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Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa pasażu Paderewskiego. W przyszłości ma on połączyć Podolszyce Północ, Południe
oraz Zielony Jar.

Zagospodarować Podolszyce
Pomysł powstania pasażu powstał
dawno, bo tuż po powodzi w 1982 ro−
ku. Wtedy to tereny Podolszyc zostały
włączone w granice miasta. Ogłoszono
też konkurs urbanistyczny na zagospo−
darowanie tego obszaru. Już wtedy za−
planowano, że Podolszyce Północne,
Południowe i Zielony Jar połączy dep−
tak. Miał się zaczynać przy kościele
św. Wojciecha i prowadzić do kościo−

ła w parafii Świętego Krzyża, a potem
skręcając, biec wzdłuż ul. Kutrzeby do
jaru Rosicy.
W grudniu ubiegłego roku koncep−
cję budowy pasażu otrzymał ratusz.
Jego wykonawcą jest płocki architekt
Leszek Narkowicz. Już dziś nowo−
czesny deptak nazywany jest „drugą
Tumską”. – Nie zrobimy drugiej Tum−
skiej, bo nie ma drugiej tak ładnej uli−
cy – mówi prezydent Mirosław Milew−
ski. – Jednak rola pasażu Paderew−
skiego będzie taka sama, jak głównej
ulicy miasta.
Tomasz Kolczyński, zastępca prezy−
denta uważa, że 2006 rok to dobry
czas na rozpoczęcie nowej inwestycji.
– Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego kończy swoje osiedle przy
ul. Czwartaków – wyjaśnia. – To do−
bry moment, aby sfinalizować proces
zagospodarowania Podolszyc Połud−
nie.
W budżecie na 2006 rok zarezerwo−
wano 400 tys. zł. – To pieniądze na za−
projektowanie i rozpoczęcie budowy
– wyjaśnia Tomasz Kolczyński. – Na
pewno nie uda się zakończyć inwesty−
cji w tym roku, gdyż koszt jej zapewne

będzie duży. Rozpoczniemy budowę na
Podolszycach Południe. W połowie
drogi od ulicy Czwartaków do alei Ja−
na Pawła II powstanie Plac Paderew−
skiego.
Pasaż prawdopodobnie nawet na
Podolszycach Południe będzie powsta−
wał etapami. Najpierw zbudowany zo−

stanie fragment od Czwartaków do
placu Paderewskiego, łącznie z tym
ostatnim. – Powstanie również Park
Dębów przy kościele św. Wojciecha
– opowiada zastępca Prezydenta. – Ma
ich być 27, na pamiątkę uczczenia tylu
lat pontyfikatu Jana Pawła II.
dokończenie na str. 3

29 stycznia tuż przed godz. 4 nad ra−
nem wybuchł pożar w kamienicy przy
ul. Kolegialnej 6. Bilans okazał się tra−
giczny: zginęły cztery osoby (trzy ko−
biety i mężczyzna), a sześć osób trafiło
do szpitala.
Duże zadymienie na Kolegialnej zau−
ważył policyjny patrol. Natychmiast na
miejscu zjawili się strażacy. Część
mieszkańców kamienicy udało ewaku−
ować się podnośnikami. Niestety, ogień
odciął drogę ucieczki rodzinie mieszka−
jącej na drugim piętrze. Zginęło 43−let−
nie małżeństwo oraz 82−letnia kobieta.
Nie udało się także uratować 77−letniej
mieszkanki.
– Pożar wybuchł na klatce schodowej
na pierwszym piętrze – mówili na miej−
scu tragedii strażacy.
Miasto natychmiast zaoferowało po−
moc poszkodowanym, chociaż właści−
cielem jest prywatna osoba, mieszka−
niec Siedlec. – Podstawiliśmy autobus,

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Tragedia przy Kolegialnej

który rozwiózł ludzi, tam gdzie chcieli.
Proponowaliśmy miejsca w internacie,
jednak nikt z tej możliwości na razie nie
skorzystał – powiedział obecny na miej−
scu zdarzenia prezydent Płocka Miro−
sław Milewski.
Strażacy cały czas ustalają prawdopo−
dobne przyczyny tragedii. – Nie może−
my wykluczyć żadnej przyczyny: podpa−
lenia, wad instalacji elektrycznej, nieo−
strożnego obchodzenia się z ogniem
przez osoby dorosłe – powiedział Hilary
Januszczyk.
Klatka była w całości drewniana.
Także stropy i podłogi w budynku były
wykonane z drewna, trzciny, gliny i tyn−
ku. Całkowicie spłonęły schody pomię−
dzy pierwszym i drugim piętrem.
W poniedziałek, tuż po pożarze
z mieszkańcami spalonej kamienicy
spotkał się zastępca prezydenta Dariusz
Zawidzki. – Zaoferowaliśmy im przede
wszystkim pomoc rzeczową, głównie
chodzi o odzież, ponieważ pogorzelcy
stracili cały dobytek – wyjaśniał po
spotkaniu. – Udzielimy im także porady
jak otrzymać mieszkanie.
(m.d.)

Prezydent zarządził
Kapitał spółki

Minęło pół miesiąca...

Mądry Polak po szkodzie

Kapitał zakładowy spółki Płocki
Zakład Opieki Zdrowotnej zostanie
podniesiony o 385.500 złotych. Na ty−
le wyceniono 2 działki z ośrodkami
zdrowia w Łubkach Nowych i Bulko−
wie Butarach, należące do gminy
Płock. Prezydent podjął decyzję o ich
przekazaniu PZOZ.

