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Przedstawiona radnym informacja była dość
ogólna. Bardziej szczegółowy program ma
być gotowy w połowie bieżącego roku.

Wychodząc od stwierdzenia, że rewitaliza−
cja służy rozwojowi wielu obszarów życia spo−
łeczno−gospodarczego miasta i dąży do wy−
prowadzenia terenu ze stanu kryzysowego,
zdegradowanego na skutek niepożądanych,
destrukcyjnych procesów w sferze przestrzen−
nej, społecznej i ekonomicznej, autorzy opra−
cowania wyliczają 7 głównych obszarów, na
których koncentrować się mają działania rewi−
talizacyjne. Są to: 

– zagospodarowanie nabrzeża Wisły (od So−
bótki do PTW)

– modernizacja amfiteatru wraz z otocze−
niem (zabezpieczenie skarpy)

– ulica Tumska
– przebudowa Placu Narutowicza (pod ką−

tem lokalizacji pomnika księcia Bolesława
Krzywoustego)

– kwartały śródmieścia (oficyna przy ul.
Grodzkiej 4, kamienica przy Starym Rynku 7,
przebudowa pierzei ul. Kwiatka, konkurs na
zagospodarowanie terenu w granicach ulic:
Kwiatka, Bielska, Sienkiewicza, aktywizacja
Starego Rynku)

– remont siedziby sądów (realizowany przez
instytucję państwową)

– rewitalizacja budynków przy ul. Piekar−
skiej i Teatralnej (prywatni inwestorzy).

Do prac nad programem rewitalizacji zosta−
ną wykorzystane wnioski podmiotów zaintere−
sowanych uczestnictwem w programie. Do−
tychczas do Urzędu Miasta wpłynęły 3 takie
propozycje: Płockiej Spółdzielni Mieszkanio−
we L−W o uwzględnienie w programie rewita−
lizacji obszaru od ul. Dobrzyńskiej (przez Gał−
czyńskiego, Gwardii Ludowej, Chopina, Oto−
lińską) do al. Kilińskiego, Wspólnoty Miesz−
kaniowej z ul. Jerozolimskiej 5 i właścicieli
kamienicy przy ul. Grodzkiej 15.

Relacja z sesji w następnym numerze gaze−
ty. E.J.

Głównym tematem styczniowej sesji Rady Miasta była rewi−
talizacja Starówki

Siedem kroków

Przejrzysty 
samorząd

Płock przystąpił do akcji pod nazwą
„Przejrzysta Polska”. Przedsięwzięcie
to jest kierowane do samorządów tery−
torialnych, które przy współpracy z or−
ganizacjami pozarządowymi i miesz−
kańcami chcą udoskonalić sprawowanie
władzy, poprzez eliminację korupcji
i innych form patologii. Udział w akcji
pozwoli obiektywnie ocenić dotychcza−
sowe funkcjonowanie samorządu pod
względem zgodności z uznanymi stan−
dardami etycznymi.

– Musimy spełnić sześć obligatoryjnych zadań – mówi Krystyna
Kowalewska, sekretarz miasta. 

Zgodnie z pierwszą zasadą przejrzystości, Urząd Miasta musi
opracować opis usług świadczonych przez samorząd, czyli co moż−
na załatwić w urzędzie.

II zasada – braku tolerancji dla korupcji – nakłada na samorząd
obowiązek opracowania i wdrożenia kodeksu etycznego swoich
pracowników. – Przygotowaliśmy już jego projekt – wyjaśnia Kry−
styna Kowalewska. – Będzie zawierał spis reguł i zasad, którymi
powinni kierować się pracownicy urzędu. 

Kolejną jest zasada partycypacji społecznej, gdzie Płock podjął
się opracowania i wdrożenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. 

IV zasada przewidywalności wymaga od samorządu opracowa−
nia i ciągłej aktualizacji strategii rozwoju społeczno−ekonomiczne−
go miasta. Ma być to plan rozwoju, obejmujący wszystkie obszary
działania w perspektywie wieloletniej. Istotnym elementem tego
planu jest opublikowanie informacji dla mieszkańców, która przyb−
liży im strategię.

– Wprowadzanie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzę−
du opartego na celach jakościowych, to piąta zasada fachowości
– mówi Sekretarz Miasta. – Część procedur już wdrożyliśmy, gdy
ubiegaliśmy o certyfikat jakości ISO, ale cały czas staramy się, aby
klienci byli coraz bardziej zadowoleni.

Aby spełnić szóstą zasadę – rozliczalności – Urząd Miasta
Płocka przygotowuje książeczkę pt. „Skąd mamy pieniądze i na
co je wydajemy”. – Jest to informator budżetowy dla mieszkań−
ców – wyjaśnia Krystyna Kowalewska. – Chcemy w przystępnej,
zrozumiałej formie pokazać płocczanom na co przeznaczane są
ich pieniądze. Trwają prace i myślę, że już niedługo każdy zain−
teresowany będzie mógł zapoznać się z tegorocznym budżetem
przedstawionym w prostej formie, a nie w postaci tabelek i tysią−
ca liczb. 

Oprócz spełnienia sześciu obligatoryjnych zasad płocki samo−
rząd może wybrać sobie zadania fakultatywne. – Chcemy na przy−
kład ulepszyć oznakowanie wewnętrzne Urzędu Miasta oraz podno−
sić kwalifikacje naszych pracowników – mówi Sekretarz Miasta.

Na spełnienie zadań Płock ma czas do końca roku. Samorządy,
które uporają się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostaną spe−
cjalnym certyfikatem „Przejrzysty samorząd”, który ma stać się
prawdziwym znakiem jakości. 

Organizatorem akcji jest Gazeta Wyborcza, a wspierają ją: Fun−
dacja Agory, Polsko−Amerykańska Fundacja Wolności, Program
przeciw Korupcji im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demo−
kracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Świato−
wy. Małgorzata Domańska

Tu zmiany będą widoczne już w tym roku
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Prezydent zarządził
Przeciw narkomanii

Prezydent zaakceptował Miejski
Program Profilaktyki i Przeciwdziała−
nia Narkomanii na lata 2005−2007.
Działania profilaktyczne (informacyj−
ne, edukacyjne, alternatywne i zmniej−
szające szkody) prowadzone będą na
trzech poziomach (w zależności od
stopnia ryzyka adresatów). Osobom
już uzależnionym planuje się zwię−
kszyć dostępność świadczeń w zakre−
sie leczenia, rehabilitacji i ograniczania
szkód zdrowotnych.

Promocja zdrowia

Na programy polityki zdrowotnej fi−
nansowane z budżetu miasta przezna−
czono w tym roku 320 tys. złotych. Rea−
lizowane będą m.in. programy profilak−
tyczne: nowotworów jelita grubego, pro−
staty i sutka, edukacji przedporodowej,
profilaktyki stomatologicznej dla dzieci.

Sportowe ulgi 

Zmieniły się niektóre opłaty za korzy−
stanie z obiektów MZOS. Z opłat zwol−
nieni zostali uczniowie płockich szkół,
odbywający tam obowiązkowe zajęcia
szkolne i członkowie uczniowskich klu−
bów sportowych, uprawiający określoną
dyscyplinę sportu. 1 zł za godzinę płacą
dzieci i młodzież do lat 18 – członkowie
i podopieczni stowarzyszeń, prowadzą−
cych na terenie Płocka działalność spor−
tową oraz charytatywno−opiekuńczą,
funkcjonariusze: policji, straży pożarnej,
straży miejskiej, służby więziennej oraz
studenci płockich szkół wyższych (w ra−
mach zajęć sportowych). 

Praca za karę

Ustalono, że kara ograniczenia wol−
ności, połączona z pracą społecznie
użyteczną, przez skazanych skierowa−
nych przez Sąd Rejonowy w Płocku
może być wykonywania w 4 zakła−
dach: Muniserwisie, ogrodzie zoolo−
gicznym, SZPZOZ i ZUOK.

Darowizna

Prezydent wyraził zgodę na przyję−
cie od PKN Orlen darowizny udziału
w prawie użytkowania wieczystego
gruntu (4369 mkw.) przy ul. Polnej 18.
Przyjęcie darowizny umożliwi dalsze
kroki (wniosek do Starosty), mające na
celu przekazanie całej działki Gminie,
a w konsekwencji sprzedaży części
ułamkowych gruntu właścicielom po−
stawionych na nim lokali. (j)

* Za wigilijne świece Caritas Diece−
zji Płockiej uzyskał 284 tys. złotych.
Zostaną przeznaczone na kolonie
w kraju, a 10 gr. z każdej świecy trafi
do Iraku, Sudanu i Czeczenii.

* PKN Orlen wycofał ze sprzedaży
benzynę U95 (do samochodów bez
katalizatora). Zastąpił ją dodatek po−
tasowy, który można dodać do Euro−
super 95.

* WSzZ na Winiarach ma 3 nowych
ordynatorów: kardiologii (Andrzej
Drzewiecki), laryngologii (ponownie
Jacek Struzik) i oddziału płucnego
(Bogdan Gotowicki).

* Jest szansa, że Płock dołączy do
25 miast (lub ich części) — pomni−
ków historii. Wpisu na listę dokonuje
Prezydent RP. Są na niej m.in. Kra−
ków, Kazimierz, katedra w Gnieźnie,
Stare Miasto w Toruniu. Procedury
poprzedzające wpis zostały wszczęte
przez płocką delegaturę Wojewódz−
kiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

* Organizacje pożytku publicznego
zabiegają o przekazaniu im 1% podat−
ku przy rozliczeniach z fiskusem za
2004 rok. Dotychczas na liście Mini−
sterstwa Sprawiedliwości figuruje 9
płockich organizacji: ZHP, ZHR, Sto−
warzyszenie „Pomoc Dzieciom”,
Hospicjum Płockie pw. św. Urszuli
Ledóchowskiej, stowarzyszenie im.
św. Brata Alberta, TNP, Stowarzysze−
nie Rodzin Katolickich, stowarzysze−
nie „Macierz Płocka”, Fundacja „Ich
dom”.

* Na stronie internetowej mazo−
wieckiego oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia sprawdzić można,
jak długie są kolejki do specjalistów
w różnych miastach woj. mazowiec−
kiego.

* Na 2 mln zł dofinansowania z fun−
duszy europejskich unowocześnienia
zakładu rentgenodiagnostyki może li−
czyć szpital wojewódzki, a niecały
milion dostanie pogotowie.

* Co roku miasto płaci około 100
tys. zł właścicielom kamienic za loka−
torów z wyrokami eksmisji, którzy
nie płacą czynszów.

* Nieprawidłowości finansowe
w Radzie Mieszkańców Osiedla Po−
dolszyce Południe badać będzie pro−
kuratura.

* Sukcesywnie wycinane będą topo−
le przy ul. Mickiewicza; zastąpią je
drzewa z mniejszym systemem korze−
niowym oraz krzewy.

* W ciągu minionych 15 lat z Płoc−
ka wyjechało (za pracą, na studia) 10
tysięcy mieszkańców.

* Zeznania podatkowe za rok ubieg−
ły musi do końca kwietnia złożyć
w płockim Urzędzie Skarbowym oko−
ło 75 tysięcy podatników.

* Organizacja pożytku publicznego
– Fundacja „Praca dla Niewidomych”
prosi o wpłaty 1% podatku od osób fi−
zycznych na konto:

77137010370000170140210300. (j)

Minęło pół miesiąca...

Porady prawne
Przypominamy zainteresowanym, że

w biurach poselskich posłów: Wojcie−
cha Jasińskiego przy ul. Sienkiewicza
32 i Andrzeja Piłata przy ul. Kościusz−
ki 1 pełnią dyżury prawnicy, u których
bezpłatnie zasięgnąć można porady
prawnej. Przy ul. Sienkiewicza w każ−
dą środę w godz. 16−17 (tel. 262 74
41), a przy ul. Kościuszki w pierwszy
i ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 16−18 (tel. 268 69 88). (j)
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19 stycznia, w Urzędzie Stanu Cy−
wilnego siedem par stanęło ponownie
na ślubnym kobiercu. Odnowili przy−
sięgę małżeńską po 50 latach wspól−
nego pożycia. Podczas tej wzruszają−
cej uroczystości wiceprezydent Piotr
Kubera wręczył im medale przyznane
przez Prezydenta RP. Bohaterami śro−
dowej uroczystości byli: Jadwiga
i Zbigniew Dynowscy, Marianna
i Henryk Dzięgielewscy (obie pary na

zdjęciu), Barbara i Władysław Kamiń−
scy, Kazimiera i Eugeniusz Lipowscy,
Zenobia i Jan Śliwińscy (w lutym ob−
chodzić będą 60. rocznicę ślubu), Lu−
cyna i Józef Woronieccy, Alina i Jan
Zgorzelscy.

Dostojni jubilaci, obdarowani kwia−
tami i życzeniami dalszych długich
i szczęśliwych lat, wysłuchali koncertu
kolęd w wykonaniu chóru Pueri Canto−
res Plocenses. (j)

Złoci jubilaci

Patrz, czym płacisz
W Płocku coraz częściej pojawiają się fałszywe banknoty o nominale

100 zł. Tylko w styczniu do obiegu próbowano wprowadzić dziesięć „fał−
szywek”. – Jedną klient chciał zapłacić w hipermarkecie, inną w zakła−
dzie usługowym, a pozostałe zostały „wyłapane”, podczas dokonywania
wpłat w bankach – mówi rzecznik prasowy płockiej policji Karol Dmo−
chowski. 

Aby uniknąć kłopotów, trzeba zwracać uwagę na charakterystyczne cechy,
dzięki którym można odróżnić fałszywy pieniądz od prawdziwego. Fałszywy
nie ma znaku wodnego, brak jest czarnej pionowej nitki wtopionej w papier,
a farba jest intensywnie zielona. (m.d.)
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W tym roku zima sprzyja drogow−
com. Dzięki temu, że nie ma siarczy−
stych mrozów można bez większych
przeszkód prowadzić inwestycje drogo−
we. Obecnie budowanych jest siedem
dróg.

– Jeszcze w listopadzie przekazaliś−
my plac pod budowę ulicy Miedzianej
w Borowiczkach – informuje Karol
Kornacki, kierownik Oddziału Nadzoru
Inwestycyjnego. – W tej chwili układa−
na jest tam kanalizacja deszczowa. Zro−
bienie odwodnienia ułatwi życie miesz−
kańcom; nie będą już zalewane ich piw−
nice, a poza tym swobodnie będzie moż−
na dojechać do posesji.

Po skończeniu prac, które planuje się
na 30 kwietnia, 331−metrowa ulica
Miedziana będzie miała polbrukową
jezdnię i chodniki oraz nowe oświetle−
nie. Roboty wykonuje gostyniński Hy−
dropol. Koszt inwestycji wynosi 996
tys. zł. 

Na osiedlu Imielnica budowana jest
ul. Wiosenna i Majowa. – W pierwszej
kładziona jest kanalizacja deszczowa
– mówi Karol Kornacki. – Natomiast
ulica Majowa została już wykorytowa−
na, czyli wybrano ziemię pod drogę
i nawożone są nowe warstwy.

Następnie na obu zostanie położony
polbruk (na jezdni i na chodnikach).
Koszt inwestycji wyniesie ok. 360 tys.
zł, wykonawcą jest płocki Melbet. – To
pierwszy etap całego zadania, które
przewiduje również budowę ulicy Po−
godnej i Leszczynowej – wyjaśnia kie−
rownik Oddziału. 

Budowa Wiosennej i Majowej za−
kończy się w maju, a Pogodnej i Lesz−
czynowej w październiku 2005 roku.
Całość kosztować będzie ok. 2,2 mln
zł. 

Również w Imielnicy trwa budowa
ok. 500 metrów ul. Łamanej. To połą−
czenie ul. Morelowej z Harcerską i sta−
nowi ona główny wylot z osiedla. Prace
rozpoczęły się w październiku ub.r.,
a zakończą w maju 2005 r. Tech−Instal
położy na jezdni i chodnikach kostkę
polbrukową za ok. 890 tys. zł. 

Na ul. Gościniec, na odcinku od
cmentarza do ul. Grabówka, wykony−
wana jest kanalizacja sanitarna. – Zro−
biono już około 200 metrów, a całość
będzie mieć około 500 metrów – tłuma−
czy Karol Kornacki. Prace wykonywa−
ne przez firmę „Wałęsa i spółka” za−
kończą się w maju i kosztować będą ok.
215 tys. zł. 

Dzięki sprzyjającej pogodzie Tech−
Instal może prowadzić także roboty
przy budowie łącznika pomiędzy ul.
Lasockiego a al. Jachowicza. Na chod−
nikach ułożony zostanie polbruk, pow−
stanie oświetlenie, a firma wykona
również ogrodzenie ze stali i cegły.
Koszt – ok. 200 tys. zł.

Asfaltową jezdnią już w czerwcu bę−
dą mogli cieszyć się mieszkańcy ul. As−
nyka (na odcinku od Norwida do Sło−
wackiego). Prace kosztować będą po−
nad 243 tys. zł. 

– W tym samym czasie powinny za−
kończyć się prace przy budowie sięga−
cza ulicy Chopina – wyjaśnia kierow−
nik Oddziału Nadzoru Inwestycyjnego.
– Powstanie tam droga z pełnym uzbro−
jeniem, kanalizacja sanitarna oraz
oświetlenie. Tech−Instal wycenił roboty
na ok. 450 tys. zł. 

W przyszłości

Miasto zaplanowało również inne in−
westycje. Można je podzielić na dwie
grupy. Mniejsza obejmuje te, które
jeszcze się nie rozpoczęły, ale ich ukoń−
czenie przewidziane jest w tym roku.
Należy tu wymienić m.in. ul. Browar−
ną, Macieszy, Kasztanową oraz chodni−
ki na ul. Ciechomickiej, Góry i Łąckiej.

