infor−
macji dotyczącej remontu Filii Bib−
liotecznej nr 6 przy ul. Czwartaków 4
(Podolszyce Płd.) błędnie podałem
dwa nazwiska: Bożenny Strzeleckiej
i Ryszarda Janasa. Za pomyłkę zain−
teresowanych i czytelników przepra−
szam

Radosław Łabarzewski

Kwieciste bukiety ubrane
w ciepłe barwy oraz urokliwe ka−
pliczki to propozycja Galerii nr 3
przy ulicy Grodzkiej na chłodne
zimowe wieczory. 

Prace płockiej malarki Anny
Macionek−Stańko mogą być ozdo−
bą nie tylko wykwintnie urządzo−
nych pomieszczeń, ale znakomicie
także pasują do domowych zakąt−
ków ze względu na swą przyjazną
i mało agresywną kolorystykę. Sa−
ma artystka przedstawia swoje
obrazy jako obiekty, które mają
poprawiać nastrój i wnosić oży−
wienie do szarości jesienno−zimo−
wych dni. Malarka specjalizuje się
wprawdzie w portretach i aktach,
ale nie stroni od pejzaży i martwej
natury o czym świadczy między
innymi ta wystawa. Uprawia różnorodne techniki malarskie takie jak: olej, akwa−
rela, gwasz, pastel. To niejako tłumaczy fakt, że wykonuje również kopie obrazów
i niewielkie formy witrażowe oraz zajmuje się szeroko pojętą renowacją antyków.
Prace Anny Macionek−Stańko znajdują się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego
oraz w licznych kolekcjach prywatnych zarówno w kraju jak i za granicą. P.N.

Lato zimą w galerii

Szanowni Państwo,

Działania podjęte przez władze wojewódzkie i lokalne pomyślnie rokują
w sprawie rozbudowy obecnej siedziby Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Według założeń, nowy budynek oddany zostanie do użytku w 2007 r. 

Zwracamy się do dawnych i obecnych mieszkańców Płocka i regionu, a tak−
że do wszystkich osób związanych z naszym miastem o pomoc w przygotowa−
niu wystawy „X wieków Płocka”. Płock i Ziemia Płocka była w przeszłości
świadkiem i uczestnikiem ważnych wydarzeń dziejowych. Wasze pamiątki ro−
dzinne, materialne ślady ludzkiej działalności na niwie zawodowej i społecznej
mogą być nam pomocne. Udostępnione – w formie daru, oferty zakupu, depo−
zytu czy choćby czasowego użyczenia w celu wykonania kopii — będą przy−
datne w budowani nowej koncepcji.

Chętnych do użyczenia pamiątek prosimy o kontakt z Działem Historii Mu−
zeum Mazowieckiego (z p. Elżbietą Popiołek lub p. Barbarą Rydzewską) pod nr
tel. 364 70 64, fax. 262 44 93 lub e−mail: historia@muzeumplock.art.pl

Dyrekcja i pracownicy
Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Apel Muzeum Mazowieckiego 

Topór kamienny kultury ceramiki
sznurowej z płockiej Ośnicy
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Tomasz Szachowski, w recenzji naj−
nowszej płyty Grażyny Auguścik Lu−
lajże w jubileuszowym numerze JAZZ
FORUM (grudzień 2005), zaznacza, że
podobne, kolędowe albumy zasypują
rynek co roku, około świąt Bożego Na−
rodzenia – i że, do następnych świąt,
o większości z nich mało kto już pamię−
ta. Ot, przewidywalna, bożonarodze−
niowa sztampa...

Świąteczne koncerty organizowane
w Płocku są od niej, na szczęście, dość
dalekie. Bywalcy „Płockiego Kolędo−
wania” pamiętają zapewne wspaniały
recital pianisty Włodzimierza Pawlika
(styczeń 2005), słuchacze miejscowej
orkiestry – chociażby niebanalny pro−
gram z udziałem „Skalda” Jacka Zieliń−
skiego i jazzowego tenorzysty Macieja
Sikały (grudzień 2004). 17 grudnia
2005 roku, podczas „Koncertu kolęd”
w katedrze, również udało się uniknąć
okolicznościowego stereotypu. 

Mistrzem ceremonii był tu Sławomir
Gałczyński, kierownik chóru Minstrel
przy LO im. marsz. St. Małachowskiego
i Kameralnego Zespołu Wokalnego
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
Obok tych dwóch zespołów wystąpili:
Eliza Łochowska (mezzosopran), Joanna
Domagała (sopran), jej brat Jarosław
(akompaniament fortepianowo−organo−
wy) i... sam dyrygent, w zastępstwie nie−
dysponowanego tenora, Krzysztofa Mar−
ciniaka. Dobór utworów i sposób ich
opracowania nie odbiegał zasadniczo od
kolędowych schematów, inaczej niż na
o dzień wcześniejszym koncercie lokal−
nej orkiestry, z udziałem artystów jazzo−
wych w postaci Krzysztofa Herdzina,
Zbigniewa Wrombla czy Anny Serafiń−
skiej; większą uwagę zwracały bodaj tyl−
ko Dzisiaj w Betlejem i Wśród nocnej
ciszy, dzięki zgrabnym, imitacyjnym
fakturom chóralnym. Była to wszakże
zaledwie jedna część programu.

Bohaterem drugiej był wybitny aktor
Wojciech Siemion, od lat znany jako
świetny recytator i propagator rodzime−
go folkloru, do którego należy przecież

także twórczość kolędowa. W płockiej
katedrze znakomity gość pokazał ją od
strony literackiej, w przekroju histo−
rycznym: od średniowiecza po niedaw−
no minione dwudzieste stulecie. Skupił
się na anonimowych tekstach ludowych
– uwzględniając wszakże profesjonal−
nych literatów w rodzaju, znanego
z kręgów skamandryckich, Stanisława
Balińskiego (poruszająca Kolęda war−
szawska) czy nawet samego „mistrza
Ildefonsa” Gałczyńskiego, może ponie−
kąd z okazji stulecia urodzin. Wybornie
pokazał rozległość tematyczną kolędy
(pastorałki) literackiej, gdzie jest miej−
sce i na echa dramatycznych wydarzeń
dziejowych (kolędy z czasów stanu wo−
jennego) i, nawet, na satyrę obyczajową
(kolędy góralki Wandy Czubernatowej,
z orbity nieodżałowanej pamięci ks.
prof. Józefa Tischnera).

Był to oryginalnie pomyślany i do−
prawdy kształcący wieczór: pozostaje
nam tylko życzyć sobie, by tchnienie
kolędowej świeżości towarzyszyło nam
także podczas kolejnej edycji wiadome−
go festiwalu. A.D.

Kolędowa świeżość

Wszelkie jubileusze sprzyjają
wspomnieniom, a członkowie 10−let−
niego Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”
mają co wspominać... Tym bardziej, że
kilka osób z pierwszego naboru jeszcze
aktywnie koncertuje, a reszta utrzymu−
je ze zespołem stały kontakt. Skąd się
w ogóle wzięła „Wisła”?

– Powstała dokładnie w siedem mi−
nut – relacjonuje Piotr Onyszko, kie−
rownik zespołu od samego początku. 
– Sam pomysł zrodził się w ówczesnym
Domu Kultury, ale „klamka zapadła”
w gabinecie prezydenta Dariusza Kra−
jowskiego−Kukiel, we wrześniu 1995
roku. Bardzo konkretna, rzeczowa roz−
mowa trwała zaledwie siedem minut.
Była zgoda, ale pod jednym warunkiem
– dopóki nie będzie widocznych efektów
pracy nowego zespołu, nie będzie pie−
niędzy na żadne kostiumy. 