Garaże na sprzedaż

Do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego przezna−
czono 4 działki zabudowane garażami
przy ul. Norwida. Trzy mają po 19
mkw. a jeden 20 mkw. przetarg odbę−
dzie się 17 marca w Urzędzie Miasta,
pok. 206.
Dyrektor z konkursu

Prezydent powołał 12−osobową ko−
misje konkursową, która wyłoni kan−
dydata na stanowisko dyrektora Zes−
połu Szkół Budowlanych nr 1. Prze−
wodniczącym komisji został wicepre−
zydent Piotr Kubera.
Remonty i konserwacje

MZGM−TBS zamierza w tym roku
przeprowadzić remonty i konserwacje
w swoich zasobach mieszkaniowych
za 1 mln 240 tys. złotych. Środki na te
roboty spółka chce pozyskać z czyn−
szów za lokalne mieszkalne i użytko−
we.
(j)

Nowy bank
Mamy w Płocku kolejny bank. No−
wa placówka „DomBanku” – łódzkie−
go oddziału GETIN Bank S.A. Dom
otwarty został przy al. Jachowicza 38.
Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9 – 18.
„DomBank”
specjalizuje
się
w udzielaniu klientom indywidual−
nym kredytów zabezpieczonych hipo−
teką na cele mieszkaniowe, konsolida−
cyjne i konsumpcyjne. GETIN Bank
funkcjonuje na polskim rynku od sier−
pnia 2004 roku. W tym czasie udzielił
kredytów na ponad 1 mld złotych. Ja−
ko pierwszy w Polsce wprowadził li−
beralny program kredytowy bez za−
świadczeń o dochodach tzw. „kredyt
na gębę”. Za tę inicjatywę zdobył
w 2005 roku tytuł Innowacji Roku,
przyznawany przez magazyn Busi−
ness Week.
Obecnie „DomBank” prowadzi 22
biura kredytów hipotecznych w naj−
większych miastach.
(j)

Usuwanie śniegu i lodu z dachu gmachu głównego politechniki przy ul. Łukasiewicza

Trzeba było tragedii w Katowicach,
by właściciele obiektów uświadomili
sobie, że nadmiar śniegu trzeba sprzą−
tać nie tylko z chodników (a i z tym
są problemy), ale również z dachów,
niekoniecznie odpornych na takie
przeciążenia. W poniedziałek, 30
stycznia rozpoczęło się także w Płoc−
ku wielkie odśnieżanie. Do kontroli
dachów – przede wszystkim w obiek−
tach użyteczności publicznej – zmo−
bilizowali swe siły strażnicy miejscy,
policja, nadzór budowlany. Efekt
pierwszego dnia kontroli? – 8 obiek−

tów wyłączonych z użytkowania do
czasu uprzątnięcia zwałów śniegu
z dachów: Nomi, Biedronka przy ul.
Tysiąclecia, targowisko przy ul. Rem−
bielińskiego, Albert przy ul. Miodo−
wej, stacja benzynowa Orlenu przy
ul. Łukasiewicza, dwie szkoły pod−
stawowe nr 1 i 22.
Do składowania usuniętego śniegu
miasto wyznaczyło 4 miejsca: na Gra−
bówce obok strzelnicy, w sąsiedztwie
biurowca PERN−u przy ul. Wyszo−
grodzkiej, na terenie byłej jednostki
wojskowej i przy ul. Targowej.
(j)

Polonez przed ratuszem
Około tysiąca matu−
rzystów zatańczyło 3
lutego poloneza na Sta−
rym Rynku.
Młodzież do tańca
zaprosili: prezydent
Płocka, Gazeta Wy−
borcza oraz Płocki Oś−
rodek Kultury i Sztuki.
Uczniów w tańcu po−
prowadziły dziewczę−
ta z Zespołu Pieśni
i
Tańca
„Wisła”
w strojach sądeckich.
Tworzono koła, rzę−
dy i mijanki. W pier−
wszej parze zatańczył
wiceprezydent Piotr Kubera, który życzył maturzystom pomyślności na maturze. Ca−
łością dyrygował szef „Wisły” Piotr Onyszko.
Pamiątkowy plakat z fotografią tańczących maturzystów ukazał się w Gazecie
Wyborczej.
E.U.

22 — 28 lutego

Dzień ofiar przestępstw
Po raz czwarty obchodzić będziemy w Polsce 22 lutego Dzień Ofiar Prze−
stępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w tym dniu specjalną sesję
poświęconą pokrzywdzonym (rola opiekuna ofiary), a w kolejnych dniach ty−
godnia prokuratorzy udzielać będą bezpłatnych porad, pozwalających pokrzyw−
dzonym rozwiązać nurtujące ich problemy prawne.
Na terenie działania Prokuratury Okręgowej w Płocku z takiej pomocy będzie
można skorzystać codziennie w dniach od 22 do 28 lutego we wszystkich pro−
kuraturach rejonowych.
(j)

JAN GAWRYŁKIEWICZ

25 młodych płockich sportowców
pojedzie pod koniec sierpnia do Taj−
landii, by wziąć udział w 40. Między−
narodowych Igrzyskach Szkolnych.
Gubernator Bangkoku zaprosił z Płoc−
ka łącznie 33 osoby – oprócz sportow−
ców pojadą ich trenerzy i delegacja
oficjalna. Koszty zakwaterowania
i wyżywienia pokrywają organizato−
rzy, a podróż sfinansowania zostanie
z budżetu miasta.