Druga grupa to uliczki osiedlowe, dla
których zostanie przygotowana doku−
mentacja techniczna i być może na
niektórych jeszcze w tym roku rozpocz−
ną się prace budowlane. Najbliżej reali−
zacji są m.in. ulice: Torowa, Żabia,
Błotna, Łąkowa, Jesienna, Lokalna,

Orzechowa, Wiśniowa, Darniowa, Mo−
kra, Nowa, Piesza, Zapłotek, Łączna,
Świętej Faustyny, Sannicka (dofinanso−
wanie ze środków Powiatowego Fun−
duszu Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej), Swojska, Synów Pułku,
łącznik pomiędzy Dworcową a Otoliń−
ską, Miła, Poprzeczna, Boczna, Urocza,
Wesoła, Rumiankowa, Ziołowa, Mięto−
wa, Herbaciana, Lawendowa, Tymian−
kowa, Obejście, Paśniki, Studzienna,
Chabrowa, Malinowa, Przytulna, Wy−
soka, Nowoosiedlowa, Edukacyjna,
Wakacyjna, Semestralna, Pedagogicz−
na, Ossowskiego, Obrońców Helu, Pa−
triotów.

Za 150 tys. zł zakończone zostanie
przygotowanie projektu technicznego
ścieżki rowerowej od starego mostu
przez Wisłę do Grabówki oraz do Łąc−
ka, Nowego Duninowa i Gąbina.

Małgorzata Domańska

Budujemy nowe drogi

Ul. Majowa

JA
N

 G
A

W
R

Y
Ł

K
IE

W
IC

Z

Ul. Łamana

JA
N

 G
A

W
R

Y
Ł

K
IE

W
IC

Z

Sześć lat temu na bazie stoczniowego
majątku powstała spółka CENTRO−
MOST utworzona przez gdański Centro−
mor i płocki Mostostal. Zatrudniała na
początku niespełna stu pracowników,
którzy kontynuowali najlepsze tradycje
płockich stoczniowców. Stopniowo wra−
cali zagraniczni kontrahenci i spółka po−
dejmowała nowe zadania, z których naj−
większym była budowa elementów do
nowej przeprawy mostowej.

Jaka jest kondycja Centromostu
dziś? – rozmawiam o tym z wicepreze−
sem Krzysztofem Małkiewiczem.

– Mamy się zupełnie nieźle. Rok
ubiegły zakończyliśmy prawie 3−milio−
nowym zyskiem. Dzięki temu mogliśmy
rozpocząć poważne remonty odtworze−
niowe; najpierw w części produkcyjnej
– praktycznie już zakończone, a teraz
ekipy remontowe wkroczyły do biurow−
ca. Przynajmniej wnętrze tego budynku
z minionej epoki chcemy upiększyć
i unowocześnić, byśmy nie musieli
wstydzić się przed naszymi klientami.

Uczciwie przyznaję, że na tak dobry
bilans 2004 roku pewien wpływ miał też
wysoki kurs euro. Z Holendrami, dla
których budujemy statki, rozliczamy się
właśnie w tej walucie.

Można spodziewać się, że ten bę−
dzie gorszy?

– Nie w sensie produkcji. Mamy zam−
knięty portfel zamówień na cały 2005
rok. Dla holenderskich armatorów zbu−
dujemy 13 jednostek za około 65 mln zło−
tych: 7 tankowców o długości 110 me−
trów i szerokości 11,45 m każdy – to kon−
tynuacja serii realizowanej przez nas od
3 lat oraz 6 kadłubów statków do prze−
wozu kontenerów. Nasze możliwości pro−
dukcyjne zostały zwiększone o około 30
proc. dzięki wybudowaniu nowego 170−
metrowego toru montażowego dla ele−
mentów mostu. Teraz służyć będzie bu−
dowie statków. Natomiast chyba nie mo−
żemy już liczyć na tak dobry dla ekspor−
terów kurs euro, jaki był w 2004 roku,
więc o ten prezent tegoroczny zysk może

być niższy. Także ceny stali, w którą zao−
patrujemy się w hucie Częstochowa,
mocno poszły w górę.

W prasie szczecińskiej ukazało się
ogłoszenie, że poszukujecie spawa−
czy. Nie ma takich fachowców
w Płocku?

– Chyba nie ma, skoro się nie zgła−
szają. Około 30 spawaczy „wynajmuje−
my” z innych firm – płockich i jednej ze
Skierniewic. Problem w tym, że potrze−
bujemy spawaczy wysokokwalifikowa−
nych, z praktyką i uprawnieniami, dla−
tego także szukamy ich na wybrzeżu.
Odzew jednak jest nikły. Może dlatego,
że w porównaniu ze stoczniami morski−
mi nasze warunki finansowe są podob−
ne, ale pracownicy z wybrzeża musieli−
by sobie jeszcze odliczyć koszty utrzy−
mania w Płocku i wówczas te warunki
mogą być dla nich mało satysfakcjonu−
jące. Natomiast młody spawacz, zaraz
po szkole, nawet jeśli ukończy dodatko−
wy kurs jest dla nas mało przydatny.

Ilu pracowników zatrudniacie?
– Obecnie około 250 i ponad 100 in−

nych pracuje dla nas i na naszym tere−
nie, choć zatrudnieni są u kooperantów.
Zakładamy dalszy wzrost produkcji, bo
już mamy chętnych do podpisania kon−
traktów na 2006 rok, więc i zatrudnie−
nie będziemy zapewne stopniowo zwię−
kszać.

To kontrahenci z kraju czy z za−
granicy?

– Z Holandii. Krajowych zamówień
praktycznie nie mamy, jeśli nie liczyć
mostu i małego stateczku, który zbudo−
waliśmy w ubiegłym roku dla Żeglugi
Ostródzko−Elbląskiej. Transport rzecz−
ny w Polsce zanika.

Kiedy pierwsze tegoroczne wodo−
wanie?

– Pierwsza jednostka dla holender−
skiego armatora jest już praktycznie
gotowa. Będzie zwodowana na przeło−
mie stycznia i lutego.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: E. Jasińska

Płocka Stocznia Rzeczna miała swoje wzloty i upadki, zawsze jednak stano−
wiła istotny element przemysłowego krajobrazu naszego miasta. Oprócz
Petrochemii była znakiem rozpoznawczym Płocka w kraju, a także zagrani−
cą, bo jej produkcja w przeważającej części trafiała na eksport. Czarne
chmury zaczęły gromadzić się w latach osiemdziesiątych, a w dziewięćdzie−
siątych do stoczni wszedł syndyk, by sprzedać to co ktoś chciałby kupić
i zaspokoić roszczenia wierzycieli. Państwowe przedsiębiorstwo nie spro−
stało wyzwaniom transformacji.

Płyń po rzekach...
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Tomasz Korga
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o podanie daty realizacji
parkingu przy ul. Płoskiego 1/1. 
2/ Proszę o przedstawienie scenariu−
sza przeniesienia Zakładu Opiekuń−
czo−Leczniczego do nowej siedziby
przy ul. Przemysłowej. 3/ Proszę
o zwiększenie ilości kas w budynku
przy ul. Polnej (siedziba MZGM). 
4/ Proszę o informację, ile okien zo−
stało wymienionych w obrębie admi−
nistrowania ROM 4, a ile w innych.
5/ Kiedy rozpocznie się realizacja
drugiego etapu rozbudowy Muzeum
Mazowieckiego? 6/ Proszę przedsta−
wić ilość sprzętu i placówki, które
otrzymały wsparcie z WOŚP w latach
2001−2004. 7/ Proszę o podanie sum,
jakie były zebrane przez WOŚP
w Płocku w latach 2001−2004. 8/ Pro−
szę podanie kosztów, jakie poniosło
miasto, organizując imprezy z okazji
zbiórki pieniędzy na WOŚP w stycz−
nia br.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat fi−
nansowania z budżetu miasta spółki
MZGM – administracja (ile osób,
koszty utrzymania). 2/ Proszę o roz−
ważenie możliwości wycięcia kolej−
nych drzew w ul. Otolińskiej za prze−
jazdem kolejowym i położenia frag−
mentu chodnika (od ul. Granicznej
w stronę BudMatu). 3/ Proszę o re−
mont nawierzchni ul. Północnej. 4/
Proszę o wyczerpujące informacje na
temat funkcjonowania z budżetu mia−
sta utrzymania i inwestycji cmentarza
komunalnego. 5/ Jakie są losy projek−
towanej przy biurowcu ZE stacji pa−

liw? 6/ Proszę o zamieszczanie
w „Sygnałach Płockich” informacji
na temat przetargów organizowanych
przez Prezydenta i UM oraz sprzeda−
ży terenów bądź budynków, lokali
tak mieszkalnych jak i użytkowych.
7/ Proszę o informację na temat kosz−
tów i wyników zbiórki, organizowa−
nej przez WOŚP w Płocku. 8/ Proszę
o uporządkowanie i oświetlenie tere−
nu przy cmentarzu żydowskim (mię−
dzy ul. Traugutta a blokiem przy ul.
Mickiewicza). 9/ Proszę o wydłuże−
nie zielonego światła na przejściu dla
pieszych przy Stanisławówce. 

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o usunięcie korzeni drzew
zagrażających konstrukcji bloku przy
ul. Góry 2. 2/ Proszę o utwardzenie
płytami betonowymi nowopowstałe−
go przystanku Komunikacji Miejskiej
przy ul. Góry (obok ośrodka zdro−
wia). 3/ Ponawiam prośbę o zainsta−
lowanie na osiedlu Góry wolnostoją−
cych aparatów telefonicznych. 
4/ Proszę o przeanalizowanie zasad−
ności i potrzeb dystrybucji dwuty−
godnika Wspólnota wśród płockich
samorządowców (proponuję ograni−
czyć zakup gazety do 1 egzemplarza
na klub radnych). 5/ Proszę o wyrów−
nanie nawierzchni ul. Edukacyjnej.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie rozliczenia finansowe−
go międzynarodowego festiwalu mu−
zyki elektronicznej Astigtmatic
2004. 2/ W sprawie przeniesienia
siedziby Zakładu Energetycznego do
Gdańska. 3/ W sprawie warunków
najmu i korzystania z samochodu
służbowego należącego do gminy
Płock, służącego 21 grudnia 2004 do
przewozu pracownika Urzędu Miasta
w sprawie zeznań w żyrardowskim
sądzie. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między 
sesjami:
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Połączenie nauki i przemysłu to
najlepszy sposób na nowatorskie roz−
wiązania nierozwiązywalnych dotąd
problemów. Przykładem takiej współ−
pracy było spotkanie (13 stycznia)
Rady Naukowej Centrum Doskonało−
ści CERED w gmachu Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych PW,
podczas którego przedstawiciele nau−
ki, przemysłu i płockich władz roz−
mawiali na temat redukcji wpływu
przemysłu przetwórczego na środo−
wisko naturalne. Projekt dotyczy
przede wszystkim branży chemicznej
i spożywczej, koncentrując się na eli−
minacji szkodliwych substancji, wy−
korzystywaniu odnawialnych nośni−
ków energii, minimalizowaniu emisji
zanieczyszczeń a także wprowadza−
niu innowacji technologicznych
w woj. mazowieckim. W przyszłości
właściciele firm mogliby utylizować
odpady we własnym zakresie
i przekształcać je w źródła zasilania,
takie jak chociażby wodór. – Wydział
Mechaniki płockiej politechniki jest
wielodyscyplinarny, co sprzyja two−

rzeniu kompleksowych rozwiązań,
a to jest ważne w przemyśle. Jest to
powód dlaczego projekt powstaje
właśnie tutaj. Poza tym usprawnienia
procesów technologicznych dla re−
dukcji zużycia energii są finansowane
ze środków Unii Europejskiej — wy−
jaśniał kierownik Centrum, prof.
Krzysztof Urbaniec. 

Cered to jednostka naukowa powoła−
na na bazie Wydziału Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii PW w Płocku.
Jej zadaniem jest wspomaganie konku−
rencyjności przedsiębiorstw poprzez
wdrażanie wiedzy naukowej w firmach.
To również działalność edukacyjna
i szkolenia pracowników instytucji
i firm na kursach podyplomowych
oraz specjalistycznych warsztatach. 

Zasadniczą rolę w projekcie odgry−
wa współpraca z ośrodkami partner−
skimi, zarówno naukowymi (Poli−
technika Łódzka, The Uniwersity of
Manchester) jak i przemysłowymi
(Krajowa Spółka Cukrowa w Toru−
niu, PKN Orlen, Urząd Miasta
w Płocku). mc

Cered i technologiczne
innowacje

Bezpański zegar
Płock należy do tych nielicznych

miast w Polsce, posiadających zegary
wieżowe z wieków średnich.

Około roku 1492 dzwony katedralne
przeniesiono z gotyckich wież świątyni
do wieży obronnej, zamko−
wej. Prawie jednocześnie
płocki zegar został osadzo−
ny przez toruńskiego ze−
garmistrza Fabiana Papel−
borna w części niższej,
specjalnie dobudowanej do
wieży. Od tego czasu XIV−
wieczna baszta zamkowa,
zwana jest wieżą zegaro−
wą. Zegar obsługiwany był przez zakon−
nika−chronologistę, zwanego wg abpa
Nowowiejskiego, dyrektorem zegara.

Mówiono i pisano o płockim zegarze,
że prawdziwym jest zegarem i bije.
W owych czasach wzbudzał podziw
i zachwyt. Dopiero w 1794 roku zdecy−
dowano się na wymianę; XV−wieczny
mechanizm zastąpiono nowym, firmy
Falliner z Wielborga.

Przez wieki odmierzał czas miastu
i jego mieszkańcom, był atrakcją – jedną
z nielicznych w Płocku. Jeszcze w latach

60. ubiegłego wieku był doskonale wi−
doczny i słyszany na ulicy Tumskiej.
Ostatnia naprawa zegara miała miejsce
w połowie lat 70. zeszłego stulecia. Do−
konali tego płocczanie, mistrzowie sztuki
zegarmistrzowskiej: Wiesław Malinowski
i Jerzy Bąkowski. Prace remontowe ob−

jęły regenerację całego prze−
łożenia mechanizmu wraz
z tarczą, wskazówkami i cyf−
rami. Naprawa nie była łatwa,
ponieważ oryginalne części
z XVIII wieku były bardzo
zniszczone, a nie można było
zastąpić ich nowymi. Należało
niesprawnym elementom
przywrócić pierwotne właści−

wości. Tarczę zegara odnowiono i za−
bezpieczono, cyfry i wskazówki pokryto
złotem.

Po 15 latach od naprawy, zegar
niekonserwowany, zatrzymał się. Unie−
ruchomiony, niewidoczny za koronami
drzew, zapomniany czeka na opiekuna,
który znów tchnie w niego życie. Mam
nadzieję, że naszego zegara nie czeka
taki los jak podobnego w Częstochowie,
który według informacji podanej 11
stycznia w Teleexpresie został rozkra−
dziony. Marian Wilk

z redakcyjnej poczty

Apel do płocczan
Drodzy Czytelnicy,
przyjaciele Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy
im. św. Brata Alberta 

Możecie w tym roku wesprzeć finansowo naszą placówkę zaliczoną do or−
ganizacji pożytku publicznego i dokonać wpłaty w wysokości 1 proc. podatku
dochodowego za rok rozliczeniowy 2004.

Wpłata dokonana na konto Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy – Bank
PKO S.A. I O/Płock 95124031741111001003676605 – przeznaczona zostanie
na rzecz ludzi bezdomnych, starszych i samotnych oraz dzieci i młodzieży po−
trzebujących pomocy socjoterapeutycznej i pedagogicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących rozliczenia wpłaty w PIT−ach udzie−
lamy pod numerami telefonów: 364 98 82 i 364 98 83 w godz. 13−19 lub w sie−
dzibie Stowarzyszenia: ul. Kościuszki 5 (w podwórzu)

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta
Anna Kozera
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– Przeprowadziliśmy więcej kontroli
niż w 2003 roku, ale wykroczeń zanoto−
waliśmy mniej – mówi Zbigniew Tarka,
komendant SM. – Najbardziej niebez−
piecznie jest na Starym Mieście, w okoli−
cach ulicy Dobrzyńskiej, Łukasiewicza,
Miodowej oraz przy i na targowiskach.
W miarę możliwości kierujemy tam wię−
cej patroli.

Strażnicy – samodzielnie lub z policją
– odbyli ponad 3,2 tys. służb patrolo−
wych, podczas których przeprowadzili
ponad 42,7 tys. kontroli. Ujawniono 6,7
tys. wykroczeń, wśród których dominują
wykroczenia drogowe. Zanotowano ich
ponad 2,7 tys. (w 2003 roku – 3,2 tys.).
– Kierowcy nie zwracają uwagi na prze−
pisy – uważa Zbigniew Tarka. – W ubieg−
łym roku wystawiliśmy ponad 500 man−
datów, reszta to pouczenia. Prowadzimy
liberalną politykę: najpierw pouczenie,
potem dopiero mandat. 

Podczas ponad tysiąca kontroli na tar−
gowiskach Straż Miejska zabezpieczyła
i przekazała policji artykułu bez akcyzy
oraz oznaczeń hologramowych: 537 pa−
czek papierosów, 10 butelek alkoholu, 98
płyt CD i 24 płyty z grami komputerowy−
mi. Nałożono 125 mandatów za: handel
przed targowiskiem oraz za nie przestrze−
ganie wymagań sanitarnych i sprzedaż ar−
tykułów spożywczych zabronionych
w handlu obwoźnym.