Zaledwie po 3 miesiącach prób zes−
pół dał swój pierwszy publiczny kon−
cert i to nie przed byle jakim gremium,
bo przed radnymi, od których zależało
przecież przyznanie pieniędzy na ko−
stiumy. Kolędy w wykonaniu stremo−
wanych debiutantów musiały wypaść
nieźle, bo decyzja o zakupie dwóch
kompletów strojów: łowickich i kra−
kowskich wkrótce zapadła. Otrzymali
je w kwietniu 1996 roku.

Kolejny pamiętny moment to drugi
występ zagraniczny (pierwszy był
w 1998 roku w Belgii), w letnim Folin−
ger Theatre w Fort Wayne, nagrodzony
przez amerykańską Polonię owacją na
stojąco, który zaowocował mariażem
jeden z członkiń zespołu z synem Stana
Podzielińskiego, wielkiego przyjaciela
Płocka z którym bliskie kontakty utrzy−
mywane są do dziś. 

Następny ważny moment, który
wszyscy pamiętają, to występy w USA,
w Disney World, podczas roku milenij−
nego. A pamiętne były z dwóch powo−
dów: po pierwsze – w imprezach zapla−
nowanych na wielką skalę płocka „Wi−
sła” i jedna lalka łowicka na wystawie
lalek były jedynymi polskimi akcenta−
mi, a po drugie – był to najbardziej in−
tensywny wyjazd, bo zespół dawał po
3−4 koncerty dziennie przez 2 tygodnie.
– W Stanach organizatorzy są bardzo
wymagający i nigdy nie ma luzu – uzu−
pełnia kierownik zespołu – ale wtedy
wycisnęli z nas ostatnie poty.

Z kolei pobyt w Serbii upamiętnił się
objawieniem talentu wokalnego Piotra
Maraszka, który dotąd był tancerzem i w
awaryjnej sytuacji musiał zastąpić do−
tychczasowego solistę, który zachrypł.
Debiut był wyjątkowo udany – zespół
był zadziwiony, a słuchacze zachwyceni. 

Zupełnie odmienne wrażenia przy−
wiozła „Wisła” z Grand Prix Polski
w Stalowej Woli w 2002 roku. W czasie
występów kilkunastu zespołów folklory−
stycznych, uczestniczących w przeglą−
dzie, płocka ekipa zbierała mnóstwo
komplementów, nagradzana była rzęsi−
stymi brawami. Byli pewni, że dostaną
jakąś nagrodę. Może nawet pierwszą?
Utwierdzili się w tym przekonaniu, gdy
kazano im się przygotować do koncertu

laureatów. Ogłoszono werdykt jury i...
pełna konsternacja. Nie dostali nawet
wyróżnienia. Tę porażkę zespół zre−
kompensował sobie dwa lata później,
zdobywając Grand Prix już bezapela−
cyjnie.

Wartością samą w sobie w 10−letnim
dorobku jest zgranie zespołu, bardzo do−
bre wzajemne kontakty jego członków,
utrzymywane także poza zespołem, na
gruncie towarzyskim. – Muszę podkre−
ślić, że cały czas mieliśmy szczęście do
ludzi; władz miasta, kierownictwa Domu
Kultury a potem Płockiego Ośrodka Kul−
tury i Sztuki, w którym działamy, sponso−
rów – dodaje Piotr Onyszko. – Nie każ−
dego można przekonać do wspierania
folkloru. Udało się też zebrać świetne
grono fachowców, dzięki którym osta−
teczny efekt jest taki, jaki jest.

Programy „Wisły” tworzą: Beata Ka−
mińska – korepetytor śpiewu, Małgo−
rzata Onyszko – instruktor tańca, Alek−
sandra (do 2003 roku) i Agnieszka Sie−
kluckie – garderobiane, Jerzy Cichocki
– akompaniator i „dusza” zespołu,
Grzegorz Goleniewski i (do 2003 roku)
i Piotr Kelm – kierownicy kapeli, Anna
Cichocka – autorka wielu tekstów
i Piotr Onyszko – kierownik całości.

O drobnych porażkach i nieprzyjem−
nościach członkowie „Wisły” starają
się nie pamiętać. Na dalsze lata pracy
życzyliby sobie takiej życzliwości jak
dotychczas, a rewanżować się będą za
nią dalszymi udanymi występami,
wzbogacanymi ciągle o nowe tańce
i nowe elementy choreograficzne.
Z rzeczy materialnych, chcieliby mieć
warunki do prób, bo korzystają dotych−
czas z gościnności Gimnazjum nr 5,
gdzie akustyka nie była projektowana
na tego typu działalność. Przydałaby
się też większa garderoba, bo stroje
ściśnięte są w POKiS−ie na 45 mkw.
Nie dość, że wiszą piętrami to jeszcze
przebierać się trzeba „na raty”. 

Ale „nic to” – jak mawiał pan Zagło−
ba. Najważniejsze, że jest zapał, chęć
do pracy, przybywa nowych twarzy,
a na koncertach „Wisły” – tak w kraju
jak i poza granicami – jest zawsze kom−
plet. E. Jasińska

Wspomnień czar

Nasza Wisła
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Rozświetlony Płock
W poprzednim numerze „Sygnałów” Płockich” błędnie podałam, że w 2005 r.

elementów dekoracyjnych, które upiększają nasze ulice jest ok.90. Powinno być,
że jest ich o 90 więcej niż w zeszłym roku.

Zainteresowanych i czytelników przepraszam za mimowolne wprowadzenie
w błąd. E.U.
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W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica, 29 listopada, zor−
ganizowano konferencję naukową z okazji 150. rocznicy śmier−
ci Adama Mickiewicza pt. „Pamięć – wielkość – tradycja”.
Konferencję przygotował prof. dr hab. Józef Półturzycki – dzie−
kan Wydziału Pedagogicznego SWPW, przewodniczący Sekcji
Pedagogicznej TNP.

Treść pierwszego wystąpienia pt. „Naród w poglądach
i twórczości Adama Mickiewicza”, wygłosiła prof. dr hab. Eu−
genia Anna Wesołowska.

Naród w XIX w. utożsamiano z pojęciem państwa. W 1694 r.
Akademia Francuska zdefiniowała naród, jako ogół ludzi za−
mieszkujących to samo państwo. W naukach współczesnych na−
ród to trwale, historycznie ukształtowana wspólnota ludzi mają−
ca swoją historię i zamieszkująca to samo terytorium. 

Adam Mickiewicz był pisarzem pamięci narodowej. Jego
twórczość nacechowana była patriotyzmem. Wynikało to z jego
wiedzy o tym, co w narodzie polskim dobre, szlachetne, piękne,
godne pielęgnowania i naśladowania. Nikt, nigdy z większą mi−
łością nie opisał dawnej, wolnej Polski niż autor Pana Tadeusza.
Bohaterami jego dzieł byli zazwyczaj wojownicy, walczący
w obronie ojczyzny.

Hasłami romantyzmu były: wolność, równość i braterstwo. Do
tych wartości nakłaniał Mickiewicz w swojej twórczości.

Tożsamość narodowa 

Czuł się synem ziemi litewskiej. Z tęsknoty za nią powstał
„Pan Tadeusz”.

Sięgał do starych podań ludowych i mitów, wykorzystując je
w swojej twórczości.

Narody w publicystyce Mickiewicza można nazwać dziec−
kiem swojej epoki. Równorzędnie traktował inne narodowości
np. Litwinów, Żydów, Polaków czy Rusinów. Im poświęcał
swoje publikacje.

W 1849 założył pismo pt. „Trybuna Ludów”. Pisał programy
socjalne i polityczne.

Walczył o wolność i poszanowanie godności człowieka. Na−
woływał do zachowania tożsamości narodowej.