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Pojadą do Bangkoku

* W pożarze kamienicy przy ul. Kolegial−
nej (29 stycznia) zginęły 4 osoby, 7 trafiło
do szpitala.
* Po tragedii w Katowicach w Płocku
skontrolowano wszystkie duże dachy.
* Płocka straż pożarna zapowiada zwię−
kszenie zatrudnienia o 16 osób.
* W ostatni weekend stycznia pływacy
z MZOS zdobyli na mistrzostwach Polski
(w Płocku i Oświęcimiu) 12 medali.
* Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lo−
katorsko−Własnościowa otrzymała certyfi−
kat zarządzania jakością BS EN ISO
9001:2000.
* Kierowcy, którzy mają prawa jazdy wy−
dane pomiędzy 1 maja 1993 a 30 czerwca
1999 muszą je wymienić do 30 czerwca br.
* Wojewoda Mazowiecki ogłosił konkurs
na stanowisko Kuratora Oświaty w War−
szawie.
* Podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w PKN Orlen, 31 stycznia
br. akcjonariusze odwołali 6 z 9 członków
rady nadzorczej. Zmniejszyli też jej skład
do 7 osób.
* Płocka Orkiestra Symfoniczna poszu−
kuje 10 muzyków m.in. pierwszego
skrzypka.
* Na szkoleniu w Radomiu policjanci
uczyli się jak walczyć z przemytnikami
dzikich zwierząt.
* 6 lutego wieczorem przy ul. 3 Maja po−
strzelony został 47−letni mieszkaniec Płoc−
ka. W stanie ciężkim przewieziony został
do szpitala.
* MDK ogłosił XII edycję konkursu dla
młodych poetów. Zgłoszenia do 22 lutego.
* Do końca lutego PTTK przyjmuje zgło−
szenia do konkursu „Poznaj swoją ojco−
wiznę”.
* Inspektor nadzoru zabronił korzystania
z budynku B/C w Jagiellonce – zagrażał
bezpieczeństwu uczniów.
* Toruńscy naukowcy z Instytutu Geo−
grafii badają dno zalewu w Soczewce, któ−
ry powstał w XIX wieku przy tamtejszej
papierni.
* Sparingowy mecz Wisły z KSZO na
mokrym i śliskim boisku zakończył się
zwycięstwem gospodarzy 2:0.
* Nowym komendantem policji mazo−
wieckiej został Arkadiusz Pawełczyk, do−
tychczasowy komendant w Kielcach.
* Na wysypisku w Kobiernikach zado−
mowiła się para łabędzi.
* Zagłębie Lubin pokonało osłabio−
nych szczypiornistów płockiej Wisły
30:26.
(j)

Nowy numer
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych informuje,
że zmienił się numer centrali telefo−
nicznej biura Funduszu. Obecnie obo−
wiązujący to 0−22/ 50 55 500. Ponad−
to z dotychczasowymi numerami
wewnętrznymi można łączyć się bez−
pośrednio stosując numerację 0−22/50
55 plus trzy cyfry numeru wewnętrz−
nego. Nie zmieniły się telefony wy−
działów: audytu wewnętrznego, kon−
troli oraz wdrażania programów Unii
Europejskiej, zlokalizowane przy al.
Jana Pawła II 11.
(j)
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* INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE * INWESTYCJE *
21 lutego poznamy szczegóły zagospodarowania placu przy
Nowym Rynku. Prezydent Mirosław Milewski i marszałek wo−
jewództwa mazowieckiego Adam Struzik spotkali się 31 stycz−
nia, między innymi, w tej sprawie.

Zmiana koncepcji

Koncepcji było pięć – od bardzo no−
woczesnych po bezpośrednio nawią−
zujące do kamienicy secesyjnej. – Do−
konaliśmy pośredniego wyboru – mó−
wi p.o. dyr. Leonard Sobieraj i dodaje,
że zwycięski projekt ma charakter mo−
numentalny i nowoczesny. Zgodnie
z warunkami zabudowy nowy budy−
nek muzeum będzie miał trzy kondy−
gnacje, a jego mury wpiszą się dokład−
nie w obrys zakupionej przez płocką
gminę i mazowiecki samorząd działki.
Z małym wyjątkiem, od strony budyn−
ku przy ul. Kolegialnej 2 został zapla−
nowany sięgacz do zaplecza banku
BPH.
Koncepcje przygotowali płoccy ar−
chitekci: Tomasz Królikowski i Jerzy
Jaworski. Teraz czas na przetarg na
projekt techniczny i wykonawstwo.
Całość będzie miała 2,3 tys. mkw,
z czego na powierzchnię wystawienni−
czą przeznaczono około 1000 mkw.
Na parterze będzie hol i być może ka−
wiarnia oraz – na wyraźną sugestię dy−
rektora Sobieraja – wejście do muze−
um. Dzięki tej zamianie patio kamieni−
cy secesyjnej będzie mogło być wyko−
rzystane jako powierzchnia wystawo−

wa, np. do prezentacji secesyjnych
rzeźb. W miejscu istniejących dzisiaj
szatni będzie przejście łączące dwa
budynki. Szatnie znajdą się w holu no−
wej kamienicy. Na ostatnim piętrze
nowego budynku powstanie sala kon−
ferencyjna i sala wystaw czasowych.
Zwiedzanie będziemy zaczynali od
pierwszego piętra, gdzie powstanie ek−
spozycja archeologiczna; od pradzie−
jów ziemi płockiej po czasy rozbio−
rów. Na drugim piętrze zobaczymy
ostatnie dwieście lat historii naszego
miasta. Ciekawostką będzie zapewne
odtworzony fragment wnętrza starego
płockiego muzeum, z czasów kiedy
opiekowało się nim Towarzystwo Na−
ukowe Płockie.
Znajdzie się również miejsce na pre−
zentacje płockich zbiorów numizma−
tycznych oraz Sztukę Płocka. Po wy−
prowadzeniu się archeologów ze
Spichlerza budynek przy ul. Kazimie−
rza Wielkiego 11 B w całości przezna−
czony zostanie na etnografię; jedno
piętro – na wystawę stałą, drugie – na
czasowe. Już w marcu br. zaczną się
prace remontowe; remont dachu i ła−
zienek oraz malowanie elewacji. (rł)