Straż Miejska systematycznie prowa−
dziła kontrole posesji oraz miejsc pub−
licznych. Najwięcej ujawniono przypad−
ków zaśmiecania (699) oraz nieporządku
na terenie nieruchomości (632). 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej re−
strykcyjnie podchodzili również do wła−
ścicieli psów, które są wyprowadzane bez
smyczy i kagańca. Na prawie cztery ty−
siące kontroli ujawniono 455 wykroczeń.
Zastosowano 392 pouczenia, 43 osoby
ukarano mandatami, 18 wniosków o uka−
ranie skierowano do sądu grodzkiego,
a wobec dwóch osób prowadzone są
czynności wyjaśniające. 

W 2004 roku Straż Miejska przepro−
wadziła prawie 6,5 tys. kontroli punktów

sprzedaży, podawania i spożywania na−
pojów alkoholowych oraz miejsc pub−
licznych, w których spożywanie alkoholu
jest zakazane. – Zanotowaliśmy prawie
600 wykroczeń – mówi komendant. – To
ponad 250 mniej niż w 2003 roku. Wysta−
wiliśmy ponad 250 mandatów, a 13 wnio−
sków skierowaliśmy do sądu.

Ponadto strażnicy ujawnili 52 wykro−
czenia popełnione pod wpływem alkoho−
lu. Do sądu trafiły wnioski o ukaranie
osób, które np. używały nieprzyzwoitych
słów lub dopuściły się „nieobyczajnych
wybryków”. W 234 przypadkach fun−
kcjonariusze podjęli interwencję wobec
osób nietrzeźwych przebywających
w miejscach publicznych, gdzie pozosta−
wienie ich mogło zagrozić ich życiu lub
zdrowiu albo porządkowi publicznemu.
– Prawie dwieście osób, w tym 84 be−
zdomnych, odwieźliśmy do izby wytrzeź−
wień – relacjonuje Zbigniew Tarka. 

W 2004 roku nieznacznie spadła staty−
styka nieletnich popełniających wykro−
czenia. W ubiegłym roku zanotowano 58
takich wykroczeń, a rok wcześniej było
ich 64. Najczęściej nieletni niewłaściwie
zachowywali się w miejscach publicz−
nych i szkole oraz łamali ustawy: o wy−
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziała−
niu alkoholizmowi oraz o ochronie zdro−
wia przed następstwami używania tyto−
niu i wyrobów tytoniowych. 

Referat szkolno−edukacyjny Straży
Miejskiej przeprowadził prawie 200 spot−
kań w przedszkolach, szkołach i klubach
osiedlowych. Funkcjonariusze mówili
m.in. o: zachowaniach w sytuacjach za−
grożenia w szkole i poza nią, uzależnie−
niach, agresji i bezpieczeństwie.

Komendant podkreśla, że coraz czę−
ściej Straż może interweniować szybko
i skutecznie, dzięki zgłoszeniom od
mieszkańców, których w 2004 roku było
prawie 3,5 tys. – To dla nas bardzo waż−
ne i pomocne – mówi. – Większa liczba
kontroli była możliwa również dzięki te−
mu, że w ubiegłym roku przybyło nam
trzynastu funkcjonariuszy. 

Małgorzata Domańska

Straż Miejska podsumowała swoją działalność w 2004 roku.

Mniej wykroczeń,
więcej pouczeń

Większość imprez Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki, w których
mogliśmy uczestniczyć w 2004 roku
to dobrze znane i wręcz „ograne” pro−
pozycje jak: Wianki, Dni Historii
Płocka czy Płockie Kolędowanie.
W tym roku też będą. Przyciągają du−
żą widownię – często całe rodziny
i budują miejscową tradycję, a to ich
ogromny plus. Ale pojawiające się no−
wości są niemniej ważne, ponieważ
wpływają ożywczo na życie kulturalne
miasta, które powinno być przede
wszystkim różnorodne i ciekawe.
I wiele wskazuje, że takie będzie, pod
warunkiem, że plany Przemysława
Predygiera – dyrektora POKiS−u, wej−
dą w życie. A jest ich sporo. Na począ−
tek talk−show z Hubertem Urbańskim
i Wojciechem Cejrowskim, którzy mo−
gliby wiele powiedzieć o kulisach pra−
cy w telewizji. Również festiwal fil−
mowy i klub dyskusyjny, w którym
znani w Polsce twórcy filmów offo−
wych rozmawiają z widzami o swojej
pracy, wydaje się być ciekawą propo−
zycją, zwłaszcza dla młodych ludzi.

Mocną stroną POKiSu zawsze była

muzyka. Wśród pomysłów są więc
koncerty w wykonaniu największych
osobistości sceny rockowej (Kazik, 
VooVoo) i cykl imprez „Kawiarnia Jaz−
zowa”. Będzie też Kabareton, a biorąc
pod uwagę polskie elity polityczne, te−
matów do żartów, a zatem i widowni,
zabraknąć nie powinno. To jednak do−
piero plany i trudno powiedzieć, co rze−
czywiście pojawi się w programie. Tym
bardziej, że dyrektor skarży się np. na
brak amfiteatru lub zbyt wysokie kosz−
ty wynajmu teatru, niedoceniając do−
stępnego zaplecza. Poza tym wszystkie
zapowiedzi lepiej traktować z dystan−
sem, skoro jedyną nowością kadencji
obecnego dyrektora był letni festiwal
kataryniarzy.

Budżet ośrodka jest taki sam jak w roku
ubiegłym i wynosi około 2 mln 600 tysię−
cy zł, jednak w tym roku znacznie częściej
będziemy płacili za wstęp na imprezy. –
Chcemy, aby POKiS był aktywnym ośrod−
kiem, który dostosowuje się do pojawiają−
cych się w Płocku wydarzeń, a wpływy
z biletów mogą zostać wykorzystane do
sfinansowania wielu dodatkowych imprez
– stwierdził Przemysław Predygier. mc

Noworoczne plany
Predygiera

Jeszcze w tym roku ulice naszego
miasta patrolować będzie pięciu straż−
ników więcej. – W budżecie mamy za−
pisane pieniądze na ten cel – mówi ko−
mendant SM Zbigniew Tarka. 

W ubiegłym roku w Straży zatrud−
nione były 54 osoby: 50 funkcjonariu−
szy (w tym sześć kobiet) i czterech pra−
cowników administracyjnych. – Dodat−
kowe etaty bardzo nam się przydadzą,
gdyż planujemy zakupić wideoradar, do
którego obsługi potrzebnych jest przy−
najmniej dwóch strażników – wyjaśnia
komendant.

Straż Miejska już w ubiegłym roku
chciała kupić radar. – Nie udało się
z kilku powodów – tłumaczy Zbigniew
Tarka. – Samo urządzenie wraz z opro−
gramowaniem kosztuje przynajmniej
140 tysięcy złotych, a cena niektórych
modeli przekracza nawet 200 tysięcy
złotych.

Ponadto komendant zwrócił uwagę,
że w obecnej siedzibie Straży Miejskiej
nie ma miejsca na ustawienie sprzętu
do obróbki zdjęć. – W nowej strażnicy
przy ulicy Otolińskiej zaprojektowany
jest specjalny pokój, gdzie spokojnie
będzie mogło pracować dwóch, trzech
funkcjonariuszy – mówi.

Prace w nowej siedzibie idą pełną pa−
rą, m.in. dzięki sprzyjającej aurze.
– Wstawione są wszystkie okna, niektó−
re zostały okratowane – relacjonuje za−
stępca komendanta Bogdan Jaryniuk.
– Wykonane są instalacje, kończymy
wykładanie ścian płytami kartonowo−
gipsowymi, wybrana jest również kolo−
rystyka budynku i pomieszczeń.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla−
nem prace przy nowej siedzibie zakoń−
czą się w połowie marca. Jednak straż−
nicy przeniosą się do niej dopiero na
przełomie maja i czerwca. 

– Gdy wyjdą ekipy budowlane trzeba
obiekt wyposażyć – wyjaśnia Bogdan
Jaryniuk. – Przygotowujemy się do
przetargu, chcemy jak najszybciej go
rozstrzygnąć.

Straż Miejska zleciła również opra−
cowanie projektu technicznego na II
etap modernizacji budynku przy Oto−
lińskiej. – Chcemy, abyśmy w jednym
miejscu mogli korzystać z garaży, sali
do ćwiczeń i aby powstała świetlica
środowiskowa dla dzieci. Wtedy też zo−
stanie zagospodarowany teren wokół
budynku – opowiada zastępca komen−
danta.

Garaże na pewno się przydadzą, gdyż
już w lutym na płockie drogi wyjadą
dwa samochody typu: Daewoo Lanos.
– Otrzymaliśmy je od orlenowskiej fun−
dacji Dar Serca – mówi Zbigniew Tar−
ka. – W tej chwili znakujemy je i zakła−
damy instalacje gazowe.

Straż Miejska ma do swojej dyspozy−
cji osiem samochodów. Jednak już
w najbliższym czasie sześcioletni polo−
nez trafi do jednego z domów pomocy
społecznej. – Ponadto zwrócimy busa,
którego użyczała nam Komunikacja
Miejska – wyjaśnia komendant. 

Zbigniew Tarka liczy jednak na dwa
nowe samochody. Na konferencji pra−
sowej nie chciał zdradzać szczegółów,
ale zapewnił, że Straż Miejska ma je
otrzymać od sponsorów. M.D. 

Siedziba, radar i samochody
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

JRG nr 2 powstała w 1994 roku jako
tymczasowa siedziba straży. – Wtedy
zamknięto na czas remontu stary most
– wyjaśnia komendant miejski Pań−
stwowej Straży Pożarnej Hilary Janusz−
czyk. – Nie było możliwości, aby przez
tymczasową przeprawę wozy strażackie
dojechały na lewobrzeżną część Płocka
w odpowiednim czasie. 

Na potrzeby jednostki wykorzystano
dawne budynki przy ul. Popłacińskiej,
w których mieścił się zakład remonto−
wy Kuratorium Oświaty. Wcześniej za−
budowania wykorzystywane były przez
żerański oddział Fabryki Samochodów
Osobowych, a jeszcze wcześniej prze−
chowywano tam kapustę. 

Obecnie JRG ma do swojej dyspo−
zycji dwa parterowe budynki. W jed−
nym mieszczą się pokoje oraz po−
mieszczenia socjalne, które dzięki
pomocy firm oraz dużemu zaangażo−
waniu samych strażaków udało się
wyremontować. Zostało także zało−
żone ogrzewanie gazowe. Budynek
garażowy jest oddalony o kilkadzie−
siąt metrów. Do ogrzewania garaży
strażacy używają starego pieca wę−
glowego. 

– Co roku samochody strażackie
z Radziwia wyjeżdżają ponad 500 razy
– mówi Hilary Januszczyk. 

Strażacy zabezpieczają całą lewo−
brzeżną część Płocka, cztery sąsiednie
gminy (Łąck, Gąbin, Słubice i Duni−

nów) oraz ratują ofiary wypadków dro−
gowych, które wydarzyły się na tym te−
renie. – Ponadto specjalizują się w ra−
townictwie ekologicznym – wyjaśnia
komendant. – Pełnią służbę w trzech
nadleśnictwach: płockim, gostynińskim
i łąckim. 

Do swojej dyspozycji strażacy mają
dwa samochody gaśnicze oraz jeden
operacyjny. Część sprzętu przechowy−
wana jest w specjalnym kontenerze,
który w razie potrzeby ładowany jest na
tzw. niskopodwoziówkę (specjalna
platforma na kołach), którą do akcji cią−
gnie jelcz. 

Nowa jednostka rozwiąże m.in. prob−
lemy z przechowywaniem sprzętu i po−
prawi warunki socjalne strażaków. – W
tym roku wykonamy dokumentację
techniczną i rozpoczniemy prace – mó−
wi Hilary Januszczyk. – Liczę, że do
końca roku powstaną przynajmniej fun−
damenty. 

I choć nie ma jeszcze dokładnych
planów jak w przyszłości będzie wyglą−
dała JRG nr 2, to na pewno znajdą się
tam 3−4 boksy garażowe, pomieszcze−
nia socjalne, sypialnie dla strażaków,
magazyny sprzętu oraz środka piano−
twórczego. Inwestycja zakończy się
w 2006 roku. 

W jednostce na Radziwiu pracują na
trzy zmiany 33 osoby. Pieniądze na bu−
dowę pochodzić będą z Komendy Wo−
jewódzkiej PSP. M.D.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowej Jednostki Ra−
towniczo−Gaśnicznej 

Z sypialniami 
i garażami

Być może tak będzie wyglądała siedziba straży pożarnej przy ul. Popłacińskiej na Radziwiu

24−letni płocczanin utonął w Wiśle.
Dwóch jego kolegów miało więcej
szczęścia, udało im się dopłynąć do
brzegu. 

Do zdarzenia doszło 15 stycznia na
wysokości ul. Gmury w Borowi−
czkach. Trzech mężczyzn w wieku
24−27 lat wypłynęło łódką na Kępę
Ośnicką po drewno na opał. – Gdy
wracali, około 40 metrów od brzegu
łódka zaczęła nabierać wody – rela−
cjonuje rzecznik prasowy płockiej po−
licji Karol Dmochowski. 

Przyczyną mogła być wysoka fala
lub ciężar, jaki znajdował się na pokła−

dzie. Mężczyźni wpadli do wody.
Dwóch umiało pływać i dotarli do brze−
gu. Strażacy wraz z policją podjęli na−
tychmiast akcję ratowniczą. Niestety,
nawet po kilku dniach, nie udało się od−
naleźć Jarosława R. 

Strażacy otrzymali natomiast infor−
mację, że w pobliżu ośrodka Naftore−
montu przy ul. Kazimierza Wielkie−
go, w szuwarach znaleziono zwłoki.
Kiedy strażacy podpłynęli i wyłowili
ciało okazało się, że są to zwłoki po−
nad 40−letniej kobiety, której zaginię−
cie rodzina zgłosiła na początku grud−
nia. (m.d.)

Tragedia na rzece

* Złodzieje włamali się do sklepu spo−
żywczego przy ul. Dworcowej
i skradli papierosy, alkohol oraz na−
poje chłodzące. Straty – 1,5 tys. zł.

* Na ul. Hubalczyków, na przejściu dla
pieszych kierująca Oplem Corsa po−
trąciła 18−letnią płocczankę. Dziew−
czyna z połamanymi nogami trafiła
do szpitala. 

* Wykorzystując nieuwagę sprzedaw−
czyni złodziej zabrał zza lady kom−
plet 25 wzorcowych obrączek wyko−
nanych z metali nieszlachetnych.
Straty – 500 zł. 

* W środku nocy, złodzieje dostali się
do budynku przy ul. Lipowej i skra−
dli telefon komórkowy oraz kluczy−
ki do nissana, którym następnie od−
jechali.

* Złodziej zaatakował 14−latka na ul.
Wyszogrodzkiej i zabrał mu plecak
o wartości 130 zł. 

* W Górach czterech mężczyzn napadło
na pracownika składu opałowego.
Złodzieje byli w kominiarkach i gro−
żąc przedmiotem przypominającym
broń, obezwładnili 50−letniego męż−
czyznę i zabrali kasetkę metalową,
w której było kilka tysięcy złotych. 

* Na gorącym uczynku został zatrzy−
many 48−letni płocczanin, który
sprzed warsztatu wulkanizacyjnego
przy ul. Chopina próbował ukraść
kocioł z felgą aluminiową. Sprawca
trafił do aresztu. 

* Złodzieje wyważyli okno i dostali się
do mieszkania na parterze przy ul.
Wilczyńskiego i zabrali komputer,
aparat cyfrowy i dwa telefony ko−
mórkowe. Straty – 10 tys. zł.

* Na ul. Słowackiego doszło do zabój−
stwa. Sprawcą była kobieta, która
zaatakowała nożem swego 43−let−
niego męża. Działała pod wpływem
alkoholu (ponad 3 promile) i zadała
tylko jeden cios. O zdarzeniu policję
poinformowali sąsiedzi. Małgorzata
S. została aresztowana na trzy mie−
siące.

* 63−letni pijany mężczyzna wymie−
niając butlę gazową w domu przy
ul. Cedrowej spowodował jej wy−
buch. Zapalił się parter budynku, w
gaszeniu pożaru brały udział trzy
zastępy strażaków. Sprawcy nic się
nie stało.

* Złodziej, grożąc nożem, zaatakował
na ul. Wyszogrodzkiej dwóch 13−
latków. Jednemu z nich zabrał torbę,
w której były buty sportowe o war−
tości ok. 400 zł.

* Z otwartego Forda Transita, zaparko−
wanego przy ul. Dworcowej zginęła
drukarka o wartości 2 tys. zł. 

* Złodzieje włamali się w nocy do
domku przy ul. Dobrzykowskiej
i zabrali pieniądze, sprzęt video oraz
biżuterię o wartości ponad 20 tys. zł.
Podczas włamania właściciele spali.

(m.d.)

Kronika policyjna

Płocka policja apeluje, aby ucznio−
wie nie nosili telefonów komórkowych
do szkoły. 

– Tylko w grudniu zanotowaliśmy 50
kradzieży „komórek” – przestrzega
rzecznik prasowy policji Karol Dmo−
chowski. – Część poszkodowanych to
dzieci i młodzież. 

Sprawcy działają podobnie; najczę−
ściej wyrywają telefon z ręki, gdy ofia−
ra rozmawia na ulicy. – Ale często dzie−
ci są zastraszane, a nawet bite – infor−
muje Karol Dmochowski.

