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Już Kazimierz Askanas w „Sztuce
Płocka” pisał, że dużo światła na pier−
wotny charakter kościoła mogłyby rzu−
cił prace archeologiczne po obu stro−
nach nawy, gdzie jak wiadomo z wyko−
pów przy prowadzonym w okresie mię−
dzywojennym remoncie, zachowały się
fundamenty kaplicy i ślady stóp funda−
mentowych skarp. Nigdy nie było na to
środków. Odkrycie dwóch krypt to wy−
nik prowadzonego w prezbiterium re−
montu i przebudowy ołtarza posoboro−
wego przed uroczystościami 650−lecia
kościoła pw. św. Bartłomieja zwanego
niegdyś królewską świątynią.

Dwie krypty i płyta

Prace rozpoczęły się w ubiegłym ro−
ku. Na początku stycznia robotnicy, po
usunięciu części ołtarza natrafili na wy−
stający z ziemi pręt. – Chcieli go po pro−
stu usunąć. Po poruszeniu piasek osunął
się w głąb – tłumaczy proboszcz kościo−
ła farnego ks. Janusz Cegłowski. – Po

usunięciu dwudziestocentymetrowej
warstwy piasku okazało się, że natrafi−
liśmy na cegły sklepienia. Uderzenie
w nie dawało głuchy odgłos. Tak odkry−

ta została pierwsza krypta. Na niej poło−
żona była marmurowa płyta z datą
1595 r. i dwoma herbami, pochodząca
najprawdopodobniej z kaplicy Kuliń−

skich, a poświęcona Wojciechowi
– kupcowi i burmistrzowi miasta. Obok
położona była druga płyta – mocno
zniszczona, gdyż przez wieki służyła ja−
ko posadzka. Co ważne, pod drugą pły−
tą znajdowała się kolejna krypta.

– Wydawało się, że wszystko będzie
zasypane. Po tylu najazdach i znisz−
czeniach – mówi ks. Cegłowski.
– Okazało się jednak, że krypty są do−
skonale zachowane, suche, bez śladów
zasolenia i wilgoci. Są bardzo wysokie
(2,4 m) i przestronne (4,5 x 4,7 m). Do
czego służyły, a raczej kogo tu chowa−
no? Trudno powiedzieć, tak samo jak
trudno znaleźć odpowiedź na pytanie
co stało się z trumnami. Być może
krypty zostały splądrowane przez
Szwedów, którzy doskonale wiedzieli,
że w takich kryptach chowano dostoj−
ników nie tylko kościelnych, ale rów−
nież i świeckich – fundatorów kościo−
ła i zasłużonych dla miasta płocczan. 

dokończenie na str. 15

Co do tego, że krypty w płockiej farze są, historycy nie mieli wątpliwości. To, co niezwykłe w ostatnim odkryciu to bardzo do−
bry stan podziemnych murów kościoła.

Co kryje królewska świątynia?
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I po feriach

Większość uczniów spędzała w tym
roku wolny od nauki czas w mieście.
Niewielu wyjechało z rodzicami, do
wyjątków należały wyjazdy zorganizo−
wane, takie jak m.in. „Dzieci Płocka”
do ośrodka Lasów Państwowych
w Jedlni k. Radomia, piłkarzy ręcznych
z Gimnazjum nr 5 i wioślarzy z ZST do
Głuchołazów, futbolistów z ZST do
Mszany Dolnej k. Rabki czy pływaków
z SP nr 17 do Białego Dunajca. 

Dlatego szeroką ofertę zajęć eduka−
cyjnych, sportowych i rozrywkowych
przygotowały na minione 2 tygodnie
placówki kulturalno−oświatowe. Miejski
Zespół Obiektów Sportowych obniżył
ceny biletów wstępu na swoje obiekty.
Lodowisko na Starym Rynku (na zdję−
ciu) przez całe ferie udostępnione było
wszystkim chętnym bezpłatnie. (j)
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ciwnościami nareszcie się udało – mó−
wił prezydent Mirosław Milewski.
– Wykonawca ma 12 miesięcy na za−
kończenie inwestycji, ale wierzymy, że
nowym mostem płocczanie będą mogli
przejechać wcześniej. 

– Zrobimy wszystko, aby tak się
stało – dodał Andrzej Radoszewski,
wiceprezes zarządu Budimex Dro−
mex. – Największą przeszkodą w bu−
dowie dróg może okazać się mroźna
pogoda. 

Wykonawca nie będzie czekał z ro−
botami. Konstrukcję estakady można
przygotować w fabryce, aby później
– jak przyjdzie ciepło – można ją było
ustawić. Estakada będzie miała 512,5
metra długości i znajdzie się na wyso−
kości ok. 9−10 metrów.

Od ul. Wyszogrodzkiej trzeba
pobudować 1879 metrów dróg
(łącznie z estakadą), a od mo−
stu do ul. Dobrzykowskiej
– 1511 metrów. Przy Do−
brzykowskiej powstanie
również rondo, które jest tak

zaprojektowane, aby w przyszłości
można było z niego zrobić dwupozio−
mowe. Od strony Radziwia w ziemię
na głębokość 3−5 metrów zostaną
wpuszczone kolumny żwirowo−ka−
mienne i dopiero na nich zostanie wy−
budowana droga. Kolumny są po to,
aby wzmocnić grunt i ustabilizować
stosunki wodne. 

Według Budimexu utrudnienia
w ruchu mogą wystąpić, ale na pewno

nie będzie paraliżu komunikacyjnego. 
Przy pracach, które kosztować będą

106 mln 659 tys. 407,81 zł brutto, Bu−
dimex Dromex będzie chciał wykorzy−
stać płockie firmy. 

Budowa dróg dojazdowych jest do−
finansowana kwotą ponad 91 mln zło−
tych ze środków Europejskiego Fun−
duszu Rozwoju Regionalnego w ra−
mach Sektorowego Programu Opera−
cyjnego Transport. M.D.

Konsorcjum: Budimex Dromex (lider z Warszawy) i Polbud – Pomorze wybuduje pierwszy etap
dróg dojazdowych do nowego mostu. 23 stycznia miasto podpisało umowę.

Drogi czas zacząć

Budimex Dromex bu−
dował m.in. Trasę Sie−
kierkowską w Warsza−
wie, południową obwod−
nicę Krakowa, obwodni−
cę Trójmiasta, stację me−
tra „Dworzec Gdański”,
most Kotlarski w Krako−
wie, most graniczny na
Bugu w Kukurykach oraz
Centrum Kontroli Ruchu
Lotniczego w Warsza−
wie. 
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Prezydent zarządził
Działka na sprzedaż

Prezydent wyraził zgodę na sprze−
daż w drodze ustnego przetargu nie−
ograniczonego nieruchomości zabu−
dowanej o powierzchni 1440 mkw.
przy ul. Targowej. Zgodnie ze Stu−
dium uwarunkowań i kierunków za−
gospodarowania przestrzennego nie−
ruchomość ta zlokalizowana jest na
obszarach adaptacji i modernizacji
funkcji przemysłowo−magazynowej.

Dyrektor z konkursu

Prezydent postanowił ogłosić kon−
kurs na stanowisko dyrektora Zespo−
łu Szkół Budowlanych nr 1, miesz−
czących się przy ul. Mościckiego 4.
Poprzedni dyrektor złożył rezygnację
z tego stanowiska 31 sierpnia ubr.
Zgodnie z ustawą, na kolejnych 6
miesięcy (do czasu rozstrzygnięcia
konkursu) pełnienie dyrektorskich
obowiązków powierzono Barbarze
Karpińskiej.

Parking w dzierżawę

W drodze ustnego przetargu nieo−
graniczonego wydzierżawiona zosta−
nie na 1 rok nieruchomość gruntowa
o powierzchni 1500 mkw, zlokalizo−
wana przy ul. Medycznej, z przezna−
czeniem na parking. Wywoławczy
czynsz dzierżawny wynosi 25.200 zł.

Utrzymanie dziecka

Zgodnie z ustawą o pomocy spo−
łecznej powiat finansuje utrzymanie
dzieci w placówkach opiekuńczo−
wychowawczych. Wysokość kosz−
tów utrzymania ustala Prezydent na
podstawie poniesionych wydatków
w roku poprzednim. Na rok 2006
miesięczne finansowanie jednego
dziecka w Ośrodku Opiekuńczo−Wy−
chowawczym przy ul. Mościckiego
i 3 rodzinnych domach dziecka jest
zróżnicowane i wynosi od 1860 do
2.867 złotych. (j)

* Nowym wojewodą mazowieckim
został Tomasz Koziński, dotychcza−
sowy burmistrz Pragi Południe.
* Po kilkutygodniowej przerwie

piłkarze Wisły wznowili treningi.
* Tegoroczni maturzyści rozpoczę−

li studniówki.
* Lodowisko na stadionie znów jest

czynne, ale na razie bez zadaszenia.
* Pierwszy egzamin na prawo jazdy

według nowych zasad oblało 60%
zdających.
* Nowym komendantem Hufca

ZHP Płock została Aleksandra Zió−
łek.
* Uczniowski Klub Turystyczno−

Krajoznawczy „Wszędołazy”
w Szkole Podstawowej nr 18 został
laureatem ogólnopolskiego konkur−
su na najlepszy szkolny klub tury−
styczny.
* W połowie stycznia rozpoczęła

się doroczna akcja szczepienia psów
i kotów przeciw wściekliźnie.
* Ze stanowiska prezesa PERN od−

wołany został Wojciech Tabiś.
* Na 31 stycznia zapowiedziano

Nadzwyczajne Walne Zgromadze−
nie PKN Orlen. Planowane są zmia−
ny w radzie nadzorczej koncernu.
* Prokuratura postawiła zarzuty

dwóm osobom (Sławomirowi K.
i Eugeniuszowi G.) zamieszanym
w porwanie w październiku 2001ro−
ku Krzysztofa Olewnika.
* Mazowiecki kurator oświaty zło−

żył dymisję. Do czasu wybrania no−
wego w konkursie obowiązki pełni
dotychczasowy zastępca Lech Po−
duch.
* W pierwszym tygodniu trwania

policyjnej akcji Stop Noc (nie jeżdżę
nocą) zgłosiło swe auta ponad 60
właścicieli.
* W Zakładzie Karnym 24−letni

osadzony popełnił samobójstwo,
przecinając sobie tętnicę szyjną.
* Teren przy Obi ma zagospodaro−

wać na wielka galerię handlową no−
wa spółka właściciela gruntu (Era−
bud), której udziałowcem ma być
Sobiesław Zasada, były polski
mistrz kierownicy i biznesmen dzia−
łający w sektorze motoryzacyjnym.
* 20 stycznia

p r z y m r o z i ł o .
Przypomnijmy,
że polski rekord
zimna padł w na−
szym mieście 19
stycznia 1963 ro−
ku – 35,6 st. C.
* 31 stycznia

w siedzibie „Soli−
darności”: przy
al. Jachowicza 30
dyżurowali pra−
cownicy Instytutu
Pamięci Narodowej – przyjmowali
wnioski o udostępnienie dokumen−
tów organów bezpieczeństwa PRL.
* Od lutego ponownie bilety w au−

tobusach Komunikacji Miejskiej
kontrolować będzie łódzka spółka
Arsen. (j)

Minął miesiąc...
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W weekend 13 – 15
stycznia rozpoczęły się
w Płocku studniówki.
W piątek bawili się ucz−
niowie Jagiellonki, so−
bota była czasem zaba−
wy dla Małachowiaków,
którzy tańczyli
w ogromnym namiocie
na dziedzińcu szkoły. III
i IV liceum urządziły
studniówki w salach
gimnastycznych swoich
szkół. Po feriach bale
odbędą się m.in. w Zes−
pole Szkół Technicz−
nych  i Technikum Elek−
trycznym, jednak za 100
dni uczniowie będą mu−
sieli zmagać się z egza−
minem maturalnym.

W szkołach publicznych liczbą potencjalnych kandydatów zdających „nową
maturę” w maju 2006 r. szacuje się następująco: 442 uczniów w technikach, 259
w liceach profilowanych, 1168 w liceach ogólnokształcących. Do „starej matu−
ry” prawdopodobnie przystąpi 165 maturzystów.

Z kolei 9 stycznia miały miejsce poprawki ubiegłorocznych egzaminów
dojrzałości („stara matura”), zaś 16 stycznia maturzyści, którym nie powiódł
się egzamin, przystąpili do sesji poprawkowej „nowej” matury. Zmagali się
głównie z matematyką i j. polskim. W Małachowiance zgłosiło się 56 osób,
lecz 10 nie dotarło na egzamin. W III LO z 18 nie stawiło się 6 osób.

Na nieobowiązkową część rozszerzoną zdecydowało się niewiele osób – w Ma−
łachowiance ok. 10, w III LO tylko jedna. W Jagiellonce ok. 40 osób zdawało eg−
zamin z historii i biologii. Wyniki maturzyści powinni poznać w ciągu miesiąca.

W piątek, 3 lutego maturzyści z całego miasta zatańczą na Starym Rynku
poloneza. E.U.

Poloneza czas zacząć

Mimo przejmującego zimna jakie
panowało w niedzielę, 22 stycznia br.
w miejscu straceń powstańców stycz−
niowych spotkała się mała grupka
młodzieży z Gimnazjum nr 5 im. Z.
Padlewskiego i druhów ze 112, 172,
214, 88 Płockiej Drużyny Harcerskiej
oraz I Mazowieckiej DH. Uczcili
w ten sposób pamięć Polaków, którzy
tego dnia w 1863 roku rozpoczęli
Powstanie Styczniowe. Kwiaty pod
płytą pamiątkową poświęconą Zyg−
muntowi Padlewskiemu – naczelniko−

wi powstania w województwie płoc−
kim, złożyli ks. Marian Grzybowski
i Marian Chudzyński z TNP, Tomasz
Korga – wiceprzewodniczący Rady
Miasta oraz Krzysztof Dudkiewicz –
kierownik Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta.

Dzień wcześniej płoccy harcerze,
kombatanci i przedstawiciele władz
miasta kwiaty złożyli na płycie grobu
Nieznanego Żołnierza. W tym roku
mija bowiem 61. rocznica wyzwolenia
Płocka spod okupacji niemieckiej. (rł)

Pamięć pokoleń

Maturzyści IV LO bawili się w Zespole Szkół Nr 1
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Lodowisko 
ponownie czynne

Otwarte jest znów lodowisko na sta−
dionie miejskim przy ul. Sportowej.
Nie wiadomo jednak, czy zadaszenie
powróci na nie jeszcze w tym sezonie.
Na razie trwają rozmowy z wykonawcą
hali – firmą Elmark i przedstawicielami
ubezpieczeniowymi.

Na szczęście oświetlenie i nagłoś−
nienie działają poprawnie. Do czasu
naprawienia dachu nad lodowi−
skiem na stadionie płocczanie będą
mogli ślizgać się za darmo na Sta−
rym Rynku.

Natomiast przy ul. Sportowej cen−
nik pozostał bez zmian:

– w dni robocze w godz. 10 – 15 – 4
zł (bilet normalny) i 2 zł (bilet ulgo−
wy) oraz w godz. 15 – 22 – 5 i 2 zł;

– w soboty, niedziele i święta
w godz. 10 – 15 – 6 i 3zł oraz w godz.
15 – 22 – 7 i 3zł. E.U.

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje
zespół.  Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: „Iwanowski” Wydawnictwo i Poligrafia, ul. Dziewiarska 7, 09−407 Płock, tel. (024) 263 65 93.. Redakcja nie
zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład 8 300 egz.           e−mail: sygnaly@ump.pl   www.ump.pl
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Płocka Vectra wygrała przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej
i budowę budynku mieszkalnego przy ul.
Popłacińskiej. I wydawałoby się, że pra−
ce ruszą lada dzień, ale Budogost – fir−
ma, która również startowała w przetar−
gu złożyła protest. Urząd Miasta odrzucił
go, ale Budogost odwołał się do Urzędu
Zamówień Publicznych. Teraz UZP ma
14 dni na rozpatrzenie sprawy i wydanie
wyroku. Potem, jeśli orzeczenie będzie
niekorzystne dla Budogostu, firma bę−
dzie miała jeszcze – ewentualnie – sie−
dem dni na odwołanie się do sądu. 

Przypomnijmy, że na działce
o pow. 3,7 mkw. przy ul. Popłaciń−
skiej 44 ma powstać 3−kondygnacyj−
ny blok, w którym znajdzie się 30
mieszkań komunalnych. Będą miały
od 34 do 59 mkw., co oznacza, że po−
wierzchnia mieszkalna budynku wy−
niesie w sumie prawie 1,3 tys. mkw.
Najmniejsze lokale będą miały jeden
pokój z aneksem kuchennym i łazien−
ką, a największe – trzy pokoje
z kuchnią i łazienką. 

Blok nie będzie miał piwnic, pod−
daszy i balkonów. Pod względem ar−
chitektonicznym budynek ma być
podobny do już istniejącego. Pier−
wsza kondygnacja ma być przysto−
sowana do potrzeb osób niepełno−

sprawnych; wejście główne bez ba−
rier architektonicznych. Okna plasti−
kowe będą w kolorze białym, podło−
gi w pokojach i kuchniach z wykła−
dziny PCW, a w sanitariatach zosta−
nie położona terakota. Nowi lokato−
rzy w łazience będą mieli brodzik,
umywalkę i sedes, a w kuchni – zle−
wozmywak z szafką i baterią oraz
czteropalnikową kuchnię. W projek−
cie nie zaplanowano instalacji gazo−
wej; do celów gospodarczych loka−
torzy będą wykorzystywać butle. 

W pomieszczeniu dobudowanym
do istniejącego budynku znajduje się
kotłownia. Vectra musi dokonać sto−
sownych wyliczeń i ustalić, czy moż−
liwe będzie zasilanie projektowanego
budynku z istniejącej kotłowni. Jeżeli
moc kotłowni nie wystarczy na zasi−
lenie z niej dodatkowego obiektu,
musi on przewidzieć jej moderniza−
cję. Jeśli nie będzie możliwa ze
względów technicznych lub nieefek−
tywna ze względów ekonomicznych,
trzeba będzie zaprojektować indywi−
dualną kotłownię opalaną olejem
opałowym. 

Budowa nowego bloku powinna za−
kończyć się na przełomie 2006/2007
roku. Wszystkie prace kosztować będą
ponad 2,2 mln zł. M.D.

Komunalne 
za stocznią
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Ulica Obrońców Helu
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Urząd Miasta poszukuje firmy, któ−
ra podejmie się wykonania kanalizacji
sanitarnej dla przepompowni ścieków
przy ul. Gościniec.

Zadanie obejmuje wykonanie kanali−
zacji sanitarnej wraz z przyłączami, lo−
kalną przepompownią ścieków, rurocią−
giem ciśnieniowym oraz instalacjami
elektroenergetycznymi wewnętrznymi.
Firma wybrana w przetargu będzie mu−
siała wyposażyć przepompownię wraz
z instalacją elektroenergetyczną wew−
nętrzną, tj. liniami kablowymi 0,4 KV

wewnętrznymi, zasilającymi pompy
wraz ze sterowaniem oraz wykonać ruro−
ciąg ciśnieniowy z rur PE. Ponadto do za−
dań firmy należeć będzie przełożenie
i ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur
kamionkowych, łączonych na uszczelki
gumowe. Niezbędne będzie również wy−
konanie odpowiednich przyłączy. 

Prace powinny zostać zakończone do
30 maja 2006 roku. O wyborze firmy
zdecyduje cena. Oferty należy składać
do 6 marca w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3. (m.d.)

Dla przepompowni
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Od wczesnej jesieni zaczęły się za−
gęszczać parkingi wokół płockiego Le−
vis’a. Szczególnie tłoczno robi się, gdy
z zakładu wychodzi pierwsza i druga
zmiana. Oczekujący na swe żony kie−
rowcy w samochodach dokładnie bloku−
ją przejazd ul. Banacha i Lachmana. Do
sylwestrowych opadów śniegu było jesz−
cze jako tako; gdy zwały śniegu znacznie
ograniczyły szerokość jezdni przejazd
stał się po prostu niebezpieczny a we
wspomnianych godzinach dwa samo−
chody nie mogą się minąć, nie mówiąc
już o autobusach komunikacji miejskiej. 