Zagospodarować Podolszyce
dokończenie ze str. 1
Trudno jeszcze powiedzieć, czy od
razu uda się wybudować deptak po−
między Placem Paderewskiego a Par−
kiem. – Fragment ten sąsiaduje z nie−
zabudowanymi terenami spółdzielni
Chemik – wyjaśnia Tomasz Kolczyń−
ski. – Nie chcemy dopuścić do sytua−
cji, w której nowo zbudowany pasaż
byłby narażony na zniszczenia, bo
obok będą toczyć się jeszcze roboty
budowlane.
Poczekać też trzeba będzie na pozo−
stałe fragmenty pasażu, np. ten, który
połączy Podolszyce Południe z Pół−
nocnymi. – Być może nad ulicą Wyszo−
grodzką powstanie kładka – mówi
Iwona Wierzbicka, dyrektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Geodezji
i Katastru Urzędu Miasta. – Dobrze by
było, gdyby była ona małą galerią
handlową i swoistą bramą wjazdową
do miasta.
Małgorzata Domańska
Sygnały Płockie

Koncepcja pasażu
Leszek Narkowicz w swojej kon−
cepcji umieścił wiele elementów
małej architektury i akcentów, łą−
czących pasaż z postacią Ignacego
Paderewskiego. Przy wejściu na
deptak od strony ul. Czwartaków
postawił np. ażurową kulę z forte−
pianem w środku. Nocą podświetlił
go złotym snopem światła. Posadz−
ka głównego Placu miałaby zostać
ułożona w kształcie klawiatury for−
tepianu. Ciekawym elementem za−
proponowanym przez Narkowicza
są latarnie; przykryte falistym dasz−
kiem, aby ich światło nie trafiało
bezpośrednio w okna okolicznych
bloków, tylko na chodnik. To na ra−
zie koncepcja pasażu. O tym jak
będzie wyglądał, rozstrzygnie pro−
jekt budowlany.

ni oraz teatru. – Chcemy, aby nowa
koncepcja była do przyjęcia przez
obydwie strony – mówi Mirosław Mi−
lewski. – Trudno mówić o szczegó−
łach, ale na pewno będzie to funkcjo−
nalne i estetyczne rozwiązanie.
Pod uwagę brane jest częściowe obni−
żenie galerii, aby budynek teatru był bar−
dziej widoczny. Ponadto mogą się rów−
nież zmienić niektóre detale. Zarówno
miasto, jak i samorząd województwa
chcieliby wygospodarować więcej
miejsc parkingowych. – Zdajemy sobie
sprawę, że jest to ogromny problem ca−
łego miasta – uważa Prezydent. – Być
może uda się zlokalizować parking po
drugiej stronie „antypodkowy” oraz
w okolicach Szkoły Podstawowej nr 1.
Ewentualne zmiany w koncepcji nie
wpłyną negatywnie na prace remonto−
we, które już są prowadzone w teatrze.
Nie będzie to miało także znaczenia
dla rozpoczęcia budowy galerii, gdyż
spółka Polimeni dopiero w marcu,
przy optymistycznym scenariuszu, po−
winna uporać się z uzyskaniem niez−
będnych do budowy pozwoleń. M.D.

Przebudowa akademika
Remont domu studenckiego Pań−
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
przy ul. Nowowiejskiego 6 rozpoczął
się w sierpniu ubr. i prowadzony jest
w dwóch etapach.
W pierwszym każde piętro akademi−
ka zostało podzielone ścianką, ro−
zdzielającą część remontowaną od za−
mieszkanej. Jedna łazienka przypada
na dwa pokoje, na każdym piętrze
przewidziano kuchnie. Większość po−
koi ma już wymienione okna i podło−
gi. W pomieszczeniach będą nowe
meble, podłączenie do internetu, tele−
fon. Zainstalowany zostanie także no−
woczesny system instalacji dymowej,
który ma zapobiegać paleniu papiero−
sów w pokojach.
Wymieniono również instalację
elektryczną i hydrauliczną. W akade−
miku znajdować się ma klub studen−
cki, pomieszczenia komputerowe, sala
muzyczna, świetlica i stołówka. Robo−

ty I etapu przebudowy zakończą się
prawdopodobnie w lutym.
Wiosną planowane jest rozpisanie
przetargu na II etap remontu, czyli
przebudowę części obecnie zamiesz−
kanej. Od strony ul. Nowowiejskiego
w grę wchodzi montaż windy dla osób
niepełnosprawnych. Prace dotyczyć
będą także ocieplenia budynku, odno−
wy elewacji, wymiany dachu.
Roboty powinny się rozpocząć
w wakacje. Zakończenie całej inwe−
stycji przewidziane jest przed rozpo−
częciem nowego roku akademickiego
Po dwóch etapach przebudowy akade−
mik będzie dysponował 192 miejscami
dla studentów oraz dwoma apartamen−
tami dla profesorów.
Koszt całej przebudowy szacuje się
na ok. 4 mln zł. Pieniądze na pokrycie
kosztów inwestycji pochodzą ze środ−
ków własnych uczelni i Urzędu Mia−
sta.
E.U.