Tylko w ostatnich dniach stycznia
doszło do kilku takich przypadków.
W Al. Piłsudskiego około godz. 18
dwóch złodziei zaatakowało płocczani−

na i zabrało mu telefon o wartości 300
zł. Na ul. Gwardii Ludowej, tuż przed
godziną 15 sprawcy zaatakowali 19−lat−
ka i grozili mu pobiciem. Na ul. Mo−
ścickiego o godz. 14, złodziej wyrwał
z ręki kobiecie telefon o wartości 450 zł
i zbiegł. Do podobnego zdarzenia do−
szło na ul. Łukasiewicza; tylko dzięki
szybkiej interwencji przechodniów, za−
trzymano 21−letniego amatora cudzych
telefonów, który trafił do aresztu.

Dlatego policja radzi, aby nie rozma−
wiać przez telefon na ulicy i aby rodzice
nie dawali „komórek” swoim pociechom
do szkoły. Jeżeli jest to jednak niezbędne,
należy poinformować ich, jak bezpiecz−
nie korzystać z telefonu. (m.d.)

Niebezpieczne komórki
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Chirurgia w płockim szpitalu zmienia profil. Chce
robić więcej, inaczej i rozszerzyć wachlarz usług.

– Do tej pory była to chirurgia jednego dnia – mówi
Wirosław Siemiątkowski, kierujący oddziałem. – Od 1
stycznia jest to normalny oddział chirurgiczny. Bardzo
ważną rolę odegrał dyrektor, który widzi potrzebę
rozwoju pionu chirurgicznego. Na oddziale są dwa sta−
cjonarne łóżka, ale większość stanowią nadal krótkoter−
minowe (chory może tu przebywać do 72 godzin). – To
wystarczy – zapewnia dr Siemiątkowski – Pacjent trafia
na oddział w dniu operacji, a wychodzi trzy dni po niej.
W ten sposób nie traci czasu czekając na nią w szpitalu.
– Nie opuszcza swoich zajęć, cały czas jest w domu – do−
daje dr Mariusz Motyka, zastępca kierownika oddziału.
– Musi jedynie wykonać jedną lub dwie wizyty przed
przyjściem do szpitala.

Nowa poradnia 

Wszystko dzięki nowej poradni chirurgicznej, która
powstała w budynku, gdzie mieści się już poradnia pre−
luksacyjna i sportowa. Tu od początku roku, codziennie
między 12 a 14 prowadzone są konsultacje. – Mamy ta−
kie powiedzenie: przyjdź do nas ze skierowaniem lekarza
POZ, a my resztę załatwiamy za ciebie – mówi kierownik
oddziału. – Pacjent przychodzi ze skierowaniem i już się
o nic nie martwi. Badanie wykonywane jest u nas, rów−
nież szczepienie przeciwko żółtaczce i badanie lekarza
anestezjologa. Jeśli anestezjolog życzy sobie konsultacji
internisty, ten jest tuż obok. 

– Wszystkie stresy związane z planowym zabiegiem są
zminimalizowane i skoncentrowane w jednym punkcie –
mówi dr Motyka. – W innych szpitalach pacjent stawia
się na oddział i wydaje się, że nie ma przeciwwskazań do
operacji. A potem okazuje się, że ma nadciśnienie lub cu−
krzycę. My wszystkie badania robimy wcześniej, zanim
pacjent trafi do szpitala – dodaje dr Siemiątkowski.

W miejskim szpitalu nie ma ostrego dyżuru. Dlatego
wszystkie zabiegi są wykonywane zgodnie z grafikiem,
bez przerw i przesuwania zabiegów planowych. – Nie ma
takiej możliwości, aby chory nie został zoperowany
w wyznaczonym terminie – dodaje.

Raz w tygodniu poradnia chirurgiczna ma tzw. dzień
zabiegowy. Wtedy w poradni nie przyjmuje się nowych
pacjentów tylko wykonuje drobne zabiegi (np. usuwanie
guzów skóry, tłuszczaków czy włókniaków) zaplanowa−
ne w ciągu całego tygodnia. 

Nowe usługi

Zarówno Siemiątkowski, jak i Motyka są specjali−
stami chirurgii ogólnej. Obaj wcześniej pracowali
w szpitalu wojewódzkim. W szpitalu miejskim pracu−

ją od stycznia. W zespole jest trzeci chirurg Jarosław
Markiewicz. Nowa chirurgia ma przede wszystkim
zabezpieczać cały szpital, czyli oddział wewnętrzny,
ginekologiczny, psychiatryczny.

– Chory już nie jeździ do szpitala wojewódzkiego ka−
retką. Zmiana szpitala, lekarzy to jest stres. My staramy
się to wszystko załatwić na miejscu – zapewnia dr Wiro−
sław Siemiątkowski. – Oczywiście są wyjątki, np. jeśli
chory wymaga intensywnej opieki medycznej, żywienia
pozajelitowego czy nadzoru kardiologicznego. Na od−
dziale nie ma lekarza dyżurnego, ale wszyscy chirurdzy
są pod telefonem, mogą stawić się w ciągu 10 minut.

Obok tej podstawowej działalności oddział rozszerza
swoje usługi. – Już robimy operacje tarczycy. To novum
w tym oddziale – tłumaczy Siemiątkowski. – Musieliśmy
przegrupować blok operacyjny, przeszkolić pielęgniarki
instrumentalne, ale wszystko poszło sprawnie. Do tej po−
ry zrobiliśmy trzy takie operacje. Oddział zamierza pro−
wadzić również chirurgię sutka, brzucha (żołądka, pęche−
rzyka żółciowego i jelita grubego). Kontynuowane będą
operacje związane z chorobami odbytu, żylakami koń−
czyn dolnych i przepukliną. – W tym przypadku operacja
jest beznapięciowa, czyli wszywamy tam siatkę z tworzy−
wa sztucznego. Dzięki temu chory normalnie spaceruje
i w zasadzie na drugi dzień po zabiegu bez bólu idzie do
domu – mówi dr Siemiątkowski.

Nowy blok operacyjny

Przygotowywane są ekspertyzy, szacowany zakres
i koszty remontu. – Jeżeli wszystko pójdzie tak jak chcie−
libyśmy, to prawdopodobnie jeszcze w połowie tego roku
rozpocznie się inwestycja – mówi dr Mariusz Motyka.
– Prace murarskie potrwają około dwóch, trzech miesię−
cy. Już mamy opracowany z grubsza plan awaryjny na
ten okres. Wiadomo, że zabiegi muszą się odbywać. Nie
staniemy z pracą, ale będziemy musieli ją realizować
w ograniczonym zakresie – dodaje. Blok będzie miał
dwie sale, tak jak dotychczas. Zdaniem lekarzy to wystar−
czy. – Zróbmy na najwyższym poziomie dwie sale, ale
wykorzystajmy je bardziej. Można operować po połud−
niu, jeżeli będzie zapotrzebowanie na zabiegi, pacjenci
zadowoleni, a fundusz zainteresowany wykupieniem ta−
kich usług – mówi dr Motyka. Aby opłacało się utrzymy−
wać salę operacyjną musi być wydajnie wykorzystana.
To jedyny sposób amortyzowania kosztów. Nie będzie
też żadnej kolizji z oddziałem ortopedii. – Nie będziemy
sobie przeszkadzać tylko efektywnie wykorzystywać ten
blok – zapewnia.

Po remoncie sal, blok wyposażony zostanie w dodat−
kowy sprzęt, m.in. drugi tor wizyjny do wykonywania
zabiegów endoskopowych. (rł)

Pacjent nie musi już czekać na operację w szpitalu. Przygotuje się do niej w domu. Po−
tem przyjeżdża na wyznaczoną godzinę i po trzech dniach opuszcza szpital.

Nowa chirurgia

Od lewej: dr Mariusz Motyka, Agata Pawska – pielęgniarka koordynująca i dr Wirosław Siemiątkowski
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Wady wrodzone występują u 3 proc. no−
worodków. Większość z nich uwarunko−
wana jest genetycznie. Nowoczesne tech−
niki, tzw. kolorowego Dopplera (USG ge−
netyczne) pozwalają je wykryć. 

Badania 
genetyczne

We współczesnym świecie badania USG płodu
stanowią jeden z istotnych elementów opieki nad
kobietą ciężarna. Każda pacjentka, regularnie
uczęszczając do ginekologa, poddawana jest co
najmniej dwóm takim badaniom. – Na podstawie
wieloletnich doświadczeń i analiz udowodniono, że
USG jest bezpieczne dla płodu, a fale ultradźwię−
kowe emitowane przez aparaty nie powodują usz−
kodzenia nawet bardzo małego zarodka – zapewnia
dr Małgorzata Sabatowska ze Szpitala św. Trójcy
w Płocku. Jest mało prawdopodobne, aby podczas
zwykłego badania USG rozpoznać zespołu Downa
i większości innych aberracji chromosomowych
(aneuploidii).

Wykryć nieprawidłowości

Dlatego coraz częściej wykorzystuje się nowo−
czesne techniki tzw. kolorowego Dopplera, pozwa−
lające bardziej precyzyjnie ocenić budowę i fun−
kcjonowanie serca, nieprawidłowości w budowie
naczyń płodu czy rozpoznać objawy niedotlenie−
nia. Od ub. r. badania genetyczne USG dostępne są
również w Szpitalu św. Trójcy. Samo określenie
„genetyczne” może być nieco mylące, bowiem
USG tego typu nie polega na wykrywaniu zaburzeń
genetycznych, lecz na wykluczeniu nieprawidło−
wości w budowie płodu bądź też cech częściej
stwierdzanych u płodów z zespołem Downa. Jest to
szczegółowe badanie anatomii płodu, wymagające
dużego doświadczenia osoby wykonującej i wyso−
kiej jakości sprzętu. Niestety, wykorzystanie pod−
czas badania wszystkich możliwości wysokiej kla−
sy aparatów USG wymaga zarówno odpowiednio
długiego czasu, co nie zawsze możliwe jest pod−
czas wizyty, jak i szczególnego doświadczenia le−
karza. – Niewielu jest położników, którzy kierują
rutynowo ciężarne na specjalistyczne badanie
USG, zwane genetycznym – mówi dr Sabatowska.
– Tego typu badanie można wykonać nie tylko u pa−
cjentek ze zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka
z wadą genetyczną, czyli np. kobiet po 35. roku ży−
cia czy posiadających już chore potomstwo, ale
także u młodych, w pełni zdrowych ciężarnych.

dokończenie na str. 10
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Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (Tumska 9), 
tel. 367 19 20

W czasie ferii stałe zajęcia w poszczególnych sekcjach
lub kołach zainteresowań (oprócz sobót i niedziel)

14.02 – 25.02 godz. 10 – 13: zajęcia Klubu Literackie−
go „Marabut” w siedzibie POKiS−u (prowadzący
Marek Grala)

14.02 – 18.02 godz. 12 – 15: zajęcia w Pracowni
Sztuk Wizualnych „Farbiarnia” w siedzibie PO−
KiS−u (prowadzący Beata Jaszczak)

21.02 – 25.02 godz. 10 – 13: zajęcia w Pracowni Za−
bawkarskiej przy. ul. Piaska 9 (prowadzący Doro−
ta Łukawska)

21.02 – 25.02 godz. 9 – 12: zajęcia w Pracowni Pla−
stycznej „Piwnica” przy ul. Szarych Szeregów 15
(prowadzący Anna Liśkiewicz)

Miejski Zespół Obiektów Sportowych 

W okresie ferii obowiązuje specjalny cennik dla
dzieci i młodzieży:

Lodowisko w Miejskim Centrum Sportu: czynne co−
dziennie w godz. 10 – 14 i 16 – 21.45; dzieci, mło−
dzież szkolna, studenci do 24. roku życia w dni po−
wszednie 2 zł za 45 min., w soboty i niedziele 3 zł za
45 min. 

Pływalnia Miejska „Podolanka”: wstęp dla dzie−
ci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjal−
nej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej 2 zł
za 60 min.; poranki z koszykówką w wodzie co−
dziennie (oprócz niedzieli) w godz. 8 – 12 – niecka
rekreacyjna

Pływalnia Miejska „Jagiellonka”: dzieci, mło−
dzież szkolna, studenci do 25. roku życia − 1,5 zł za
60 min. 

Pływalnia Miejska Kobylńskiego: dzieci, mło−
dzież szkolna, studenci do 25. roku życia – 1 zł za
60 min. 

Hala Sportowa w Borowiczkach (ul. Korczaka 10), 
tel. 264 85 18

12.02, 19.02 godz. 10: „Grand Prix w Tenisie Stoło−
wym Amatorów”; wstęp wolny 

13.02, 20.02, 27.02 godz. 14: „Płocka Liga Piłkar−
ska”; wstęp wolny

24.02 – 26.02 od godz. 10: Ogólnopolski Turniej Ju−
niorów Młodszych w Piłce Ręcznej – rozgrywki
w Hali Sportowej w Borowiczkach i Zespole Szkół
Centrum Edukacji; 

Miejskie Centrum Sportu (ul. Sportowa 1), 
tel. 267 50 40

15.02 godz. 10: Zawody sprawnościowe połączone
z zabawą taneczną na lodzie dla dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjów 

22.02 godz. 10: Mini Hokej na Lodzie dla dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjów

Podolanka (ul. Czwartaków 6), tel. 267 83 20

26.02 – 27.02 od godz. 10: „Grand Prix Polski
w Pływaniu”; wstęp wolny 

Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Tumska 9), 
tel. 262 28 30

14.02 – 25.02 godz. 9 – 15: Ferie w Domu Króla Ma−
ciusia – w zajęciach weźmie udział 20−osobowa gru−
pa dzieci w wieku 8−13 lat; zajęcia odbywać się bę−
dą od poniedziałku do piątku; w programie zajęć
przewidziano m. in.: zabawy taneczno−muzyczne

i sportowe, działania artystyczne: plastyczne, teatral−
ne, muzyczne, konkursy, spacery i wyprawy do lasu,
wyjścia na basen, do muzeów, galerii, niespodzianki 

Filia MDK (SP nr 23, ul. Walecznych 20),
tel. 262 28 30

14.02 – 25.02 godz. 9 – 15: Ferie z eMDeKusiem;
zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do

piątku; w programie działania artystyczne, zaba−
wy umysłowe, ruchowe (muzyczne, taneczne,
sportowe); wyprawy w plener, wyjścia na basen,
do muzeów, galerii 

Filia MDK (Ogród Jordanowski, 
Rogatki Warszawskie): tel. 262 28 30

14.02 – 25.02 godz. 11 – 16: zajęcia rekreacyjne
z dziećmi i młodzieżą pod opieką nauczycieli;
zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do
piątku; w programie gry, zabawy, konkursy dla
dzieci i młodzieży, wycieczki 

Spółdzielczy Dom Kultury (ul.Krzywoustego3), 
tel. 263 35 60
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul. Łukasiewicza 28), 
tel. 263 94 12
Klub Osiedla Kochanowskiego 
(ul. Ob. Westerplatte 6A), tel. 263 35 60
Klub Osiedla Dworcowa (ul. Szopena 64A), 
tel. 263 35 60

14.02 – 25.02 godz. 8.30 – 15.30: „Akcja Zima 2005”
– zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży;
wstęp wolny

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego 
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), 
tel. 268 00 48, w godz. 12 – 14:

14.02 „Walenty i Walentyna – zakochany chłopak
i dziewczyna” – zajęcia literacko−plastyczne

15.02 w godz. 12 – 14: „Przygody Skrzata Walenty−
na” – robimy ramki do zdjęć

16.02 „Kolorowo, bajkowo, feriowo” – wykonujemy
ozdobne świeczniki na przyjęcie

17.02 „Bajkowe spotkanie filmowe” – zapraszamy na
„Zimowe przygody Krasnoludków”

18.02 „Zimowe łamanie głowy” – dla tych co czytają
i wspaniale w głowie mają

21.02 „Nasza kochana lala” – poznajemy historię lal−
ki oraz zajęcia plastyczne

22.02 „W krainie chłodu jest zamek z lodu” – zabawa
w wykonanie teatrzyku kukiełkowego

23.02 „Z wizytą u Misia Uszatka czyli błyskotliwa karie−
ra pluszowej zabawki” – oraz konkurs rysunkowy

24.02 „Zagadki jak płatki śniegu” – mini konkurs czy−
telniczy

25.02 „Mały inżynier, czyli krótka historia kloc−
ków od drewna do plastiku” oraz wesołe poże−
gnanie ferii przy bajkowej muzyce dla uczestni−
ków bibliotecznych spotkań

Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), 
tel. 263 67 80, w godz. 11 – 13:

14.02, 21.02 „Internet dla żółtodziobów” – nauka ko−
rzystania z internetu dla najmłodszych

15.02, 22.06 „Zimowe przygody Kubusia Puchatka” –
spotkania z bajką dla najmłodszych

16.02, 23.02 Papierowe ZOO – sztuka składania pa−
pieru – origami

18.02, 25.02 Konkursy plastyczne „Zimowe szaleń−
stwa” – obrazki z wosku, „Podwodny świat” –
technika dowolna

Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych 20), 
tel. 263 46 92

14.02 – 25. 02 w godz. 10.30 – 11.30: „W co się ba−
wić…” – zajęcia z książką 

14.02 w godz. 11.45 – 13: „Współczesna arka Noego”
– zajęcia plastyczne, wykonywanie makiety;
w godz. 13.15 – 14 – zajęcia z komputerem 

15.02 – 16.02 godz. 11.45 – 14: w cyklu „Nie daj się
zwieść pozorom czyli…” „Fałszywy przyjaciel”
– „Nie ufaj obcym” – pogadanka prowadzona
przez Komendę Miejską PSP w Płocku i Sekcję
Prewencji KMP 

18.02 – 22.02 godz. 11.45 – 13 „Współczesna arka Noe−
go” – zajęcia plastyczne, wykonywanie makiety; 

23.02 godz. 11.45 – 14: w cyklu „Nie daj się zwieść
pozorom czyli…” – „Zgubna iskra” – pogadanka
prowadzona przez Komendę Miejską PSP w Płoc−
ku i Sekcję Prewencji KMP