Kłopoty z parkowaniem pojawiły się
wraz z rozpoczęciem w fabryce budo−
wy..., no właśnie czego? Coś zaczęło się
dziać w nie użytkowanym dotychczas
dużym budynku magazynowym, ale
obowiązkowej tablicy informacyjnej na
budowie nie sposób dostrzec. Trudno
było także dowiedzieć się czegokolwiek
w samej fabryce. Odesłano nas do war−
szawskiego biura marketingu. Tak do−
wiedzieliśmy się, że trwające od jesieni
prace to adaptacja pomieszczeń magazy−
nowych na cele produkcyjne. Podykto−
wana została skomplikowaniem procesu

produkcyjnego – więcej operacji trzeba
wykonywać ręcznie. Ewa Sidor z biura
marketingu Levi’sa na pytanie, czy ta in−
westycja wiąże się ze zwiększeniem za−
trudnienia w Płocku odpowiedziała, że
nie ma to bezpośredniego związku,
a wielkość zatrudnienia zależy od zamó−
wień. Cieszy płocczan fakt, że Levi’s
rozbudowuje się, ale problem parkowa−
nia w tym czasie mógłby lepiej rozwią−
zać.

Z kolei według informacji Powiato−
wego Inspektora Budowlanego Levi’s
buduje na swoim terenie przyłącze ka−
nalizacyjne i wodociągowe i po zakoń−
czeniu robót plan ma zostać doprowa−
dzony do pierwotnego stanu.

Zakończenie adaptacji planowane
jest na koniec marca br. więc prawdo−
podobnie tyle czasu będą się jeszcze
musieli pomęczyć mieszkańcy Mię−
dzytorza, którym pracownicy Levi’sa
blokują osiedlowe parkingi. Mamy na−
dzieję, że wówczas samochody pra−
cowników Levis’a wrócą na teren za−
kładu, na którym jest sporo miejsca,
także podczas trwania prac budowla−
nych. (j)

Rozbudowa Levi’sa

Urząd Miasta poszukuje wykonaw−
cy, który zajmie się budową dróg wraz
z infrastrukturą techniczną na Północ−
nych Podolszycach. Prace obejmują
przebudowę ulicy Ossowskiego na
dwóch odcinkach: północnym – od ul.
Grota−Roweckiego do końca zabudo−
wań oraz południowym – od ul. Os−
sowskiego do Grota−Roweckiego
(wraz z sięgaczem). 

W sumie do przebudowania jest ok.
135 metrów ulicy. Nawierzchnia wyko−
nana będzie z kostki brukowej. Prace
powinny skończyć się do 30 maja br. 

Oferty można składać do 24 lutego
w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska
3, stanowisko nr 8. 

Przypomnijmy, że prace w tym rejo−
nie rozpoczęto pod koniec 2004 roku.
Przez ponad rok wykonano roboty
w części ul. Patriotów i Ossowskiego.
Lada dzień powinny rozpocząć się też
prace na 180−metrowym odcinku ul.
Obrońców Helu (od Ofiar Katynia do
Sucharskiego).

Jeszcze w tym roku zostanie zlecone
opracowanie dokumentacji na budowę
ul. Grota−Roweckiego. (m.d.)

Ulice na Podolu

Już niedługo pełnomocnik Prezy−
denta ds. przeprawy mostowej wraz
z pracownikami przeniesie się do no−
wych pomieszczeń.

Obecnie budową mostu i dróg doja−
zdowych zajmuje się – z ramienia
Urzędu Miasta – dwanaście osób. Ich
pokoje rozrzucone są po całym ratuszu.
Dlatego postanowiono, że załoga Peł−
nomocnika przeniesie się na strych
w budynku C. Do swojej dyspozycji
pracownicy będą mieli 270 mkw. Ale
najpierw trzeba pomieszczenia zaadap−

tować (teraz są w stanie surowym).
Wybrana w przetargu firma, która zaj−
mie się aranżacją będzie musiała posta−
rać się o doświetlenie strychu; wstawi
tam ponad 20 okien dachowych. Po−
nadto będzie musiała zająć się odpo−
wiednią wentylacją pomieszczeń. Pow−
staną też ścianki działowe oraz pojawi
się nowa posadzka. Wykonawca będzie
miał na to trzy miesiące od momentu
podpisania umowy. Na prace budowla−
ne wystawiona zostanie 36−miesięczna
gwarancja. (m.d.)

Mostowcy na strych
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* LI SESJA RADY MIASTA * LI SESJA RADY MIASTA * LI SESJA RADY MIASTA * LI SESJA RADY MIASTA *

1. UCHWAŁA NR 880/LI/06 w spra−
wie przyjęcia Miejskiego Progra−
mu Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie miasta Płocka na lata
2006−2008,

2. UCHWAŁA NR 881/LI/06 w spra−
wie zawarcia porozumienia ze Sta−
rostwem Powiatowym w Płocku
w sprawie współfinansowania Po−
wiatowego Urzędu Pracy w Płoc−
ku,

3. UCHWAŁA NR 882/LI/06 w spra−
wie ustalenia wysokości świadczeń
dla bezrobotnych za wykonywanie
prac społecznie użytecznych,

4. UCHWAŁA NR 883/LI/06
w sprawie zmiany Uchwały Nr
844/XLIX/05 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 13 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od nieruchomo−
ści oraz zwolnień od tego podat−
ku,

5. UCHWAŁA NR 884/LI/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 24 stycznia
2006 roku w sprawie otrzymania
dofinansowania projektu pn.”Z zie−
mią za pan brat” w ramach Progra−
mu Wspólnoty Europejskiej:
„MŁODZIEŻ – Inicjatywy Grupo−
we”,

6. UCHWAŁA NR 885/LI/06 w spra−
wie wydzierżawienia nieruchomo−
ści gruntowej stanowiącej włas−
ność Gminy Płock przy ulicy Sier−
peckiej w Płocku,

7. UCHWAŁA NR 886/LI/06 w spra−
wie skargi z dnia 28.10.2005 roku
Pana J.K,

8. UCHWAŁA NR 887/LI/06 w spra−
wie wyrażenia zgody na wykorzy−
stanie Wielkiego Reprezentacyjne−
go Herbu Miasta Płocka,

9. UCHWAŁA NR 888/LI/06 w spra−
wie w sprawie skargi z dnia
25.10.2005 roku B.R. – M. i S.M. 

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na LI 
sesji w dniu 24 stycznia 2006 roku:

Marek Krysztofiak
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Kursowanie autobusów Komunika−
cji Miejskiej sprzed bram Orlenu po
zakończeniu pracy przez I zmianę. 
2/ W sprawie pętli autobusowej i par−
kingu przy ul. Jana Pawła II 86−88. 

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o ustawienie na obrzeżach la−
su na osiedlu Góry tablic zakazujących
– pod groźbą kary administracyjnej –
wywożenia śmieci do lasu. 2/ Proszę
o uwzględnienie w grafiku odśnieżania
także ulic osiedlowych na osiedlu Góry.
3/ Zwracam się z prośbą o podjęcie
działań w celu podłączenia budynków
po byłej Agencji Rolnej Skarbu Państwa
przy ul. Kutnowskiej do kanalizacji sa−
nitarnej w ul. Zdrojowej bądź Osiedlo−
wej. 4/ Ponownie proszę o wystąpienie
do właściciela obiektu tj. Stada Ogierów
w Łącku o rozebranie i usunięcie pozo−
stałości po spalonym budynku gospo−
darczym przy ul. Góry. 5/ Proszę o za−
daszenie przystanków KM usytuowa−
nych przy ul. Góry i Ciechomickiej.

Klub Radnych SLD

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Pre−
zydent Miasta wydał zarządzenie
2637/04 na podstawie którego przekazał
mienie komunalne w postaci działek
262 i 263/1 KW 67847 przy ul. Nowy
Rynek jako aport na podwyższenie ka−
pitału zakładowego spółki Rynex, przez
co naruszył treść uchwały Rady Miasta
572/XXX/04 z 28.09.2004.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o pozytywną decyzje nt. prze−
dłużenia linii autobusowej nr 2 i 21 do

granicy miasta i zwiększenie kursów
(aby wjeżdżały na pętlę przy ul. Toka−
ry). 2/ Proszę o wybudowanie zatoczki
przy nowym przystanku po drugiej stro−
nie ul. Dobrzykowskiej. 3/ Blokada na
ul. Łąckiej zagraża bezpieczeństwu
użytkowników drogi. Wnioskuję o usta−
wienie lustra lub demontaż blokady.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o udostępnienie mi kopii
umowy, jaka została podpisana przez
gminną spółkę Rynex na wydzierża−
wienie terenu Nowy Rynek.

Andrzej Nowakowski
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o informację na temat sprze−
daży spółki Petrotel, do którego to
przetargu miała stanąć miejska spółka
MTBS. 2/ Jak przedstawiają się plany
darmowego internetu dla płocczan?
Jaki będzie koszt tego programu?

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy zakończono ekspertyzę sali
gimnastycznej w LO im. St. Mała−
chowskiego? 2/ Przyspieszenie prac
przy instalacji sygnalizacji świetlnej
„na żądanie” na przejściu dla pieszych
w ul. Wyszogrodzkiej (przy straży po−
żarnej). 3/ Czy zarejestrowano Fun−
dusz Grantowy dla Płocka w KRS? 4/
Kto finansuje naprawę zawalonego
dachu nad lodowiskiem? Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
miedzy sesjami i podczas 
LI sesji  Rady Miasta 
w dniu 24 stycznia 2006 roku:

Program określa zadania, dotyczące
profilaktyki uzależnień, leczenia, reha−
bilitacji i ograniczania szkód zdrowot−
nych osób uzależnionych i zagrożo−
nych narkomanią. Oparty jest na zało−
żeniach Krajowego Programu Prze−
ciwdziałania Narkomanii.

Badania epidemiologiczne wskazują
na wzrost liczby tzw. zachowań ryzyko−
wanych podejmowanych przez coraz
młodszych. W dodatku zachowania te
najczęściej ze sobą współwystępują tzn.
używanie narkotyków często idzie
w parze z alkoholem, papierosami i in−
nymi środkami psychoaktywnymi. 

Działania profilaktyczne, mające
ograniczyć skalę tych zjawisk prowa−
dzone będą na trzech poziomach. Pier−
wszy poziom to grupy niskiego ryzyka
– osoby, które jeszcze nie zetknęły się
z narkotykami i przez promocję zdro−
wego stylu życia mogą się od wpływu
narkotyków uchronić. Drugi poziom
realizowany będzie w grupach pod−
wyższonego ryzyka tj. wśród osób,
które już narkotyków próbowały, ale
jeszcze mają szanse na zerwanie z ty−
mi zgubnymi praktykami. Trzeci po−
ziom dotyczy grup wysokiego ryzyka,
czyli osób już uzależnionych i ma na

celu przeciwdziałanie pogłębianiu się
choroby i degradacji społecznej.

Kto ma to robić?

Realizacja pierwszego poziomu to
zadanie przede wszystkim dla nauczy−
cieli wspieranych przez pedagogów
i psychologów, pracujących w pla−
cówkach oświatowych. Drugim pozio−
mem zajmą się terapeuci i pedagodzy
w poradniach, punktach konsultacyj−
nych, klubach profilaktyki środowi−
skowej. Trzeci poziom to już dziedzi−
na lekarzy specjalistów i psychotera−
peutów, pracujących w ośrodkach
zdrowia, placówkach wychowaw−
czych i resocjalizacyjnych.

W programie spory nacisk położono
na zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych
i ich rodzin. Narkomania nie jest bo−
wiem problemem tylko osoby uzależ−
nionej – cierpi przez nią cała rodzina,
której też trzeba pomóc w radzeniu so−
bie z chorym domownikiem. Zapisano
w nim także merytoryczne i finansowe
wspomaganie instytucji, organizacji
pozarządowych i osób, które zajmują
się profilaktyką uzależnień i przeciw−
działaniem narkomanii. E.J.

Rada Miasta przyjęła Miejski Program Przeciwdziałania Nar−
komanii na lata 2006 – 2008

Lepiej zapobiegać

Przepisy ustawy o promocji zatrudnie−
nia i instytucjach rynku pracy stwarzają
możliwość organizowania prac społecz−
nie użytecznych dla bezrobotnych, nie
mających prawa do zasiłku i korzystają−
cych z pomocy społecznej. Urząd Mia−
sta Płocka chce wykorzystać tę drogę
i zaproponował radnym ustalenie wyna−
grodzenia za te prace w wysokości 6 zło−
tych za godzinę. Osoby te nie mogą pra−
cować więcej niż 10 godzin tygodniowo. 

Nie wszystkim radnym podobała się
zaproponowana kwota. Grażyna Opa−
trzyk chciała podnieść stawkę do 15
zł/godz. – Nie sądzę, aby te osoby praco−
wały przez cały miesiąc, czyli niewiele
zarobią – argumentowała. 

Takiemu rozwiązaniu przeciwna by−
ła Violetta Kulpa. – Program skiero−
wany jest do osób korzystających z po−
mocy społecznej – mówiła. – Jeśli do−
chód na osobę w rodzinie będzie wię−
kszy, to automatycznie stracą prawo
do tego zasiłku. Czy podnosząc stawkę
za godzinę nie wyrządzimy tym lu−
dziom większej krzywdy?

– Chcemy, aby z tej oferty skorzystało
jak najwięcej bezrobotnych – mówił pre−
zydent Mirosław Milewski. – Przy staw−
ce sześć złotych na godzinę i pracy przez
cztery tygodnie, w miesiącu taka osoba
będzie mogła zarobić 240 złotych. To
duży zastrzyk gotówki.

Program zatrudnienia realizowany
będzie przez jednostki i zakłady bu−
dżetowe podlegające miastu. To one
muszą znaleźć zajęcie dla tych osób.
Jeśli płocczanin odmówi pracy, na−
tychmiast straci status bezrobotnego

przynajmniej na trzy miesiące, a co za
tym idzie nie będzie mógł korzystać
z programu, czyli nie zostanie mu za−
proponowana inna praca. 

– Uważam, że z takiej formy skorzy−
stają więc tylko osoby, które naprawdę
są bezrobotne i nie dorabiają „na
czarno” – argumentował Mirosław
Milewski. – I takie było założenie
ustawodawcy.

Na podwyższenie stawki nie zgadzał
się również Sławomir Goszkowski.
– Jak to wpłynie na pracowników, którzy
pracują na budowie po 8−10 godzin
dziennie i zarabiają 7 złotych na godzi−
nę? – mówił. – Zachwieje to zupełnie
rynkiem pracy i płacy.

Radny Nowakowski argumentował,
że nawet przy najniższej stawce na za−
trudnienie tysiąca osób, miasto będzie
musiało wydać około 3 mln rocznie.

– Zapłata za prace społecznie użytecz−
ne to nie wynagrodzenie w ramach sto−
sunku pracy, tylko świadczenie – wyjaś−
niał Jarosław Troch, pełnomocnik Pre−
zydenta ds. rozwoju gospodarczego i ak−
tywnych form zwalczania bezrobocia.

Wojciech Hetkowski zaproponował,
aby stawkę podwyższyć do 10 zł/godz.
Na takie rozwiązanie w głosowaniu nie
zgodziła się większość radnych (7 było
„za”, 14 – przeciw).

Po długiej dyskusji radni uchwałę
w tej sprawie przyjęli (21 – za, zero
– głosów przeciw i wstrzymujących się)
i zgodzili się na organizację tych prac
przez dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy na wniosek Prezydenta Miasta
Płocka. M.D.,j

Praca za 6 zł
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Aktualnymi aktami prawnymi (doty−
czącymi przekształceń własnościowych
w spółdzielniach mieszkaniowych) są:
Orzeczenie Trybunału Konstytucyj−
nego z 20.04.2005 r. w sprawie niekon−
stytucyjności przepisów ustawy uwłasz−
czeniowej (Dz.U. Nr 72, poz. 643),
Ustawa z 3.06.2005 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 122
poz. 1024). 

Wyrokiem TK z 20 kwietnia spół−
dzielniom nie wolno już ustanawiać
w budynkach nowo budowanych włas−
nościowego prawa do lokalu, zarządy nie
mogą proponować przekształcenia loka−
torskiego prawa we własność odrębną
z inną bonifikatą, niż uchwalona dla pra−
wa własnościowego; zarządom nie wol−
no zachęcać do przekształceń nieko−
rzystnych dla członków spółdzielni,
a termin 24−miesięczny upływa
28.04.2006 r. – potem więc uwłaszczenie
będzie musiało być niezwłoczne.

Statuty spółdzielni (wobec nowych
przepisów) tracą moc, tj. mogą być
stosowane przejściowo przez 12 mie−
sięcy (do czasu rejestracji zmian
w KRS) z zastrzeżeniem, że w przy−
padku ich sprzeczności z ustawą, sto−
suje się przepisy ustawy.

Na tle tych i innych przepisów docho−
dzi do wielu nieprawidłowości, których
konsekwencje finansowe spadają na
członków spółdzielni bez prawa poje−
dynczego głosu. Tymczasem zarządy
spółdzielni w pismach do spółdzielców
zapewniają, że realizują przepisy prawa.
Problem w tym, że takie przepisy nie
mają prawa być „prawem”, a nierozum−
nie realizowane – powodują niesprawie−
dliwość. Spółdzielcy, mimo że są praw−
nymi właścicielami majątku spółdziel−
czego (ponosząc wszystkie jego koszty),
traktowani są jako osoby trzecie.

W praktyce urzędniczej stosuje się
wbrew intencji ustawy zwykłe nieprawo−
ści. Np.

– łamaniem przepisów ustawy przez
zarządy jest nie respektowanie daty złoże−
nia wniosku uwłaszczeniowego. Ma to
swój skutek zarówno w opóźnieniu termi−
nu uwłaszczenia, jak i w narzucaniu spół−
dzielcom nieuzasadnionych kosztów z ty−
tułu modernizacji. Spółdzielca ma prawo
do warunków uwłaszczenia takich, na ja−
kie się pisał w dniu złożenia wniosku.
Ustala to wskazany już art. 4 ustawy,

– stawianie spółdzielcom wymogu
składania kilku wniosków uwłaszczenio−
wych tj. z każdego budynku (na działce
kilku−budynkowej) jest złamaniem pra−
wa, bo ustawa gwarantuje przywilej
uwłaszczenia każdemu członkowi
z osobna,

– żądanie od spółdzielców z prawem
lokatorskim wpłaty ze sztywną bonifika−
tą 50% do ceny rynkowej mieszkania
jest bezpodstawne

– bezpodstawne jest żądanie od spół−
dzielców wpłat zawyżonych kosztów
umowy notarialnej oraz szantażowanie
terminem pod groźbą wygaśnięcia waż−
ności wniosku. 

– cedowanie na spółdzielców rosną−
cych obciążeń bankowych z tytułu odse−
tek od odsetek jest ochroną interesu ban−
ku a nie spółdzielców. 

Wskazany już art. 4 ust. 1 ustawy z 3
czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o sp.
m. oraz niektórych innych ustaw brzmi:
Do oceny skutków zdarzeń prawnych
stosuje się przepisy obowiązujące
w dniu, w którym zdarzenia te nastąpiły.
Wobec tego:

1. W okresie do 8.06.2001 r. złożenie
wniosku uwłaszczeniowego dla spół−
dzielcy z prawem lokatorskim oznacza,
że miał on prawo do uwłaszczenia
mieszkaniem za cenę nie przekraczającą
3% wartości rynkowej. Ma nadal do tego
prawo.

2. W okresie do 15.01.2003 r. ustawa
nie przewidywała dodatkowych kosztów
za modernizację budynku. Złożony więc
wniosek do tego czasu chroni każdego
spółdzielcę przed naliczaniem mu kosz−
tów za modernizację. 

Ponadto w okresie od 9.06.2001 do
14.01.2003 r (tj. do czasu gdy noweliza−
cja ustawy wprowadziła na nowo od
15.01.2003 r. przepisy o wartości rynko−
wej) wnioskodawca ma prawo do
uwłaszczenia bez kosztów za wycenę
mieszkania. 

W razie odmowy swych praw spół−
dzielca może dochodzić w sądzie. Sąd
może też uwłaszczyć w przypadku bez−
czynności spółdzielni, gdyby zarząd nie
dokonał np. czynności przewidzianych
art. 41 i 42 ustawy (dot. gruntów) do
24.04.2003 r.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem
z 20.04.2005 r. m.in. uchylił przepisy
ustawy, które pozbawiały mocy jej art.
49 o roli sądów, wskutek czego od
28.04.2005 r. obowiązują na nowo prze−
pisy pozwalające członkom spółdzielni
na składanie wniosków do sądu
o uwłaszczenie mieszkaniem spółdziel−
czym, gdy spółdzielnia nie wykonuje
swych obowiązków ustawowych. Postę−
powanie sądowe (zgodnie z tym art. 49)
odbywa w trybie bezprocesowym i kosz−
tami obciążona jest spółdzielnia. Wzory
wniosków do pozyskania w SOS.