EWA URBAŃSKA

Muzeum – cd.

– Omawialiśmy inwestycje, które już
są lub będą realizowane w naszym mie−
ście przez samorządy: miasta i woje−
wództwa – opowiadał po spotkaniu Pre−
zydent. – Uzgodniliśmy dalsze prace
przy budowie nowego budynku Muzeum
Mazowieckiego. Ponadto, mówiliśmy
o połączeniu funkcjonalnym i architek−
tonicznym budynków na Nowym Rynku:
galerii handlowo−rozrywkowej i teatru.
Przypomnijmy, że kiedy w grudniu
zostało zawarte porozumienie pomię−
dzy spółką gminną Rynex a firmą Po−
limeni (wykonawcą galerii), przeciw−
ko budowie galerii handlowo− rozryw−
kowej na Nowym Rynku ostro zapro−
testował Marszałek Województwa
Mazowieckiego. Wszystko dlatego, że
galeria zasłoniłaby remontowany
właśnie budynek teatru. Urząd Mar−
szałkowski zarzucał władzom Płocka,
że nie cały plac należy do miasta.
– Intencją obu stron jest porozumie−
nie, do którego na pewno dojdzie – za−
pewnia Prezydent.
Nad nowym zagospodarowaniem
placu pracują architekci firmy Polime−
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Pięć dni po zawaleniu się dachu hali Międzynarodowych Tar− Wybrano specjalistów do Punktu Konsultacyjnego w Miejskim
gów Katowickich, płoccy radni na wniosek władz miasta Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
przeznaczyli 100 tysięcy złotych dla samorządu Chorzowa.
Pieniądze zostaną wykorzystane na rzecz poszkodowanych lub
rodzin osób, które zginęły w katastrofie budowlanej.

Specjaliści
Pieniądze dla Chorzowa, na Misjonarskiej

kłótnia o płocczan
Przypomnijmy, że 28 stycznia pod−
czas wystawy gołębi pocztowych
zginęło 63 osób, a ponad 170 zostało
rannych.
O tym, że pieniądze dla Chorzowa
są potrzebne nikt z radnych nie miał
wątpliwości. Jednak radni chcieli,
aby z budżetu miasta przeznaczyć
fundusze również dla osób, które
ucierpiały w płockich pożarach. Do
jednego z nich doszło 29 stycznia
przy ul. Kolegialnej 6; zginęły
w nim cztery osoby, sześć trafiło do
szpitala, kilka rodzin straciło dach
nad głową. Tydzień wcześniej spło−
nęła kamienica przy ul. Rybaki.
– Była to jedna z większych kata−
strof w naszym mieście – mówił
Wiesław Kossakowski. – Dlatego
uważam, że powinniśmy przezna−
czyć na pomoc dla tych osób 50 ty−
sięcy złotych.
Jeszcze więcej, bo 100 tys. zł
chciał przekazać klub radnych SLD.
– Ludzie, którzy ucierpieli nie mają
żadnej pomocy – próbował przekonać
radnych Piotr Nowicki.
– To nieprawda – odpierał ataki
prezydent Mirosław Milewski.
– Każde miasto jest przygotowane fi−
nansowo na wypadek pożarów czy
katastrof, o ile mają one niewielkie
rozmiary. Płock też w takich przy−
padkach, jak na Kolegialnej czy Ry−
bakach pomaga pokrzywdzonym.
Prezydent przekonywał, że wszyst−
kie pokrzywdzone rodziny otrzymały
pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomo−
cy Społecznej. Ponadto jedna
z mieszkanek, która ucierpiała w po−

z obrad rajców
Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na
LII sesji w dniu 2 lutego 2006 roku:

1.

UCHWAŁA NR 889/LII/06
w sprawie zmian w budżecie mia−
sta Płocka na 2006 rok,
2. UCHWAŁA NR 890/LII/06
w sprawie udzielenia pomocy fi−
nansowej miastu Chorzów.