25.02 godz. 13: „Uroczyste zakończenie ferii w bib−
liotece” 

Filia biblioteczna nr 9 (ul. Orzechowa 5a), 
tel. 266 87 06, godz. 10.30 – 12.30:

14.02 – 15.02, 21.02 – 22.02 „Koło małych przyjaciół
książek” zabawy z książką dla dzieci

16.02 „Tajemnice Pani Zimy” – gry i zabawy dla
dzieci w wieku 6 – 9 lat oparte na przeczytanym
tekście literackim

17.02 „Witajcie w pałacu Królowej Śniegu” – gry
i zabawy dla dzieci w wieku 6 – 9 lat oparte na
przeczytanym tekście literackim

18.02 „Spotkanie z Calineczką” – gry i zabawy dla
dzieci w wieku 6 – 9 lat oparte na przeczytanym
tekście literackim

23.02 „Śmieszne książki – śmieszni bohaterowie” – gry
i zabawy dla dzieci w wieku 6 – 9 lat oparte na prze−
czytanym tekście literackim

Gdzie się bawić,
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24.02 „Czarodziejskie słowa” – gry i zabawy dla
dzieci w wieku 6 – 9 lat oparte na przeczytanym
tekście literackim

25.02 „Zima w obrazach” – gry i zabawy dla dzieci
w wieku 6 – 9 lat oparte na przeczytanym tekście
literackim

Filia biblioteczna nr 10 (ul. Borowicka 3), 
tel. 264 88 60

17.02, 24.02; w godz. 11 – 13: „Europa pełna baś−
ni” – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6 –
10 z wykorzystaniem tekstów literackich Joanny
Laskowskiej

Filia biblioteczna nr 12 Ciechomice 
(ul. Browarna 8), tel. 367 44 67, godz. 12 – 14:

14.02 „Ciekawe dlaczego burczy mi w brzuchu?”
– czytanie książek z serii „Ciekawe dlaczego?”;
zajęcia plastyczne i zabawy dla dzieci

16.02 „Ciekawe dlaczego morze jest słone?” – czyta−
nie książek z serii „Ciekawe dlaczego?”; zajęcia
plastyczne i zabawy dla dzieci

18.02 „Ciekawe dlaczego mydło się pieni?” – czyta−
nie książek z serii „Ciekawe dlaczego?”; zajęcia
plastyczne i zabawy dla dzieci

21.02 „Ciekawe dlaczego wschodzi słońce?” – czyta−
nie książek z serii „Ciekawe dlaczego?”; zajęcia
plastyczne i zabawy dla dzieci

23.02 „Ciekawe dlaczego gwiazdy migocą?” – czyta−
nie książek z serii „Ciekawe dlaczego?”; zajęcia
plastyczne i zabawy dla dzieci

25.02 „Ciekawe dlaczego zbudowano piramidy?”
– czytanie książek z serii „Ciekawe dlaczego?”;
zajęcia plastyczne i zabawy dla dzieci

Filia biblioteczna nr 13 (ul. Norwida 7a), 
tel. 269 20 25

14.02, 18.02, 21.02, 25.02 godz. 11 – 13: „Podróże do
krainy najpiękniejszych baśni H. Ch. Andersena”
– zajęcia dla dzieci najmłodszych, w programie:
głośne czytanie baśni, wykonywanie ilustracji do
przeczytanych tekstów, papieroplastyka; w godz.
13 – 15: Koło miłośników sztuki „Tęcza” – zaję−
cia plastyczne dla dzieci i młodzieży

Biblioteka dla dzieci im. W. Chotomskiej 
(ul. H. Sienkiewicza 2), tel. 262 27 69

14.02 godz. 12 – 14: „Zakochana para Jacek i Bar−
bara” – impreza walentynkowa w Chotomku
przygotowana przy współpracy Filii bibliotecz−
nych nr 3 i 4

15.02 godz. 12 – 13: „Urodzinowe życzenia” – lite−
racka podróż do XIX−wiecznej Danii; 

godz. 13 – 14 „Dania – śladami H. Ch. Andersena” –
minikurs internetowy 

16.02 godz. 12 – 13: „Babcine bajanie” – dzieciństwo
H. Ch. Andersena; 

13 – 14 „Dania – śladami H. Ch. Andersena” – mini
kurs internetowy 

18.02 godz. 12 – 13: „Nauka Hosiego” – pokonywanie
trudności i słabości w drodze do sławy; godz. 13 –
14: „W poszukiwaniu baśni” – mini kurs internetowy

21.02 godz. 12 – 13: „Kopenhaga – miasto marzeń”;
godz. 13 – 14: „W świecie baśni” – warsztaty pla−
styczne

22.02 godz. 12 – 13: „Ferie w Odense”; godz. 13 –
14: „Baśniowe wyklejanki” – warsztaty plastyczne

23.02 godz. 12 – 13: „Podróże po świecie”; godz. 13 –
14: „Baśniowa kukiełka” – warsztaty plastyczne

25.02 godz. 12 – 13: „Nieśmiertelna sława”; godz. 13
– 14: „Baśniowa kukiełka” – warsztaty plastyczne

SP Nr 1 
(ul. Pasaż V. Karadziča 1), tel. 262 74 83

21 – 25.02 godz. 10 – 11.30: zajęcia komputero−
we 

15 −17.02 i 22 – 24.02 zajęcia językowe; j. włoski
w godz. 9 – 9.45; j. angielski w godz. 9.50 – 10.35;
j. niemiecki w godz. 10.40 – 11.25

SP Nr 3 (ul. Kossobudzkiego 7), tel. 262 34 45

16.02, 18.02, 25.02 zajęcia taneczne – po 3 godz.
dziennie dla 30 osób

SP Nr 5 (ul. Cicha 12a), tel. 262 31 08:

14.02, 16.02 godz. 9 – 12: turniej piłki siatkowej ucz−
niów kl. IV – VI

18.02 godz. 9 – 12: gry stolikowe – zajęcia w świetli−
cy szkolnej

21.02 godz. 9 – 12: zajęcia rekreacyjno −sportowe dla
uczniów kl. I – III 

23.02 godz. 9 – 12: gry komputerowe dla uczniów kl.
IV – VI 

SP Nr 6 (ul. 1−go Maja 11), tel.262 40 15

14.02 – 25.02: zajęcia rekreacyjne z elementami progra−
mu wychowawczo−profilaktycznego „Spójrz inaczej”

14.02 – 25.02 dochodzeniowy obóz sportowo−rekre−
acyjny „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdro−
wo”: w dniach: 14.02 – 18.02; w godz. 9 – 13: za−
jęcia z lekkiej atletyki, pływania, gier sportowych
i jazdy na łyżwach dla klas sportowych IV i V;
21.02 – 25.02; w godz. 9 – 13: zajęcia rekreacyj−
no – sportowe (tenis stołowy, badminton, gry zes−
połowe, gry świetlicowe, jazda na łyżwach) dla
uczniów z rodzin zagrożonych patologią

21.02 – 25.02 godz. 9 – 14: zajęcia opiekuńczo−rekre−
acyjne z elementami turystyki i wiedzy o Płocku 

14.02 – 18.02 godz. 10 – 12: zajęcia taneczne dla
wszystkich chętnych (grupa początkująca)

SP Nr 13 (ul. Sierpecka 15), tel. 262 96 13

14.02 – 16.02 godz. 9 – 12.30: zajęcia rekreacyjno –
sportowe; turniej tenisa stołowego; gry i zabawy
zespołowe dla uczniów klas młodszych, wyjazd na
basen i lodowisko; wyjazd uczniów klas młod−
szych do „ELDORADO”

SP Nr 18 (ul. Jasna 8), tel. 262 98 08

14.02 – 25.02 w poniedziałki, środy i piątki w godz.
9 – 12.15: zajęcia sportowe dla uczniów pod opie−
ką nauczycieli wychowania fizycznego.

SP Nr 22 (ul. Czwartaków 6), 
tel. 263 42 95

14.02 – 18.02 oraz 22.02 i 24.02 godz. 9 – 12: zajęcia
koła tanecznego, wyjazdy drużyny zuchowej na
lodowisko do L.O. Jagiełły 

SP Nr 23 (ul. Walecznych 20), 
tel. 263 48 48

21.02 – 25.02 godz. 9 – 12: zajęcia sportowo−rekrea−
cyjne dla uczniów klas IV – VI 

Gimnazjum Nr 2 (ul. Jakubowskiego 10), 
tel. 262 41 70

14.02 – 25.02 zajęcia sportowe; w poniedziałki i piąt−
ki w godz. 8 −14; w środy w godz. 10 – 14; we
wtorki i czwartki w godz. 8 – 10 

Gimnazjum Nr 3 (ul. Krakówka 4), 
tel. 262 43 15

14.02 godz. 9 – 12: zajęcia ekologiczne
15.02 godz. 10 – 11.30: zajęcia sportowe – halowa

piłka nożna dziewcząt; w godz. 11.30 – 13.00: pił−
ka siatkowa dziewcząt; w godz. 9.00 – 12.00: za−
jęcia informatyczne „Wędrówki po Internecie” dla
uczniów kl. I i II

16.02 godz. 9 – 12: zajęcia informatyczne „Wędrów−
ki po internecie” dla uczniów kl. III;

w godz. 10 – 11.30: zajęcia sportowe – halowa piłka
nożna chłopców kl. III

17.02 godz. 10 – 11.30: zajęcia sportowe – piłka ko−
szykowa chłopców kl. III

21.02 godz. 9 – 12: zajęcia umuzykalniające
22.02 godz. 9 – 12: warsztaty dziennikarskie dla re−

daktorów szkolnego pisma: godz. 10 – 11.30: ha−
lowa piłka nożna dziewcząt kl. III; w godz. 11.30
– 13: piłka siatkowa dziewcząt kl. I−III

23.02 godz. 9 – 12.30: zajęcia w szkolnym laborato−
rium chemicznym; godz. 10 – 11.30: piłka siatko−
wa chłopców kl. I i II

24. 02 godz. 10 – 11.30: piłka koszykowa chłopców
kl. I i II

Zespół Szkół Nr 1 (ul. Piaska 5), 
tel. 263 68 35

14.02 – 18.02 godz. 8 – 15: na obiektach sporto−
wych placówki odbywać się będą zajęcia spor−
towo – rekreacyjne dla chętnych uczniów, pro−
wadzone przez nauczycieli wychowania fizycz−
nego

LO im. St. Małachowskiego 
(ul. Małachowskiego 1), tel. 366 36 00

14.02 – 25.02 godz. 9 –12: zajęcia rekreacyjno – ru−
chowe: piłka koszykowa, ręczna, siatkowa; tenis
stołowy; siłownia; aerobic

III LO im. M. Dąbrowskiej 
(ul. Łukasiewicza 11), tel. 262 78 21

14.02 – 25.02; w godz. 10.00 – 13.00: zajęcia tenisa
stołowego; możliwość korzystania z siłowni i sali
gimnastycznej

16.02 turniej gry w „Scrabble”

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
(ul. Gw. Ludowej 7), tel. 262 48 16

14.02 – 25.02 godz. 10 – 13: zajęcia sportowo−rekre−
acyjne: piłka siatkowa, koszykowa; kulturystyka;
tenis stołowy

w co się bawić
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dokończenie ze str. 7
Wbrew obiegowej opinii, okazuje się, że aż 80 proc.

dzieci z zespołem Downa rodzą kobiety młode, bo to
one stanowią największą grupę rodzących. Ocenia się,
że na 660 noworodków jeden rodzi się z tą nieprawidło−
wością, choć faktycznie ryzyko wzrasta wraz z wie−
kiem ciężarnej. Dlatego u kobiet powyżej 35. roku ży−
cia proponuje się wykonanie inwazyjnych badań prena−
talnych, tzw. amniopunkcji, czyli pobrania wód płodo−
wych, które w 100 proc. rozpoznają takie wady gene−
tyczne. Badania inwazyjne wiążą się jednak z pewnym
ryzykiem powikłań. Dlatego USG genetyczne stanowi
czasami alternatywę dla pacjentki i położnika. Niestety
skuteczność w wykrywaniu zespołu Downa wynosi
w tym wypadku około 65−75 proc. – To pacjentka i jej
lekarz wspólnie mogą zadecydować czy to dużo, czy też
mało. Czy konieczne jest dodatkowe badanie lub meto−
da inwazyjna – mówi dr Sabatowska. 

Zasady badania 

Badanie wykonuje się sondą brzuszną, a w pierwszym
trymestrze dodatkowo sondą endovaginalną. Jego prze−
prowadzenie nie wymaga specjalnego przygotowania
pacjentki. W trakcie badania oceniane są wszystkie na−
rządy płodu, a lekarz poszukuje specyficznych objawów,
mogących świadczyć o ryzyku choroby płodu na podsta−
wie oceny kilkudziesięciu parametrów (np. grubość fał−
du potylicznego, długość kości ramiennej, wymiar
przednio−tylny miedniczki nerkowej, kształt i długość
kości nosowej, małżowiny usznej, szerokość nosa, echo−
genność jelita, wsierdzia i nici ścięgnistych i wiele in−
nych). Nieobecność objawów nieprawidłowych znacznie
zmniejsza (ale nie wyklucza) ryzyko zespołu Downa.
W trakcie badania pacjentka jest informowana o przebie−
gu badania. Wynik nieprawidłowy oznacza, że pacjentka
jest w grupie o podwyższonym ryzyku wystąpienia cho−
roby płodu i wskazane będzie wykonanie dalszych ba−
dań, np. testu potrójnego lub amniopunkcji.

Badanie jest wyjątkowo czasochłonne i nie przypomi−
na rutynowego USG położniczego, które najczęściej
wykonywane jest w gabinecie ginekologicznym. Naj−
bardziej odpowiedni czas to okres między 11 a 14 ty−
godniem ciąży oraz między 18 a 22 tygodniem. – Ten
drugi termin posiada dodatkowe korzyści, bowiem płód
jest na tyle duży, że możliwa jest precyzyjna ocena jego
najważniejszych narządów, a w szczególności serca –
mówi dr Sabatowska – Wczesne rozpoznanie wszelkich
wad płodu, pozwala spokojnie zaplanować czas i miej−
sce porodu, dalsze leczenie, a przez to zwiększyć szansę
dziecka na uzyskanie pełni zdrowia. 

Genetyczne badania USG płodu z zastosowaniem ko−
lorowego Dopplera wykonywane są w każdy czwartek
miesiąca w Zakładzie Rentgenodiagnostyki SZPZOZ
w Płocku, przy ul. Kościuszki 28. Rejestracja telefonicz−
na czynna jest codziennie od godz. 8.00−15.00, tel. 262−
08−86. Badania są odpłatne (USG w I trymestrze z oce−
ną tzw. przezierności karkowej – 100 zł, w II trymestrze
z oceną budowy serca płodu – 150 zł). (rł)

Badania 
genetyczne
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Przedstawiamy trzy „małe” projekty, które otrzy−
mały dofinansowanie. W następnym numerze przed−
stawimy „duże” projekty.

Zoo nocą

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoolo−
gicznego 3 czerwca zorganizuje festyn pn. „Wiosenny
wieczór w zoo”. Wezmą w nim udział przewlekle
chore i niepełnosprawne dzieci. I może nie byłoby
w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że impreza od−
będzie się wieczorem – w godz. 18 – 23. 

Idea takich spotkań nie jest nowa. Inicjatorem było
amsterdamskie zoo, a do akcji z roku na rok przystę−
pują ogrody zoologiczne z całego świata. Spotkania
odbywają się w każdy pierwszy piątek czerwca. Ce−
lem imprezy jest pokazanie dzieciom chorym i niepeł−
nosprawnym zoo o innej porze niż zwykle zwiedza się
ogród. 

Dla dzieci będzie to niesamowite, pełne wrażeń
przeżycie, gdyż będą traktowane jako VIP−y – czyta−
my w uzasadnieniu wniosku o dofinansowanie.

W programie przewidziano rozmowy z pracowni−
kami zoo, zwiedzanie niektórych zapleczy hodowla−
nych, obserwowanie zwierząt o zmierzchu (zwiedza−
nie ogrodu z latarkami) i ich karmienie. Zostanie rów−
nież wystawiona półgodzinna sztuka „Pinokio” w wy−
konaniu uczniów Małachowianki oraz pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie. Będą też kon−
kursy z nagrodami, malowanie twarzy oraz występy
dzieci i aktorów. 

Impreza zostanie zorganizowana przy współpracy
płockich szkół, szpitali i hospicjum, Urzędu Miasta
Płocka, stowarzyszeń dla niepełnosprawnych, płoc−
kiego teatru, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz
wolontariuszy. 

Komitet Sterujący Funduszu Grantowego przyznał
na organizację festynu 3 tys. zł.

Kurczak z sercem

Grupa nieformalna „Pozytywna
Energia”, działająca przy Gimna−
zjum nr 5, zrealizuje projekt
pn.„Kolorowy Płock”.

Na pomysł wpadły trzy
15−letnie dziewczyny: Pau−
lina Chała, Alek−
sandra Jaroszew−
ska, Aleksandra
Komorowska oraz
ich 16−letni kolega
Łukasz Stelmach.

W codziennej
szarej rzeczywi−
stości zatraca się
wartości estetycz−
ne oraz entuzjazm
życia. Pogłębia to jeszcze widok zaniedbanych ulic
naszego miasta. Chcielibyśmy to zmienić – czytamy
w uzasadnieniu. 

Grupa raz w miesiącu chce zorganizować na terenie
miasta ogólnodostępne imprezy. Zaczniemy od ma−
łych przedsięwzięć, aby zapoznać ludzi z naszym pro−
jektem, który ma wywoływać uśmiech na twarzach
– mówią. – Chcielibyśmy zaktywizować jak najwięcej
młodzieży do naszych działań i pokazać, że wykony−
wanie takich projektów nie jest niemożliwe.