Coraz więcej osób korzysta z dyżurów
Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców.
Dużą pomocą jest Poradnik Uwłaszcze−
niowy „Własność odrębna” z którym za−
poznać się można na stronie internetowej
www.sosplock.kylos.pl 

W Płocku zapraszamy na spotkania in−
formacyjne w czwartki zawsze o godz.
17, tel. 602−681−913. 

Tadeusz Borowicki 
Prezes Oddziału SOS 

„Nasza Własność” w Płocku

Po nowelizacji ustawy spółdzielczej z 3.06.2005 r. i wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 20.04.2005 r. od 22 lipca 2005 r.
obowiązuje nowy stan prawny dotyczący uwłaszczenia. Znajo−
mość tych zmian przepisów jest bardzo ważna, gdyż zarządy
spółdzielni nadal wykorzystują niewiedzę spółdzielców.

Zmiany w procesie
uwłaszczenia

Już niedługo inwestorzy, którzy po−
budują parking wielopoziomowy będą
zwolnieni z podatku od nieruchomości
budynków i gruntów. Na takie rozwią−
zanie zgodzili się radni na ostatniej se−
sji Rady Miasta.

Warunek jest jeden: wielopozio−
mowy parking musi być ogólnodo−
stępny i wolnostojący. W ten sposób
radni zablokowali możliwość zwol−
nienia od podatku np. właścicieli
sklepów wielkopowierzchniowych,
którzy chcieliby wybudować parking
pod budynkiem.

– Zwalniając z opłat chcemy zainte−
resować inwestorów: osoby prywatne
czy spółdzielnie mieszkaniowe budową
parkingów w mieście – mówił Dariusz
Zawidzki, zastępca Prezydenta.

Zwiększona liczba miejsc parkingo−
wych pozwoli na rozwiązanie proble−
mu parkowania samochodów w na−
szym mieście, nie tylko w centrum, ale
również na osiedlach. 

Uchwała podjęta przez płockich rad−
nych wchodzi w życie z dniem ogłosze−
nia jej w Dzienniku Urzędowym Woje−
wództwa Mazowieckiego. (m.d.) 

Parkingi bez opłat

72 nowe mieszkania czynszowe od−
dano do użytku w pierwszym segmen−
cie bloku przy ul. Czwartaków 18. Bu−
dynek znajduje się na nowym osiedlu
Zagroda II na Podolszycach Południe. 

Blok wybudowano na mocy umowy
między Urzędem Miasta a Miejskim
Towarzystwem Budownictwa Spo−
łecznego. Klucze wręczał prezydent
Mirosław Milewski, jego zastępcy:
Dariusz Zawidzki i Tomasz Kolczyń−
ski oraz Maria Mogiłko – zastępca dy−
rektora I Oddziału Banku Gospodar−
stwa Krajowego w Warszawie (bank
współfinansował inwestycję)

– Życzę, aby się dobrze mieszkało
i abyście mieli Państwo jak najmniej
usterek – mówił do nowych lokatorów
Mirosław Milewski. 

Z 72 lokali, 45 przeznaczonych jest
na lokale komunalne, które zasiedlił

Urząd Miasta. Mogły o nie ubiegać się
osoby z listy oczekujących na miesz−
kania komunalne. Warunkiem przy−
działu było oddanie starego lokalu. 

Kilka mieszkań przeznaczonych
jest dla osób niepełnosprawnych. Lo−
kale nadają się od razu do zasiedle−
nia. – Znajduje się w nich kuchenka
gazowa z wysokiej klasy blatem cera−
micznym – opowiada Mirosław Kło−
bukowski, prezes MTBS−u. – W ła−
zienkach jest położona glazura oraz
terakota. 

Wykonawcą bloków na Podolszy−
cach jest płocka Vectra. W sumie przy
Czwartaków 18 w trzech segmentach
znajdzie się 208 mieszkań i przedszko−
le. Druga część budynku będzie goto−
wa wczesną wiosną, a trzecia (z przed−
szkolem) zostanie oddana do użytku
latem tego roku. (m.d.)

Mieszkać na Zagrodzie
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Komenda Miejska Policji w Płocku
ma swoją stronę internetową. Jeśli miał−
byś ochotę zobaczyć jak ona wygląda
lub wiedzieć co się dzieje w mieście
wejdź na www.infonews.pl./policja.

Dowiesz się z niej m.in. kto jest
komendantem, kto jego zastępcami
oraz kto szefuje poszczególnym sek−
cjom, np. dochodzeniowo−śledczej.
W zakładce podane są również nu−
mery telefonów. Wśród jednostek
podległych płockim funkcjonariu−
szom znajdziesz numery telefonów
do poszczególnych posterunków
i komisariatów policji, np. w Łącku,
Nowym Duninowie czy Gąbinie. 

W kronice policyjnej możesz prze−
czytać o wydarzeniach, które miały

miejsce na terenie miasta. Na stronie
nie zabrakło również miejsca na ko−
munikaty policyjne. Jeśli nie znasz
jeszcze swojego dzielnicowego, to
możesz dowiedzieć się kto nim jest
oraz jak się z nim skontaktować. Na
koniec możesz również zapoznać się
z twórczością płockich policjantów;
kącik humoru i satyry prowadzi asp.
szt. Tadeusz Dejnecki. 

Stronę internetową przygotowała
gostynińska firma MBPS. Nie
wszystkie linki są jeszcze opracowa−
ne, np. o ruchu drogowym czy umun−
durowaniu funkcjonariuszy. Jak za−
pewnił nas rzecznik prasowy Mariusz
Gierula, strona będzie uzupełniana
i aktualizowana. (m.d.)

Policja na stronie
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W połowie stycznia odbyły się dwa
spotkania intencyjne w sprawie ewen−
tualnej lokalizacji trzeciego mostu
przez Wisłę. W rozmowach brały
udział władze Płocka oraz gmin: No−
wego Duninowa i Starej Białej.

– Chcieliśmy się dowiedzieć, co
o pomyśle budowy trzeciej przeprawy
myślą sąsiednie gminy – opowiada
Andrzej Hancyk, pełnomocnik Prezy−
denta ds. przeprawy mostowej. – Spot−
kaliśmy się z poparciem i zrozumie−
niem. To szansa rozwoju dla gmin
i ułatwienie komunikacji, co ma
ogromne znaczenie szczególnie
w przypadku Nowego Duninowa, który
chce być gminą turystyczną.

Hancyk podkreśla, że most znacznie
poprawiłby dojazd, a co za tym idzie
więcej turystów odwiedzałoby gminę. 

O budowie kolejnej przeprawy
w Płocku wspomniano już na początku
lat 90. Teraz przystąpiono do rozmów,
choć sama inwestycja jest jeszcze bar−
dzo odległa. Najwcześniejszy termin,
jaki się pojawia to rok 2013. 

W studium uwarunkowań Płocka
i Nowego Duninowa trzecia przepra−
wa mostowa jest zaplanowana. – Teraz
trzeba by znaleźć miejsce, przynaj−
mniej bardzo wstępne, lokalizacji trze−
ciego mostu, po to, aby wszystkie gmi−
ny w planach zagospodarowania prze−
strzennego uwzględniły tę inwestycję
– opowiada pełnomocnik Prezydenta.
– W Maszewie ma być on uchwalany

w połowie tego roku, co znacznie mo−
że utrudnić realizację pomysłu. Budo−
wa mostu na terenie już zabudowanym
wiąże się z dodatkowymi bardzo duży−
mi kosztami. Ponadto, znacznie wydłu−
ża czas inwestycji, a czasami po prostu
staje się to niemożliwe.

Strony spotkania intencyjnego pod−
kreślają, że prowadzone rozmowy są
bardzo wstępne. – Nie można mówić tu
o żadnych konkretach – mówi pełno−
mocnik Prezydenta. – Będą odbywać
się kolejne rozmowy i być może zleci−
my opracowanie koncepcji lokalizacji
nowego mostu. Ale to tylko założenia
i bardzo początkowe plany.

Po stronie Płocka nowy most może
być zlokalizowany między jarem na
granicy miasta a oczyszczalnią w Ma−
szewie. Drogi dojazdowe do nowego
mostu mogłyby przebiegać od skrzy−
żowania ul. Długiej z Łukasiewicza
przecinając Dobrzyńską w rejonie
Zglenickiego i dalej w stronę Wisły. 

Przed ustaleniem gdzie nowa prze−
prawa miałaby przebiegać, trzeba bę−
dzie przede wszystkim zbadać stan
skarpy. Jest ona bardzo blisko rzeki,
stromo spada do Wisły, a poza tym
różnica poziomów pomiędzy dwoma
brzegami wynosi ponad 20 metrów. 

Na pewno jeśli dojdzie w przyszło−
ści do budowy trzeciego mostu, to
wszystkie strony będą chciały wyko−
rzystać pieniądze z funduszy Unii Eu−
ropejskiej. M.D.

Plany trzeciej przeprawy

Brytyjsko−Polska Izba Handlowa
zaprasza producentów żywności na
targi do Birmingham (Wielka Bryta−
nia).

Targi pod nazwą FOODEX odbę−
dą się w 19 – 22 marca br. Jest to
wyjątkowa okazja do promocji pro−
ducentów żywności z naszego regio−
nu. Przedstawiciele firm spożyw−
czych (np. wytwórcy wędlin, pieczy−
wa, soków itd.) zainteresowani wej−

ściem na rynek brytyjski proszeni są
o kontakt: 

– Anna Bolesta, Marketing and Me−
dia Manager British Polish Chamber
of Commerce, ul. Fabryczna 16/22,
00−446 Warszawa, tel: 022 320 01 01,
e−mail: annab@bpcc.org.pl – Małgo−
rzata Krom, Centrum Obsługi Inwe−
stora Urzędu Miasta Płocka, tel. 024
268 06 98, 024 367 15 86, e−mail: co−
i@ump.pl. (m.d.)

Handluj z Anglikami

Szanowny Pan Mirosław Milewski
Prezydent Miasta Płocka
W imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowe−

go w Płocku składam najserdeczniejsze podziękowanie za niezwykle trafny
dla naszego miasta pomysł konkursu „Dyplom dla Płocka”. Istotnie, może to
być czynnik wyzwalający oryginalne, pionierskie opracowania młodych ludzi
z płockich uczelni, które w bezpośredni i wymierny sposób wykorzystane mo−
gą być w płockich realiach.

Może np. istniejący fragment muru z XIV wieku przy ul. Kwiatka (najcen−
niejszy płocki zabytek jednorodnie zachowany) będzie tematem pracy o sku−
tecznym konserwatorskim działaniu dla jego trwania dla przyszłych pokoleń
płocczan.

Gratulujemy bodźca dla ciekawych, inspirujących tematów prac dyplomo−
wych płockich studentów.

Za poważaniem
Marian Wilk

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora
Płockiej Galerii Sztuki w Płocku

ul. Tumska 11a 09 – 400 Płock

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymogi:
1.wykształcenie wyższe, preferowane: zarządzanie i marketing lub menadżer kultury,
2. staż pracy ogółem 5 lat, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzęd−

niczych w:
a/ urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyj−

nych, 
b/ starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,
c/ urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach

i zakładach budżetowych,
d/ biurach / ich odpowiednikach/ związków jednostek samorządu terytorialnego oraz za−

kładów budżetowych utworzonych przez te związki,
e/ biurach / ich odpowiednikach/ jednostek administracyjnych jednostek samorządu tery−

torialnego, lub
f/ w służbie cywilnej, lub
g/ w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
h/ w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
i/ na kierowniczych stanowiskach państwowych, lub
j/ w samorządowych lub państwowych instytucjach kultury
3.zdolności kierownicze i organizacyjne,
4.dobry stan zdrowia.

2. Oferta powinna zawierać:
1/ koncepcję funkcjonowania Płockiej Galerii Sztuki, 
2/ życiorys /cv/,
3/ odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg

pracy zawodowej,
4/ zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska

kierowniczego,
5/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie.
3. Kandydaci na dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi

Płockiej Galerii Sztuki w Płocku w siedzibie instytucji – Płock, ul. Tumska 11a.
4. Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Płoc−

kiej Galerii Sztuki” należy składać w Wydziale Organizacji i Spraw Administracyjnych – Od−
dział Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. nr 114 w terminie do 24
lutego br.

5. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków złożonych do konkursu nastąpi w ciągu
14 dni po upływie terminu składania ofert.

6. O dopuszczeniu do udziału w konkursie kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym
pismem lub telefonicznie.

7. Zastrzega się możliwość nie dokonania wyboru bądź unieważnienia konkursu na do−
wolnym etapie jego przebiegu.

Ponad 2 tys. sztuk wyrobów dzie−
wiarskich przekazał potrzebującym
Oddział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
UMP w 2005 roku. Dary, wśród któ−
rych była również żywność, słodycze,
koce i kołdry, pochodziły od 16 firm
z Płocka i okolic wspierających dzia−
łalność charytatywną Urzędu Miasta. 

Prezydent Płocka spotkał się z dar−
czyńcami 17 stycznia, aby podziękować
im za bezinteresowne i systematyczne
wspieranie potrzebujących mieszkań−
ców Płocka. – Zapewniam, że te środki
zostały właściwie rozdysponowane –
mówił Mirosław Milewski. 

Oddział Zarządzania Kryzysowego
zorganizował w ubiegłym roku trzy

wielkie zbiórki darów; w marcu,
w maju i w grudniu. Skorzystało
z nich wiele instytucji i organizacji
pozarządowych m.in. Ośrodek Opie−
kuńczo – Wychowawczy przy ul.
Mościckiego 27, DPS−y w Płocku i w
Goślicach, Specjalne Ośrodki Szkol−
no – Wychowawcze nr 1 i nr 2, PCK
i MOPS oraz stowarzyszenia: „Po−
moc dzieciom”, „Silni Razem”, „Św.
Brata Alberta”. 

Pomoc trafiła również do pogorzel−
ców z ul. Kazimierza Wielkiego
i Tumskiej oraz Ośrodka im. Anioła
Stróża Zgromadzenia Sióstr Matki Bo−
żej Miłosierdzia. Oddział pozyskał
również okno dla osoby niepełno−
sprawnej. (rł)

Kryzysowa pomoc
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Zabawy na lodzie
mogą zakończyć się
tragicznie. Dlatego
płocka straż pożarna
chce być przygoto−
wana na wszystko.
W styczniowy mroź−
ny poranek strażacy
przeprowadzili ćwi−
czenia na jeziorze
w Grabinie. Naj−
pierw piłą motorową
wycięli w tafli jezio−
ra spory przerębel.
Następnie, jeden
z funkcjonariuszy
wszedł do lodowatej wody (na szczęście w tzw. suchej piance – specjalnym kom−
binezonie, pod który nie ma prawa dostać się ani kropla wody) i udawał, że się to−
pi. Koledzy z komendy ruszyli mu z pomocą. Aby wydostać „poszkodowanego”
z przerębla używali drabiny, położonej na lodzie i lodowych sań – to rodzaj noszy
wykorzystywanych do ratownictwa na lodzie. – Są one rozłożone na dużej powierz−
chni, co powoduje że lód pod nimi się nie załamuje i można na nie spokojnie wcią−
gnąć tonącego – tłumaczy komendant płockiej straży Hilary Januszczyk.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia, które – oczywiście – zakończyły się peł−
nym sukcesem. Strażacy ostrzegają, że zabawa na lodzie jest wyjątkowo niebez−
pieczna, bo struktura lodu może się zmieniać z godziny na godzinę. (m.d.)

Tonący sań się chwyta

* Z salonu fryzjerskiego przy ul. Ty−
siąclecia dwóch złodziei skradło
kosmetyki. Właścicielka i pracow−
nica zakładu były w tym czasie na
zapleczu.

* Policjanci na skrzyżowaniu ulic Sien−
kiewicza i Bielska znaleźli nietrzeź−
wego mężczyznę. Miał on przy sobie
ponad 70 tys. zł. Ustalono, że miesz−
kaniec Płońska jest emerytem, a zna−
lezione przy nim pieniądze to osz−
czędności, które gromadził przez
większą część życia. 

* Z otwartego mieszkania przy ul. Sło−
wackiego złodzieje zabrali pienią−
dze i telefon komórkowy. 

* Nieznany sprawca wyłamał korek od
zamka wlewu paliwa i skradł 550
litrów oleju napędowego z merce−
desa. Do zdarzenia doszło przy ul.
Powstańców Styczniowych. 

* Na ul. Wyszogrodzkiej zderzył się
Fiat CC ze Skodą Oktawią. Obra−
żeń ciała doznali kierowcy obu sa−
mochodów.

* Kierująca Oplem Corsą potrąciła na
przejściu dla pieszych 81−letnią ko−
bietę, która z obrażeniami ciała tra−
fiła do szpitala. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Miodowej. 

* Z Lublina zaparkowanego przy ul.
Wyszogrodzkiej zginął laptop oraz
drukarka. 

* Dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn
w wieku 27−32 lata zatrzymała po−

licja. Płocczanie ci włamali się do
mieszkania przy ul. Otolińskiej
i skradli m.in. plecak, garnek i koł−
drę. Skradzione mienie odzyskano. 

* Z mieszkania przy ul. Dobrzyńskiej
złodzieje zabrali radioodtwarzacz
samochodowy. 

* Z VW Golfa zaparkowanego przy ul.
Kazimierza Wielkiego skradziono
portfel, w którym były dokumenty. 

* Właściciel Daewoo Lanos odkrył ra−
no, że jego samochód nie ma tablic
rejestracyjnych. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Chemików. 

* W szatni pływalni przy ul. Kobyliń−
skiego zginął telefon komórkowy. 

* Złodziej wybił szybę w Oplu Tigra
zaparkowanym przy ul. Bielskiej
i zabrał radioodtwarzacz.

* Z pokoju lekarskiego przy ul. Me−
dycznej złodzieje zabrali monitor.

* Z ul. Królewieckiej zginął VW Golf.
* Z otwartego pomieszczenia przy ul.

Nowowiejskiego złodzieje zabrali
torebkę z dokumentami i kosmety−
kami. 

* Złodziej wybił szybę w peugeocie
zaparkowanym przy ul. Batalionu
Parasol i skradł radioodtwarzacz. 

* 21 stycznia zapalił się budynek przy
ul. Rybaki 4. Strażakom udało się
szybko opanować ogień; zniszczo−
ne zostało jedynie mieszkanie,
w którym pożar się zaczął. Podczas
akcji ewakuowano 15 osób. (m.d.)

Kronika policyjna

Po raz drugi z pokaźną partią papiero−
sów bez akcyzy policja zatrzymała mał−
żeństwo z Gostynina. Pierwszy raz zo−
stali zatrzymani na początku grudnia
ubiegłego roku, gdy przewozili blisko
1500 paczek papierosów, prawdopodob−
nie pochodzących z bazaru w Warsza−
wie. Tym razem wpadli podczas rutyno−
wej kontroli gostynińskiej drogówki.
Policjanci stwierdzili, że oprócz kierow−
cy i pasażerki w samochodzie Tico jest
spora partia trefnego towaru – papierosy
bez znaków skarbowych akcyzy.

Komendant gostynińskiej policji Ja−
rosław Brach powiedział, że podobnie
jak w poprzednim wypadku zatrzyma−
nym zostaną postawione zarzuty z art.
65 § 1 kodeksu karnego−skarbowego, za

które to przestępstwo grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności oraz bardzo wy−
soka grzywna. Poprzednim razem poli−
cjanci zabezpieczyli małżonkom samo−
chód Audi, którym przewozili papiero−
sy, teraz na poczet grzywny zabezpie−
czony zostanie samochód Tico. (j)

Papierosy szkodzą
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– W 2005 roku do Prokuratury Okrę−
gowej w Płocku [działa ona na terenie
byłego woj. płockiego, ciechanowskiego
oraz Sochaczewa i Żyrardowa – red.]
wpłynęło 28 tysięcy 418 spraw – relacjo−
nował Janusz Jabłoński, prokurator
okręgowy. 

Z tej liczby prokuratorzy załatwili 28
tys. 384 sprawy. Wszczęto 4 tys. 634
śledztwa. Do sądu skierowano ponad
9,5 tys. spraw, którymi objęto ponad
11,2 tys. osób. Prokuratorzy wydali 771
postanowień o zabezpieczeniu majątko−
wym mienia o wartości 3 mln 42 tys. zł.
Na wniosek prokuratury sąd w 2005 ro−
ku zastosował areszty tymczasowe
w stosunku do 538 osób. Ponadto
w ubiegłym roku zastosowano 363 po−
ręczenia majątkowe oraz dozory poli−
cyjne w stosunku do 415 osób. Sądy
osądziły prawie 15 tys. osób, z czego
skazały ponad 13,2 tys. 

– W 2005 roku stwierdziliśmy w na−
szym okręgu 14 zabójstw i usiłowania
dokonania tego czynu – mówił Jabłoń−
ski. – To tyle samo co rok wcześniej. 