żarze przy ul. Kolegialnej 6 otrzyma
mieszkanie od miasta. – Możemy to
zrobić, gdyż była lokatorką ze szcze−
gólnego trybu najmu – wyjaśniał Mi−
rosław Milewski. – Innym rodzinom
także pomagamy.
– Doraźną pomoc finansową osoby
pokrzywdzone dostają z MOPS−u
– dopowiadał Dariusz Zawidzki, za−
stępca prezydenta. – Ponadto, loka−
torzy ze spalonych kamienic mogą
wynająć mieszkanie i przez trzy mie−
siące płaci za nie ośrodek pomocy
społecznej.
Radnych SLD nie przekonały nawet
wyjaśnienia Barbary Szurgocińskiej
– skarbnika miasta, że miasto nie może
dać pieniędzy osobom fizycznym.
W głosowaniu radni większością gło−
sów zdecydowali, że 100 tys. zł zosta−
nie przeznaczone dla poszkodowanych
w pożarach płocczan.
– Czy wojewoda nie uchyli nam ca−
łej uchwały? – dopytywała Violetta
Kulpa. – Jeśli tak się stanie, to Cho−
rzów nie otrzyma od nas pomocy,
która jest im bardzo potrzebna.
– Jest to bardzo możliwe – wyjaś−
niał mecenas Roman Wróblewski.
– Nie można w jednej uchwale przez−
naczyć pieniędzy i dla samorządu
Chorzowa i dla indywidualnych płoc−
czan.
Po wielu sporach i dyskusjach,
propozycjach innych rozwiązań (np.
przełożenia obrad sesji) pomysło−
dawca wniosku o przeznaczeniu 100
tys. zł dla pogorzelców, zdecydo−
wał, że wycofa wniosek, a na na−
stępną sesję Rady Miasta przygotuje
projekt nowej uchwały. Jednak na
tym kłopoty się nie skończyły. Trze−
ba było zarządzić reasumpcję głoso−
wania, ponieważ wcześniej już ten
wniosek większością głosów prze−
szedł. Na szczęście, radni wyrazili
na to zgodę.
Finał dwugodzinnej dyskusji był
taki, że miasto przeznacza 100 tys.
zł dla Chorzowa, a pomocą dla osób
poszkodowanych w płockich poża−
rach radni zajmą się na następnej se−
sji Rady Miasta.
M.D.

Pomoc rodzinie
W imieniu Prezydenta Miasta, Oddział Zarządzania Kryzysowego, Och−
rony Ludności i Spraw Obronnych przekazał rodzinie Beaty K. poszkodo−
wanej w pożarze kamienicy przy Kolegialnej 2 kołdry i 4 poduszki. Przy−
pomnijmy, że pożar miał miejsce nad ranem 29 stycznia. Pierwsza pomoc
trafiła do ofiar jeszcze tego samego dnia, następna partia nowej odzieży
m.in. 9 wyrobów dziewiarskich (bluzki, swetry), marynarkę, 2 komplety
spódnic i spodnie została doręczona 2 lutego. W komplety pościeli, prze−
ścieradła i koce zaopatrzono poszkodowanych za pośrednictwem oddziału
PCK.
E.U.

4

Od poniedziałku, 6 lutego, w Pun−
kcie Konsultacyjnym przy ul. Misjo−
narskiej 22 (pok. 6 i 7) przyjmują spe−
cjaliści: psycholog, pedagog, prawnik,
logopeda, profilaktyk uzależnień oraz
specjalista ds. przeciwdziałania prze−
mocy w rodzinie. Do zadań osób, któ−
re zostały wybrane w drodze konkursu
należy udzielanie pomocy specjali−
stycznej płocczanom z zakresu profi−
laktyki uzależnień, rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkotyko−
wych, a także związanych z przemocą
w rodzinie. Komisja konkursowa
zwracała uwagę przede wszystkim na
kompetencje, umiejętności praktyczne
i program pracy konsultantów.
(rł)

Psycholog
poniedziałek – 16−17, wtorek – 10−12, środa
– 14−17, czwartek – 16−19
Pedagog
poniedziałek – 9.30−12.30, środa – 15−17,
czwartek – 15−18, piątek – 11−14
Logopeda
poniedziałek – 15−18, środa – 11−14
Prawnik
wtorek – 11−14, piątek – 15.30−18.30
Profilaktyk uzależnień
wtorek – 17−20, piątek – 15−18
Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
wtorek – 15−18, sobota – 10−13

Z pasją i oddaniem
Fundacja Ernst & Young ogłosiła
ogólnopolski konkurs „Przyjaciel ro−
dziny”. Jego celem jest wyróżnienie
i promocja najlepszych pracowników
PCPR i MOPS, z pasją i oddaniem
wspierających rodziny zastępcze i ro−
dzinne domy dziecka. To pierwsza
edycja konkursu. Nominacje mogą
zgłaszać: rodzice zastępczy, prowadzą−
cy rodzinne domy dziecka, organizacje
pozarządowe: stowarzyszenia i funda−
cje z terenu Polski działające w obsza−
rze rodzinnej opieki zastępczej oraz
Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze
(OAO). Powinny one dotyczyć pra−
cowników bezpośrednio pracujących
z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi
domami dziecka, ośrodkami adopcyjno
– opiekuńczymi oraz organizacjami
pozarządowymi, działającymi w ob−
szarze rodzicielstwa zastępczego.
– Chcemy zainicjować poważną de−
batę nad jakością współpracy między
pracownikami samorządowymi a zwy−
kłymi rodzinami, decydującymi się na
opiekę nad osieroconymi dziećmi – po−
wiedziała Renata Hayder, członek Ra−
dy Fundacji.
Ostateczny termin składania formu−
larzy nominacyjnych upływa 4 marca

br. Uroczystość ogłoszenia zwycięz−
ców odbędzie się w Dniu Rodziciel−
stwa Zastępczego, który przypada na
30 maja.
Informacje o laureatach konkursu
przekazane zostaną m. in. do starostów
powiatów, wojewodów oraz prezyden−
tów miast, z których pochodzą. Zwy−
cięstwo ma być czytelnym sygnałem
dla wszystkich, że dany powiat czy
miasto ma pracowników rozumieją−
cych i aktywnie wspierających idee ro−
dzicielstwa zastępczego.
Patronat nad konkursem objęło Mi−
nisterstwo Pracy i Polityki Społecz−
nej i Związek Powiatów Polskich.
Więcej informacji: www.przyjaciel−
rodziny.pl
(rł)

Bez dyrektora

tego, aby na dachu było go aż 20 cen−
tymetrów. Musimy wyciągnąć konsek−
wencje, gdyż mogło to się skończyć
wielką tragedią.
Na dachu nie mogło znajdować
się więcej niż 5 cm śniegu. Kon−
strukcja była za słaba i musiała ru−
nąć. – Dyrektor Ganc miał świado−
mość, jakie opady śniegu są bez−
pieczne dla lodowiska – mówi za−
stępca Prezydenta. – Wiedział, że
konstrukcja się wygina, ale mimo te−
go nic nie zrobił.
Krzysztof Ganc otrzyma trzymie−
sięczne wypowiedzenie bez obowiąz−
ku świadczenia pracy. Wkrótce miasto
chce ogłosić konkurs na nowego dy−
rektor MZOS−u. Na razie wyznaczy
tymczasowego zastępcę.
(m.d.)