Według niego nie wolno było mieszać kultur narodowych
i każdy miał prawo do zachowania swojej tożsamości

O solidarności, braterstwie, poszanowaniu praw i godności
innych narodów mówił i pisał nieustannie. Podkreślał, że prob−
lem narodowościowy to problem ludzkiej świadomości.

„Zesłańcza korespondencja Filomatów” to drugi z wykła−
dów, którego autorem był najwybitniejszy znawca twórczości
A. Mickiewicza – prof. dr hab. Zbigniew Sudolski.

Od Filomatów rozpoczął się polski ruch narodowo – wyzwo−
leńczy w XIX w. W 1823 r. rozpoczęły się masowe aresztowa−
nia wśród młodzieży wileńskiej. 

Podczas tych aresztowań natrafiono na ślad organizacji Filo−
matów. 10 maja 1823 roku aresztowano m.in. Czeczota, Mic−
kiewicza, Janowskiego, Zana. Oskarżono ich o bluźnierczą poe−

zję i dążenie do niepodległości. Oskarżenie objęło 60 osób tj. ok.
połowy organizacji filomackiej.

Tomasz Zan został osadzony w twierdzy pod Uralem. Pisał
w swoim dzienniku, że życie w twierdzy było katorgą. Jednak
jako jeden z nielicznych, widział piękno Syberii.

Zachwycał się wschodami i zachodami słońca. Opisywał to
w swoich listach do rodziny. 

Pejzaże Mickiewicza

Mickiewicz przebywał 5 lat na zesłaniu. Jego korespondencja
stamtąd liczyła 100 listów. W tym też czasie napisał „Ustęp” do
III cz. Dziadów.

Po powrocie z zesłania, udał się na Krym. Ukoronowaniem
podróży było wydanie w Moskwie „Sonetów krymskich”. Dru−
gim dziełem po Sonetach był „Konrad Wallenrod”.

Ten właśnie utwór odegrał wielką rolę w jednoczeniu Pola−
ków i Filomatów. Zesłańcy żyli twórczością Mickiewicza. Ewa
Felińska i Onufry Pietraszkiewicz otworzyli nawet bibliotekę
dla zesłańców. Książki pochodziły z Wilna i Sankt Petersburga.

„Dziwne pejzaże Mickiewicza” – taki tytuł nosił wykład
prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej (Instytut Badań Literackich
PAN), wygłoszony 14 grudnia w Towarzystwie Naukowym
Płockim podczas sesji naukowej pt. „Spotkanie z Mickiewi−
czem”.

Dzięki pejzażom opisywanym przez Mickiewicza można do−
wiedzieć się, jak wyglądała Litwa nowogródzka. 

Poeta przedstawiał dwa pejzaże Litwy. Jeden występo−
wał w Panu Tadeuszu, drugi zaś w Balladach i romansach.
Pejzaż w Panu Tadeuszu stylizowany jest w konwencji
tęsknoty, a w Balladach w konwencji grozy. W Panu Tade−
uszu poeta ukazał pejzaż w sposób rozległy, spokojny
i harmonijny, nie było w nim trzęsawisk ani tajemniczej
wody. Autor skupiał swoją uwagę na opisywaniu dworu,
wsi, ogródków, pól i zwierząt podczas polowania. Nato−
miast krzaki, rzeki, jeziora to elementy charakterystyczne
dla pejzażu przedstawionego w Balladach. Woda stanowi−
ła tu tajemniczy żywioł. Ukazana została atmosfera grozy;
ziemia nasączona wodą, kryła tajemnice zdrady i zbrodni,
bohaterowie stąpali po bagnach i trzęsawiskach. Dzikość
tworzyły: maliny, chruśniak, ciemne bory i głuche zacisza.

Obie Litwy Mickiewicz wyidealizował. Starał się wydobyć
piękno krajobrazu.

Autorką drugiego wykładu pt. „Towianizm Mickiewicza”
była Agnieszka Zielińska – doktorantka w Zakładzie Literatury
Romantyzmu UW.

30 lipca 1841 r. Andrzej Towiański przybył do paryskiego do−
mu Mickiewiczów, w celu przekonania poety do realizowania
zasad ewangelicznych w stosunkach międzynarodowych. 

Zachwycił Mickiewicza ideą odrodzonej Polski i całej ludz−
kości, co doprowadziło, że 6 sierpnia 1841 r. poeta wraz z przy−
jaciółmi (Antonim Goreckim i Izydorem Sobańskim) stał się
uczniem Towiańskiego.

Mickiewicz redagował zaproszenia na inaugurację Sprawy
Bożej i rozdawał je wśród emigrantów polskich w Paryżu. Od
października 1841 do czerwca 1842 r. odbywały się spotkania
Towiańskiego w domu Mickiewiczów ze wszystkimi zaintere−
sowanymi jego misją.

1 czerwca 1842 r. zawiązało się Koło Sprawy Bożej, zaś 18
lipca przekazano Mickiewiczowi władzę nad Kołem.

Rok 1846 – to poróżnienie się Mickiewicza z Towiańskim na
temat metod odzyskiwania niepodległości. Poeta założył własne
Koło. W latach 1849 – 1855 trwała korespondencja Mickiewi−
cza i Towiańskiego, w której poeta tłumaczył swoje zaangażo−
wanie w walkę z bronią w ręku, zaś Towiański przestrzegał, że
to droga donikąd.

Latem 1855 r. mistrz starał się odwieść wieszcza od wyprawy
do Konstantynopola – nieskutecznie. 26 listopada 1855 Mickie−
wicz zmarł w Konstantynopolu.

Podczas sesji wystąpili także licealiści z III LO. im. Marii Dą−
browskiej z prezentacją utworów Adama Mickiewicza.

Ponadto obejrzeć można było wystawę XIX – wiecznych wy−
dań dzieł Mickiewicza ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich
TNP. E. Urbańska 

Spotkania 
z Mickiewiczem

Pierwodruk Pana Tadeusza z 1834 r. Wydawcą poematu był
Aleksander Jełowiecki – powstaniec z 1831 r. Dwutomowe wyda−
nie zawiera w tomie pierwszym portret Mickiewicza według me−
dalionu Pierre’a Jeana Davida d’ Angers, autorstwa Antoniego
Oleszczyńskiego

Flirt 
z Melpomeną

Adrianna Banio (LO Szczecin) i Ka−
tarzyna Peplińska (LO im. Jana Ka−
sprowicza, Inowrocław) zdobyły ex
aequo I miejsce w VI Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Teatrze „Świat
jest teatrem”. Drugą nagrodę zdobył
Piotr Fabianowicz z płockiej Jagiellon−
ki (na zdjęciu z prawej). Wyróżnienie
zdobyła również Iwona Kusy z LO im.
Małachowskiego. 

Jury w składzie: Krzysztof Rau (re−
żyser teatralny), Wojciech Feliksiak
(pedagog, reżyser) i Roma Ludwicka
(pedagog teatru i dramy) zapoznało
się z 30 pisemnymi pracami napisa−
nymi przez uczestników konkursu. 10
z nich zostało zakwalifikowanych do
finału. W finale (2, 3 grudnia 2005 r.)
wzięło udział dziesięciu uczestników.
Czekała ich rozmowa konkursowa na
tematy zaprezentowane w pracach pi−
semnych, spektakl i napisanie recen−
zji „na żywo”.

Konkurs zorganizował Młodzieżo−
wy Dom Kultury w Płocku. (rł)

Świąteczne 
ozdoby

W Domu Broniewskiego, 5−6
grudnia można było podziwiać wy−
stawę ludowych ozdób choinkowych
wykonanych przez Halinę Ozimek
i sekcję Rękodzieło Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Płocku.