Najwięcej zabójstw usiłowano doko−
nać na terenie działania prokuratury
w Żyrardowie (poprzednio w Mławie). 

Ponadto w ubiegłym roku dokonano
prawie 4 tys. włamań; o 434 mniej niż
w 2004 roku. Zanotowano także 715
rozbojów (32 mniej niż w roku poprzed−
nim), 227 czynów związanych z narko−
manią (o 8 więcej) oraz 35 gwałtów (34
w 2004 r.).

W 2005 r. do Prokuratury Rejonowej
w Płocku (działa na terenie miasta oraz
gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Du−
ży, Bulkowo, Iłów, Mała Wieś, Radza−
nowo, Słupno, Staroźreby, Wyszogród
i Stara Biała) wpłynęło 8052 spraw.
– Wszczęto 1533 śledztwa – relacjono−
wała Małgorzata Grzegorczyk, zastępca

prokuratora rejonowego. – Załatwiono
łącznie blisko 8 tysięcy spraw. 

Niestety, w 2005 roku odnotowano aż
trzy zabójstwa i usiłowania dokonania
tego czynu (rok wcześniej żadnego).
– Zarejestrowaliśmy 1353 włamania
– mówiła Grzegorczyk. – To nieznacz−
nie mniej niż w 2004 roku. 

Ponadto zanotowano 258 rozbojów,
74 – sprawy z zakresu narkomanii oraz
7 gwałtów. Do sądu skierowano ponad
2 tys. aktów oskarżenia. Objęto nimi po−
nad 2,6 tys. osób. W prowadzonych
sprawach wydano 258 postanowień
o zabezpieczeniu mienia o wartości 265
tys. 152 zł. – To znaczny wzrost w po−
równaniu z 2004 roku, gdy zabezpieczy−
liśmy mienie o wartości 62 tysięcy zło−
tych – przedstawiała wyniki zastępca
prokuratora. 

W ubiegłym roku 150 osób tymcza−
sowo aresztowano, wobec 102 – zasto−
sowano poręczenia majątkowe, a 109
– objęto dozorem policji. Osądzono
w sumie prawie 3 tys. osób, z czego ska−
zano 2611. 

Ponadto w ubiegłym roku prokuratu−
ry okręgu płockiego przeprowadziły 28
postępowań dotyczących korupcji.
Spośród nich aktem oskarżenia zakoń−
czono 9 postępowań, 12 – umorzono, 1
– zawieszono, a 4 są jeszcze prowadzo−
ne. Najwięcej spraw – 5 – dotyczyło
wręczania łapówek, czerpania korzyści
majątkowych przez funkcjonariuszy
policji i Zakładu Karnego. Z 5 spraw
jedna zakończyła się skierowaniem ak−
tu oskarżenia do sądu. Dotyczyła ona
brania pieniędzy przez policjanta za
anulowanie mandatu. Trzy sprawy do−
tyczyły egzaminów na prawo jazdy; w
dwóch sprawach skierowano akty
oskarżenia. Dwa przypadki dotyczyły
korupcji w służbie zdrowia. M.D.

Płocka prokuratura podsumowała ubiegły rok

Zabójstwa, 
włamania i korupcja
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Rusza specjalnie opracowany sy−
stem, który będzie służył osobom głu−
choniemym i słabosłyszącym w nag−
łych wypadkach. Sygnał z telefonu ko−
mórkowego lub stacjonarnego zosta−
nie przekazany wprost do komputera
dyspozytora w Centrum Powiadamia−
nia Ratunkowego. Na ekranie oprócz
danych osobowych, numeru telefonu
i rodzaju choroby, schorzenia lub nie−
pełnosprawności pojawią się informa−
cje o przyjmowanych lekach. 

Wtedy CPR wyśle do osoby potrzebu−
jącej pomocy pogotowie lub strażaków
(którzy też są przeszkoleni w ratownic−
twie medycznym). System uruchomiono
przy współpracy Urzędu Miasta i Straży
Pożarnej.– Działanie tego systemu ma
pomóc w usunięciu barier komunikacyj−
nych, ułatwić i znacznie skrócić czas
udzielania pomocy w sytuacjach zagro−
żenia życia i zdrowia – mówi Marzenna
Kalaszczyńska – Kikiewicz, Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych.

– Nasz CPR działa od 2 lat, możli−
wość korzystania z nr 112 dla telefo−
nów komórkowych wprowadziliśmy
ponad rok temu. Od pół roku jest on
również dostępny dla telefonów domo−
wych. Teraz poszliśmy dalej. Chcemy
pomóc osobom niepełnosprawnym –
tłumaczy Hilary Januszczyk, Komen−
dant Miejski PSP w Płocku. 

Biuro Rzecznika Osób Niepełno−
sprawnych gromadzi już dane dotyczące
osób, które znalazłyby się w bazie da−
nych płockiego CPR. – Codziennie zgła−
sza się kilka osób – dodaje Marzenna
Kalaszczyńska – Kikiewicz. – Oprócz
osób głuchoniemych i niedosłyszącym

chcemy również, aby w systemie znalaz−
ły się osoby obłożnie i przewlekle chore,
cukrzycy, osoby chore na padaczkę. 

Za kilka tygodni Straż Pożarna zor−
ganizuje szkolenia dla wszystkich
chętnych, gdzie powie m. in. jak za−
programować telefon, aby w kryzyso−
wej sytuacji przesłać sygnał do CPR. 

Każdy, kto chciałby się znaleźć w tym
systemie musi wcześniej wypełnić krót−
ką ankietę z oświadczeniem (zgodnie
z wymogami ustawy o ochronie danych
osobowych). Dla ułatwienia wzór takie−
go pisma zamieszczamy poniżej (można
je wyciąć i przynieść do Biura RON). 

Biuro Rzecznika Osób Niepełno−
sprawnych czeka na kontakt. Biuro
działa przy Urzędzie Miasta Płocka
wejście od ul. Zduńskiej 3, we wtorki
od 7.30 – 15.30; środy od 9.30 – 17.30
i czwartki od 11.30 – 15.30, tel. 367 16
01, 367 15 82. (rł)

Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na telefonie a pomoc na
pewno się zjawi, w najszybszym możliwym czasie

Ratunek dla 
niepełnosprawnych

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum

Powiadamiania Ratowniczego w Płocku w celach związanych z jego działal−
nością, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobo−
wych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) 

1. Imię i Nazwisko ........................................................................................

2. Adres  ........................................................................................................

3. Numer tel. stacjonarnego i komórkowego .................................................

4.Rodzaj schorzenia ......................................................................................

.......................................................................................................................

5. Przyjmowane leki na stałe..........................................................................

.......................................................................................................................
6. Adres i telefon osoby, którą powiadomić w razie potrzeby
.......................................................................................................................

Płock, dn.................................................

................................................................
podpis czytelny

Ludziom wielkiego serca
pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ośrodka Rehabilitacji

Zawodowej i Społecznej w Płocku za pełną zaangażowania pomoc przy realizacji
windy dla osoby niepełnosprawnej – lokatora Międzyzakładowej Spółdzielni

Mieszkaniowej „Chemik” (osiedle Centrum)
serdeczne podziękowania

w imieniu własnym oraz osoby niepełnosprawnej i jej rodziców składa
Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”

Włodzimierz Obidziński
Anna Machała

Krzysztof Marcinkiewicz

Pomagajmy ludziom – to dowód wzajemnego szacunku 

Polski Komitet Pomocy Społecznej
oraz Instytut Rozwoju Służb Społecz−
nych organizują bezpłatne szkolenia dla
bezrobotnych i biernych zawodowo ko−
biet po 50. roku życia z terenu woj. ma−
zowieckiego. W tygodniowych zaję−
ciach, które odbywają się w ośrodku
szkoleniowym w Białobrzegach (nad Za−
lewem Zegrzyńskim), uczestniczki zosta−
ną przygotowane do świadczenia usług
opiekuńczych wśród osób starszych i nie−
pełnosprawnych. Wszelkie koszty udzia−
łu w projekcie, dofinansowanym przez
Rządowy Program „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich” (szkolenie, dojazd, po−
byt, wyżywienie) pokrywa organizator.
Osoby, które ukończą szkolenie otrzyma−
ją certyfikat, potwierdzający nabycie od−

powiednich kwalifikacji do świadczenia
usług opiekuńczych.

Chętne panie (minimum wykształce−
nie podstawowe, bez stałego zatrudnie−
nia, nie otrzymujące świadczeń emery−
talnych ani rentowych, nie karane) po−
winny wypełnić formularz zgłoszenio−
wy, dostępny na stronie internetowej
www.pkps.org.pl/fio.html i przesłać go
do Biura Rady Naczelnej PKPS 00−490
Warszawa, ul. Wiejska 18/20, fax 0−22/
629 53 69. O zakwalifikowaniu decydu−
je kolejność zgłoszeń.

Pierwsze szkolenie odbyło się już
w dniach 9 – 14 stycznia. Planowane
są 3 kolejne edycje. Dodatkowe infor−
macje można uzyskać pod tel. 0−22
621 58 77 lub 0−22 625 52 59. (j)

Zostań opiekunką

Ponad 80 porad udzielili konsultanci
Telefonu Zaufania w ciągu pierwszego
roku funkcjonowania. Najczęściej
dzwoniły kobiety w średnim wieku; żo−
ny kontaktujące się w sprawie problemu
alkoholowego męża oraz matki mające
problemy wychowawcze z dziećmi (wa−
gary, brak klasyfikacji na następny se−
mestr z kilku przedmiotów). Wiąże się
to często z eksperymentowaniem mło−
dych ludzi ze środkami psychoaktywny−
mi, zaś nadużywanie alkoholu z proble−
mem przemocy w rodzinie (psychicznej
i fizycznej). Mężczyźni dzwoniący do
Telefonu Zaufania mówią najczęściej
o problemach małżeńskich.

Prowadzeniem Telefonu Zaufania
zajmuje się się stowarzyszenie „Kai
Kairos”, które do pracy w TZ przesz−
koliło ponad 30 osób m. in. psycho−
logów, pedagogów i terapeutów.
W ciągu roku zorganizowało dla kon−
sultantów 6 spotkań superwizyjnych,
w tym jedno o charakterze szkolenio−

wym, dotyczącym terapii osób psy−
chicznie chorych (schizofrenia, de−
presja) i systemu pomocy terapeu−
tycznej osobom uzależnionym od
narkotyków. Dodatkowych 6 spotkań
szkoleniowych dotyczyło m. in. dzia−
łalności sekt, uzależnienia alkoholo−
wego i współuzależnienia oraz formy
pomocy osobom z zachowaniami
agresywnymi (Trening Zastępowania
Agresji – ART). 

Pomoc Konsultantów polegała prze−
de wszystkim na wsparciu osoby
dzwoniącej, mobilizowaniu do działa−
nia w trudnej sytuacji. Konsultanci
udzielali również informacji o miej−
scach, gdzie można uzyskać pomoc
i procedurach, jakie trzeba podjąć. 

Dyżury w TZ prowadzone są od po−
niedziałku do piątku w godz. od 19 do
22, a w soboty od godz. 15 do 19. Nu−
mer Telefonu Zaufania to: 024 364 0
999, e−mail: telefon_zaufa−
nia@ump.pl (rł)

Telefon Zaufania w liczbach

2100 szczepionek przeciwko grypie zakupił i przekazał Urząd Miasta do szes−
nastu płockich przychodni. Dotąd skorzystało z nich ponad 1200 osób. W związ−
ku ze zmniejszonym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasto zdecydo−
wało się przekazać 770 ampułek płockim służbom mundurowym; straż pożarna
otrzyma 31 szczepionek, Straż Miejska – 59, policja – 440, a funkcjonariusze Za−
kładu Karnego – 240. (lgrł)

Mundurowi i grypa 
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Komitet organizacyjny ogólnopol−
skiego konkursu pt. „Modernizacja Ro−
ku” ogłosił jego kolejną edycję. Celem
konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie
przedsięwzięć budowlanych, ukończo−
nych w 2005 roku, wyróżniających się
szczególnymi walorami. Ideą nato−
miast, propagowanie i wspieranie dzia−
łań dla ratowania obiektów i budowli
dziedzictwa narodowego oraz promo−
cja modernizacji, prze−
budowy, rozbudowy
obiektów bez koniecz−
ności wznoszenia no−
wych. 

Konkurs promuje fun−
kcjonalność modernizo−
wanych budynków, no−
woczesność zastosowa−
nych technologii i roz−
wiązań projektowych,
wysoką jakość wyko−
nawstwa, a w przypadku
obiektów zabytkowych
także zachowanie pier−
wotnych walorów budo−
wli.

Konkurs przebiega
w 11 kategoriach:
obiekty mieszkalne,
hotelarsko−turystycz−

ne, przemysłowe i inżynieryjne, obiek−
ty użyteczności publicznej, szkolnic−
twa, kultury, sportu zdrowia i rekrea−
cji, ochrony środowiska, obiekty za−
bytkowe, elewacje i termorenowacje,
modernizacje i adaptacje wnętrz, rewi−
talizacja obszarów i zespołów urbani−
stycznych.

Termin składania zgłoszeń obiektów
do konkursu upływa 31 marca br. Se−

kretariat biura organiza−
cyjnego konkursu „Mo−
dernizacja Roku” mieści
się w siedzibie Targów
Pomorskich w Bydgosz−
czy przy ul. Hetmańskiej
38, tel. 0−52/323 07 17, fax
0−52/322 67 70.

Przypomnijmy, że
w ubiegłorocznym kon−
kursie „Modernizacja
Roku 2004” wyróżniona
została Płocka Spół−

dzielnia Mieszkanio−
wa Lokatorsko−Włas−
nościowa w kategorii
elewacje i termoreno−
wacje za odnowienie
kompleksu budyn−
ków mieszkalnych.

(j)

X edycja konkursu

Modernizacja roku 2005

Ponad 1400 osób nielegalnie za−
trudnionych ujawnili w minionym ro−
ku inspektorzy Wydziału Kontroli
Legalności Zatrudnienia WUP
w Warszawie. To dwukrotnie więcej
niż w poprzednich latach. Najwięcej
przypadków pracy „na czarno” ujaw−
niono w Płocku. 

W ubiegłym roku inspektorzy prze−
prowadzili na Mazowszu 2188 kontro−
li (w Warszawie 830, w regionie cie−
chanowskim – 233, w ostrołęckim
– 234, w płockim – 163, w radomskim
– 462, w siedleckim – 266). Podczas
pracy ”na czarno” zatrzymano 1404
osoby. Dla porównania w całym 2004
roku ujawniono 608 nielegalnie za−
trudnionych, a w 2003 – 743 osoby. 

Nielegalne zatrudnienie ujawniono,
niemal w 100 firmach (w tym 64 przy−
padki zatrudniania bezrobotnych po−
bierających zasiłek, a 778 bez powia−
domienia powiatowego urzędu pracy). 

Zatrudnienie ”na czarno” najczę−
ściej ujawniane jest w branży handlo−
wej i budowlanej, gdzie pośrednikami
są agencje pracy tymczasowej i agen−
cje pośrednictwa pracy. W firmach bu−
dowlanych najwięcej nielegalnie za−
trudnionych stanowią obywatele pol−
scy. 

Wśród nielegalnie pracujących było
241 cudzoziemców. Najczęściej ”na
czarno” zatrudniani są: obywatele
Ukrainy – 82 osoby, Białorusi – 45
osób, Rosji – 12 osób, Wietnamu – 9
osoby, Korei – 4. Nielegalnie praco−
wali także obywatele państw zachod−
nich m.in. Francji – 42 osoby, Włoch
– 5, USA – 6 osób. 

Inspektorzy „policji pracy” skiero−
wali 541 wniosków do sądów, z czego
ponad połowa dotyczyła ukarania pra−
codawców i kierowników zakładów. 

W trakcie kontroli pracodawcy zale−
galizowali zatrudnienie 959 osób,
z czego odprowadzili niemal 3 mln zł
składek do Funduszu Pracy. 

Najwięcej nielegalnie zatrudnio−
nych ujawniono podczas kontroli
w Płocku – 640 osób, Warszawie
– 425 osób (w tym 162 obcokrajow−
ców), w regionie siedleckim – 147
osób (w tym 61 obcokrajowców),
w regionie radomskim – 60 osób i 12
obcokrajowców, ostrołęckim – 86
osób i ciechanowskim 46 osób. 

Tak dużo ujawnionych przypadków
nielegalnego zatrudnienia w Płocku
(640 osób) to efekt zaledwie 7 skon−
trolowanych firm, a precyzyjniej agen−
cji pośrednictwa pracy i agencji pracy
tymczasowej. Na ślad tak dużych nie−
prawidłowości inspektorzy wpadli
w maju ubiegłego roku podczas kon−
troli jednej z płockich agencji. Wów−
czas okazało się, że w ciągu kilku mie−
sięcy agencja nielegalnie zatrudniała
220 osób. Kolejne kontrole w innych
agencjach pracy ujawniły podobne
nieprawidłowości. Przede wszystkim
polegały one na stosowaniu nieprawi−
dłowych umów o pracę. Pracodawcy
zawierali z pracownikami umowy cy−
wilnoprawne, w sytuacjach, gdy po−
winni podpisywać umowy o pracę.
Pracodawca w ten sposób nie ponosił
kosztów zatrudnienia pracownika.

Aleksander Kornatowski
(rzecznik prasowy WUP)

Pracowali nielegalnie 

W pierwszym styczniowym wyda−
niu „Sygnałów Płockich” poinfor−
mowałam o możliwościach i warun−
kach przeliczania świadczeń emery−
talno−rentowych. Dziś przedstawiam
zasady przyznawania nowej eme−
rytury osobie, która miała wcześniej
ustalone prawo do takiego świadcze−
nia.

Możliwość przyznania emerytury
po emeryturze dotyczy każdego przy−
padku, w którym osoba wcześniej
uprawniona do takiego świadczenia
spełniała warunki wymagane do usta−
lenia emerytury na podstawie innego
przepisu. Oznacza to, iż np. nauczy−
ciel, który przeszedł na emeryturę
z Karty Nauczyciela może otrzymać –
z chwilą osiągnięcia wymaganego
wieku – emeryturę z tytułu pracy
w szczególnym charakterze, a następ−
nie tzw. emeryturę zwykłą po osią−
gnięciu wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn.

Jedną z głównych przesłanek, wa−
runkujących przyznanie takiej emerytu−
ry, jest podleganie ubezpieczeniu z ty−
tułu zatrudnienia lub opłacanie składek
z prowadzonej działalności gospodar−
czej w okresie co najmniej 30 m−cy li−
cząc od daty, w której przyznana była
poprzednia emerytura. 

Do ustalenia wysokości nowej eme−
rytury przyjmuje się:

– za część socjalną – 24% kwoty ba−
zowej obowiązującej w dacie przyzna−
nia nowej emerytury,

– za podstawę wymiaru emerytury
– zwaloryzowaną podstawę wymiaru
wcześniejszej emerytury. 

Wypłata nowego świadczenia uwa−
runkowana jest – niezależnie od wieku
wnioskodawcy – rozwiązaniem sto−
sunku pracy z pracodawcą, u którego
emeryt był zatrudniony przed dniem
nabycia prawa do tej emerytury.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS w Płocku)

ZUS informuje

EMERYTURA 
PO EMERYTURZE

Podczas 9. edycji Przeglądu Płoc−
kich Kalendarzy triumfował Agpress
i związana z tą drukarnią Joanna Pia−
secka. Zaprojektowany przez nią
wspaniały 13−planszowy kalendarz
z secesyjnym malarstwem z kolekcji
Muzeum Mazowieckiego zdobył
pierwsze miejsce. Autorskim dzie−
łem Piaseckiej jest również zdobyw−
ca trzeciego miejsca – kalendarz
„Petrotelu” prezentujący Płockie
Skarby Kultury Europejskiej, czyli
starodruki ze zbiorów TNP. Oba zo−
stały wydrukowane przez drukarnię
Agpress. W pierwszym urzeka strona
główna z reprodukcją projektu witra−
ża Witolda Rzegocińskiego z 1909
roku na czarnym, matowym tle z de−
likatnym lakierowym uszlachetnie−
niem, inspirowanym wzornictwem
Gustava Klimta. Również logo dru−
karni i Muzeum Mazowieckiego na−
niesione zostało lakierem. Klimtow−
ską ornamentyką przetykane są
wszystkie następne plansze, na któ−
rych zobaczyć możemy reprodukcje
obrazów m.in. S. Filipkiewicza, T.
Axentowicza, H. Szczyglińskiego,
Z. Jasińskiego, J. Chełmowskiego
i S. Czajkowskiego. Drugi nagrodzo−
ny kalendarz – przykład udanej
współpracy płockiej firmy telekomu−
nikacyjnej i TNP – to wspomniane
Płockie Skarby Kultury Europej−
skiej. Znajdziemy tu Statut Jana Ła−
skiego z 1506 r. czy I wydanie „O
obrotach ciał niebieskich” Mikołaja
Kopernika z 1543 roku. Zdjęcia cen−
nych obiektów zrobiła Halina Płu−
ciennik. Jest ona również autorką fo−
tografii do kalendarza PERN−u
z tumskimi pejzażami, historyczną
zabudową Płocka i miejską przyro−

dą, który zdobył drugie miejsce. Au−
torem projektu jest Katarzyna Płu−
ciennik – Dzięcielska, skład wyko−
nała firma Art−line, a druk – Policor. 