Ratusz zdecydował o rozwiązaniu
umowy z Krzysztofem Gancem – dy−
rektorem Miejskiego Zespołu Obiek−
tów Sportowych.
– To efekt tego, co wydarzyło się na
lodowisku – mówi Piotr Kubera, za−
stępca Prezydenta.
Przypomnijmy, że 2 stycznia o godz.
6.50 zawalił się dach nad sztucznym lo−
dowiskiem na stadionie miejskim. Kon−
strukcja hali złamała się i runęła na taf−
lę lodową. Na szczęście, nikogo wtedy
tam nie było.
– Mamy już ekspertyzę i wiemy, że
przyczyną katastrofy był śnieg – wy−
jaśnia Piotr Kubera. – Ktoś dopuścił do

Kontakt:
Monika Łukasik
Organizator konkursu
tel. (22) 557 75 48, kom. 0502 122 928
e−mail: Monika.Lukasik@pl.ey.com
Joanna Luberadzka – Gruca
Partner konkursu
tel. (22) 584 22 89, kom. 0607 884 575
e−mail:joanna.luberadzka−gruca@
fundacja.przyjaciolka.pl

Sygnały Płockie

Trzej muszkieterowie

Dzięki współpracy Straży
Miejskiej, policji, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
płockiej Izby Wytrzeźwień
i PCK żaden bezdomny nie
został tej zimy pozostawiony
bez pomocy.

Bezdomni
w Płocku

Bracia Lądowscy

W szpitalu miejskim urodziły się
trojaczki. Szczęśliwą mamą trójki
chłopców została Joanna Lądowska
z Rębowa (pow. wyszogrodzki). – Sa−
ma wybrałam płocki szpital i jestem
zachwycona opieką lekarzy i persone−
lem. Gdybym miała jeszcze raz rodzić,
to tylko tu – mówi p. Joanna. 27 stycz−
nia o godz. 18.15 na świat przyszedł
pierwszy i najmniejszy z braci (1580
g) – Kamil. Kilkadziesiąt sekund póź−
niej pojawił się Łukasz (1720 g). A po
trzech następnych minutach do dwójki
braci dołączył Piotr (2110 g).
– Na początku spodziewaliśmy się
jednego dziecka. Potem wiedzieliśmy,

że będą bliźnięta, ale w czasie kolejnej
wizyty lekarz powiedział, że mamy się
spodziewać trójki. Powiedziałam wtedy
sobie, że więcej nie będę pytać, bo mi za
każdym razem dokłada – żartowała pa−
ni Joanna. Państwo Lądowscy mają już
jednego 2,5−letniego synka, który
z utęsknieniem czeka na mamę i młod−
szych braci, zapewniając, że będzie po−
magał jej w opiece nad chłopcami.
– Ostatni raz trojaczki, ale nie
chłopcy tylko trzy dziewczynki, w płoc−
kim szpitalu urodziły się 18 lat temu –
mówi dr Mieczysław Bąkowski, pe−
diatra ze szpitala św. Trójcy. Ich mama
była pielęgniarką i szczęśliwym rodzi−

cem kolejnej trójki dziewcząt, które
czekały na nią w domu.
W czwartek 2 lutego p. Lądowską i jej
dzieci odwiedzili z kwiatami Prezydent
Płocka oraz dyrekcja szpitala, która
przekazała młodej mamie bon towarowy
o wartości 1500 zł do realizacji w jed−
nym ze sklepów dziecięcych w Płocku.
W 2005 r. w płockich szpitalach
urodziło się blisko 2,5 tys. dzieci. Mat−
ki ponad połowy z nich na miejsce po−
rodu wybrały szpital przy ul. Ko−
ściuszki 28. Rok 2005 był rekordowy
pod względem liczby nowonarodzo−
nych bliźniaków. W Szpitalu św. Trój−
cy takich par było 14.
(rł)

MOPS przyjmuje wnioski na becikowe. Pierwsze wypłaty jesz−
cze w lutym.

mogą otrzymać przelewem, ale pod
warunkiem, że w dniu kiedy przyjdą
złożyć wniosek o „becikowe” poda−
dzą numer konta.

1000 zł na dziecko
W 2005 roku w płockich szpitalach
urodziło się ponad 2,4 tys. dzieci (dane
USC w Płocku). Statystycznie biorąc,
każdego dnia na świat przychodzi szóst−
ka obywateli. Mniej więcej połowa
z tej liczby to płocczanie (z uro−
dzenia i zamieszkania).
Nowelizacja ustawy
o świadczeniach ro−
dzinnych
weszła
w życie 9 lutego
2006 roku i dała
prawo do zapomogi
rodzicom
dzieci
urodzonych po 8 li−
stopada. Rodzice
tych urodzonych 9
listopada 2005 r. mie−
li tylko jeden dzień na
złożenie wniosku o wyp−
łatę 1000 zł z tytułu uro−
dzenia (żywego) dziecka. Jeśli
się spóźnili pieniądze przepadły.
Warto dodać, że wysokość docho−
dów nie ma wpływu na prawo do „be−
cikowego”. Jest jednak jeden warunek:
wniosek o wypłatę należy złożyć naj−
później w ciągu trzech miesięcy od
urodzenia dziecka.
Gdzie z wnioskiem?