Ozdoby wykonane były różną
techniką. Przedstawiały: aniołki,
bombki, gwiazdki, koszyki, dzba−
nuszki, motyle, kwiaty. Część z nich
została przekazana dzieciom ze
świetlicy św. Brata Alberta. E.U.
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To wspaniała, choć smutna, bajka
o poszukiwaniu miłości i zrozumienia
w jedynym ze znanych nam światów.
Świecie, który – zanim dane będzie
nam zrozumieć – już musimy przyjąć
i w nim żyć. Być może dlatego, tak silnie
trafia do dziecięcej wyobraźni. To prze−
cież my, jako dzieci, musimy robić to
co każą nam rodzice, dziadkowie, doro−
śli choć często nie mamy na to ochoty.
Musimy jeść okropne kaszki, choć ma−
my chęć na batona. Iść wcześnie spać
choć chętnie dokończylibyśmy budo−
wanie zamku z klocków. 

Calineczka (Katarzyna Anna Małolep−
sza) też musi zmierzyć się z niezrozu−
miałymi pragnieniami napotkanych na
swojej drodze postaci. A to książę Ku−
mak (Piotr Bała) widzi w niej swoją żo−
nę, a to pan Kretowski (Henryk Błażej−
czyk) na zawsze chce ją pozbawić wido−
ku słońca. Jedni chcą ją zjeść, drudzy
wykorzystać jej naiwne, dobre serce.
Nikt nie liczy się z jej zdaniem, bo każdy
sądzi, że wie lepiej co powinna zrobić,
jak wyglądać i w co się ubrać. I choć nie
jest to najlepszy ze światów to są w nim
piękne rzeczy takie jak: przyjaźń, wol−
ność, słońce i miłość. Dzięki nim życie
może być pełne i szczęśliwe. 

„Calineczka” w reż. Zbigniewa M.
Hassa to kolorowa opowieść o trudach
dorastania, opowiedziana w sposób
przyjazny i czytelny, zarówno dla kilku
jak i kilkunastolatka; rozśpiewana i roz−
tańczona magiczna karuzela. To z pew−
nością duża zasługa adaptacji Macieja
Staropolskiego. Ogromne brawa należą

się przede wszystkim twórcom kostiu−
mów – Jerzemu Gorazdowskiemu (pro−
jektantowi i autorowi scenografii) oraz
teatralnym krawcom i krawcowym (za
kunszt, precyzję i dobór materiałów)
– zwłaszcza za wspaniałego pawia i ca−
łe królestwo ptaków. 

Autorem muzyki do spektaklu jest
Czesław Łukawiec, choreografii – Bo−
gdan Jędrzejczak. Występuje cały zes−
pół oraz – po raz pierwszy – Katarzyna
Małolepsza, którą najmłodsza publicz−
ność od razu zaakceptowała jako Cali−
neczkę. Druga premiera sezonu została
pokazana tuż przed Mikołajkami, 3
grudnia 2005 roku. (rł)

„Calineczka” to dobry spektakl na rozpoczęcie przygody z teatrem 

Magiczna karuzela

Na spektakl wybraliśmy się całą ro−
dziną. To miał być ważny dzień
zwłaszcza dla mojego trzyipółletniego
syna, który pierwszy raz miał zoba−
czyć „prawdziwy” teatr i aktorów.
Bawił się świetnie, choć gdy widział
żaby zakrywał dłońmi mamy swoje
oczy. Wieczorem na dobranoc kazał
„przeczytać” sobie „Calineczkę”,
czyli program spektaklu, który kupi−
liśmy w foyer. Następnego dnia rano
sam usiadł przed nami na podłodze
i „przeczytał” całą bajkę kończąc 
„... i żyli długo i szczęśliwie”. Po raz
pierwszy w życiu samodzielnie zbudo−
wał w logiczną całość i opowiedział
historię nie w jednym zdaniu, ale
w całym potoku słów. Taka jest siła
teatru... 

Radosław Łabarzewski

25 listopada za pulpitem dyrygenckim
w sali Państwowej Szkoły Muzycznej
stanął dyrektor artystyczny płockich
symfoników Paweł Kotla. Nie popadając
w zbytnią emfazę, należy powiedzieć, że
był to jeden z najbardziej ewolucyjnych,
o ile nie rewolucyjnych koncertów Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej. Zmiana
w ustawieniu kwintetu smyczkowego
(m.in. drugie skrzypce po prawej stro−
nie), sprawiła, że smyczki uzyskały wię−
kszą niż zazwyczaj moc. Już pierwsze
dźwięki „Idylli Zygfryda” Wagnera po−
kazały nowe, pełne, niemalże soczyste
brzmienie zespołu. Kolejne zaskoczenie
to VI symfonia Beethovena, zwana „Pa−
storalną”. Słychać, że Kotla „odrobił lek−
cje” z Norringtona i Gardinera i popro−
wadził smyczki bez wibrata. Kto gra na
skrzypcach, ten wie, że to niełatwe. Jed−
nakowoż w Europie już od ponad ćwier−
ćwiecza w ten sposób gra się Beethove−
na, barok i klasyków. Nawet strasznie
konserwatywni Filharmonicy Berlińscy
dali się w końcu przekonać do takiego
stylu wykonawstwa. Beethoven Kotli
okazał się wyrwany z zaklętego kręgu
tradycji, bardziej motoryczny, żywy, od−
brązowiony i odchudzony. Całe szczę−
ście, że pojawia się coraz więcej dyry−
gentów, którym obcy jest Beethoven nar−
cystyczny, monumentalny, majestatycz−
ny i zamaszysty. Przy tych wszystkich
plusach, nowa technika wykonawcza
sprawiła muzykom trochę problemów.
Zminimalizowanie zastosowania wibra−
ta, zaowocowało potknięciami intonacyj−
nymi i rytmicznymi – szczególnie w dy−
namice piano.

Najjaśniejszym punktem koncertu
okazał się popis wirtuoza fletu Łukasza

Długosza. Ten urodzony w Skarżysku−
Kamiennej muzyk, to jeden z najcieka−
wszych polskich młodych talentów.
W chwili obecnej jest studentem III roku
Hochschule für Musik und Theater
w Monachium, w klasie światowej sławy
flecisty prof. Andrasa Adorjana. Niezli−
czone nagrody i wyróżnienia mogły
wskazywać, że płocka publiczność usły−
szy dobrego muzyka, ale to, co pokazał
flecista przerosło największe oczekiwa−
nia. Skromny, uśmiechnięty, zagrał dwa
koncerty Vivaldiego ”Burza na morzu”
i ”Szczygieł” i trzy bisy, z czego dwa na
flet solo: ”Flamenco” Krzysztofa Zgrai
i ”Taniec kozy” Artura Honeggera. Mu−
zyk wprost zahipnotyzował publiczność.
Żaden z utworów nie był pokazem pustej
wirtuozerii. Interpretacja Długosza to
drogowskaz dla wielu młodych muzy−
ków, jak grać i rozumieć muzykę. Arty−
sta operuje wspaniałym dźwiękiem, peł−
nym blasku, wyrazistym brzmieniem,
które już teraz świadczy, że mamy do
czynienia z muzykiem najwyższej klasy.
W roli akompaniatorów (tyleż niespo−
dziewanie, co dzielnie) sekundował Dłu−
goszowi ansambl złożony z muzyków
płockiej orkiestry. Chyba po raz pier−
wszy usłyszeliśmy barokowy skład
akompaniujący barokowym kompozy−
cjom. Dzięki temu muzyka nabrała no−
wej jakości i właściwej dla muzyki daw−
nej idiomatyczności. Ciekawie wypadło
basso continuo w osobach wiolonczelisty
i klawesynistki. Całość zagrana została
nieco akademickim tonem, w którym
brakowało barokowej ekscentryczności,
ale cóż to za argument, gdy zestawi się
go ze szczerością i z serca płynącą ek−
spresją. Robert Majewski

Wiatr odnowy

W Książnicy Płockiej im. Władysła−
wa Broniewskiego, 3 grudnia, zakoń−
czono XV edycję konkursu literackiego
dla dzieci i młodzieży pt. „Na szczycie
szklanej góry, czyli mam władzę”.