Płock jest również tematem duże−
go 13−planszowego kalendarza Urzę−
du Miasta ze zdjęciami Marka Cza−
snojća, zaprojektowany przez Marci−
na Chojnackiego z drukarni Agpress,
która również kalendarz wydruko−
wała. Zwraca uwagę innym ujęciem
miasta. Już sam tytuł – „Z lotu pta−
ka” – mówi za siebie. To cykl du−
żych zdjęć wykonanych z samolotu
pokazujących inne oblicze płockiej
Starówki i Wzgórza Tumskiego oraz
osiedla Łukasiewicza. („pudełka”
bloków i „kula” kościoła św. Jadwi−
gi).

Ciekawym projektem – również
Marcina Chojnackiego – był kalen−
darz Basell Orlen Polyfines. Nocne
zdjęcia basellowskich instalacji Jana
Waćkowskiego wyglądają fanta−
stycznie i bajkowo. 

W sumie można było zobaczyć kil−
kanaście kalendarzy płockich firm tj.
MTBS, Mar – Jan, Energa, CNH (re−
kord pod względem ilości), PKN Or−
len. 

– Cieszy fakt, że coraz więcej firm
chce wydawać pieniądze na projekty
wieloplanszowe – mówiła Halina Płu−
ciennik – komisarz wystawy. – Szko−
da tylko, że nie we wszystkich poda−
wane są nazwiska autorów zdjęć
i projektantów. 

Organizatorami wystawy byli: Płoc−
ki Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Płoc−
kie Towarzystwo Fotograficzne. Ka−
lendarze w Domu Darmstadt można
oglądać do 7 lutego. 

Radosław Łabarzewski 

Secesja, Płock i starodruki
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Jurorzy byli zgodni. Poziom XIII
Biennale Plakatu Fotograficznego
w Płocku był bardzo wysoki. – To
doskonały materiał do omawiania
wspólnie z moimi studentami, a jed−
nocześnie wyzwanie dla nich, aby za
dwa lata wziąć udział w płockim
konkursie – podkreślał Tadeusz Rol−
ke, znany fotograf, członek ZPAF
i wykładowca w Warszawskiej
Szkole Fotografii UW. 

Duża świadomość

Zgłosiło się 86 autorów z całej
Polski, którzy nadesłali 170 prac. Po
pierwszej selekcji zostało ich 70 i te
zobaczymy na wystawie. Mijały na−
stępne godziny, aż przed jurorami le−
żało już tylko 9 plakatów. – Wszyst−
kie były strzałem w 10 – mówił po
ogłoszeniu wyników (14 stycznia)
Wojciech Prażmowski z łódzkiej
„filmówki”. Wśród wyróżnionych
była m.in. praca „Museum of Ameri−
can Art”, jak się okazało wspólny
projekt Katarzyny i Piotra Hejke.
Hejke jako jedyny z dwunastki star−
tujących w konkursie płocczan zna−
lazł się w czołówce XIII biennale.
– Widać wyczucie tematu i dużą
świadomość autora – tłumaczył wy−
bór tej pracy kolejny juror – Marek
Grygiel, kurator fotografii w Cen−
trum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie. 

Grand Prix zdobyła praca „Honoro−
we dawstwo” (z napisem: Przekazuję
organy po śmierci do transplantacji)
Michała Drozda z Krakowa – czysta
czarno−biała fotografia, bez żadnej in−
gerencji komputerowej z delikatnie
wykrojoną czcionką, układającą się
w aureolę wokół głowy postaci, która
kojarzy się jednoznacznie. 

Obraz i słowo

Takich społecznie zaangażowanych
plakatów ze śmiałą symboliką było

więcej. Autorzy poruszali tematy
związane z przemocą w rodzinie, alko−
holizmem, dysleksją, chorobami cywi−
lizacyjnymi. Były plakaty teatralne
i filmowe. Jurorzy docenili przede
wszystkim te oparte na prostocie
i szybkości przekazu. Zwracali uwagę
na grę słowem i obrazem, gdzie oba
elementy zostały użyte świadomie,
tworząc czytelną całość, np. wyróżnio−
na praca „Karać” – jedno słowo, które
w połączeniu z obrazem staje się wie−
loznaczne. – Pojawiły się również cy−

taty z lat 60, jak praca reklamująca
zespół „Mazowsze”, wyraźnie nawią−
zująca do czasów, gdy triumfowała
Szkoła Polskiego Plakatu – tłumaczył
Marek Grygiel. Mówiąc o pracy
Agnieszki Parkitnej, która zdobyła
złoty medal biennale Prażmowski do−
dał: – To wspaniałe, że za pomocą kil−
ku marchewek można coś powiedzieć
o tolerancji. 

Jan Drzewiecki przyznał, że przy
wyborze prac towarzyszyły mu wręcz
werterowskie dylematy. Ales Milerský
– artysta fotografik z Czech – żałował,
że podobnego konkursu nie ma w jego
kraju. Artura Krasa, który podkreślał,
że to jedyny taki konkurs w Europie,
cieszy rosnący poziom a jednocześnie
znaczenie płockiego biennale. Przyz−
nał, że niektóre fotografie – choć do−
skonałe – zostały popsute wykrojem
czcionki lub błędami ortograficznymi
i musiały być odrzucone. Te, które
przeszły gęste sito selekcji zobaczymy
5 kwietnia w Książnicy Płockiej.
Otwarcie wystawy o godz. 12.

Organizatorami XIII biennale wraz
z Płockim Towarzystwem Fotogra−
ficznym były: Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki oraz Książnica Płocka, głów−
nym sponsorem – Urząd Miasta Płoc−
ka. Patronat medialny objął Biuletyn
Fotograficzny.

Więcej na stronie www.ptf.ploc−
man.pl (rł)

XIII Biennale Plakatu Fotograficznego zaskoczyło ilością i jakością nadesłanych prac

Prostota i szybkość przekazu

Nie tak dawno fotografia Piotra Hej−
ke została uznana przez Płockie Towa−
rzystwo Fotograficzne Zdjęciem Roku
2005. Teraz jego praca została wyróż−
niona podczas XIII Biennale Plakatu
Fotograficznego.

Wisiała na ścianie u jego rodziców.
Przedstawia matkę autora spoglądają−
cą na wielkomiejskie wieżowce. Foto−
grafie zrobiła jego siostra Katarzyna,

ale to on nadał pracy właściwy kon−
tekst. 

– Kiedy tylko na nią spojrzałem, po−
wiedziałem: to genialne zdjęcie, wspa−
niały klimat. Od razu wiedziałem, że
jest to... czyste malarstwo – opowiadał
po ogłoszeniu wyników Piotr Hejke.
Tak powstał plakat „Museum of Ameri−
can Art ” – wyróżniony na XIII Bienna−
le Plakatu Fotograficznego w Płocku

– będący hołdem dla twórczości Edwar−
da Hoppera (1882−1967) – wybitnego
amerykańskiego malarza realisty, które−
go obrazy był inspiracją chociażby dla
Hitchocka („Psychoza”).

To nie pierwsza praca Hejke nawią−
zująca do malarstwa, nie tylko współ−
czesnego. Na poprzednim biennale
mogliśmy zobaczyć jego prace „Ver−
meer 35”. – To był rodzaj gry z wi−
dzem. Na całym świecie znane są tylko
34 obrazy tego artysty. Ten był 35
– moje spojrzenie na jego twórczość.
Co ciekawe, krytycy w pracach Hop−
pera odnajdują inspiracje właśnie Ja−
nem Vermeerem. Na kwietniowej wy−
stawie zobaczymy, już nie wyróżnio−
ne, ale docenione i zakwalifikowane
na wernisaż dwie inne prace Piotra
Hejke. Jedna z nich też nawiązuje do
twórczości kolejnego artysty, tym ra−
zem Henri de Touluse – Lautrec’a. 

– Chciałem pokazać tę prace, bo
przecież od Lautrec’a wszystko się za−
częło – dodaje. 

Piotr Hejke fotografią zajmuje się
od 10 lat. – Oczywiście wcześniej rów−
nież robiłem zdjęcia, ale nie pod kątem
poszukiwań, tylko rejestracji obrazu.

Ukończył toruńską Camerimage Film
School (realizacja obrazu filmowego
i tv). Współpracuje z Życiem Płocka,
Rzeczpospolitą, Faktem i Jazz Forum.

To właśnie jazz, obok malarstwa, jest
tematem ciągłych poszukiwań i inspira−
cji płockiego fotografa. – Chciałbym
„sfotografować” głos trąbki – dodaje
po chwili zastanowienia. Za swoich mi−
strzów uważa Imre Kertesza i Henri
Bressona. Radosław Łabarzewski 

Sfotografować głos trąbki

Zdjęcie roku 2005

Piotr Hejke w dniu ogłoszenia wyników XIII Biennale
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Grand Prix – "Honorowe dawstwo",
autor Michał Drozd

III Nagroda – "Kóń", autor Ania
Kaniecka
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Za kilka miesięcy w internecie poja−
wią się liczące kilkaset lat dokumenty
związane z historią naszego miasta
m.in. pismo z 1353 roku, w którym
Kazimierz król Polski wyznacza fun−
dusz na budowę murów miejskich
Płocka oraz ustala udział mieszczan
płockich w ponoszeniu kosztów budo−
wy, jednocześnie zwalniając ich, aż do
ukończenia robót, od czynszu święto−
marskiego i wszelkich danin i posług. 

Te dwa dokumenty i wiele innych
znajdziecie w serwisie „Miasta w do−
kumencie archiwalnym”, prezentują−
cym dokumenty pochodzące ze zbio−
rów Archiwów Państwowych. Serwis

prowadzi portal Polska.pl we współ−
pracy z Naczelną Dyrekcją AP. Pub−
likowane tam materiały dotyczą
dziewiętnastu miejscowości (m.in.
Czerwińska n. Wisłą), które stanowi−
ły niegdyś znaczące centra kultural−
ne i gospodarcze Rzeczpospolitej,
a z biegiem lat i pod wpływem róż−
nych wydarzeń historycznych – stra−
ciły na dawnym znaczeniu. Zamie−
rzeniem twórców serwisu było przy−
pomnienie czasów ich świetności.

Archiwum Państwowe w Płocku
samo wyszło z propozycją umiesz−
czenia starych dokumentów związa−
nych z naszym miastem w zasobach
Polska.pl. Leszek Franciszkiewicz,
dyrektor płockiego archiwum chce,
aby znalazło się tam około 40 ska−
nów dokumentów wraz z opisem
i tłumaczeniami. Nasza podstrona
byłaby wówczas najbogatsza, ale

miasto, które było
stolicą Polski i sie−
dzibą książąt mazo−
wieckich rzeczywi−
ście ma się czym
pochwalić (patrz
ramka). 

– Myślę, że bę−
dzie to doskonała
promocja nasze−
go miasta– mówi
Leszek Francisz−
kiewicz. – Chce−
my zaprezento−
wać nie tylko
d o k u m e n t y

z naszego archi−
wum, ale również te będące w po−

siadaniu AP w Gdańsku i Toru−
niu, Archiwum Diecezjalne−

go w Płocku oraz Biblio−
teki Narodowej w War−
szawie. 

Obok części historycz−
nej znajdą się również foto−

grafie współczesnego Płocka,
z jego charakterystyczną za−
budową, krótki opis współ−
czesnego miasta, jego poło−

żenie oraz linki do stron
związanych z Płockiem. 

Pierwszą stronę otwierał będzie herb
reprezentacyjny z sentencją „Virtute et
labore augere” (z łac. – męstwem i pra−
cą ubogacać). Archiwum powoli gro−
madzi kopie dokumentów. Opracowa−
nie zajmie kilka miesięcy, ale dyrektor
Franciszkiewcz wierzy, że „strona
płocka” powinna być gotowa pod ko−
niec wakacji. 

Ale to nie koniec. Powstanie rów−
nież wystawa. Kopie dokumentów
z opisami umieszczone zostaną na
dużych, stojących planszach. Dyrek−
cja AP chce je najpierw pokazać
w płockim ratuszu, potem w szkołach
w Płocku i okolicznych gminach.
W planach są pokazy zagraniczne,
dlatego prezentacja będzie dwuję−
zyczna. (rł)

Żeby zobaczyć akt lokacyjny Płocka z 1237 roku nie będziesz musiał ruszać się z domu. Wystarczy, że masz kompu−
ter podłączony do sieci. 

Elektroniczna lekcja historii

Plany wydawnicze AP
Archiwum Państwowe zamierza

wydać w tym roku „Genealogię i ar−
chiwa. Podręcznik amatora” pomoc−
ną szczególnie tym, którzy poszuku−
ją korzeni swojego rodu na ziemiach
płockich, a niekoniecznie są history−
kami. Znajdzie się tu m.in. wykaz
wszystkich miejscowości z terenu
Północnego Mazowsza wraz z przy−
pisanymi do nich parafiami. „Pocz−
tówki płockie (do 1945 r.)”, które na
razie możemy oglądać wyłącznie
w wersji multimedialnej, powinny
doczekać się wydania albumowego.
Jedynym ograniczeniem będzie
ilość reprodukcji, z 450 dostępnych
na CD w książce zobaczymy 100.

AP wyda również broszurę oko−
licznościową, stanowiącą relacje
z obchodów 85. lecia istnienia archi−
wum w Płocku. Jest szansa, że znów
będziemy mogli sięgnąć do „Płockie−
go Rocznika Historyczno−Archiwal−
nego” (choć może pod nieco zmie−
nionym tytułem). Jego wydawanie
zarzucono w 2000 roku. Dyrekcja
AP chciałby część kart oddać mło−
dym, nie mającym szans na publika−
cje w innym miejscu, ludziom. 

Polska w Internecie
Polska.pl została przygotowana

i jest zarządzana przez Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową
(NASK) – współtwórcę polskiego In−
ternetu. To NASK w 1991 r. podłą−
czył Polskę do sieci www. Od 13 lat,
współpracując z Wydziałem Elektro−
niki i Technik Informacyjnych Poli−
techniki Warszawskiej, działa jako
jednostka badawczo−rozwojowa. Peł−
ni również funkcję „registry”, czyli
krajowego rejestru nazw interneto−
wych w domenie.pl. Z inicjatywy
NASK przy Polskiej Izbie Informaty−
ki i Telekomunikacji powstał sąd po−
lubowny, który zajmuje się mediacją
i arbitrażem w sprawach dotyczących
nazw domen internetowych. W ra−
mach NASK działa zespół reagowa−
nia na zagrożenia i incydenty w sie−
ciach komputerowych CERT Polska,
ściśle współpracujący z podobnymi
zespołami na całym świecie. 

Portal Polska.pl oraz jego angloję−
zyczna wersja – Poland.pl ma po−
magać wszystkim – Polakom, przed−
stawicielom Polonii i użytkowni−
kom z zagranicy – w dostępie do
(zweryfikowanych pod względem
merytorycznym) wiarygodnych źró−
deł wiedzy o Polsce. Ma pełnić rów−
nież społeczną funkcję edukacyjną
– wspomagać rozwój świadomości
obywatelskiej współczesnych poko−
leń Polaków, w szczególności dzieci
i młodzieży.

Propozycje dokumentów do planowanej 
elektronicznej publikacji:

1) Aleksandra wdowa po Siemowicie księciu mazowiec−
kim, płockim oraz Siemowit, Kazimierz, Trojden i Włady−
sław (książęta mazowieccy) darowują 3 włóki na przedmie−
ściu Płocka szpitalowi przy kościele Św. Trójcy w Płocku,
zastrzegając, że z włók tych klasztor dominikanów otrzyma
corocznie 40 kop zboża (1426, Kraków Biblioteka PAN) 

2) Wyrok w sprawie między Pawłem biskupem płockim a rybakami płoc−
kimi o czynsz za prawo połowu w Wiśle (1446, ADP)* 

3) Janusz książę mazowiecki potwierdza legat Racibora z Golejewa – kan−
clerza płockiego na budowę nowej łaźni w Płocku, z której dochód przezna−
czony jest na potrzeby miasta z zastrzeżeniem bezpłatnej kąpieli dla ubogich
co 2 tyg. w czwartki (1483, AGAD) 

4) Jan Olbracht król zezwala radzie m. Płocka na budowę wodociągów
(1498, AGAD) 

5) Zygmunt król uwalnia z powodu pożaru m. Płocka jego mieszkańców
na okres dziewięciu lat od opłaty wszelkich danin i ceł, z wyjątkiem ceł no−
wych i czopowego, od którego uwalnia jedynie na okres dwóch kwartałów,
oraz wydaje w tej sprawie polecenie poborcy płockiemu (1511, AGAD) 

6) Andrzej Krzycki donosi królowej Bonie o ratowaniu zamku płockiego,
którego najznamienitsza część runęła niedawno z osuwającym się wzgórzem
(1532, BN, Teki Górskiego) 

7) Zygmunt August król potwierdza mieszczanom płockim – wobec spa−
lenia się dawnego przywileju – zwolnienie od cła wodnego na Wiśle w obrę−
bie jednej mili powyżej i poniżej m. Płocka oraz zabrania powiększenia licz−
by karczem szynkujących piwa przywoźne (1556, AGAD)
* ADP – Archiwum Diecezjalne w Płocku, AGAD – Archiwum Główne Akt
Dawnych w Warszawie 
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W czasie okupacji niemieckiej
mieszkałem z rodzicami w Radziwiu
przy ul. Ogrodowej. Miałem wtedy 12
lat i doskonale pamiętam, jak w dru−
giej połowie stycznia niemieckie woj−
sko w popłochu, radziwskimi ulicami,
uciekało na zachód.

Niespodziewanie, grupa wermach−
towców z naręczami słomy wtargnęła
do naszego mieszkania na nocleg.
Uciekliśmy do piwnicy i całą noc
przesiedzieliśmy na ziemniakach. Ra−
no, skoro świt, ojciec wyprowadził nas
w popłacińskie lasy do znajomych. Po
dwóch dniach wróciliśmy na Ogrodo−
wą. Niemców już nie było.

Stanąłem w progu naszego domu
i oniemiałem; na podłodze leżała gru−
ba warstwa słomy, a w niej zagrzebani
byli śpiący ludzie. Nagle zostałem
odepchnięty i w drzwiach mieszkania
pojawiła się kobieta w mundurze
z dwiema gwiazdkami na naramienni−
kach, w polowej rogatywce z orzeł−
kiem bez korony. Głośno, energicznie
zarządziła pobudkę i wyszła.

Patrzyłem na ociężale podnoszą−
cych się ludzi w bardzo zniszczonych
wojskowych szynelach, w wykośla−
wionych butach, z których wystawały
owijacze do kolan. Naciągali rogatyw−
ki, zabierali pepesze i, ociągając się,
wychodzili na zewnątrz. W rogu poko−
ju, pochylony starszy żołnierz szarpał
leżącego jeszcze w barłogu: Wstawaj
Adaśko, pani porucznik nerwować się

będzie. Polska mowa, ale jakaś dziw−
na, śpiewna – pomyślałem. Chwilę
jeszcze marudzili, bo młody nie mógł
w słomie znaleźć karabinu.

Na dworze siarczysty mróz, jaskra−
we, drażniące oczy słońce. Ciężko
wdrapywali się na ciężarówki osłonię−
te dziurawymi plandekami. Z warczą−
cych silników wydobywały się kłęby
niebieskich spalin. Siadali na ławe−
czkach, skuleni, z czapkami naciągnię−
tymi na uszy i oczy, przyciskając do
piersi bębenkowce. Zgromadzeni wo−
kół ludzie podawali żołnierzom zawi−
niątka z jedzeniem, butelki z mlekiem.
Moja mama wcisnęła w którąś wycią−
gniętą rękę pakunek z gorącymi kar−
toflami w skórce. Wreszcie kolumna
samochodów ruszyła w Popłacińską
i dalej na zachód, do Berlina...

Po drodze musieli jeszcze sforsować
Wał Pomorski, zdobyć Kołobrzeg. Nie
było orkiestry na pożegnanie, ani kwia−
tów. Tylko łzy w oczach radziwianek.