Na luty grupa zaplanowała „Dzień Miłości”, pod−
czas którego układane będzie z puzzli ogromne ser−
ce, a na paznokciach chętnych malowane będą ma−
lutkie serduszka. W marcu odbędzie się „Dzień
Wesołego Kurczaka” – rzucanie jajkami do celu
oraz robienie sobie zdjęć z wielkim kurczakiem.
Miesiąc później chętni będą mogli namalować
wszystkie dobrodziejstwa wiosny („Malowany

Dzień”). Z malowaniem związana będzie kolejna
akcja „Dzień Kolorowego Człowieka”. Tym razem
malowane będą twarze i koszulki, a w niebo polecą
balony z przesłaniem o „Kolorowym Płocku”. Na
czerwiec zaplanowano „Dzień Uśmiechu” podczas
którego zorganizowany zostanie happening, wystę−
pować będą grupy taneczne i teatralne i odbędzie
się konkurs piosenek. Będzie można również za
darmo zrobić samodzielnie watę cukrową.

Pozytywna Energia chce zaprosić do udziału młodzież
z innych szkół. Liczymy, że w projekcie wezmą udział
zespoły muzyczne „Marchewkowe Pole” „Yogurt”, zes−
poły taneczne „Meritum” i „Petro Dance”. Po skończe−
niu akcji planujemy przeprowadzić we wszystkich
uczestniczących szkołach ankietę na temat naszej pracy.

Komitet Sterujący Funduszu Grantowego przyznał
na organizację projektu 2 tys. 923 zł.

Dla dzieci z autyzmem

„Zdążyć z diagnozą” to projekt partnerski Stowa−
rzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać
więzi” oraz płockiego Koła Pediatrów Oddziału War−
szawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Celem głównym projektu jest „wczesne wyłonienie
dzieci zagrożonych autyzmem, umożliwiające objęcie
ich kompleksowym wspomaganiem rozwoju, zwię−
kszającym w istotnym stopniu szansę na zniwelowa−
nie zaburzeń i uniknięcie wykluczenia społecznego”.

Autyzm wczesnodziecięcy jest jednostką chorobową
o bardzo szerokim spektrum zróżnicowanych indywi−
dualnie objawów – czytamy w opisie projektu. – Naj−
trudniejsze do leczenia i terapii są przypadki, kiedy
cechy autystyczne obserwowane są u dziecka już we
wczesnym dzieciństwie. Nie mniej jednak wyniki
wcześnie (przed 4 rokiem życia) podjętej intensywnej
terapii i edukacji metodą behawioralną (30−40 go−
dzin), 47 proc. dzieci pozwalają powrócić do świata,

przed którym się zamknęły. Z ekonomicznego,
społecznego i moralnego punktu widzenia
jest to wynik, którego nie można zlekce−
ważyć. Dlatego tak istotnym zadaniem
staje się umiejętność wykrywania oz−

nak zaburzeń rozwoju o cechach au−
tyzmu u jak najmłodszych dzieci.

O r g a n i z a t o r z y
chcą uwrażliwić pe−
diatrów i lekarzy
pierwszego kontak−
tu na nieprawidło−
wości rozwoju
dziecka, które mogą
sugerować autyzm
wczesnodziecięcy.
W tym celu zostanie
z o r g a n i z o w a n e
szkolenie−warsztat

dla lekarzy i pielęgniarek. Poprowadzą je specjaliści
diagnozy i terapii autyzmu. 

Ponadto Stowarzyszenie chce wprowadzić do bilan−
su dziecka dwuletniego ankietę diagnozującą sympto−
my autyzmu wczesnodziecięcego. Dlatego zostanie
przygotowana specjalna ankieta diagnozująca sym−
ptomy autyzmu i autystyczne zaburzenia rozwoju. Oś−
rodki zdrowia dostaną materiały informacyjne na te−
mat pełnego spektrum sygnałów i objawów autyzmu
wczesnodziecięcego.

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy ze
środowiskiem lekarskim Płocka. Patronat nad realiza−
cją obejmie ordynator Oddziału Dziecięcego Woje−
wódzkiego Szpitala Zespolonego i potrwa do 15
stycznia 2006 roku.

Komitet Sterujący Funduszu Grantowego przyznał
na organizację zadania 3 tys. zł.

Małgorzata Domańska

W grudniu już po raz trzeci organizacjom pozarządowym przyznano środki z Fundu−
szu Grantowego. Przypomnijmy, że po raz pierwszy można było starać się o tzw. mi−
krogranty do 3 tys. zł. 

Na poważnie i wesoło
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„My Walk II” to kontynuacja cyklu fotografii „My
Walk”, który prezentowany był do tej pory jedynie
w Warszawie, w Yours Gallery. Na ekspozycję składa
się 50 zdjęć z podróży Tomasza Gudzowatego w la−
tach 1997 – 2002 (m.in. do Kenii, Botswany, Etiopii,
Chin, na Filipiny). Wcześniej pokazywany cykl uzu−
pełniono o zdjęcia z ostatnich wypraw Tomasza Gu−
dzowatego m.in. do Mongolii i Peru.

– Druga edycja wystawy „My Walk” daje mi okazję
do podzielenia się z Państwem najnowszymi, niepubli−
kowanymi dotąd zdjęciami z Peru. Znalazły się tu tak−
że moje ulubione fotografie z podróży po Azji, Afryce
i Europie z ostatnich 8 lat: portrety dumnych wojowni−
ków z afrykańskiego plemienia Samburu, wędrujących
po Anglii Romów, nieletnich filipińskich prostytutek –
pisze w katalogu do wystawy T. Gudzowaty. – Oto
„My Walk II” – mój prywatny katalog zachwytów nad
niezwykłością i różnorodnością świata.

Wystawa „My Walk II” zawiera w większości nie
prezentowane wcześniej i nie publikowane fotogra−
fie, choć znalazło się też kilka dobrze znanych prac,
a są to m.in.: „Pierwsza lekcja zabijania” (pierwsze
miejsce w kategorii „Nature and Environment” WPP
1999), „Paradise crossing” (drugie miejsce w kate−
gorii „Nature and Environment” WPP 2000) oraz
„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego
kroku” (pierwsze miejsce w kategorii „Sports – sin−
gles” WPP 2003). Wystawa czynna w Płockiej Gale−
rii Sztuki do 13 lutego 2005 roku. (oprac. rł)

Druga ścieżka
Gudzowatego

Gdzie można spędzić zagraniczne
wakacje za przystępną cenę, a jedno−
cześnie mieć gwarancje słonecznej po−
gody? Najlepiej w Chorwacji, która ma
bogatą i niezwykle różnorodną ofertę
turystyczną. Tak przynajmniej wynika
z opowieści Lidii Lechowskiej, studen−
tki geografii, która 17 stycznia zapre−
zentowała w Domu Darmstadt slajdy
z podróży po tym pięknym kraju.

Chorwacja jest małym, demokratycz−
nym państwem o powierzchni 56,5 tys.
km2, liczącym niecałe 5 mln ludzi. Stoli−
cą jest Zagrzeb, gdzie warto zwiedzić
imponujący Teatr Narodowy (zwłaszcza
nocą, kiedy jest widowiskowo oświetlo−
ny), zoo i ratusz, w którym każdego dnia
o godzinie 12 następuje ogłuszający, sły−
szalny w całym mieście, wystrzał z ar−
maty upamiętniający walki o niepodleg−
łość. Szanujący się turysta nie powinien

pominąć nadmorskiej Dalmacji i śred−
niowiecznych miast: Dubrovnika i Šibe−
nika, które sprawiają wrażenie wyrzeź−
bionych w kamieniu, a długa i urozmai−
cona linia brzegowa z ponad tysiącem
wysp pozostawia niezapomniane wraże−
nia. Godny polecenia jest również Naro−
dowy Park Rzeki Krk, o której Chorwaci
mówią, że jest najbardziej romantyczną
rzeką w kraju.

Podróżowanie samochodem to czysta
przyjemność, drogi są w bardzo do−
brym stanie, rocznie oddaje się tam 200
km autostrad, zatem niemal wszędzie
można dojechać szybko i bezpiecznie. 

Co do samego pokazu, to zabrakło
selekcji materiału – zdjęcia się powta−
rzały i nie wszystkie były warte oglą−
dania. Poza tym komentarze autorki
mogłyby być mniej chaotyczne i cie−
kawsze. mc

Dalmacja, Šibenik i Krk

Mongolia 2003, Mongołowie od stuleci wykorzystują orły do polowań. Choć dorosły
orzeł mógłby zabić nawet wilka, nie przejawia objawów agresji w stosunku do ludzi.
Jego właściciele traktują go niemal jak domownika

Tomasz Gudzowaty (ur.
w Warszawie, w 1971 ro−
ku) jest absolwentem Wy−
działu Prawa i Administra−
cji Uniwersytetu Warszaw−
skiego, członkiem Polskiej
Agencji Prasowej, A.I.P.S.
(Association Internationale
de la Presse Sportive) i lau−
reatem wielu prestiżowych
nagród i wyróżnień, m.in.:
konkursie Polskiej Foto−
grafii Prasowej 1999 (dru−
ga nagroda w kategorii
„Świat w którym żyjemy”)
oraz WORLD PRESS
PHOTO: 1999 (pierwsza
nagroda w kategorii „Natu−
re and Environment”),
2000 (druga nagroda w ka−
tegorii „Nature and Envi−
ronment”), 2003 (pierwsza
nagroda w kategorii
„Sports – singles”, druga
nagroda w kategorii
„Sports – stories”) 
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Dwie godziny z piosenką francuską zafundo−
wał płocczanom Dom Darmstadt. Do Płocka
przyjechał Jan Jakub Należyty z Mariuszem Du−
brawskim, który towarzyszył mu na fortepianie.
Swój występ Należyty rozpoczął ”Moim dzie−
ciństwem” Jaques’a Brela, a zakończył ”C’est si
bon” (czyt. se si bą) we własnej, komicznej aran−
żacji pod przewrotnym tytułem ”Sexy boy”. Pio−
senki Aznavoura, Brassensa i Brela – z nieśmier−
telnymi ”Cukierkami” i ”Nie opuszczaj mnie”
– wypełniły pierwszą część wieczoru. Druga
część to wieczór autorski, w którym usłyszeliś−
my takie utwory jak: ”Dla takich chwil warto
żyć”, ”Najlepsza woda w kałuży” czy czechow−
ski ”Romans dramaturgiczny”. Tego wieczoru
Należyty wcielił się również w postać Quasimo−
do (”Dans mon Esmeralda” z musicalu ”Notre
Dame de Paris”) i Don Kichota (z musicalu
”Człowiek z la Manchy”). Był też ukłon w stro−
nę Bułata Okudżawy piosenką “A jeśli istotnie”,
czyli “Modlitwą F. Villona” w autorskiej inter−
pretacji. (rł)

Francuskie cukierki
Jan Jakub Należyty (ur.

1963) – autor piosenek, aran−
żer, scenarzysta i reżyser przez
wiele lat był związany z tea−
trem ”Stara Prochownia” i ka−
baretem ”Pod Egidą”. Napisał
scenariusze do seriali: ”Tak−
sówki jedynki” (TVP) i ”Gra−
czykowie” (Polsat). Od ponad
roku mieszka i tworzy w Kry−
nicy. Tam stworzył Teatr Ko−
miko, w którym wystawił
m.in. ”Mieszkam na Hiva Oa”
Jacques Brela i komedie mu−
zyczną ”Dolores ech... Dolo−
res”. Powołał również do życia
pismo ”Nikiforum”, którego
pierwszy, i jak na razie ostatni,
numer ukazał się w grudniu.
O swojej obecności w Krynicy
mówi: Jest nas trzech: Nikifor,
Kiepura i ja... Gorąco zapra−
szamy.

W sumie zebrano 130 369,39 zł (w
sztabie MDK), z czego wolontariusze
– ponad 81,2 tys. zł. Ze zbiórek w szko−
łach wpłynęło 12,6 tys. zł. Płockie za−
kłady pracy na rzecz Orkiestry przeka−
zały blisko 12,64 tys. zł, a płocczanie
indywidualnie wpłacili 453,57 zł.

Podczas licytacji udało się zebrać 10
136 zł. 450 zł 18 gr to suma uzyskana
ze sprzedaży skrzydeł aniołów. Po doli−
czeniu zbiórki ze sztabu WODR Płock
uzbierał ponad 146 869 zł (w ub. r. –
ponad 144 tys. zł)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo−
cy gra dalej. Trwa licytacja nowej elek−

troakustycznej gitary firmy Cornett
ufundowanej przez sklep muzyczny
”Harfa”. Cena wywoławcza 500 zł. Gi−
tarę można obejrzeć sklepie muzycz−
nym ”Harfa” przy ul. Tumskiej.

(oprac. rł)
Najlepsi wśród szkół:
SP nr 6 – ponad 1,5 tys.
Zespół Szkół w Proboszczewicach –

ponad 1,3 tys. zł
SP nr 17 – ponad 1,2 tys.
i przedszkoli:
MP nr 20 – ponad 459 zł
MP nr 21 – ponad 455 zł
MP nr 33 – ponad 423 zł 

Finał 13. WOŚP w Płocku

Ponad 146 000 PLN 

Płockie kalendarze
Otwarcie wystawy siódmej edycji Przeglądu Płockich Kalendarzy zaplanowano na

piątek, 11 lutego. Ocenia je publiczność zgromadzona na wernisażu. Format nie ma
znaczenia. Mogą być to kalendarze jedno− i wieloplanszowe oraz trójdzielne. Liczy
się pomysł, estetyka, projekt oraz ciekawe zdjęcia lub reprodukcje. Wystawa to rów−
nież okazja do oceny pracy płockich fotografików, choć w ubiegłym roku uznanie
zyskali nie profesjonaliści, ale amatorzy. W ub. r. pokazanych zostało ponad 20 ka−
lendarzy. Kalendarz ze zdjęciami amatorów – efekt konkursu przygotowanego przez
drukarnię Agpress, która kalendarz zaprojektowała i wydała – dostał najwięcej gło−
sów. Drugie miejsce zdobył kalendarz „T.E.N. Twoja energia” ze zdjęciami Roma−
na Pionkowskiego i „Kwiaty” z fotografiami Jana Sulimierskiego.

Wystawa zostanie otwarta o godz. 18. w Domu Darmstadt. Kalendarze będzie
można oglądać do 20 lutego. (rł)
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Sztuka okresu secesji, posiłkująca się doświadcze−
niami kulturalnymi minionych epok i tradycji ludo−
wej, tworzyła nowe, własne oblicze treściowe, sym−
boliczne, estetyczne. Ponownie zostały ożywione an−
tyczne hybrydy, ale już na sposób modernistyczny.
„Pan” (pół kozioł, pół człowiek), „Chimera” (lew
z głową kozy i wężem zamiast ogona) i „Sfinks” (lew
z ludzką głową), to tytuły czołowych pism ukazują−
cych się w Polsce, propagujących sztukę secesyjną.
Ale jednocześnie tworzono nowe formy zoomorficz−
ne, reprezentujące ludowe tradycje baśniowe i symbo−
liczne. Na takim gruncie powstało jedno z najcieka−
wszych dzieł rzeźbiarskich polskiej secesji, „Wodnik”
(mężczyzna z płetwami wyrastającymi z biodra) Kon−
stantego Laszczki, będący w zbiorach Muzeum Ma−
zowieckiego w Płocku.

Rzeźbiarz

Rozwój artystyczny Konstantego Laszczki (1865 –
1956) jest bardzo podobny do początku drogi arty−
stycznej innego wybitnego rzeźbiarza, wywodzącego
się z ziemi mazowieckiej, Bolesława Biegasa. Lasz−
czka również pochodził ze środowiska wiejskiego,
urodził się w Makowiecach Dużych k. Mińska Mazo−
wieckiego. Dzięki pomocy miejscowego ziemianina
Jana Ostrowskiego podejmuje naukę w Warszawie,
w pracowni Jana Kryńskiego i urodzonego w Płocku
Ludwika Pyrowicza. Wiadomo, że Laszczka wykony−
wał kopię jego słynnej rzeźby „Chrystus i Jawno−
grzesznica”.

W latach 1891−1896 przebywa na stypendium Za−
chęty w Paryżu, gdzie uczył się m.in. w pracowni
Aleksandra Falguičre’a, nauczyciela Augusta Rodina,
twórcy „Bramy Piekieł” i „Myśliciela”. Wpływ wiel−
kiego artysty francuskiego (pomimo, że Laszczka do
tego się nie przyznawał) zaznaczył się w wielu jego
dziełach, szczególnie w postaciach aktów kobiecych,
ale także w „Krzyku” czy portrecie Feliksa Jasień−
skiego. Warto zaznaczyć, że wpływ twórczości Rodi−
na nie odnosi się tylko do samego Laszczki.

W 1899 roku, za namową Juliana Fałata, przyjmuje
stanowisko profesora krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych.

Portret („Słowacki”, „Piłsudski”), rzeźba symbo−
liczna („Wiara”, „Krzyk”), twórczość religijna

(„Ukrzyżowanie”, „Wniebowzięcie”), dzieła odwołu−
jące się do życia wsi i kultury ludowej, legend i baśni
(„Krakowianka”, „Strzyga”, „Śpiący rycerze”), rzeź−
ba pomnikowa („Anioł Zemsty” poświęcony pow−
stańcom 1846 roku, cmentarz Rakowicki w Krako−
wie), to podstawowe tematy prac artysty. 