Po rozpatrzeniu 203 prac, jury przyzna−
ło I nagrody dzieciom w trzech katego−
riach wiekowych: Szymonowi Arkicie
z Kutna (kl. II – IV), Justynie Żurawik
z Żychlina (kl. V – VI) oraz Małgorzacie
Stanik z Kutna (kl. VII – VIII). 

Oprócz dyplomów zwycięzcy otrzy−
mali nagrody książkowe.

Współorganizatorem konkursu było
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół
Książek i Bibliotek. Konkurs organi−
zowany był w ramach realizacji pro−
gramu „W krainie literatury i histo−
rii”, finansowanego przez Fundusz
Grantowy.

Imprezę zrealizowano przy pomocy
finansowej: Mazowieckiego Banku Re−
gionalnego S.A. Oddział w Płocku, Sta−
rostwa Powiatowego w Płocku, Vision
Express SP sp. z.o.o. (salon optyczny
C.H. Auchan w Płocku). E.U.

Młodzi twórcy literatury

Książnica Płocka
zorganizowała wie−
czór autorski Matthia−
sa Kneipa, który pro−
mował swoją najno−
wszą książkę pt. „Ka−
mienie węgielne
w plecaku”.

Matthias Kneip, uro−
dzony w Ratyzbonie
(Regensburg – Niem−
cy), jest znany z kilku
tomików wierszy,
opublikowanych w Niemczech i w
Polsce. Pracuje w Instytucie Polsko−
Niemieckim w Darmstadt i od wielu
lat angażuje się jako pisarz i dzienni−
karz w polsko−niemiecką wymianę
kulturalną. Jego często podszyte
ironią wiersze, w których krytycznym
okiem spogląda na współczesność i na
dzisiejsze społeczeństwo, zostały wy−
różnione wieloma nagrodami. Otrzy−
mał między innymi w 1997 roku Na−
grodę Literacką Gedoka, w 2001 roku
Nagrodę Kulturalną Miasta Ratyzbo−
ny, a w 2002 roku Nagrodę Literacką
Uslar. Jego teksty tłumaczone były na
polski, rosyjski i japoński. Kneip jest
członkiem Związku Pisarzy Niemiec−

kich. Mieszka w Ra−
tyzbonie i w Dar−
mstadt.

Jest wędrowcem
między kulturami,
przypadkiem granicz−
nym pomiędzy Niem−
cami a Polską. Przez
pochodzenie swej ro−
dziny z górnośląskiego
pogranicza już jako
dziecko wyrastał z do−
mu z niemieckimi

i polskimi tradycjami, chociaż na po−
czątku nie czuł potrzeby zgłębienia hi−
storii swoich rodziców. Dopiero póź−
niej ruszył na poszukiwanie przyczyn
jego „przypadku granicznego”. Po−
dróżował w towarzystwie rodziców
i dziadków na dawne niemieckie tere−
ny Górnego Śląska.

W „Kamieniach...” Matthias Kneip
przedstawia nietypowy i z pewnością
niepowtarzalny portret Polski, subtel−
nie i z uczuciem opisuje sceny z pol−
skiej codzienności i atmosferę pol−
skich miast. Kraków, Wrocław,
Gdańsk, Toruń, Łódź i Warszawa od−
najdują w podróżnych szkicach Knei−
pa swoją twarz. E.U.

Polska w oczach Niemca
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Uwaga sympatycy sportu! Po raz
pierwszy w tym roku na łamach „Sy−
gnałów Płockich” będziecie mogli wy−
brać najpopularniejszego trenera i spor−
towca 2005 roku.

Plebiscyt organizowany jest już po
raz trzeci przez: Urząd Miasta, „Tygod−
nik Płocki”, „Gazetę Wyborczą
– Płock”, Radio dla Ciebie, Tele Top
oraz Radę Związków Sportowych.

Konkurs jest dwuetapowy. Do 31 grud−
nia płocczanie nadsyłali sms−ami kandy−
datury. Następnie nazwiska osób, które
otrzymały najwięcej głosów (10 sportow−
ców i pięciu trenerów) znajdą się na kupo−
nie konkursowym. Uwaga! Pierwszy ku−
pon w „Sygnałach Płockich” ukaże się 15
stycznia. Czytelnicy będą mogli głosować
do 19 lutego. Kupony będzie można zo−
stawiać na portierniach Urzędu Miasta
(Stary Rynek 1 lub Zduńska 3) lub przy−
syłać do naszej redakcji; w przypadku ku−
ponów nadsyłanych pocztą będzie się li−
czyła data dotarcia do „Sygnałów” a nie
data stempla pocztowego. 

Z 10 sportowców, na których odda−
wane będą głosy, pięciu najpopularniej−

szych zostanie zaproszonych na Bal
Mistrzów Sportu, gdzie zostaną ogło−
szone wyniki plebiscytu. Podobnie bę−
dzie w przypadku trenerów; z pięciu, na
których czytelnicy oddadzą głosy,
trzech z największą ilością, zaproszo−
nych zostanie na bal.

W tym roku będą jeszcze dodatkowe
nagrody dla najlepszych sportowców
i trenerów w 2005 roku. Doświadczenia
poprzednich plebiscytów dowodzą, że
płocczanie wybierają najpopularniejsze
osoby. Bywa, że w tym gronie brakuje
miejsca dla tych, którzy odnieśli naj−
większe sukcesy, stawali na podium
najważniejszych krajowych i świato−
wych imprez. Dlatego Komitet Organi−
zacyjny postanowił, że utworzona
przed rokiem kapituła ludzi sportu, czy−
li osób, które na co dzień zajmują się
zawodowo tą dziedziną życia, wybierze
najlepszych trenerów i sportowców.
W skład kapituły wchodzi około stu
osób, więc wybór będzie sprawiedliwy.

Wszystkie wyniki zostaną ogłoszone
podczas Balu Mistrzów Sportu 25 lute−
go w restauracji Tango. (m.d.)

Plebiscyt czas zacząć

Josef Csaplar, obejmując w Płocku
stanowisko szkoleniowca piłkarzy, nie
spodziewał się zapewne jak wiele pracy
czeka go z zespołem, którego atak jest
nieskuteczny a obrona dziurawa. Jed−
nak podejście do pracy trenera zza po−
łudniowej granicy i świadomość sa−
mych zawodników, że kolejne dni każ−
dego z nich w płockiej Wiśle są nie−
pewne, sprawiły zmianę postawy for−
macji obronnych i ofensywnych. Pier−
wsi przebudzili się defensorzy, których
uważna gra pozwoliła ustrzec się utraty
nadmiernej ilości goli. Widoczne to by−
ło w czterech ostatnich meczach, jakie
nafciarze rozegrali w mroźnej scenerii. 

Dwumecz z Kujawiakiem Włocławek
w 1/4 Pucharu Polski nie elektryzował
specjalnie płockich kibiców, ale każdy
miał świadomość, że zdobywca tego tro−
feum zagra w europejskich pucharach
i warto powalczyć z niezbyt mocnym
drugoligowcem o awans do półfinału. Po
pierwszym meczu w Płocku wygranym
skromnie przez nafciarzy 1:0 nikt nie
spodziewał się jakiegoś kataklizmu w re−
wanżowym spotkaniu we Włocławku.
Po seryjnie marnowanych okazjach
przez Sławomira Peszkę, Wahana Ge−

worgiana i Adriana Mierzejewskiego do
bramki płocczan w ramach skutecznego
rewanżu trafił w 90. minucie wychowa−
nek płockiej Wisły Damian Staniszew−
ski. Zawodnik ten zasłynął zresztą pod−
czas tego meczu jeszcze raz, po tym jak
opuścił plac gry po niesportowym zacho−
waniu wobec Predraga Vujovicia. 