Mieszkańcy Radziwia w długą,
mroczną noc okupacji często powta−
rzali: im słoneczko wyżej, tym Sikor−
ski bliżej. Tymczasem 21 stycznia
1945 roku do lewobrzeżnej części
miasta przyszli ze wschodu berlingow−
cy – pierwszy, frontowy rzut dywizji
kościuszkowskiej.

Często myślę, czy Adaśko ze swoim
ojcem przeżyli wojnę? Czy doszli do
Berlina? Czy wrócili do Polski?

Marian Wilk

21 stycznia to dzień wyzwolenia, oswobodzenia, a jak mówią inni zniewo−
lenia, ujarzmienia naszego miasta. Wojska sowieckie weszły do Płocka
około godz. 2 w nocy. Niemcy opuścili miasto kilka godzin wcześniej.
W budynku przy ul. Sienkiewicza paliły się jeszcze ciała 79 osób. I to są
fakty z płockiego kalendarium, od których nie uciekniemy.

61 lat temu

Na Radziwiu

Championem 26. wystawy „Mój
Płock” został Andrzej Dębski. Drugie
miejsce zdobyła H. Płuciennik, a trzecie
– ex eaquo – K. Tomiński i G. Gętka. 

Wystawę tradycyjnie otwarto
w Książnicy Płockiej. Swoje prace po−
kazało zaledwie dziewiętnastu autorów.
Być może dlatego wiceprezes Płockie−
go Towarzystwa Fotograficznego Ja−
nusz Pysiak ogłosił, iż każda z osób
obecnych na wystawie może oddać głos
tylko na jedną pracę (dotąd głosowało
się na 3). W głosowaniu brało udział 75
osób, wszystkie głosy były ważne.

Zwycięzca 26. wystawy – Andrzej
Dębski fanem fotografii jest od 20 lat.
Sam robi je od 10. Przeważnie są to ko−
lorowe pejzaże – obrazy Płocka i oko−
lic. Ma trzy aparaty: analogowego i cyf−
rowego Nicona oraz ulubionego Zenita,
którego zawsze wozi w bagażniku sa−
mochodu. W konkursie PTF startował
po raz pierwszy. Chce dalej pokazywać
swoje fotografie. Myśli o indywidual−
nych wystawach. Na co dzień pracuje
w płockim pogotowiu ratunkowym. 

Zanim wybrano championa wicepre−
zes Towarzystwa poprosił o uczczenie
chwilą ciszy pamięci zmarłego pod ko−
niec 2005 roku Zbigniewa Krydy –
wieloletniego prezesa PTF. Następnie
wręczył „Złotą odznakę” PTF Jerzemu
Wernikowi.

Podsumowując, kolejna wystawa
„Mój Płock” nie zachwyciła. Poza kil−
koma poprawnymi technicznie zdjęcia−
mi zabrakło nowego, świeżego spojrze−
nia lub ujęcia tego, mimo wszystko
dość trudnego, tematu. (rł)

Płock w obiektywie
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„W martwych dłoniach niesiemy już
tylko to, co daliśmy innym”
(przysłowie hinduskie)

Pożegnanie
− pamięci Zbigniewa Krydy

Jak dobry duszek
obdarowywał wszystkich
uśmiechem i życzliwością
dla każdego znajdował czas

Własną aktywnością
zarażał innych
ukochał Lwów i Płock
miłości do nich uczył

Był prawdziwym Artystą
każdy Jego „pstryczek”
chwytał piękno świata
na gorącym uczynku

Gdy odszedł
pozostawił puste miejsca
zawsze będzie na nich
obecny...

Ogień spopielił
Jego kości
ale nie pochłonął
zawsze młodego ducha

Proszę Anioła – Stróża
by na spotkanie z Bogiem,
powiódł Jego duszę
jak niewinne dziecko

Na niebieskich pastwiskach
na pewno spotkasz Macieszę...
Razem fotografujecie
Raj i anielskie chóry

Barbara Ciszyńska
Płock, 27.11.2005r.

Książnica Płocka im. Wł. Broniew−
skiego wzbogaciła się w ostatnich ty−
godniach aż o 27 nowych stanowisk
komputerowych, przeznaczonych dla
czytelników. Przybyło ich nie tylko
w Informatorium gmachu głównego
biblioteki, ale również w wypożyczal−
ni muzycznej przy ul. Kościuszki
i Bibliotece dla Dzieci oraz – co bar−
dzo istotne dla mieszkańców poszcze−
gólnych dzielnic Płocka – w sześciu fi−
liach bibliotecznych: przy Rembieliń−
skiego, Gierzyńskiego i Krzywouste−
go, w Radziwiu i na Podolszycach Pół−
nocnych. Trzy komputery czekają też
na uruchomienie w nowym lokalu Filii

nr 5. A wszystko to za sprawą rządo−
wego programu „IKONKA”.

Zestawy komputerowe wraz z opro−
gramowaniem, pakietem biurowym
i programem antywirusowym dostar−
czyło Ministerstwo Edukacji Narodo−
wej, a koszty ich obsługi pokryte zosta−
ną z budżetu Książnicy, czyli ze środ−
ków samorządowych. Daje to rzeszy
czytelników, zwłaszcza młodych, uczą−
cych się i studiujących, szansę na szyb−
szy i bezpłatny dostęp do potrzebnych

informacji, oferowanych za pośrednic−
twem sieci internetowej. Sprzyja też tak
pożądanemu i niezbędnemu już w dzi−
siejszej rzeczywistości budowaniu spo−
łeczeństwa informacyjnego. Jako że
głównymi użytkownikami komputerów
będą młodzi ludzie, którzy nie ukończy−
li jeszcze osiemnastego roku życia, stro−
ny internetowe, których treści są
sprzeczne z szeroko pojętymi zasadami
etycznymi, w tym szczególnie te o cha−
rakterze pornograficznym, ksenofobicz−

nym czy rasistowskim, brutalne bądź
obraźliwe, są w komputerach „IKON−
KI” zablokowane. 

Książnica Płocka od dłuższego już
czasu konsekwentnie stara się skom−
puteryzować całą sieć swoich placó−
wek i unowocześnić usługi bibliotecz−
ne tak, by zapewnić użytkownikom ła−
twy i powszechny dostęp do cennych
źródeł wiedzy i informacji, tym sa−
mym zatem wyjść naprzeciw nowym
oczekiwaniom czytelników. Ministe−
rialny program wydatnie wsparł te sta−
rania, co – jak się zdaje – docenią
wszyscy korzystający z bibliotek płoc−
czanie. El mat

Z myślą o czytelnikach…

IKONKA w bibliotekach
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Celem rankingu „Giganci Europy
Centralnej” było wyłonienie najwię−
kszych i najbardziej efektywnych
firm spośród 13 krajów Europy
Środkowo−Wschodniej. Do sukcesu
PKN ORLEN przyczyniły się m.in.
skuteczna ekspansja na rynki zagra−
niczne, liczne porozumienia strate−
giczne, wzorowa współpraca z inwe−
storami oraz polityka przejrzystości
i otwartości koncernu. PKN ORLEN
był też bezkonkurencyjny, jeśli cho−
dzi o kluczowe kryterium, na jakim
opierał się ranking – przychody fir−
my w 2004 r.

Zakup akcji czeskiego Unipetrolu
w maju 2005 r był najważniejszym posu−
nięciem strategicznym ORLENU, które
uczyniło z koncernu lidera regionalnego. 

Nie bez znaczenia na wynik ran−
kingu był też fakt, że w badaniu War−
sawScan 2005, oceniającym jakość
współpracy firm z akcjonariuszami,
analitycy wytypowali ORLEN jako
najlepszą spółkę w zakresie relacji
inwestorskich. Wskazali również naj−
bardziej cenionych prezesów spółek,
wśród których na drugim miejscu (za
Wandą Rapaczyńską – prezesem

Agora SA) znalazł się prezes PKN
ORLEN – Igor Chalupec – za kreo−
wanie strategii, rozwój firmy i komu−
nikatywność. 

Firma została także doceniona za
działania na rzecz zwiększenia bezpie−
czeństwa energetycznego kraju
w związku z planowaną przez ORLEN
rozbudową własnej działalności wydo−
bywczej. 

Ranking „Giganci Europy Central−
nej” został przygotowany wspólnie
z międzynarodową wywiadownią gos−
podarczą Dun&Bradstreet oraz grupą
dziennikarzy gospodarczych. Objął 13
krajów Europy Centralnej. 

Udział w uroczystości finałowej ran−
kingu wzięli szefowie zwycięskich firm
oraz przedstawiciele największych
przedsiębiorstw z każdego kraju. Gala
poprzedzona została konferencją podsu−
mowującą wyniki rankingu pt. „Rola
wielkich firm w transformacji Europy
Środkowo−Wschodniej. W gronie gości
specjalnych znaleźli się m.in. Leszek
Balcerowicz, Lech Wałęsa, Danuta
Hübner i Dariusz Rosati. 

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

PKN ORLEN zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu
największych firm Europy Środkowo−Wschodniej. Poza zwy−
cięstwem w klasyfikacji generalnej, został liderem w katego−
riach: „Firmy w Polsce” oraz „Chemia, ropa, gaz”. 

NA CZELE GIGANTÓW

Z trzema medalami srebrnymi i jed−
nym brązowym powrócili z Mi−
strzostw Polski juniorów (13−15 lat)
pływacy MZOS Płock. Zawody roze−
grano 20−22 stycznia w Ostrowcu
Świętokrzyskim (rocznik 1993), Puła−
wach (1992) i Raciborzu (1991). 

Wśród najmłodszych dobrze wypadł
Piotr Przyborowski, który o sekundę
przegrał brązowy medal na 100m sty−
lem dowolnym i z czasem 1.00.66 zajął
czwarte miejsce. Przyborowski płynął
także w finale A na 50 m stylem motyl−
kowym, ale tam zabrakło już więcej
i musiał zadowolić się piątą lokatą. 

14−latkowie pojechali do Puław
wprawdzie w większym gronie i liczy−
li na trochę więcej, ale konkurencja na
tym etapie wiekowym jest już bardzo
silna i w medalowych rozdaniach li−
czyli się już tylko bardzo mocni za−
wodnicy. Nie zawiodła Agata Olejni−
czak, która zdobyła srebrny medal na

dystansie 100 m st. zmiennym. Miłym
zaskoczeniem dla trenera Jurija Szy−
czkowa i dla samego zawodnika, były
dwa medale Michała Zyznowskiego.
Najpierw brąz na 400 m st. zmiennym,
a następnie srebro na 1500 m st. do−
wolnym. 

Ze srebrnym medalem powróciła
z Raciborza Adrianna Korczak, która
startowała pod okiem trenera Ostrzyc−
kiego. Ada doskonale popłynęła na 50
m st. grzbietowym (31,53 s) i choć do
złota zabrakło niewiele to i tak duży
sukces płocczanki. Blisko medalu była
siostra Adrianny Edyta – czwarta na
50 m st. dowolnym (28,24 s) – od trze−
ciej zawodniczki była gorsza zaledwie
o 0,49 s. Szkoleniowcy płockich pły−
waków ocenili ich występy na przyz−
woitym poziomie zaznaczając, że
praktycznie wszyscy popłynęli na mia−
rę swoich możliwości, niejednokrotnie
bijąc własne rekordy życiowe. P.N.

Medale pływaków

To nieprawdopodobne, ale
prawdziwe. Już za kilka dni 
(4 lutego w Morce) rozpoczną
się płockie regaty zimowe.

Brać żeglarska naszego miasta za
nic ma ostatnie, styczniowe mrozy.
Znudzona bezczynnością rwie się do
regatowej rywalizacji. – Stary sezon

dawno za nami, do nowego jeszcze da−
leko a na łajbę ciągnie – stwierdzili
chóralnie i wzięli się do roboty. – To
nie lada wyzwanie, ale my wyzwań się
nie boimy – dodaje Wojtek Kalwasiń−
ski ze Szkółki Żeglarskiej im. L. Teli−
gi, która wspólnie z klubem „Morka”
jest organizatorem I Zimowych Regat
Virtualnych w Płocku.

Organizatorzy zapewniają, że zad−
bają o zdrowie i bezpieczeństwo
wszystkich uczestników i dodają, że
to jedna z niewielu okazji, aby sta−
nąć za sterami najsłynniejszych
jachtów sportowych tj. Offshore Ra−
cer czy Melges 24. Zawody rozpocz−
ną się 4 lutego o godzinie 10 w go−
ścinnych murach KŻ „Morka” na
wirtualnym akwenie wygenerowa−
nym z pamięci komputera dzięki
niezwykle realistycznej grze „Virtu−

al Skiper 2”. Do dyspozycji zawod−
ników będzie kilka stanowisk kom−
puterowych, dla widzów zaś – duży
ekran. Wszystko odbędzie się zgod−
nie z prawidłami sztuki żeglarskiej
i przepisami regatowymi PZŻ. Zgło−
szenia, jak przystało na regaty wirtu−
alne, przyjmowane są wyłącznie
drogą elektroniczną do 2 lutego br.
Wszystkie informacje znajdziecie na
stronie http://www.klub−teliga.pl/ 

(erł) 

Zimowe żeglowanie
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W Towarzystwie Naukowym Płoc−
kim, 23 stycznia, odbyła się promocja
tomiku wierszy Krzysztofa J. Barań−
skiego pt. „Ziemie Święte”.

– Wirtuoz zielonych słów – takimi
słowami rozpoczął swoje wystąpienie
Krzysztof Bieńkowski – członek TNP,
opowiadając o twórczości autora.

Głównym przesłaniem poezji Barań−
skiego jest poszanowanie wiary w Boga
i szacunek dla drugiego człowieka. Wia−
ra, nadzieja i miłość to wartości, które są
najważniejsze w życiu człowieka. Autor
w swoich wierszach operuje swobodnie
formą i treścią. Nawet w żartobliwych
utworach ukryte są prawdy o życiu.

Tytuł tomiku nawiązuje do narodo−
wych dziejów pielgrzymstwa i mę−
czeństwa, jest próbą współczesnego
ukazania miejsc bliskich nam – Pola−
kom z XXI wieku. W pierwszej czę−
ści tomu zatytułowanej „Odwiedzi−
ny” uwagę skupiają ponadczasowe
teksty o wyjątkowej sile emocjonal−
nej, odwołujące się do bolesnych po−
żegnań i tęsknot. E.U.

Jerozolima 
– Bazylika Grobu Pańskiego

Zapomnij – wchodząc tu 
– o świecie,
Najlepiej poczyń jaki ślub...
Albowiem stoisz dziś na mecie – 
Przed tobą Chrystusowy Grób.

Ciasne i niskie pomieszczenie,
Najwyżej dla pielgrzymów dwóch,
Głęboko – ciche zamyślenie,
Świętego czasu wierny duch.

Stąd nie wychodzi się tym samym,
Tutaj z całego życia płacz –
A cóż takiego w końcu mamy,
By los zachował, ślepy gracz?

Więc pewnie żadną w tobie metą
To miejsce, w którym spoczął Pan,
Aby powiedzieć „nie” makietom,
Aby rozpaczy zrzucić stan...

Ten grób oznacza pokonanie
Śmierci, wszelkiego grzechu, zła
I każda łza, co tu zostanie, to także
Odkupienia łza.

Ziemie Święte

Krzysztof J. Barański urodził się
w Płocku, 7 stycznia 1948 roku.
Ukończył Jagiellonkę i Szkołę
Główną Planowania i Statystyki
(obecnie Szkoła Główna Handlowa)
w Warszawie. Obecnie jest pracow−
nikiem Biblioteki im. Zielińskich
Towarzystwa Naukowego Płockie−
go oraz członkiem płockiego od−
działu Związku Literatów Polskich.

Utwory K. J. Barańskiego zamiesz−
czone zostały w dwóch płockich anto−
logiach poetyckich „Płockie pejza−
że”(1994) i „Słowem malowa−
ne”(1995). W roku 1997 ukazał się to−
mik wierszy religijnych Barańskiego
„Wszystkie drogi do Emaus”, a w
1998 drugi jego tomik poetycki
„Śpiewnik osobisty”. Następny tomik
„Różaniec” wydany został w 2004, zaś
Ziemie Święte w 2005 r. przez TNP.



UWAGA!!! 
Podajemy czas odjazdu Z POCZĄTKOWYCH przystanków (pętli). Po

lewej stronie rozkładu podany jest czas jazdy do poszczególnych przy−
stanków. Minuty te należy DODAĆ(!) do godziny umieszczonej w rozkła−
dzie. Podane czasy przejazdu są minutami orientacyjnymi. Mogą się one
różnić od rzeczywistych, w zależności od natężenia ruchu na ulicach. 

Przykład: autobus linii numer 22 z przystanku przy ul. Medyczna−pętla od−
jeżdża o godzinie 7.30 (to podajemy). Jeżeli chcemy wsiąść na przystanku
Bielska−Kobylińskiego, to do tego czasu należy doliczyć czas przejazdu (z
Medycznej do Bielskiej, podany z lewej strony), czyli 14 minut i wtedy wie−
my, że autobus wyjeżdżający z Medycznej o 7.30 na interesującym nas przy−
stanku będzie o godzinie 7.44. 

*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY
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dokończenie ze str. 1
Obie marmurowe płyty bada dr Ro−

bert Kunkiel z Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej, który nie
wyklucza, że również z tej drugiej uda
mu się coś odczytać. Kunkiel zajmie
się także ukrytymi murami i podwój−
nym sklepieniem kościoła, gdzie za−
chowały się fragmenty kazimierzow−
skich murów i gotyckich okien.

Dla zwiedzających?

Czy krypty, korytarz między murami
oraz kościelne poddasze zostaną udo−
stępnione zwiedzającym? Ewie Jasz−
czak – konserwatorowi zabytków
w Płocku pomysł się podoba, jednak od−
syła z tym pytaniem do płockiej Kurii.
Ks. Stefan Cegłowski dyrektor Wydzia−
łu Budownictwa i Sztuki Sakralnej Ku−
rii Diecezjalnej Płockiej mówi, że w tej
sprawie jest ostrożnym optymistą. Na
pewno nie uda się to przed planowany−
mi obchodami 650−lecia fary. Nie tylko
ze względu na brak środków finanso−
wych. – W tej sprawie pośpiech byłby
niewskazany. Potrzebne są dodatkowe
i systematyczne prace archeologiczne

oraz badania sklepienia krypty i
kościoła pod względem bezpieczeństwa.
Do prac trzeba podejść kompleksowo i
najpierw przygotować opracowanie i
kosztorys, które pomogą określić zakres
zadań – dodaje ks. Stefan Cegłowski,
który uważa że do kwestii powinno się
wrócić we wrześniu, kiedy będzie bliżej
znany sposób finansowania prac. – Nie−
wątpliwie byłaby to duża atrakcja dla
turystów. Podobnie myśli proboszcz,
który uważa, że przy wspólnym wysiłku
kościoła, sponsorów, miasta i konser−
watora zabytków jest to możliwe. – Py−
tanie: czy jesteśmy zdolni do takich wyz−
wań? – dodaje ks. Janusz Cegłowski. 

Szansą na finansowanie mogłyby być
środki z Samorządu Województwa Ma−
zowieckiego, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz z UE.

Ks. Janusz Cegłowski ma już nawet
pomysł na aranżację podziemnych
krypt. – Mogłyby tu powstać kaplice
świętych związanych z Płockiem – tłu−
maczy. Chodzi m.in. o św. Andrzeja
Bobolę, św. Faustynę i płockich bisku−
pów, którzy zginęli śmiercią męczeń−
ską. (rł)

Co kryje królewska świątynia?

Historia fary
Kościół wzniesiony przez

biskupa Klemensa (1337 –
1357) uważany był dawniej za
najstarszą, bo datowaną prze−
kazem historycznym, gotycką
budowlę w mieście. Miał 12
filarów podtrzymujących skle−
pienie, znaczne rozmiary,
cztery kaplice boczne i 20 oł−
tarzy. Wejście było od strony
Wisły z nieistniejącej już ul.
Nadwiślańskiej. Użyte w wi−
zytacji kanonicznej (1678)
określenie kościoła, jako
„prawdziwie królewskiego”,
tworzy wizję tej niewątpliwie
wspaniałej świątyni.

Po renesansowej przebudo−
wie w 1540 r. wielki pożar
w roku 1545, w czasie którego spłonęły wszystkie domy przy ulicach: Do−
brzyńskiej, Piekarskiej i Nadwiślańskiej, zniszczył kościół tak poważnie, że
po ponownej restauracji i następnych remontach zachowały się już tylko re−
likty architektoniczne budowli, które nie pozwalają na dokładniejsze odtwo−
rzenie wyglądu z okresu gotyku.