Wodnik

Baśniowa tradycja ludowa w połączeniu z tradycją
antyczną i średniowieczną rzeźbą ukazującą demony,
znalazła ujście w realizowanym przez artystę bestia−
rium i cyklu fantastycznych stworzeń. Rzeźby takie
powstawały w ciągu całego jego życia, aby po 1925
roku osiągnąć pełnię rozkwitu w małych, głównie ce−
ramicznych formach („Samolub”, „Królewna żmija”,
„Diabeł”, „Królewna zaklęta w kotkę”, „Zaklęta
w ptaka”).

Rzeźba „Wodnika−Topiciela” powstała dosyć
wcześnie, bowiem już w 1896 roku (w roku jego po−
wrotu z Paryża) i była odbiciem legendy zasłyszanej
w rodzinnej wsi. Mówiła ona o olbrzymiej, dziwnej
postaci wyłaniającej się ze stawu i wciągającej do wo−
dy każdego, kto się w pobliżu pojawił. Postać ta mia−
ła również ukazać się młodemu artyście, ale nic złego
mu nie uczyniła. Laszczka przedstawił wodnika w ka−
peluszu−muszli, wyłaniającego się z szuwarów (gip−
sowe wersje w Muzeum Narodowym w Krakowie
i Muzeum w Bydgoszczy).

Temat „Wodnika” był często przedstawiany przez
artystę. Jeszcze w 1896 powstała replika, która w in−
nych wariantach była wielokrotnie powtarzana.
W 1898 roku zaprojektował fontannę dla Warszawy
z motywem wodnika i wodnicami.

Wersja, która wzbudziła duże zainteresowanie
w kraju i za granicą i była wielokrotnie reprodukowa−
na w prasie, powstała w 1904 roku z okazji wystawy
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięk−
nych (obecnie znajduje się w Muzeum Mazowieckim
w Płocku). W Laszczce ma rzeźba krakowska jednego

z nielicznych przedstawicieli, lecz o tak wysokim na−
pięciu artystycznem, że ten jeden starczy za wielu.
Wystawa jubileuszowa ma wielką jego rzeźbę z bron−
zu: bajecznego „Wodnika” o niesłychanie skoncen−
trowanym wyrazie siły w spoczynku. O sile, w najob−
szerniejszem znaczeniu, mówi w postaci tej wszystko:
to potężnie sklepione czoło, to muskularne, żelazne
podparcie brody, ta wyprężona linja grzbietu („Życie
i sztuka”, 1904 r.). Recenzent popełnił nieścisłość, po−
nieważ rzeźba została wykonana w gipsie (nie z brą−
zu) i była spatynowana na kolor ciemnozielony naśla−
dując zaśniedziały brąz.

W latach następnych artysta wielokrotnie powracał
do tego motywu, a niektóre z tych prac również znaj−
dują się w Płocku: wersja z 1897 roku wykonana
w patynowanej glinie, fajansowa figura „Fauna”
(przed 1910 r.), a także fajansowa waza z postacią
wodnika i wodnicy z dzieckiem (1910 r.) i niewielki
odlew brązowy (1928 r.). 

Roman Rzymkowski
(dokończenie w następnym numerze)

Konstanty Laszczka jest tym rzetelnie polskim talentem, który wiele wpływów w sobie wchłonął, ale rdzeń swój zostawił nienaru−
szony – i dał Polsce twory, o których pamięć nie zaginie (Jan Kleczyński, „Sztuki Piękne 1925/1926).

Szatan ma barwę zieloną (1)

Konstanty Laszczka, „Wodnik”, glina patynowana, ok.
1897 r., Muzeum Mazowieckie w Płocku
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Konstanty Laszczka, „Faun”, odlew fajansowy, 1904−
1910 r., Muzeum Mazowieckie w Płocku

M
M

P

Konstanty Laszczka, „Wodnik”, odlew brązowy, 1928 r.,
Muzeum Mazowieckie w Płocku
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Konstanty Laszczka, Wodnik i wodnica na wazie cera−
micznej, 1910 r., Muzeum Mazowieckie w Płocku
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Pierwszego dnia wystąpił żeński
kwartet Altri Canti z Krakowa, specja−
lizujący się w muzyce dawnej, granej
na imitacjach instrumentów renesanso−
wych (viola da gamba, lutnia, flety pro−
ste). Tworzą go absolwentki i studentki
muzykologii UJ oraz konserwatoryj−
nych wydziałów instrumentalnych (w
tym znana w Płocku Danuta Misiąg,
w latach 2000−2003 zatrudniona w biu−
rze miejscowej orkiestry symfonicz−
nej), występujące także w strojach ze
„złotego wieku” Jagiellonów i w jego
atmosferze czujące się całkiem natural−
nie – jak udowodnił stylowo wykonany
zestaw kolęd staropolskich, także z tak
zwanego kancjonału staniąteckiego
(nie zabrakło oczywiście „hitów” w ro−
dzaju: Przybieżeli do Betlejem i Wśród
nocnej ciszy, z dodatkiem pieśni Tobie
bądź chwała Wacława z Szamotuł).
Zalśniły one blaskiem zgoła nieoczeki−
wanym – dzięki niebanalnym opraco−
waniom instrumentalnym (z okazjonal−
nym udziałem sopranu, brzmiącego do−
prawdy szlachetnie).

Następnego dnia przenieśliśmy się
w czasie o kilkaset lat – za sprawą zna−

nego już z występu podczas dziewiątej
edycji Festiwalu Muzyki Jednogłoso−
wej Włodzimierza Pawlika, pianisty
jazzowego o profilu klasycznym (stu−
dia w klasie fortepianu stołecznej Aka−
demii Muzycznej pod kierunkiem
prof. Barbary Hesse−Bukowskiej).
Oba te oblicza zaprezentował on już
na wspomnianym festiwalu, wykonu−
jąc z towarzyszeniem Warszawskiego
Chóru Kameralnego własną wersję
Stabat Mater. Teraz, w ślad za kolega−
mi jazzmanami w rodzaju pianisty An−
drzeja Jagodzińskiego i jego tria czy
gitarzysty Piotra Lemańskiego, sięgnął
do skarbca rodzimych kolęd, koncen−
trując się na tych najbardziej popular−
nych. Efekt okazał się jeszcze bardziej
zaskakujący, jako że twórczość wyra−
żająca radosne emocje zbiorowe, nies−
podziewanie objawiła tu wymiar li−
ryczno−subiektywny, wymiar głębo−
kiej kontemplacji czy rozmowy z Bo−
giem przez precyzyjnie, a oszczędnie
artykułowane dźwięki fortepianu (cza−
sem wręcz... przez ich brak – jak w mi−
nucie ciszy zamykającej finałowy te−
mat Mędrcy świata). Najmniej było
tu... prawdziwego jazzu, choć czasem
pobrzmiewały blue notes i swingujące
rytmy; opracowanie Pójdźmy wszyscy
do stajenki kojarzyło się raczej ze
słynną chopinowską adaptacją tematu
kolędy Lulajże Jezuniu w Scherzu 
h−moll op. 20, a perliste pasaże i niek−
tóre harmonie w Gdy śliczna panna
(między innymi) miały wyraźny od−
cień impresjonistyczny.

Renesansowa przeszłość i moderni−
styczna współczesność nawiązały tu za−
tem owocny artystycznie dialog – toteż
tegoroczne Kolędowanie, choć o dzień
krótsze niż edycje poprzednie, od stro−
ny muzycznej wypadnie zaliczyć do
najbardziej udanych. A. Dorobek

Norwid mówił wprawdzie o „przeciągach świata”, na których
najlepiej rozkwita sztuka prawdziwa, ale i podczas jedenastej
edycji Płockiego Kolędowania (15−16 stycznia 2005) dało się
odczuć... właśnie tchnienie różnych epok. Nie było jednak wra−
żenia dysonansu: czy to dzięki „jedności miejsca” festiwalu
(miejscowa katedra), czy też dzięki wspólnej substancji tema−
tycznej (szeroko rozumiana rodzima tradycja kolędowa) uobec−
niła się też sztuka prawdziwa – za każdym razem inaczej.

NA PRZECIĄGACH CZASU

Kur zapiał dwa razy (z offu). Na
scenę wbiegły sprzątaczki, potem za−
częli krzątać się aktorzy. Zapanował
chaos. – Buba! Gdzie jest Buba – pró−
bował przekrzyczeć aktorów dyrektor
Marek Mokrowiecki. – Jestem panie
dyrektorze – wpadła na scenę zdysza−
na Grażyna Zielińska, która właśnie
wróciła z Warszawy, gdzie kręciła
kolejne odcinki serialu “Na dobre i na
złe”. Tak wygląda “Nasz teatr” od ku−
lis, jego codzienność. Spektakl pod
tym tytułem był jubileuszową niespo−
dzianką Teatru Dramatycznego
w Płocku, który w tym roku obchodzi
30−lecie istnienia. Miało być bez od−
czytów, długich przemówień i uści−
sków dłoni, tylko wspomnienia, ane−
gdoty i podróże w czasie.

Zaczęło się od “Krakowiaków i gó−
rali” – pierwszej premiery nowego te−
atru. Na scenę poproszony został Jan
Skotnicki – reżyser i pierwszy dyrek−
tor powojennej sceny, który przy−
pomniał historię z jamnikiem. Pewien
mężczyzna w średnim wieku poprosił
ówczesnego dyrektora teatru o przy−
wiezienie z Warszawy jamnika, bo je−
go pies wpadł pod samochód i fakt
ten ukrył przed swoją córką, która do
psa była bardzo przywiązana. – Po−
myślałem wtedy, że jeśli ktoś przycho−
dzi do dyrektora teatru z taką prośbą
to ten teatr jest tu bardzo potrzebny –
mówił Skotnicki.

Na scenę poproszono również An−
drzeja Marię Marczewskiego, który
wspomniał m.in. inscenizacje “Brata
naszego Boga” K. Wojtyły. – Pod ko−
niec jednego ze spektakli otarłem się
o metafizykę. Część widzów wstała
z miejsc i zaczęła podchodzić do
trumny z “ciałem” Alberta. Została
przekroczona granica pomiędzy tea−
trem a rzeczywistością, a aktor grają−
cy Alberta przestraszył się nie na żar−
ty – mówił Marczewski. 

Choć przedstawienie trwało ponad
dwie godziny nie sposób było pomie−
ścić wszystkiego. Dlatego na scenie

aktorzy pojawiali się we fragmentach
sztuk, które nie wymagały dużego
wysiłku scenicznego, scen zbioro−
wych i ustawiania skomplikowanych
dekoracji. Dlatego nie było fragmen−
tów tak widowiskowych i doskona−
łych przedstawień jak “Mistrz i Mał−
gorzata” (reż. A.M. Marczewski). Był
za to “Malowany Ptak”, “Zielona
Gęś” Gałczyńskiego, fragmenty “Sta−
churiady” (gościnnie wystąpiła Anna
Apostolakis i Zbigniew Żuk), “Ferdy−
durke” czy “Róbmy swoje” Młynar−
skiego – świetne trio Szymona Cem−
pury, Piotra Bały i Jacka Mąki przy
betoniarce. Pojawił się również “Żyd
z Wesela” i gadający po francusku
Czepiec (J. Mąka) oraz Szwejk (G.
Zielińska). Gościnnie wystąpił rów−
nież Karol Suszka w duecie z Mar−
kiem Mokrowieckim oraz Jerzy Bie−
lecki, który pożegnał się z płockim te−
atrem w ubiegłym roku. Przyjechała
również Beata Łuczak. Miło było zo−
baczyć Mariusza Pogonowskiego
(szkoda, że nie można na co dzień).
Nie zabrakło także Henryka Rybaka,
Prezydenta Płocka, który w marcu
1974 r. wydał zarządzenie powołują−
ce do życia płocki teatr. 

Jubileusz zakończył się w dolnym
foyer wspólną biesiadą twórców i wi−
dzów teatru. (rł) 

Kalejdoskop teatru
Włodzimierz Pawlik

Altri Canti z Krakowa
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Na marginesie
Nie było to podsumowanie dzia−

łalności powojennej sceny w Płoc−
ku, a raczej luźne resumée, nieco
chaotyczne i niespójne. Chyba
nazbyt luźne i niedopracowane,
mimo widocznego wysiłku zespo−
łu aktorskiego. Dyrektor Mokro−
wiecki podkreślał przed uroczy−
stością, że to początek jubileuszo−
wych wydarzeń teatralnych. Pozo−
staje mieć nadzieję, że następne
będą atrakcyjniejsze. (rł)
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A propos rodzimego tercetu tenorów
byłaby to ironia niezasłużona o tyle, że
Dariusz S., Adam Z. i Paweł S., w sen−
sie dokonań i prestiżu międzynarodo−
wego nieporównywalni z Luciano 
P., Placido D. i Jose’m C. (także dlate−
go, że o 1−2 pokolenia młodsi), też są
artystami klasy światowej. Współpra−
cują z większością teatrów operowych
w Polsce, występują zagranicą (Zduni−
kowski w Teatrze Narodowym w Pra−
dze i w hamburskiej Staatsoper, Sta−
chura – w operze norymberskiej), ma−
ją bogaty repertuar, nie tylko operowy.
Ba! W marszu do śpiewaczej sławy
zdążyli się już otrzeć o dwóch wspom−
nianych na początku tytanów: Stachu−
ra uczestniczył w obchodach stulecia
premiery pucciniowskiej Cyganerii
w Turynie w 1996 roku, śpiewając
główną partię Rudolfa na zmianę z Pa−
varottim (który nazwał go „grande te−
nore Polacco”), a Skałuba trzy lata
wcześniej został laureatem Międzyna−
rodowego Konkursu Wokalnego im.
P. Domingo w Paryżu. Od 1999 roku
występują też w różnych tenorowych
tercetach (także z udziałem znanego
z koncertów w Płocku Bogusława
Morki) – sięgając tym sposobem aż do
tradycji Jana Kiepury, który ponad pół
wieku temu wyśpiewywał popularne
melodie z samolotowych schodów
i dachów aut ku uciesze wielotysięcz−
nej gawiedzi.

W obecnym składzie panowie zapre−
zentowali się już m.in. w sierpniu
ubiegłego roku w Gdańsku, z towarzy−
szeniem orkiestry Państwowej Filhar−
monii Bałtyckiej pod dyrekcją śląskie−
go dyrygenta Sławomira Chrzanow−
skiego, znanego z regularnej współpra−
cy z Filharmonią Ostrawską oraz teatra−
mi operowymi we Lwowie i Bytomiu.
Pod tą samą batutą wystąpili 14 stycz−
nia br. w sali koncertowej PSM w Płoc−

ku, przy akompaniamencie miejscowej
orkiestry symfonicznej. O ile jednak
program koncertu gdańskiego obejmo−
wał, obok popularnych pieśni i przebo−
jów (m.in. Demisa Roussosa), także
operowe numery Verdiego, Pucciniego
czy Gounoda, o tyle teraz ograniczono
się do repertuaru „lekkiego, łatwego
i przyjemnego”. Była to w końcu „gala
karnawałowa”... 

Rozbrzmiewały więc – który to już
raz w Płocku? – aria Graj, Cyganie
z Hrabiny Maricy Kalmana (Skałuba)
czy kuplety Barinkaya z Barona cy−
gańskiego Straussa (opracowanie na
trzy głosy tenorowe). Także pieśni nea−
politańskie (O sole mio) i hiszpańskie
(Granada), a obok musicalowych hi−
tów (Maria z West Side Story Bernste−
ina) przeboje estradowe (Goodbye My
Love Roussosa, Only You The Plat−
ters). Chrzanowski – tyleż sprawny ja−
ko dyrygent, co niezmożony gawę−
dziarz – tłukł młotkami w najprawdzi−
wsze kowadło w takt polki Josepha
Straussa zatytułowanej... Kowadło,
a publiczność śpiewała Sto lat w refre−
nie pieśni La Spagnola (sądząc po re−
pertuarze dowcipów, których istnym
zagłębiem okazał się dyrygent, należało
tu oczekiwać raczej Góralu, czy ci nie
żal).

Jak zatem podsumować ów wieczór?
Jako miłą, atrakcyjną wykonawczo im−
prezę okolicznościowo−rozrywkową?
Czy może jako próbę nawrotu do naj−
bardziej dyskusyjnych wątków polityki
repertuarowej poprzedniej dyrekcji
POS, do przesady rozmiłowanej w ope−
retkowo−estradowej sztampie? Wybie−
rając opcję pośrednią – choćby na pod−
stawie znakomitej frekwencji i niekła−
manego entuzjazmu publiczności – na−
piszmy, że najwidoczniej „Boh trojcu
liubit”: jeżeli głos ludu naprawdę jest
głosem Boga. A. Dorobek

Stanisław Jerzy Lec napisał w jednej ze swych Myśli nieuczesa−
nych, że „na początku było Słowo, a na końcu Frazes”. Czy,
w obecnym odniesieniu, miałoby to znaczyć, że na początku
(koncert w 1992 roku w Termach Karakalli) byli: Pavarotti,
Domingo i Carreras, a na końcu – już tylko Stachura, Zduni−
kowski i Skałuba?

BOH TROJCU LIUBIT?

Obu bohaterkom wieczoru, prowadząca spotkanie Maria Mikulska−Zalewska wręczyła
po... doniczce pięknych cyklamenów
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W ramach cyklu „Płocka premiera
miesiąca” gościliśmy w Płocku byłą
płocczankę i dziennikarkę Tygodnika
Płockiego Ewę Grętkiewicz. W ubieg−
łym roku, na podobnym spotkaniu pro−
mowała swoje wspomnienia z dzieciń−
stwa zawarte w książce pt. „Już zam−
knięte drzwi”. 13 stycznia br. przyje−
chała ze zbiorem opowiadań, zatytuło−
wanym „Szminka w kolorze cyklame−
nu”, wydanym przez Wydawnictwo
Książkowe Twój Styl.