Sama dogrywka nie wpłynęła na na−
szych napastników mobilizująco, po−
nieważ nadal marnowali znakomite
okazje bramkowe. Widząc nieporad−
ność swoich kolegów z ataku, sprawy
w swoje ręce wziął Mitar Peković (na
zdjęciu), który strzałem głową po doś−
rodkowaniu z rzutu rożnego Mierze−
jewskiego, zdobył – jak się później oka−
zało – zwycięskiego gola. 

W ligowych spotkaniach, jakie PZPN
zaplanował w grudniu przyspieszając
tym samym rozpoczęcie rozgrywek wio−
sennych ze względu na Mistrzostwa
Świata w czerwcu 2006, obserwowaliś−
my przełamanie niemocy strzeleckiej
płockich zawodników. O ile w bezbram−
kowym spotkaniu z Pogonią Szczecin

poza chęciami nic wielkiego nie pokaza−
li, to spotkanie z warszawską Polonią
mogło się podobać i to nie tylko ze
względu na gole. Najwierniejsi kibice
zgromadzeni przy Łukasiewicza (około
300!!!) zobaczyli aż cztery bramki. Do
siatki rywali gole strzelali kolejno: Zilić,

Mierzejewski, Geworgian i Peszko. To
prawdziwa uczta dla fanów po tak dłu−
gim okresie bezproduktywnej gry, ale
także dobry prognostyk przed wiosenny−
mi meczami zarówno ligowymi, jak i w
Pucharze Polski. 

Z klubu dochodzą także wieści
o zmianach personalnych w pierwszej
drużynie. W barwach Wisły nie zoba−
czymy już z pewnością Dariusza Gęsio−
ra, który rozstał się z klubem za porozu−
mieniem stron. Coraz bliżej przejścia
do zagranicznej ligi jest Ireneusz Jeleń,
którego męczy już chyba rola głównego
łowcy bramek w płockim zespole, a za−
interesowanie zachodnich menadżerów
jest coraz większe. Sportowe media do−
noszą także o zainteresowaniu płockich
działaczy zawodnikiem GKS Bełcha−
tów Piotrem Klepczarkiem. 

A zatem, jak zwykle w przerwie mię−
dzy rozgrywkami, emocjonować bę−
dziemy się transferową ruletką i nowy−
mi nazwiskami, które być może spra−
wią, że na stadion przy Łukasiewicza
przychodzić będzie kilka tysięcy kibi−
ców, bo miniona piłkarska jesień wy−
raźnie zdegustowała płocką publicz−
ność. P.N.
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Przed świętami Bożego Narodzenia
spotykamy się w różnych gremiach, by
złożyć sobie życzenia, często też podzielić
się opłatkiem – symbolem pokoju, przeba−
czenia i darowania wszelkich krzywd. 

Wigilijne spotkanie Rady Mieszkań−
ców Osiedla „Wyszogrodzka” odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 12, na które
zaproszono sporą grupę mieszkańców
i przedstawicieli władz m.in. wiceprze−
wodniczącego Rady Miasta Lecha Latar−
skiego, wiceprezydentów: Tomasza Kol−
czyńskiego i Dariusza Zawidzkiego, rad−
nych: Elżbietę Popczuk i Andrzeja No−
wakowskiego, proboszcza parafii pw.
św. Józefa ks. Władysława Stradzę,
dzielnicowych, strażników miejskich.
Honory gospodarza pełnił przewodni−
czący Rady Ryszard Rzymkowski.

Na początku Danuta Rychlewska od−
czytała fragment Ewangelii wg św. Łu−
kasza o narodzeniu Jezusa, a potem by−
ło już łamanie się opłatkiem i życzenia;
najpierw ogólne – T. Kolczyński życzył
zebranym, by ciepło tego spotkania

rozprzestrzeniało się po całej osiedlo−
wej rodzinie, a ks. Stradza wyraził na−
dzieję, że zawsze serdecznie i życzliwie
będziemy wyciągać do siebie pomocne
dłonie, jak dziś z białym opłatkiem.

W szkolnej stołówce z piękną choin−
ką, przy wigilijnym stole ze śledziami,
barszczykiem, rybą i ciastem, przy
dźwiękach kolęd rozmawiano o wszyst−
kim: rodzinie, dzieciach, radościach
i smutkach, mając nadzieję, że nowy
rok przyniesie mieszkańcom osiedla
Wyszogrodzka i wszystkim płoccza−
nom same dobre rzeczy. (j)

PS Dziękujemy za zaproszenie na
wigilijne spotkania: Zarządowi Okrę−
gowemu Polskiego Związku Emery−
tów, Rencistów i Inwalidów, Radzie
Mieszkańców Osiedla „Kochanowskie−
go”, Ośrodkowi Opiekuńczo−Wycho−
wawczemu przy ul. Mościckiego, Kato−
lickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im.
św. Brata Alberta, PKPS – Noclegow−
nia dla Kobiet i Dzieci, dzieciom ze
Świetlic Środowiskowych.

Osiedlowy opłatek

Po obejrzeniu 493 prac z 45 placó−
wek jury konkursu Najładniejsza kar−
tka świąteczna postanowiło nagrodzić
12 osób w trzech grupach wiekowych.
I nagrodę w grupie wiekowej 4 – 7 lat
zdobyła 6−letnia Klaudia Przybysz
z Czermna (instruktor – Teresa Rze−
pecka). 10−letnia Magdalena Bałazy
(POKiS, instruktor – Anna Liśkie−
wicz) zwyciężyła w grupie wiekowej
8 – 11 lat. W grupie wiekowej 12 – 15
pierwszą nagrodę otrzymała 13−letnia
Aneta Hochajzel z Gimnazjum nr 2
w Płocku (instruktor – Anna Ludwic−
ka). Nagrodę za najładniejszą kartkę
z motywem płockim przyznał również

Prezydent Płocka. Otrzymała ją 7−let−
nia Zofia Leszczyńska ze Szkoły Pod−
stawowej nr 6 w Płocku (instruktor –
Bożena Bońkowska).

Konkurs zorganizował Młodzieżowy
Dom Kultury w Płocku. (rł)

Dziecięca kartka

Mitar Pekovič
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Praca Zofii Leszczyńskiej
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Od 5 do 9 grudnia w Szkole Podsta−
wowej nr 22 im. Janusza Korczaka,
trwała X edycja Tygodnia Kultury
Szkolnej.

Dzieciom z klas IV – VI poniedziałek
upłynął pod hasłem „Wszyscy razem”.
W myśl tej idei społeczność szkoły prze−
kazała wychowankom Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Płocku zestaw ar−
tykułów kosmetycznych. Rozstrzygnię−
to także konkurs „Fotograficzna integra−
cja” (kl. IV), konkurs muzyczny na
hymn szkoły integracyjnej (kl. V) oraz
konkurs plastyczny na logo szkoły inte−
gracyjnej (kl. VI).

6 grudnia odbyły się klasowe miko−
łajki, a w środę, 7 grudnia – w ramach
edukacji regionalnej – quiz wiedzy
o Płocku (kl. V).

Wyłoniono również finalistów kon−
kursów plastycznych „Strój ludowy
naszego regionu”, „Mazowiecka wy−
cinanka ludowa” (kl. IV) oraz kon−
kursu na plakat przybliżający sylwetki
sławnych mieszkańców naszego mia−
sta (kl. VI).