Kościół miał cztery wejścia. Główne, prowadzące od strony Wisły, na skutek
zawalenia się tej części budowli, spowodowane osuwiskami skarpy wiślanej, zo−
stało zamurowane. Kościół miał najprawdopodobniej jedną, wolno stojącą wie−
żę wzniesioną w miejscu, gdzie stoi obecnie dzwonnica. W czasie ponownego
pożaru w r. 1616, ogień zniszczył ul. Sukienniczą i wnętrze wieży kościoła. 

W XVI w. przebudową kościoła kierował m.in. Jan Baptysta Wenecjanin.
Wiek siedemnasty to czas upadku fary – ciągłe osuwanie się skarpy, wojny
i pożary. Swój obecny kształt kościół uzyskuje podczas gruntownej przebudo−
wy w latach 1740 – 75. Zostają usunięte wszystkie boczne kaplice, ołtarz
główny przeniesiony zostaje od strony Wisły, a dawne prezbiterium zaczy−
na pełnić rolę wejścia. (Źródło: K. Askanas, Sztuka Płocka, TNP 1991)

Nowy ołtarz, posadzka i stalle – po remoncie dzwonnicy czas na przebudowę
prezbiterium. Dzięki niej będzie bardziej funkcjonalne. – Chcemy ujednolicić styl,
gdyż elementy w prezbiterium często są przypadkowe – mówi proboszcz. Detale
i gzymsy będą nawiązywać do historycznego wnętrza. Punktem odniesienia bę−
dzie ołtarz główny przeniesiony z opactwa benedyktyńskiego w XVIII wieku

Wyróżnienia te przyznawane są raz
w roku i wręczane podczas Dni Histo−
rii Płocka. 

Nagroda może być honorowa (np.
statuetka, medal, dyplom itp.) lub
pieniężna oraz indywidualna lub
zbiorowa. Nagrody indywidualne
przyznawane są wybitnym działa−
czom i animatorom kultury, twórcom
sztuki, autorom nowatorskich progra−
mów rozwoju kultury, animatorom
edukacji artystycznej. Nagrody zbio−
rowe przyznawane są instytucjom,
placówkom, stowarzyszeniom propa−
gującym upowszechnianie kultury
w mieście oraz zespołom i grupom
artystycznym.

Za co można otrzymać taką nagro−
dę? Przede wszystkim za: wydarzenie
kulturalne roku, artystyczną działal−
ność indywidualną, aktywność kultu−
ralną promującą miasto w kraju i za
granicą, długoletnią społeczną działal−
ność w sferze kultury i sztuki, przed−
sięwzięcia w zakresie edukacji arty−
stycznej dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Płocka może
przyznać nagrodę z inicjatywy włas−
nej lub na wniosek: instytucji i placó−
wek kultury, związków lub stowarzy−
szeń kultury oraz organizacji spo−
łecznych, środowisk twórczych lub
grup osób z danego środowiska twór−
czego.

Wniosek o przyznanie nagrody po−
winien zawierać: dane osobowe kan−
dydata (kandydatów) do nagrody lub
nazwę podmiotu i jego adres, infor−
macje dotyczące całokształtu dotych−
czasowej działalności lub informacje
o osiągnięciu, za które nagroda ma
być przyznana, uzasadnienie wnio−
sku, pisemną zgodę kandydata na
przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski wraz z uzasadnieniem na−
leży składać do 30 kwietnia br. Roz−
patruje je i opiniuje zespół powołany
przez Prezydenta. Listę nagród za−
twierdza Prezydent Miasta Płocka.

Nagroda za całokształt działalności
może być przyznana tej samej osobie
lub grupie osób tylko jeden raz. (j)

Można już zgłaszać kandydatów do dorocznych nagród
Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i och−
rony dóbr kultury

Nagrody 
Prezydenta

„Piłkarstwo płockie w latach 1912 –
2005” Zbigniewa Pawłowskiego to
najnowsza publikacja poświęcona hi−
storii futbolu w naszym mieście, wyda−
na z okazji 80−lecia zorganizowanego
piłkarstwa nożnego w Polsce. Licząca
ponad trzysta stron książka jest efek−
tem wieloletnich poszukiwań i sta−
rań autora znanego już wcześ−
niej z podobnych
publikacji m.in.
„Płocka Piłka
Nożna w latach
1912 – 1995”
i „Historia sta−
dionu miejskie−
go w Płocku”.
Książka ma
charakter mono−
graficzny. Po
części poświę−
conej korzeniom
ruchu sportowe−
go w naszym
mieście – począ−
wszy od nestora
– Płockiego To−
warzystwa Wio−
ślarskiego poprzez Płockie Towarzy−
stwo Kolarskie, Towarzystwo Gimna−
styczne „Sokół” – Pawłowski opisuje
po kolei rozwój i losy piłkarstwa
w okresie międzywojennym, podczas
okupacji i po wojnie – powolną drogę
od amatorskiego sportu młodzieży
gimnazjalnej do stworzenia zawodo−
wego klubu. 

Obok archiwalnych i współczesnych
zdjęć drużyn, plakiet, sztandarów i kopii
dokumentów znajdziemy tu również
szereg cytatów z prasy, relacji z rozgry−
wek miejskich i regionalnych. W tekst
wplecione zostały również fotografie

i biogramy płockich sportow−
ców i działaczy. Jeden z roz−
działów opisuje przedwojen−
ną historię sportowych klu−
bów żydowskich w Płoc−
ku. Kolejne autor poświę−
ca m.in. historii KS
STAL, KS Masovia,
KS Żeglarz i ZKS
Stoczniowiec. Mamy
też historię stadionu
miejskiego i zapis
ewolucji KS Elek−
tryczność ku Wi−
śle SSA.

Zbigniew Pa−
włowski (ur.
w 1959 r.) jest

nauczycielem
wychowania fi−

zycznego, trenerem piłki nożnej. Od
początku lat 80. pracował m.in. w ZKS
Stoczniowiec, KS Tęcza 34 Płońsk, LKS
Błękitni Raciąż. Jest stałym współpra−
cownikiem Płockiego Szkolnego Związ−
ku Sportowego, działaczem sportowym
i badaczem historii piłki nożnej.

„Piłkarstwo Płockie ” wydała i opra−
cowała edytorsko Książnica Płocka
przy wsparciu finansowym Urzędu
Miasta. (rł)

Miejska historia futbolu



16 Sygnały Płockie

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

Koncerty karnawałowe w wykona−
niu Płockiej Orkiestry Symfonicznej
cieszą się niesłabnącą popularnością.
Tegoroczna Gala odnotowała chyba
rekord frekwencji. Aby zmieścić
wszystkich chętnych trzeba było do−
stawić krzesła, co w naszym mieście
zdarza się, niestety, dość rzadko. Kon−
cert, od pierwszych anonsów wzbu−
dzał niekłamany zachwyt meloma−
nów. Zgrabnie dobrany repertuar
skonstruowano w myśl zasady „lubi−
my to, co znamy” – i rzeczywiście,
wśród wykonywanych tematów nie
znalazł się chyba ani jeden, który nie
byłby przebojem. Słuchacze bardzo
żywo reagowali na znajome melodie
pochodzące z oper, operetek i musica−
li, a nawet, zachęcani przez Tadeusza
Wicherka – mistrza ceremonii i dyry−
genta w jednej osobie, próbowali swo−
ich sił wokalnych. Maestro Wicherek

starał się na−

wiązać bardzo bliski kontakt z pub−
licznością. Pomysłem na to miały być
snute przez niego opowieści (często
w formie anegdot) związane z każdym
prezentowanym utworem. Niestety,
nie zawsze konferansjerowi udało się
utrzymać tempo koncertu i jego dra−
maturgię. Niektóre gawędy okazały się
zbyt długie i monotonne.

Ku mojemu zaskoczeniu występ
otworzyła uwertura do charpentierow−
skiego „Te Deum” – kompozycji reli−
gijnej, która w tym zestawie pasowała,
jak kwiatek do kożucha. Na domiar złe−
go, nie zagrano jej „po Bożemu”, tzn.
w myśl barokowych standardów. Dyry−
gent zaproponował interpretację á la
San Remo. Dobrze, że utwór nie jest
zbyt długi, a sala koncertowa ma zało−
żoną instalację przeciwburzową, bo
w przeciwnym wypadku nie obeszłoby
się bez gromu z jasnego nieba. Druga
poważna wpadka, to aria Królowej No−
cy z „Czarodziejskiego fletu” W.A.
Mozarta, fatalnie wykonana przez mło−
dziutką, ale żywiołową Magdalenę
Kunce (na zdjęciu). Być może sprawiła
to trema, a być może niedostatki war−
sztatowe, ale to, co usłyszeliśmy można
jedynie zbyć wielkodusznym milcze−
niem. Z satysfakcja odnotowuję, że dal−
szy przebieg jej recitalu zatarł nieprzy−
jemne wrażenie z pierwszych minut.
Nieszczęsna aria okazała się jedynie
wypadkiem przy pracy, a pozostałe
pieśni pozwoliły zrehabilitować się
młodziutkiej śpiewaczce oraz pokazać
spory potencjał tkwiący w jej młodym
talencie. Pozostali soliści – Jolanta Kre−
mer, Agnieszka Adamczak i Maksymi−
lian Bielecki – mogli się podobać. Z tej
trójki najlepiej wypadły obie panie,
dysponujące ciepłą barwą głosu

i kulturą wokalną.
Ważną część koncertu stanowi−

ły także kompozycje instrumen−
talne. Największe wrażenie zrobi−

ły na mnie wiązanki znanych me−
lodii pochodzące z musicali „Upiór
w operze” (nazywany uporczywie
przez dyrygenta „Duchem w ope−
rze”), „Evita” i „Chicago”. Płocka
Orkiestra Symfoniczna dobrze wy−
wiązała się z niełatwych zadań,
zmagając się z pozornie prostymi
partyturami. Szkoda tylko, że dyry−
gent nie zdążył wypracować wię−
kszej potoczystości wykonania,
której najbardziej zabrakło w laty−
noamerykańskiej „Evicie”. Dość
precyzyjnie wykonano natomiast
zestaw melodii z „Chicago”, ale
zarówno w tej kompozycji, jak
i w „Upiorze” smyczki (szczegól−
nie skrzypce) zostały wprost
zmiecione ze sceny przez nazbyt
potężnie brzmiącą blachę.

Gala Karnawałowa była zapo−
wiedzią kolejnych trzech koncer−
tów. Miejmy nadzieję, że równie
udanych pod względem frek−
wencji i jeszcze bardziej boga−
tych w artystyczne przeżycia.

Robert Majewski

Gala karnawałowa Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Pełna sala
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Rękopis doktora Ralfa, na który po−
wołuje się Wolter, to historia miłości
naiwnego chłopca i czułej baronówny
Kunegundy. Zgodnie z oświeceniowy−
mi kanonami (nauczaj bawiąc) losy
bohaterów „Kandyda” stanowią jedy−
nie pretekst do rozważań filozoficz−
nych „o tym najlepszym ze światów”.
Nie oznacza to, że niewielkie dzieło
siedemnastowiecznego filozofa wieje
nudą. Wręcz przeciwnie, od zawiłych
perypetii naiwnego młodzieńca i jego
przyjaciół może się zakręcić w głowie.

Przebieramy się na scenie 

Dzięki adaptacji Macieja Wojtyszki
ta powiastka filozoficzna, wzbogacona
satyrycznymi piosenkami, z powodze−
niem grana jest na polskich scenach.
Wojtyszko pozostaje tu wierny wypo−
wiedzianym niegdyś słowom, że „rze−
czywistość jest najbardziej fascynują−
ca w swoich paradoksach, zderzeniach
i dwuznacznościach”.

Wierny takiej interpretacji wolte−
rowskiej powiastki chce być również
Jacek Andrucki. 

– To jest teatr „ubogi w znaczeniu”
– bez strojów z epoki, skomplikowa−
nych dekoracji – tłumaczy reżyser. –
Kiedy na scenie pojawi się paryski ko−
misarz wystarczy, że założy „kepi”.
Z kolei jak mamy do czynienia z luda−
mi afrykańskimi to dziewczyny prze−
wiązują się chustami. My nawet prze−
bieramy się na scenie. To świadomy
zabieg, który będzie wymagał dużego
wysiłku od aktorów, ale pozwoli na
dynamiczne zwroty akcji. Aktorzy nie
tylko będą wcielać się w postacie bo−
haterów, ale również stanowić elemen−
ty dekoracji – sofę, maszt, rufę czy
stół. Jakby tego było mało będzie ta−
niec, śpiew i akompaniament na żywo.

Na scenie, przy pianinie zasiądzie Ed−
ward Bogdan (odpowiedzialny rów−
nież za przygotowanie wokalne). 

Konkret zabija poezję

Płocki „Kandyd” będzie nowo−
czesną commedią dell’arte, ale jak
podkreśla Andrucki bliższą uro−
czym aluzjom „Kabaretu Stra−
szych Panów”, niż estradowej
dosłowności. – Wszystko co w te−
atrze jest konkretem zabija jego
poezję, do której jest stworzony
– wyjaśnia. – To jest opowiast−
ka, jak zwykle u Woltera, szalo−
na i zjadliwa. Autor mówi nam,
że wszyscy jesteśmy obłudni, lu−
bimy świnstewka i nie powinniś−
my się wstydzić zwierzątka, które
w nas siedzi, a to co o sobie opowiada−
my jest naszym dążeniem do ideału, do
którego dorastamy lub nie. Delikatne
aluzje do współczesności przyprawio−
ne żartem sytuacyjnym „wymieszane
energicznym ruchem scenicznym” – to
najnowszy przepis serwowany przez
Jacka Andruckiego na płockiej scenie. 

Zobaczyć na niej możemy m.in. Ma−
riusza Pogonowskiego (Barona), Han−
nę Zientarę (Baronową), Piotra Bałę
(brat Kunegundy, dowódca Bułgarów,
Don Issachar), Katarzynę A. Małolep−
szą (Kunegundę), Szymona Cempurę
(Kandyda), Pawła Gładysia (Jakuba)
i Bogumiała Karbowskiego (Kakam−
bo). Autorem scenografii jest Bogu−
sław Cichocki, choreografii – Przemy−
sław Śliwa, muzyki – Jerzy Derfel.

Trzecia premiera sezonu pokazana
została 28 stycznia. Następne spekta−
kle zaplanowano na 1, 2, 3 i 6 lutego,
na godz. 11 w sali koncertowej Płoc−
kiej Szkoły Muzycznej.

Radosław Łabarzewski

Premiera w Teatrze Dramatycznym
– Chcę żeby nasi widzowie dobrze się roześmiali, a nie ryczeli ze śmiechu
– mówi o swoim najnowszym przedstawieniu reżyser Jacek Andrucki

Kandyd
dell’arte
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– Filateliści interesują się nie tylko
znaczkami – mówił na otwarciu wysta−
wy w Towarzystwie Naukowym Płoc−
kim (17 stycznia) jeden z jej autorów
Zdzisław Bitner. – Kolekcjonujemy
wszystko, co wchodzi w zakres działa−
nia poczty i przy pomocy tych zbiorów
chcemy coś opowiedzieć. Część tej wy−
stawy opowiada o naszym mieście, od
początków jego istnienia.

Pocztę w Płocku zorganizowali oko−
ło 1800 roku Prusacy, początkowo na
swoje potrzeby. Listy wysyłano za op−
łatą (w zależności od wielkości) ale
bez znaczków, bo te wprowadzili do−
piero w 1840 roku Brytyjczycy. 18 lat
później pierwszy znaczek pocztowy
wydała Rosja, a w 1860 roku zaczęto
wydawać znaczki Królestwa Polskie−
go z dwugłowym carskim orłem. 

Na wystawie są listy z wcześniejsze−
go okresu (bez znaczków), zamknięte
lakową pieczęcią i list z dopiskiem,
aby dostarczyć go jak najszybciej, czy−
li prekursor dzisiejszej przesyłki ek−
spresowej. Jest kartka pocztowa z cza−
sów I wojny światowej pisana przez
ucznia do Adama Grabowskiego ów−

czesnego dyrektora Jagiellonki, listy
z obozów koncentracyjnych w Ora−
nienburgu, Buchenwaldzie i od jeń−
ców ze stallagów. Na znaczkach ma−
my pokaźną część pocztu władców
polskich z Mieszkiem I i Bolesławem
Chrobrym na czele.

Drugą część wystawy, rozmieszczo−
nej w 4 gablotach, zajmuje tematyka
petrochemiczna, zawarta na zna−
czkach, okolicznościowych stemplach
pocztowych, datownikach, kopertach
pierwszego dnia obiegu. Jej autor –
Aleksander Pluszcz podzielił swe
zbiory tematycznie: od zaczątków
przemysłu naftowego (Ignacy Łuka−
siewicz, Gorlice), poprzez urządzenia
do transportu i przerobu ropy po pro−
dukty finalne, otrzymywane z tego su−
rowca. Jest unikalny znaczek poczty
USA z dwiema wieżami wiertniczymi,
uwiecznione w ten sposób radzieckie
rurociągi, wielkie zbiorniki i tankowce
na znaczkach koreańskich, irackich,
a nawet z wysp Bahama.

Z tą interesującą wystawą można za−
poznać się w siedzibie TNP do 17 lu−
tego br. E.J.

Wystawa filatelistyczna w TNP

Miasto i Petrochemia

O swoich zbiorach opowiadał Aleksander Pluszcz
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Nigdy nie potrafiłem usiedzieć na
miejscu, zawsze gdzieś mnie ciągnę−
ło; góry, las, potem mając naście lat
przyszły zwariowane pomysły szuka−
nia diamentów i złota na Pogórzu Ka−
czawskim. Gdzieś tam po drodze
Szwecja, Norwegia, tajemniczy i z
pozoru niedostępny Spitsbergen.
Z czasem zainteresowania przeniosły
się na kraje ciekawych ludzi i kultur:
Ukraina, Rumunia, w końcu Turcja
i Iran. Te ostatnie tak podobne, a jed−
nocześnie tak odmienne. Podróże
– jak się da i czym się da: autobus,
pociąg, autostop, podróż z przemytni−
kami czy jedzenie i spanie byle jak
i byle gdzie, np. gdzieś na dachu w to−
warzystwie rdzennych Turków. To
krótki opis tego, co najbardziej pocią−
ga mnie w samym podróżowaniu.
W wyjazdach na pewno pomaga pra−
ca nauczyciela, która daje przewagę

swobodniejszego zaplanowania wol−
nego czasu, choć już w głowie rodzą
się pomysły dłuższych niż 2 miesiące
podróży. Co na to powie dyrektor? –
czas pokaże.

Czemu akurat Iran? Pytanie to zada−
wało mi wielu moich znajomych
i przyjaciół i – pomimo moich wyjaś−
nień – koniec był podobny: (...) musisz
być chyba szalony, żeby się tam
pchać. Nie zrozumie nikt chyba feno−
menu tego kraju kto nie poczuje jego
klimatu, nie pozna ludzi tam żyjących,
ich kultury, tego specyficznego stylu
odmiennego od innych części świata.
Warto było zobaczyć te wszystkie cu−
downe miejsca z których słynie kraj,
Persją zwany kiedyś, a dziś jako Iran.
Wspaniałe klimatyczne bazary, te
wielkie jak w Tabriz czy w Siraz, prze−
pełnione oddechem sprzed 2500 lat ru−
iny Persopolis, magia meczetów, kolo−
rowych, mieniących się tanimi świeci−
dełkami, aż po niesamowite Stare Mia−
sto w Yazd, to tylko malutki wycinek
tego, co oferuje Iran. Kraj ludzi zupeł−
nie innych niż mogłoby się wydawać
z relacji telewizyjnych. Wszyscy, któ−
rych spotkałem na swojej drodze byli
przyjaźni, mili, chcieli pokazać mi
swój kraj od jak najlepszej strony. Tak
też sobie przyjąłem na początku po−
dróży, że głównym celem będzie chęć
poznania ludzi ich zwyczajów, kultu−
ry, tego co myślą i czują, jak bardzo
odmienni są od ich wizerunku kształ−
towanego tysiące kilometrów od ich
domów. Krzysztof Walecki

Klub Podróży im. Tony’ego Halika zaprasza 6 lutego do Do−
mu Darmstadt na kolejną wyprawę – tym razem do Iranu. Po−
czątek o godz. 18.

Perskie klimaty

W Domu Darmstadt, 16 stycznia
odbyło się kolejne spotkanie w ramach
Klubu „Podróże” im. Tony’ ego Hali−
ka. Slajdy z Peru zaprezentowała Mar−
tyna Kloska.

– Peru przyjęło mnie z otwartymi ra−
mionami i odkryło przed mną wiele
swoich sekretów – opowiadała, ko−
mentując poszczególne zdjęcia.