To zupełnie inna pozycja – losy ko−
biet dojrzałych, których życie nie jest
usłane różami, kobiet−bohaterek, nie
z tych kolorowych magazynów, lecz
– jak mówi autorka – szarych wróbli,
których pełno wokół nas. Najczęściej
niezauważonych, w samotności przeży−
wających swoje radości i smutki, cza−
sem nawet dramaty. Każde z 16 opo−
wiadań to fragment czyjegoś autentycz−
nego życia, bardziej ale częściej mniej
udanego. 

Podobnie jak „Już zamknięte drzwi”,
„Szminkę w kolorze cyklamenu”, napi−

saną lekko, z właściwym autorce po−
czuciem humoru i chwilami z przymru−
żeniem oka, czyta się niemal jednym
tchem. Po lekturze rodzi się refleksja,
że jednak często o losie kobiet decydu−
ją mężczyźni.

Gorąco przyjętym, drugim gościem
specjalnym spotkania w Książnicy
Płockiej była Grażyna Barszczewska,
która czytała fragmenty książki, tak jak
czyni to w lokalnych rozgłośniach ra−
diowych i wzbogaciła wieczór piosen−
kami do tekstów Hemara i Jurandota –
oczywiście o kobietach.

Autorka zapowiedziała ukazanie się
w najbliższych tygodniach kolejnej jej
książki, którą wydaje „Nasza Księgar−
nia”; tym razem będzie to pozycja dla
dzieci (ale nie tylko – raczej do wspól−
nego czytania dzieciom przez rodzi−
ców) pt. „Szczekająca szczęka Saszy”,
z ilustracjami Ewy Olejnik. W przygo−
towaniu jest kolejna pozycja – tym ra−
zem znów o zupełnie innej tematyce,
bazującej na listach ze stalinowskiego
więzienia. E.J.

W Książnicy Płockiej

Cyklamenowy wieczór

Wspomnienia druha
Wacława Milke, pokaz
slajdów i występ zes−
połu złożyły się na
spotkanie podsumowu−
jące podróże Dzieci
Płocka po Europie.
Zespół odbył niezliczo−
ną liczbę podróży za−
granicznych, podczas
których wielu obcokra−
jowców, ale również
Polaków mieszkają−
cych na stałe za grani−
cą, miało szansę poz−
nać Płock i jego kulturę. Najciekawsze i najważniejsze wydarzenia zostały upa−
miętnione na zdjęciach, które można było obejrzeć na wystawie otwartej 13 stycz−
nia w Towarzystwie Naukowym Płockim. Wszystkie fotografie wykonały dzieci
w trakcie zagranicznych podróży.

Oprócz zdjęć zaproszeni goście mogli posłuchać założyciela zespołu, który
wspominał jak wyglądały dawne zabawy, noworoczne bale i zapomniane dzisiaj
zapusty staropolskie. mc

Dzieci Płocka w Europie
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Śpiewanie kolęd* to trwały element
polskiej tradycji. Nie powinno zatem
dziwić, że do I Międzyszkolnego Kon−
kursu Duetów Kolęd i Pastorałek zgłosi−
ło się aż 15 szkół podstawowych z mia−
sta i rejonu. Zaprezentowano 35 najpięk−
niejszych polskich kompozycji w boga−
tej, wręcz teatralnej scenerii, w której nie
zabrakło gwieździstego nieba, błyszczą−
cej choinki i mnóstwa prezentów czyli
tego, co nieodłącznie kojarzy nam się
z Bożym Narodzeniem. 

Nagrodę Grand Prix przyznano Pauli−
nie Rajewskiej i Jarosławowi Zaszew−
skiemu z SP 22, którzy perfekcyjnie wy−
konali piękną kolędę „Mizerna cicha”.
Zwycięzcami w kategorii IV – VI−klasi−

stów okazali się Aleksandra Szypryt
i Mateusz Karowski z SP nr 6 za najlep−
sze wykonanie kolęd. W tym samym
przedziale wiekowym, ale już za śpiewa−
nie pastorałek pierwszą nagrodę odebrali
Aleksandra Sztybur i Bartosz Dziewa−
nowski z SP nr 1. Natomiast wśród naj−
młodszych dzieci z klas I−III zwyciężyli
Aleksandra Młynarczyk i Aleksandra
Kelm z SP nr 1. Konkurs został zorgani−
zowany przez Szkołę Podstawową nr 6
w Płocku. Okazał się sukcesem, został
dobrze przyjęty zarówno przez dzieci jak
i rodziców. mc

* Kolęda  – pieśń bożonarodzeniowa o
tematyce religijnej, a pastorałka wyko−
rzystuje motywy życia codziennego 

Dzieci, kolędy i pastorałki
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Pierwszy trening w nowym składzie
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Wraz z nowym rokiem
rozpoczęły się przygotowania
piłkarzy nożnych do wiosennej
rundy rewanżowej. 

Na początku stycznia zawodnicy zo−
stali poddani badaniom wydolnościo−
wym na warszawskiej AWF i weszli
w normalny cykl treningowy. 

Na wyjeździe

Część piłkarzy wzięła udział w tur−
niejach halowych w Niemczech, na
które Wisła Płock jest zapraszana cy−
klicznie. Pierwszy z trzech turniejów
rozegrany został w Bernburgu i moż−
na powiedzieć, że był to medialnie
najlepszy występ płocczan, ponieważ
Jakub Wierzchowski, broniąc w me−
czu o trzecie miejsce z SV Dessau05
dwa rzuty karne, został wybrany naj−
lepszym bramkarzem turnieju, a Ar−
kadiusz Klimek z sześcioma golami
zdobył tytuł króla strzelców. Cała
drużyna zajęła 3. miejsce i tylko kon−
tuzja Klaudiusza Ząbeckiego była
smutnym akcentem tych rozgrywek. 

Kolejny turniej płocczanie rozegra−
li w Hamburgu, gdzie na początek
ulegli drużynie FC St. Pauli 2:3. Póź−
niej już było lepiej, ponieważ zwycię−
stwa z VFB Lubeck 3:2 i halową re−
prezentacją Rosji 4:0 pozwoliły naf−
ciarzom zagrać o finał. 

W tym meczu spotkali się z kadrą
Chorwacji i mimo że rozegrali najlep−
szy mecz podczas całego wyjazdu do
Niemiec, przegrali 4:5. Na osłodę po−
została walka o 3. miejsce z Valeren−
gą Oslo, którą płocczanie rozstrzy−
gnęli na swoją korzyść, wygrywając
w rzutach karnych po znakomitej po−
stawie w bramce Jakuba Wierzchow−
skiego. 

Ostatni turniej został rozegrany
w Halle. Tu jednak zawodnicy Wisły
ponieśli same porażki. Przegrane me−
cze z Carl Zeiss Jena 1:2, w takim sa−
mym stosunku z Unionem Berlin i z
ekipą Jahn Resensburg 2:4, były
z pewnością wynikiem zmęczenia za−
wodników poprzednimi meczami
i przemieszczaniem się pomiędzy ko−
lejnymi miejscami rozgrywanych
spotkań. Potwierdził to także Witold
Słabkowski, który podczas całego
wyjazdu sprawował funkcję pier−
wszego trenera. 

W domu

Po powrocie cała drużyna trenowała
na płockich obiektach przy ul. Łukasie−
wicza. Kolejny punkt przygotowań do
sezonu to dwutygodniowe zgrupowanie
zespołu w Zaździerzu koło Płocka za−
planowane na drugą połowę stycznia
i kilka sparingowych spotkań na po−
czątku lutego m.in. z ŁKS−em Łódź
i Jagielonią Białystok. 

Nafciarzy czeka jeszcze wyjazd do
Włoch na turniej do Norcii (7 – 20 lu−
tego), w którym nasi piłkarze stoczą
kilka pojedynków z zespołami ekstra−
klasy rosyjskiej, rumuńskiej i bułgar−
skiej. Po powrocie z Włoch, 26 lutego
czeka ich sparing ze Świtem Nowy
Dwór Mazowiecki i ostatni pojedy−
nek kontrolny z Pelikanem Łowicz,
który odbędzie się 3 marca. Przygoto−
waniom szkoleniowym towarzyszą
także emocje związane z transferami
piłkarzy. W Płocku, mimo niskiego
budżetu jakim dysponuje Wisła (oko−
ło 6 mln zł na sekcję piłki nożnej),
udało się pozyskać czterech zawodni−
ków z Serbii i Czarnogóry. 28−letni
obrońca Żarko Belada z Vojvidiny
Novi Sad zasilił płocki zespół już na
początku stycznia. Później dołączyli
do niego obrońcy z Zety Golubovci:
Marco Colaković (25 lat) i Mitar Pe−
ković (24 lata) oraz obiecujący 22−
letni pomocnik Predrag Vujović
z klubu Napredak Krusevac. 

Bałkańskie wyprawy włodarzy
płockiego klubu zaowocowały także
podpisaniem umowy pomiędzy Wisłą
Płock a Zetą Golubovci. Ma ona zao−
wocować organizacją obozów trenin−
gowych oraz cykli przygotowaw−
czych do sezonu, a także ścisłą
współpracą sztabów trenerskich. Pla−
nuje się m.in. wymianę i promocję
najbardziej utalentowanych zawodni−
ków. Prezes Krzysztof Dmoszyński
nie kryje zadowolenia, zarówno
z faktu podpisania umowy z Zetą jak
i pozyskania nowych piłkarzy, ponie−
waż na zawodników bałkańskich
„ostrzyło sobie zęby” kilka innych
silnych i bogatych klubów. W związ−
ku z tym wszyscy mają nadzieję, że
nowe nabytki Wisły poprowadzą
płocki klub na szczyt ligowej tabeli,
co zagwarantuje start drużyny w eu−
ropejskich pucharach.

Piotr Nowicki

BałkańskieBałkańskie
wzmocnieniawzmocnienia

13 zespołów tanecznych wzięło
udział w III Mistrzostwach Mazowsza
Zespołów Cheerleader. Dziewczyny
przyjechały z Warszawy, Radomia,
Garwolina i Płocka. 

W sobotę, 22 stycznia, hala Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica roz−
brzmiewała najnowszymi przebojami
muzycznymi, a licznie zgromadzona
publiczność podziwiała i żywo komen−
towała nie tylko popisy dziewcząt, ale
także ich stroje oraz makijaż. 

Rywalizacja odbywała w trzech kate−
goriach wiekowych: do 13 lat, 14−16 lat
i powyżej 16 lat. Każdy zespół zapre−
zentował trzy układy: krótki, tzw. mi−
nutkę (trwa ok. 40 sekund), średni (1,15
– 1,30 min) oraz długi (3,15−3,30). 

W jury zasiedli specjaliści (z Kielc,
Siemianowic Śląskich, Kalisza i War−
szawy), którzy posiadają licencje sę−
dziowskie, a na co dzień sami zajmują
się prowadzeniem zespołów cheerlea−
der. Sędziowie oceniali m.in. choreo−
grafię, synchronizację wykonywanych
układów, grację, elegancję, sprawność
dziewcząt oraz dobór muzyki.

Najbardziej widowiskowe były
występy najstarszej grupy wiekowej,
w której zaprezentowało się pięć zes−
połów. Niepokonana okazała się
płocka „Impresja” ze Szkoły Wyż−
szej im. Pawła Włodkowica (na
zdjęciu). Każdy z ich układów okazał
się najlepszy. Jako jedyne w progra−
mie krótkim zaprezentowały elemen−
ty akrobatyczne, a ich układy były
perfekcyjnie wykonane. Zdobywając
I miejsce obroniły tytuł Mistrzyń Ma−
zowsza i w czerwcu będą walczyć
o Mistrzostwo Polski.

– Przygotowania do takiego występu
trwają około pół roku – mówi trenerka
i choreografka „Impresji” Katarzyna
Sylwestrzak. 

Dziewczyny spotykają się dwa razy
w tygodniu i tańczą po dwie godziny.
Przed ważniejszymi zawodami odby−
wają się dodatkowe próby. Dziewczy−
ny, aby trafić do zespołu muszą być
zgrabne i mieć min. 165 cm wzrostu,
wysportowane (robić przerzuty, gwia−
zdy, szpagaty) oraz mieć poczucie ryt−
mu. M.D.

Impresja najlepsza

Więcej sportu
Jako były nauczyciel w.f. (35 lat pra−

cy w szkole) nadal biegam i jeżdżę rowe−
rem. Apeluję do młodzieży i wszystkich
mieszkańców o uprawianie sportu na co
dzień. Sport masowy jest najlepszą
szkołą charakteru (bez pracy nie ma wy−
ników) i powinno być w nim miejsce dla
każdego. Ruch jest naturalną potrzebą
organizmu, ma pozytywny wpływ na
zdrowie, stany emocjonalne. Dlatego
apeluję do radnych i ludzi na „sporto−
wych etatach”, aby organizowali więcej
masowych imprez sportowych dla ama−
torów. Każdy ruch jest ważny – spacer,
bieg, pływanie, koszykówka, łyżwy, ro−
wer itp. Nie siedźcie cały dzień przed te−
lewizorem czy komputerem! Radni – po−
pierajcie budowę ścieżek rowerowych
w Płocku, bo chyba mały Łąck ma ich
więcej. Ma też nową piękną halę sporto−
wą, której naszemu miastu brakuje.

Organizuje się koncerty za duże pie−
niądze, a organizacje sportowe mają
problemy finansowe.

Na osiedlu Dworcowa, wspólnie z ko−
legami z Rady Mieszkańców Osiedla
zorganizowaliśmy wakacyjny turniej piłki
nożnej w którym wzięło udział około stu
młodych piłkarzy, nie tylko z tego osie−
dla. Wierzę, że i inne Rady Mieszkań−
ców Osiedli mogą organizować takie tur−
nieje, jeśli tylko zechcą.

Szkoda, że Orlen zamknął przed
amatorami swoje obiekty, a i stadion
miejski bywa pusty nawet w okresie wa−
kacji, za to w pubach jest pełno. Powin−
ny powstać amatorskie kluby sportowe,
a obiekty powinny być dostępne dla
wszystkich. Wierzę, że moje uwagi obu−
dzą ludzi na etatach sportowych i będą
organizować więcej imprez sportowych.
Apeluję też do rodziców, aby zachęcali
swoje dzieci do uprawiania sportu, bo
każde dziecko – dopóki rośnie – powin−
no mieć przynajmniej jedną godzinę ru−
chu dziennie.

Może czytelnicy napiszą, co sądzą
o sporcie w Płocku?

Marek Rusek
RMO Dworcowa

z redakcyjnej poczty
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Kolędy i przyśpiewki
z elementami tańców ludo−
wych, to niektóre elementy
– zarówno rozrywkowej jak
i edukacyjnej – zabawy no−
worocznej „Uśmiech pod
choinkę”, zorganizowanej
dla 150 dzieci przez Radę
Mieszkańców Osiedla „Wy−
szogrodzka” w siedzibie
zespołu „Dzieci Płocka”.

W sobotę, 15 stycznia,
przez kilka godzin dzieci
śpiewały, tańczyły i bawiły
się razem z członkami zes−
połu, obejrzały też występ kolędników z gwiazdą i turoniem, budziły śpiącego
niedźwiedzia i jeździły na „końskim” grzbiecie. Prezentacja wierszyków i piose−
nek nagradzana była maskotkami. A jak ktoś zmęczył się zabawą, mógł posilić się
sokiem i ciastkiem, ale w pośpiechu bo druh Wacław Milke i Bogdan Rogalski
wciąż wymyślali nowe atrakcje, których żal było przegapić.

Wreszcie nadszedł kulminacyjny moment a z nim Mikołaj ze słodkimi paczkami,
w których były czekolady, batony, biszkopty, lizaki, soki, guma do żucia itp.

– Dzięki otwartości serc sponsorów mogliśmy obdarować tak wiele dzieci z nasze−
go osiedla, wytypowanych przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkołę
Podstawową nr 12 – mówi przewodniczący RMO „Wyszogrodzka” Ryszard Rzym−
kowski. Finansowo i rzeczowo wspomogli nas: Prezydent Miasta, PSS Społem,
MTBS, Rynex i Sita. Do organizacji dzisiejszej imprezy włączyli się również człon−
kowie Rady Osiedla, pani radna Violetta Kulpa. Gościmy też dziś na naszej impre−
zie pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lecha Latarskiego, naszych dzielnico−
wych i strażników miejskich. Mam nadzieję, że wszyscy wyjdą zadowoleni. (j)

„Wyszogrodzka”

Choinka w Imielnicy

Około 150 dzieci wraz z rodzicami bawiło się 15 stycznia w Szkole Pod−
stawowej nr 20 na imprezie noworocznej, zorganizowanej przez Radę Miesz−
kańców Osiedla „Imielnica”. Udział w licznych konkursach i zabawach na−
gradzany był słodyczami. Była oczywiście choinka i Mikołaj z prezentami.

Przez 3 godziny dzieci tańczyły i bawiły się na parkiecie a prowadzące im−
prezę nauczycielki wymyślały coraz to nowe atrakcje. W osiedlowej choince
uczestniczył m.in. zastępca prezydenta miasta Tomasz Kolczyński z córką.

RMO „Imielnica” dziękuje dyrekcji i nauczycielkom SP nr 20 za udostęp−
nienie lokalu i pomoc w zorganizowaniu imprezy.

Henryk Gonta
Przewodniczący RMO „Imielnica”

Kto nadmucha większy balon?

O Babciach 
i Dziadkach 
w dniach ich świąt 
(21−22 stycznia)
najbardziej pamiętali
najmłodsi. 
Na zdjęciu impreza 
w Miejskim
Przedszkolu 
Nr 33

A 14 lutego 
pamiętajmy 

o swoich
„Walentynkach”

z Dziećmi Płocka