Czwartek poświęcony był patronowi
szkoły – Januszowi Korczakowi. Po−
dziwiać można było wystawę albumów
o tym niezwykłym pedagogu. Miał
miejsce również finał konkursu recyta−
torskiego „Korczak w poezji”. Ponadto
uczniowie mieli okazję rozpoznawać
swoich nauczycieli na zdjęciach sprzed
lat, uczestnicząc w konkursie „Kto to
jest?”.

9 grudnia uczniowie i nauczyciele
rozmawiali na temat praw ucznia, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na pra−
wo do bezpieczeństwa. Potem na boi−
sku rozegrany został turniej piłki noż−
nej klas szóstych.

Odbył się również międzyszkolny
konkurs literacko – czytelniczy „Piszę

książkę, na który wpłynęło blisko 120
prac z 12 szkół. Uczniowie z klas IV –
VI pisali bajki, opowiadania o najbliż−
szych, powieści, pamiętniki.

I nagrodę w kategorii literatury pięk−
nej jurorzy przyznali opowiadaniu
„Stary sad” Bartosza Cierlickiego z IV
klasy w SP nr 22. Jury przyznało też na−
grody w kategorii książki popularnona−
ukowej. Tutaj wygrała Daria Koralew−
ska z SP nr 5.

W programie Tygodnia Kultury
Szkolnej uczestniczyli też uczniowie
klas młodszych. Pierwszoklasiści
tworzyli rymowanki, łamigłówki,
krzyżówki, puzzle, dotyczące patrona
szkoły. Uczniowie klas drugich brali
udział w formach teatralnych i qui−
zach. Trzecioklasiści z kolei pogłę−
biali wiedzę na temat miasta i regio−
nu, prezentując ją podczas między−
klasowego konkursu. E.U.

Tydzień Kultury Szkolnej
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W Szkole Podstawowej nr 18
odbyło się uroczyste wręczenie na−
gród laureatom VIII Międzyszkolne−
go Konkursu Plastycznego pt. „Płock
jesienią”.

Komisja konkursowa przy nagradzaniu
prac brała pod uwagę oryginalność ujęcia
tematu i samodzielność wykonania.

Elementem najczęściej występują−
cym w pracach była katedra i otaczają−
ce ją Wzgórze Tumskie.

Nadesłano 187 prac plastycznych ze
szkół podstawowych nr: 5, 9, 11, 13,
16, 18, 20, 22, ZS Nr 2, SP w Łącku, SP
w Goleszynie, SP w Staroźrebach oraz
z MDK−u i POKiS−u. Przyznano 66 na−
gród. 

W trzech najmłodszych kategoriach
wiekowych zwyciężyły prace uczennic
z SP Nr 22: Dominiki Żbikowskiej
(kl.I), Julii Tomczak (kl.II) i Karoliny
Tyrajskiej (kl.III). Paulina Wiktorow−
ska z SP w Łącku zajęła I miejsce w ka−
tegorii dzieci z klas IV, Filip Woźniak
z SP Nr 18 otrzymał I nagrodę wśród
dzieci z klas V, z kolei I nagrodę wśród
szóstoklasistów przyznano Paulinie
Nowak z SP Nr 5.

W kategorii Domów Kultury, spoś−
ród dzieci 7−letnich, I nagrodę przyzna−
no Aleksandrze Galewicz z MDK−u
oraz ex aequo Katarzynie Tomczyk
z POKiS−u. W przedziale 9−12−letnich
dzieci I miejsce zajęła Karolina Bara−
nowska z POKiS−u.

Organizatorem konkursu była świet−
lica przy SP Nr 18 w Płocku, sponso−

rem zaś Urząd Miasta Płocka i Towa−
rzystwo Naukowe Płockie.

Marzeniem organizatorów jest poka−
zanie prac dzieci pt. „Płock jesienią”
w galerii Muzeum Mazowieckiego.

Uroczystość uświetnił teatrzyk szkol−
ny „Promyczek”, przedstawiając „Cali−
neczkę”.

Jestem Europejczykiem

Dzień wcześniej SP Nr 18 zorganizo−
wała I edycję Międzyszkolnego Kon−
kursu Integracji Europejskiej dla klas
trzecich pt. „Jestem Polakiem, więc je−
stem Europejczykiem. Co wiem o swo−
jej stolicy”.

Uczniowie otrzymali kartę pracy
z zestawem pytań. Czas rozwiązywania
– 60 minut. Po zakończeniu testu każ−
demu uczniowi wręczono dyplom za
udział w konkursie i słodki upominek.
I nagrodę w konkursie przyznano Do−
minice Mikulskiej z SP Nr 6.

Trzy kolejne miejsca zajęli ucznio−
wie z SP Nr 20: Olga Żabska (II miej−
sce), Klaudia Łukaszewska (III) oraz
Maciej Jagodziński (IV).

Zawodnicy bardzo dobrze znali le−
gendy o Warszawie, potrafili wymienić
ich tytuły, poprawnie rozwiązywali re−
busy, znali znaczenie wyrazów: legen−
da, fosa, biegle dodawali w zakresie
100 oraz prawidłowo układali z puzzli
herb Warszawy.

Konkurs przygotowały i przeprowa−
dziły: Beata Idzik i Janina Daniela Le−
wicka. E.U. 

Jesienny konkurs 

W Gimnazjum nr 6 im. prof. Włady−
sława Szafera, 9 grudnia, odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Patrona szko−
ły, połączona z promocją książki pt.
„By woda była wodą, łąka – kwiecistą
łąką, a powietrze – powietrzem”.

Na uroczystość przybyły władze
miasta m.in. Lech Latarski – wiceprze−
wodniczący Rady Miasta, Piotr Kubera
– wiceprezydent, Ewa Adasiewicz –
dyrektor Wydziały Kultury, Oświaty
i Sportu.

Grażyna Rutkowska – dyrektor gim−
nazjum, w swoim wystąpieniu promo−
wała wydaną przez nauczycieli szkoły
książkę, dotyczącą wszystkich inicja−
tyw młodzieży i ich opiekunów na
rzecz promowania ekologii. Prezento−
wane są w niej różne formy i możliwo−
ści działań w walce o przetrwanie Mat−
ki Ziemi, realizowane przez placówkę
od wielu lat, w myśl zasady prof. Sza−
fera: „Ochrona przyrody – ochroną
człowieka”. 

Publikacja powstała dzięki projekto−
wi sfinansowanemu ze środków pro−
gramu „Działaj lokalnie IV” Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności, re−

alizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, Wydział Gospo−
darki Komunalnej i Ochrony Środowi−
ska Urzędu Miasta Płocka oraz Regio−
nalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku.

Autorami książki są: Małgorzata Ba−
naszczak, Beata Kowalska, Elżbieta
Kwiatkowska, Beata Matuszewska
i Grażyna Rutkowska. Praca zadedyko−
wana została pamięci patrona Gimna−
zjum nr 6 – profesora Władysława Sza−
fera w 35. rocznicę śmierci.

Władysław Skalny – prezes Ligi
Ochrony Przyrody pogratulował sukce−
sów, jakie odnosi szkoła i oznajmił, że
gimnazjum prawdopodobnie będzie
mogło szczycić się znakiem „Promoto−
ra Ekologii” również w 2006 roku.

Podczas Dnia Patrona szkoły otwarto
nową salę biologiczną, wyposażoną
w profesjonalny sprzęt do prowadzenia
zajęć.

W części artystycznej wysłuchać
można było piosenek i wierszy, które
przygotował chór szkolny pod kierun−
kiem Beaty Łaniewskiej i Elżbiety
Kwiatkowskiej. E.U.

By woda była wodą...

Szkoła Podstawowa nr 5 była organi−
zatorem III edycji Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego Poezji Reli−
gijnej „Recytuj i raduj się”. W konkur−
sie, którego finał miał miejsce 29 listo−
pada, wzięło udział 30 uczniów z kilku−
nastu szkół z Płocka, Gąbina, Łącka
i Radzanowa.