Obok słynnych miejsc jak Machu
Picchu zobaczyć można było nieco
mniej znane Peru. Zdjęcia przedsta−
wiały pustynne wybrzeże, doliny usła−
ne głazami z przeróżnymi rysunkami
niewiadomego pochodzenia, region
Sierra z malowniczymi górami oraz
pasącymi się lamami.

Ponadto ciekawość wzbudziły groty
z malowidłami zwierząt, ciąg jezior,
kaskad, oczek wodnych, spływające
wodospady, górskie dżungle z egzo−
tyczną roślinnością.W drugiej części
pokazu przenieśliśmy się do miasta – Ku−
sko, gdzie charakterystyczną budowlą

jest katedra na głównym placu oraz ko−
ściół jezuitów. Centrum Kusko to zabu−
dowa kolonialna z wiejskimi chałupkami
(mieszanka pozostałości inkaskiej z kul−
turą hiszpańską).

Wokół miasta rozciągają się rolni−
cze tarasy, świątynie oraz rzeźbione
bloki skalne. Ludność Peru zajmuje się
m.in. uprawą ziemniaków, hodowlą
lam, tkactwem.

Sponsorem pokazu slajdów było
Biuro Podróży „Panorama Tour”.

Następne spotkanie przewidziane jest
6 lutego o godz. 18. 00. Tym razem uda−
my się w podróż do Iranu. E.U.

Wyprawa do Peru
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Mocno osłabiona kontuzjami i wystę−
pami w kadrze swoich najlepszych za−
wodników, Wisła Płock zajęła II miejsce
w turnieju piłkarzy ręcznych rozgrywa−
nym o Puchar Wójta Gminy Łąck. Płoc−
czanie ulegli w finale wicemistrzowi
Polski – ekipie Zagłębia Lubin 34:35
(18:12). Droga do finału nie była jednak
łatwa, ponieważ ze składu oprócz kadro−
wiczów (Damian Wleklak, Marcin Wi−
chary i Adam Wiśniewski) i graczy kon−
tuzjowanych (Andrzej Marszałek, Adam
Twardo, Bartosz Świerad, Rafał Kuptel)
wypadli jeszcze Michał Zołoteńko (kon−
tuzja stopy) i Łukasz Szczucki, który tuż
przed finałowym spotkaniem odczuwał
bóle kostki i trener Krzysztof Kisiel zde−
cydował, że nie warto ryzykować po−
ważniejszej kontuzji. 

Samo spotkanie, choć do przerwy
układało się po myśli nafciarzy, to i tak
było spektaklem jednego aktora. Był
nim Paweł Piętak, który zdobył 13 bra−
mek dla Zagłębia i uzyskał tytuł króla
strzelców turnieju. Z bardzo dobrej stro−
ny w łąckiej hali zaprezentowała się Wi−
sła −Azoty Puławy, zajmując III miejsce
i według wielu znawców prezentuje wy−
soki poziom, dzięki pracy szkoleniowej
Edwarda Kozińskiego, który odnosił
wiele sukcesów w płockim klubie za−
równo w grupach młodzieżowych jak i z
pierwszym zespołem Wisły Płock. Zda−
niem trenera nafciarzy Krzysztofa Kisie−
la, turniej mimo braku kilku postawo−
wych zawodników pozwolił na spraw−
dzenie nowych wariantów gry w róż−
nych ustawieniach i, mimo jednobram−
kowej porażki w finale, ze względów
szkoleniowych był bardzo przydatny
przed zbliżającymi się rozgrywkami li−
gowymi. P.N.

Kontuzje na dwójkę 
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PÓłFINAłY 
Zagłębie Lubin – Wisła Puławy 36:29 (24:14)
Wisła Płock – MMTS Kwidzyn 36:32 (17:18)
Wisła: Konczewski, Góral – Kwiatkowski, Niedzielski 6, Ilin 1, Titov 5, Szyczkow 3, 
Witkowski 6, Matysik 1, Paluch 2, Wuszter 6, Szczucki 6;
MMTS: Wolański, Gawlik – Cielątkowski, Henis, Kawczyński 5, Mroczkowski 4, 
Frelek, Boneczko 6, Markuszewski 3, Cieślak, Janusiewicz 4, Wardziński 7, 
Janiszewski 2, Czertowicz 1.

MECZ O V MIEJSCE 
Piotrkowianin Kiper Piotrków Tryb. – AZS AWFiS Gdańsk 31:23 (18:13)

MECZ O III MIEJSCE 
MMTS Kwidzyn – Wisła Puławy 31:32 (15:19)

FINAł 
Wisła Płock – Zagłębie Lubin 34:35 (18:12)
Wisła: Góral, Konczewski – Kwiatkowski, Niedzielski 4, Ilin 3, Szyczkow 4, 
Witkowski 4, Matysik 5, Paluch 4, Wuszter 5, Titov 5.
Zagłębie: Świrkula, Zaprutko – Orzłowski 3, Steczek 1, Jasiński 6, Kubisztal 5, 
Babicz 1, Piętak 13, Gluza, Pajda, Tomczak 6.

Wspinka 2006
12 stycznia 2006 r. w hali Miejskie−

go Zespołu Obiektów Sportowych
przy ul. Korczaka odbyły się zawody
sportowe ”Wspinka 2006” z wykorzy−
staniem ściany wspinaczkowej. Orga−
nizatorem była Komenda Miejska Po−
licji, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej oraz Miejski Zespół
Obiektów Sportowych. 

Impreza adresowana była do mło−
dzieży szkół gimnazjalnych z terenu
miasta i powiatu płockiego, które do
rywalizacji wystawiły 4−osobowe dru−
żyny. Łącznie do zawodów zgłoszo−
nych zostało 13 szkół. Asekuracje
wspinających zapewnili członkowie
płockiego klubu wysokogórskiego.

Zawody miały charakter profilaktycz−
ny, ich celem było promowanie tej dy−
scypliny sportu, a także zdrowego stylu
życia bez używek. Dla najlepszych
ufundowane zostały puchary i upominki
od komendantów policji i straży pożar−
nej oraz dyrektora MZOS. Drużynowo
najlepsi okazali się uczniowie z Gimna−
zjum nr 2. Na podium stanęli poza nimi
gimnazjaliści z płockiej „czwórki” i ucz−
niowie z Bielska. W kategorii dziewcząt
I miejsce zdobyła Alicja Bogaczyńska,
reprezentująca Gimnazjum nr 4. Wy−
przedziła Olgę Nowogórską i Ewelinę
Kamińską z Gimnazjum nr 10 oraz Mar−
tynę Makowską z Gimnazjum z Bielska.
Wśród chłopców najlepszy okazał się
Paweł Różański z Gimnazjum nr 8. Na
kolejnych miejscach znaleźli się Piotr
Piotrkowski i Maciej Głowacki z Gim−
nazjum nr 2 oraz Daniel Mitura z Gim−
nazjum nr 4. M.G.

Capoeira 
w gimnazjum

UKS Grupo Magia Capoeira Unikar
organizuje od 10 do 12 lutego ogól−
nopolskie warsztaty sztuk walki Ca−
poeira, które odbędą się w Gimna−
zjum Nr 8 ul. Generała Kutrzeby 2
(sala gimnastyczna). Warsztaty pro−
wadzić będą: profesor Sem Memoria
i Formado Maximo z Polski oraz
Estagiaro Secao z Brazylii.

Plan ćwiczeń przedstawia się w na−
stępująco:

Piątek – od godz. 18 do 21 otwar−
cie warsztatów i trening

Sobota – od godz. 10 do 13 trening
– między godz. 13 a 15 (pokazy in−

nych sztuk walki)
– od godz. 15 do 18 bezpłatny tre−

ning dla mieszkańców Płocka.
Niedziela – od godz. 11 do 14 – tre−

ning i zakończenie warsztatów
Chęć uczestnictwa w warsztatach

można zgłaszać pod nr tel. 691− 178 –
123 lub e – mail: jerzyobreb−
ski@go2.pl oraz tel. 502 – 411 – 148,
e – mail: tomo2001@go2.pl.

Koszt warsztatów: 40 zł.
*Capoeira – jest sztuką walki, grą

i tańcem. Stworzona w XVIII i XIX
wieku przez brazylijskich niewolni−
ków, stała się dla nich sposobem na
manifestację odrębności kulturowej.
Wywodzi się z rytualnych tańców ple−
mion afrykańskich Opr. E.U. 

Uwaga: Składanie kuponów upływa 17 lutego. Wyniki plebiscytu ogłoszone będą podczas balu 25 lutego
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Uczestnicy konkursu w oczekiwaniu na werdykt jury

Filia Biblioteczna Nr 1 uroczyście
podsumowała konkurs historyczno−
literacki „Radziwie, jakiego nie zna−
my”, ogłoszony w kwietniu ub.r.
w ramach programu edukacyjnego
Książnicy Płockiej „W krainie litera−
tury i historii”. 

Konkurs adresowany był do ucz−
niów szkół podstawowych i gimna−
zjów. Zadaniem uczestników było
odtworzenie wycinka historii Radzi−
wia od czasów najdawniejszych do
roku 1985, na podstawie źródeł nieo−
ficjalnych (ustne przekazy, listy,
wspomnienia, pamiętniki, zdjęcia,
dokumenty z domowego archiwum)
i zaprezentowaniu go w ciekawej for−
mie literackiej lub dziennikarskiej
(opowiadanie, wywiad, reportaż,
sprawozdanie, list, kartka z kroniki
lub pamiętnika, opis, scenka rodzajo−
wa itp.).

Na konkurs wpłynęło 17 prac indy−
widualnych i zbiorowych od uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Gim−
nazjum Nr 3 w Radziwiu.

Podczas uroczystości wręczenia
nagród (na którą stawili się uczestni−
cy – często z rodzicami i dziadkami)
konkursowych dokonań gratulowali:
Maria Zalewska Mikulska – kierow−
nik działu oświatowo−edukacyjnego
Książnicy Płockiej oraz Bogusław
Osiecki – prezes Towarzystwa Mi−
łośników Radziwia, który obdarował
wszystkich uczestników upominka−
mi.

Komisja konkursowa odczytała pro−
tokół jury, po czym wręczono nagrody
oraz wyróżnienia w dwóch katego−
riach: 

I kategoria: 
drzewo genealogiczne

I miejsce – Patrycja Kalinowska –
Szkoła Podstawowa Nr 5

II miejsce – Kamil Tyński – Szkoła
Podstawowa Nr 5

III miejsce – Marta Lewicka i Wik−
toria Śniegowska – Szkoła Podstawo−
wa Nr 5

II kategoria: 
praca literacko−dziennikarska

Przyznano 2 nagrody główne: Nata−
lii Kołodziejskiej i Dominikowi Sarza−
le ze Szkoły Podstawowej Nr 5.

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra
Łakoma – Szkoła Podstawowa Nr 5,
Dawid Krac, Damian Kajdas, Ilona
Rutkowska, Magdalena Niedbała, Ka−
tarzyna Tomasik i Martyna Rakowska
– wszyscy z Gimnazjum Nr 3.

Wszystkie prace uczestników kon−
kursu znalazły się na wystawie pokon−
kursowej, którą można oglądać w Filii
Bibliotecznej Nr 1 przy ul. Zielonej 40
(w godzinach pracy biblioteki) do
końca lutego br.

Jolanta Kajdas
(kierownik Filii Bibliotecznej Nr 1)

Radziwie,
jakiego nie znamy

Wiktoria Śniegowska przeszukała do−
kładnie wszystkie stare, rodzinne albumy

Około 150 dzieci z osiedla „Wyszo−
grodzka” bawiło się na choinkowej
imprezie w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 12 im. Miry Zimiń−
skiej−Sygietyńskiej. Zabawę zorgani−
zowała Rada Mieszkańców Osiedla,
pomogła szkoła oraz Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki, który przeprowadził
wśród uczestników konkurs plastycz−
ny pn. „Płock zimą”. Wzięło w nim
udział 50 dzieci z których trójka: jede−
nastoletni – Michał, Kinga i Dawid
otrzymali nagrody, a cała reszta plu−
szowe maskotki na pocieszenie, bo
wszystkie prace wykonane były z in−
wencją i wielkim zaangażowaniem.

Nie mniej emocji wzbudził konkurs
wiedzy o Płocku, który poprowadziły
nauczycielki z SP nr 12 a pytania, na
które musiało odpowiedzieć kilkuna−
stu uczestników wcale nie należały do
najłatwiejszych np. ilu mieszkańców

liczy nasze miasto? Jaki jest najwię−
kszy zakład w Płocku? Jak nazywają
się płockie osiedla? W tej konkurencji
najlepsi byli: Dominik, Sebastian
i Roksana, którym przewodniczący
RMO „Wyszogrodzka” Ryszard
Rzymkowski wręczył nagrody – gry
elektroniczne, globus. Mieliśmy dużo
szczęścia do wspaniałych ludzi dobre−
go serca bez których dzisiejszej zaba−
wy nie byłoby – powiedział przewod−
niczący.

Zabawę z tańcami i śpiewami, z
konkursem tanecznym,  w przystro−
jonej kolorowymi balonami i papie−
rowymi gwiazdami sali, prowadzili

płoccy aktorzy, a na koniec Mikołaj
obdarował wszystkie dzieci słodkimi
paczkami ufundowanymi przez Radę
Mieszkańców Osiedla oraz MOPS i
Rzecznika Osób Niepełnospraw−
nych. (j)

Kronika osiedli

Jaka rzeka płynie
przez Płock?
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Rada Rodziców, uczniowie, nauczy−
ciele i dyrekcja Ogólnokształcącej Pod−
stawowej Szkoły Muzycznej, zorgani−
zowali 10 stycznia koncert noworoczny.

W pierwszej części występowały
dzieci z klas I – III, które oprócz śpiewa−
nia piosenek o tematyce sylwestrowej,
noworocznej, tańczyły w rytmach rock
and rolla, kankana i muzyki dance.

Z kolei w drugiej części koncertu mło−
dzież zaprezentowała swoje umiejętno−
ści gry na instrumentach m.in. flecie,
kontrabasie, puzonie, skrzypcach, akor−
deonie, cymbałach, trąbce oraz gitarze.
Młodzi artyści wykonali m.in. utwory
Ludwika van Beethovena, kwartet gita−
rowy zagrał walca wenezuelskiego zaś
zespół instrumentów dętych blaszanych
utwory o tematyce zimowej.

Teresa Dobrosielska – dyrektor płoc−
kiej delegatury Kuratorium Oświaty,
wręczyła Mikołajowi Burakowskiemu –
dyrektorowi szkoły, „Złotą księgę pieś−
ni polskich”, którą przekazał do zbio−
rów biblioteki szkolnej.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia powstała 1 września 2005 r. 

Na pełnym etacie jest trzech nauczy−
cieli nauczania początkowego i jeden
do nauki przedmiotów muzycznych.
Do tego 28 nauczycieli wykłada
przedmioty ogólnokształcące i mu−
zyczne w klasie czwartej.

Klasy liczą od 14 do 19 osób. Dzie−
ci obok zwiększonej liczby godzin
muzycznych mają m.in. więcej j. an−
gielskiego. E.U.

Koncert Noworoczny
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Prawdziwego
doświadczenia nabieramy
zwykle dopiero wtedy,
gdy już korzystać z niego
brak nam sposobności.

F. Chwalibóg
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Dwie samiczki wilka grzywiastego
przyszły na świat z końcem listopada
ub. r. Matka pokazała je na chwilę na
początku grudnia i zaraz wróciła do
schronienia. Od tamtej pory dwójka jej
dzieci pozostaje w ukryciu. Dostępu
do nich bronił cały czas ojciec siedzą−
cy przed wejściem. On dostarczał swo−
jej partnerce żywność. – Dwa dni temu
udało się nam zobaczyć młode ponow−
nie – mówi Aleksander Niweliński,
dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoolo−
gicznego. – Są zdrowe i dobrze odży−
wione. Pracownicy zoo wykorzystali
chwilę nieobecności dorosłych wilków
i weszli do środka, aby zbadać stan
zdrowia maluchów, dać im zastrzyki
odpornościowe i wszczepić obowiąz−
kowe mikroczipy (wilki grzywiaste są
objęte europejskim programem hodo−
wlanym EPP). Udało się też zrobić
zdjęcia.

Ostrożność jest ważna. Nasza wil−
czyca już raz miała młode, ale je
odrzuciła. Żywieniem i pielęgnacją
malca musieli się wtedy zająć pracow−
nicy ogrodu. – Jednak hodowane w ten
sposób dzikie zwierzęta mają trudno−
ści z funkcjonowaniem w dorosłym ży−
ciu. Po prostu tęsknią za człowiekiem
– tłumaczy Niweliński. Dlatego, aby
samica poczuła się komfortowo i bez−
piecznie, pracownicy ogrodu przebu−
dowali legowisko i kotnik wilków
grzywiastych. Dobudowali dłuższe,
przypinające labirynt, wejście. I udało
się. Tym razem matka doskonale wy−
wiązuje się ze swoich obowiązków.

– Ten wyczyn nie udał się dotąd ni−
gdzie w Polsce – dodaje dyrektor zoo. 

Wilk grzywiasty (Chrysocyon bra−
chyurus) – największy i najbardziej
nietypowy przedstawiciel rodziny pso−
watych. Wyglądem przypomina wiel−
kiego lisa na bardzo długich nogach
z „czarnymi skarpetkami”. Swą nazwę
zawdzięcza czarnej, kilkunastocenty−
metrowej grzywie na karku, którą stro−
szy gdy jest zdenerwowany lub po−
drażniony.

Zamieszkuje lasy i stepy Ameryki
Południowej. Prowadzi samotny, noc−
ny i ukryty tryb życia. 

Żywi się owadami, drobnymi gryzo−
niami, ptakami a także owocami
i trzciną cukrową.

Jego jedynym wrogiem jest czło−
wiek. Gatunek silnie zagrożony. (rł) 

Młode wilki 2
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Wśród czytelników, którzy prawidłowo wpiszą hasła do krzyżówki i z zazna−
czonych liter ułożą sentencję, którą wystarczy dostarczyć do redakcji:Sygna−
łów” do dnia 20 lutego rozlosujemy 3 zestawy upominków.

... postać superagenta Jamesa
Bonda stworzył syn angielskiego
milionera i wychowanek elitarnej
szkoły w Eton?

Ian Fleming (1908−1964), prze−
bywał w latach 30. ubiegłego stule−
cia jako angielski korespondent
w Moskwie, a podczas II wojny
światowej pracował dla brytyjskie−
go wywiadu. Jego osobiste do−
świadczenia i obserwacje z pewno−
ścią ułatwiły mu stworzenie tej bar−
wnej postaci. W 1962 roku dokona−
no pierwszej ekranizacji przygód
Bonda z Seanem Connerym w roli
głównej. opr (m.d.)

wiecie, że...CzyMiejski Ogród Zoologiczny ma kolej−
ne powody do radości. Kilka dni temu
w zoo urodziły się dwie małe płaszczki
i kolejny oryks szablorogi. 

Kojarzące się ze środowiskiem mor−
skim płaszczki bywają również słodko−
wodne. Te mieszkające w płockim
ogrodzie na wolności żyją w wodach
Amazonki. – Stanowią tam większą pla−
gę od piranii – tłumaczy dyrektor Alek−
sander Niweliński. Zakopane w piasku
są praktycznie niewidoczne. Kiedy
człowiek na takiej przyczajonej płasz−
czce stanie, ta może mu wstrzyknąć jad
(gruczoł jadowy znajduje się w ogonie).
Konsekwencją takiego ataku jest para−
liż, a nawet śmierć. 

Dwójka „płaskich” maluchów radoś−
nie przemierza płockie akwarium. Ro−
dzina płaszczek w naszym ogrodzie li−

czy już siedem sztuk. – Może pomyślimy
o stworzeniu jakiejś poważnej populacji
– dodaje dyrektor zoo. To bardzo wraż−
liwe na temperaturę i jakość wody ży−
worodne ryby. Udany rozród to znak, że
w Płocku czują się jak w domu.

Podobnie czują się oryksy szabloro−
gie, które po raz kolejny doczekały się
potomstwa. Europejski koordynator te−
go gatunku, który już dawno wystawił
wysokie noty naszemu samcowi, z pew−
nością będzie bardzo zadowolony. 

To piękne antylopy z długimi,
przypominającymi szable, rogami.
Maluch, który kilka tygodni temu
przyszedł na świat jest pilnie i szczel−
nie strzeżony przez stado. Po długim
i cierpliwym oczekiwaniu dyrektoro−
wi Niwelińskiemu udało się kilka dni
temu zrobić zdjęcie. (rł) 

Narodziny w ogrodzie
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