Recytatorzy podzieleni zostali na
dwie grupy: w młodszej (klasy I – III)
zwyciężyła Milena Tyrajska z Wincen−
towa, II miejsce zajęła Anna Marciniak
z SP nr 23 a III – Julia Więckiewicz
z SP nr 5. W grupie starszej (klasy IV –
VI) najbardziej podobały się recytacje

Katarzyny Bujalskiej z SP nr 5. Na II
miejscu uplasowała się Sylwia Leś−
niewska z SP nr 23, a na III – Krzysztof
Prokop z SP nr 18.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i na−
grody książkowe, a pozostali uczestni−
cy drobne upominki, ufundowane przez
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji
Płockiej.

Konkurs wzbogacono wystawieniem
„Czerwonego kapturka” w wykonaniu
uczniów z najmłodszych klas, zaś
uczennice klasy VIa przygotowały pre−
zentację mody pt. „Pani katechetka:
wiosna – lato 2006”. (j)

Recytuj i raduj się
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numeru

Mnóstwo ludzi
istnieje, ale takich 
co naprawdę żyją
można wskazać
palcem. F. Chwalibóg

... 25 listopada jest światowym
dniem pluszowego misia?

Choć pluszowe niedźwiadki były
produkowane w Niemczech już
w 1903 r., ich „światowa kariera”
zaczęła się naprawdę w 1906 r., gdy
Morris Mitchom, nowojorski cu−
kiernik, założył fabrykę zabawek
„Ideal”. Ten pomysłowy rosyjski
emigrant został zainspirowany ry−
sunkiem komiksu zamieszczonego
w waszyngtońskim dzienniku „Eve−
ning Star”. Przedstawiał on prezy−
denta Theodore’a Roosevelta na po−
lowaniu, widzącego przed sobą
przestraszonego niedźwiadka.

oprac. (m.d.)

wiecie, że...Czy

JA
N

U
SZ

 K
U

K
L

E
W

IC
Z

Spotkanie z niezwykłym Mikołajem w Miejskim Przedszkolu nr 27
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Maluchy z 25 miejskich przedszkoli
spotkały się z niezwykłymi Mikołaja−
mi: prezydentem Mirosławem Milew−
skim i jego zastępcą Piotrem Kuberą. 

Władzom miasta towarzyszyły baj−
kowe postacie: śnieżynka, anioł i pani
Mikołajowa, w które wcielili się nau−
czyciele i ratuszowi pracownicy. Poma−
gali oni rozdawać prezenty dla dzieci,

które najmłodsi mogli zabrać do do−
mów. 

Ponadto dla przedszkoli zostały ku−
pione zabawki i materiały dydaktycz−
ne łącznie za 74 tys. 700 zł. Placówki,
w których funkcjonuje do pięciu od−
działów otrzymały po 2,7 tys. zł,
a tam, gdzie jest więcej oddziałów po
3,6 tys. zł. (m.d.)

Dla przedszkolaków

Pomimo deszczo−
wej pogody, 6 grud−
nia, Urząd Miasta
Płocka, Młodzieżo−
wy Dom Kultury
oraz Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki,
zorganizowali przed
ratuszem mikołaj−
kową imprezę dla
dzieci.

Zabawa połą−
czona była z roz−
strzygnięciem kon−
kursu na najładniej
p r z y o z d o b i o n ą
choinkę.

Dzieci z 13 szkół
podstawowych od rana ubierały choinki, stojące wokół sceny na Starym Rynku.

Wyniki konkursu odczytała Ewa Adasiewicz− dyrektor Wydziału Oświaty, Kul−
tury i Sportu.

I miejsce zajęła SP Nr 1, II nagrodę przyznano SP Nr 20, III miejsce zajęła SP Nr 22.
Nagrody wręczał – w czapce Mikołaja – prezydent Mirosław Milewski. Podczas

imprezy zainaugurowano również świąteczne oświetlenie Starego Rynku; zaświe−
cił się obrys kamieniczek i ratusz.

Były wspólne tańce, występy zespołów z MDK i konkursy. E.U.

Przed ratuszem
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To były mikołajki z prawdziwego
zdarzenia. Był św. Mikołaj (w osobie
płockiego aktora Mariusza Pogonow−
skiego) wraz z pomocnikiem i workiem
pełnym prezentów, konkursy z nagro−
dami i suto zastawione stoły, na któ−
rych znalazły się kanapki, owoce i sło−
dycze. A wszystko zorganizowało Sto−
warzyszenie Pomocy Dzieciom Niepeł−
nosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Ra−
zem”. 

Do sali bankietowej „Pan Tadeusz”
przybyły dzieci niepełnosprawne,
m.in. ze szkół, przedszkoli, specjal−
nych ośrodków szkolno−wychowaw−
czych i warsztatów terapii zajęciowej.
A ponieważ była to impreza integra−

cyjna, bawiły się wspólnie ze zdrowy−
mi maluchami. 

Do tańca przygrywał zespół Romen,
a kto chciał swoje umiejętności tanecz−
ne mógł podpatrywać u członków Zes−
połu Ruchu i Wdzięku „Gracja”, dzia−
łającego przy Zespole Szkół Zawodo−
wych Nr 6.

Imprezę pomogli zorganizować: Fir−
ma „K” Tadeusza Kopcińskiego, Zespół
Szkół Technicznych, Zespół Szkół Eko−
nomiczno−Kupieckich, Agencja PAIM,
Centrum Wolontariatu działające przy
Urzędzie Miasta, Centrum nad Wisłą
Warka, płocki Zakład Energetyczny, Ola
Łuniewska ze Szkoły Podstawowej Nr
23 oraz płocczanie. (m.d.)

Kolorowo i wesoło
* PŁOCKIE MIKOŁAJE * PŁOCKIE MIKOŁAJE * PŁOCKIE MIKOŁAJE * PŁOCKIE MIKOŁAJE * PŁOCKIE MIKOŁAJE * PŁOCKIE MIKOŁAJE *

Stało się już tradycją, że przed świę−
tami Bożego Narodzenia św. Mikołaj
rozdaje w ratuszu prezenty placówkom
opiekuńczym, a za ich pośrednictwem
dzieciom. Tak było również na począt−
ku grudnia 2005 roku.

Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
uzyskał od kilku sponsorów kilkaset no−
wiutkich bluzeczek, swetrów, garsonek
i ponad pół tony makaronu. Dary te ro−
zdzielone zostały pomiędzy: Specjalny
Ośrodek Szkolno−Wychowawczy nr 2,
Ośrodek Opiekuńczo−Wychowawczy
z ul. Mościckiego, Miejski Ośrodek Po−
mocy Społecznej, Katolickie Radio

Płock, Stowarzyszenie „Silni razem”, pa−
rafię św. Stanisława Kostki, DPS w Go−
ślicach i DPS „Przyjaznych serc”, Kato−
lickie Stowarzyszenie Pomocy im. św.
Brata Alberta i PCK. W roli świętego Mi−
kołaja wystąpił wiceprezydent Tomasz
Kolczyński, który oprócz świątecznych
życzeń, złożył także podziękowanie 13
sponsorom, którzy okazali serce potrze−
bującym. Ks. Jacek Wilczyński wyraził
przekonanie, że Pan Bóg tę życzliwość
wszystkim stokrotnie wynagrodzi.

Wszyscy obdarowani przez ratuszo−
wego Mikołaja dostali jeszcze ścienne
kalendarze na 2006 rok „Płock z lotu
ptaka”. (j)

Prezenty dla placówek

Wychowankowie z Goślic zrewanżowali się Mikołajowi własnoręcznie wykonanymi gli−
nianymi figurkami
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