Przyjmowaniem wniosków i wypła−
tą becikowego zajmuje się w Płocku
Dział Świadczeń Rodzinnych Miej−
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mieszczący się na I piętrze budynku
Sygnały Płockie

przy Pl. Dąbrowskiego 1.
Choć nie ma jeszcze rozporządzenia
do ustawy Eliza Dygas – kierownik
Działu Świadczeń Rodzinnych zapew−
nia, że wszystko powinno pójść
sprawnie. – Przychodząc do
nas rodzic bądź opiekun
prawny dziecka powi−
nien zabrać ze sobą
odpis aktu urodze−
nia, dowód osobi−
sty i jego ksero (2,
3 i 6 strona) –
wyjaśnia.
Na miejscu zaś
wypełni wniosek
o
zapomogę
i oświadczenie, że
nie pobrał wcześniej
pieniędzy (dotyczy to
chociażby zameldowa−
nych w Płocku mieszkańców
Warszawy) i że nie zrobił tego dru−
gi z opiekunów prawnych dziecka.
Osoby, które zgłosiły się do MOPS−
u w ciągu dwóch pierwszych dni obo−
wiązywania ustawy, tj. 9 i 10 lutego
mają szansę na otrzymanie pieniędzy
jeszcze w lutym. Te które wnioski zło−
żą po 10 lutego, poczekają nawet do
końca marca.
Pieniądze wydawane będą w ka−
sach MOPS−u (Pl. Dąbrowskiego 1)
od godz. 9.30 do 13 (w środy od
11.30 do 16). Osoby, które mają
konta osobiste w bankach pieniądze

Więcej za poród

Warto również pamiętać, że kwota
becikowego jest nieopodatkowana.
Nie będzie też wliczana do dochodu,
od którego zależy prawo do świadczeń
rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
Osoby, które mają prawo do tych
świadczeń nadal, niezależnie od „be−
cikowego”, mogą złożyć wniosek
o tzw. dodatek porodowy. Do końca
2005 roku było to 500 zł. Jeśli wnio−
sek został rozpatrzony po 31 grudnia
2005 r. będzie to dwukrotnie większa
suma, czyli 1000 zł. Tu nie trzeba się
spieszyć. Na formalności mamy czas
do ukończenia przez dziecko jednego
roku.
Przypominamy, że dodatek poro−
dowy przysługuje tylko tym osobą,
których miesięczny dochód na osobę
w rodzinie (w 2004 r.) nie był wyż−
szy niż 504 zł, a w rodzinie, która
wychowuje niepełnosprawne dziecko
–583 zł.
(rł)
Płocka statystyka urodzeń
W 2004 r. płocki Urząd Stanu
Cywilnego zarejestrował 2346 no−
worodków, w 2005 r. o 98 więcej.
Od 9 do 30 listopada o rejestracje
swoich nowonarodzonych dzieci
poprosiło 129 osób, do końca roku
ta liczba wzrosła do 318. W sumie
w okresie od 9 listopada 2005 r. do
końca stycznia 2006 r. Urząd Stanu
Cywilnego wydał 535 aktów uro−
dzeń dziecka.

Już w listopadzie, zanim zaczęły się
silne mrozy, strażnicy miejscy rozpo−
częli kontrole miejsc, w których mogą
przebywać bezdomni. W sumie zloka−
lizowano ich ponad 35. Były na bieżą−
co sprawdzane, zwłaszcza gdy tempe−
ratura spadała do – 15, – 20 stopni
Celsjusza.
– Najczęściej bezdomni zajmują
pustostany lub klatki schodowe ka−
mienic przy ul. Sienkiewicza, Kwiat−
ka oraz bloków na osiedlach Łuka−
siewicza, Winiary i Skarpa – mówi
Wojciech Wasilewski, z−ca naczelni−
ka Wydziału Prewencji Straży Miej−
skiej. Część koczuje w altanach
ogródków działkowych. Blisko 70
proc. z nich to właściciele tych dzia−
łek, którzy np. zostali eksmitowani
z mieszkań w bloku.
– Osoby trzeźwe, które wyraziły
zgodę, przewoziliśmy do płockich noc−
legowni – dodaje Wasilewski. W noc−
legowni dla mężczyzn prowadzonej
przez płocki Caritas jest 70 miejsc.
Codziennie przebywa tu około 55
osób. W okresie najsilniejszych mro−
zów ta liczba wzrastała do 67. Caritas
planuje uruchomienie w najbliższym
czasie hostelu dla chorych, bezdom−
nych osób. Znalazłoby się tam pięć łó−
żek.
W noclegowni dla kobiet codzien−
nie przebywa średnio 20 samotnych
kobiet lub matek z dziećmi. W czasie
najsilniejszych mrozów ta liczba
wzrosła do 29.
Wojciech Wasilewski zapewnia
jednak, że nawet te osoby, które były
pod wpływem alkoholu, w sytuacji
gdy temperatura na zewnątrz sięgała
kilkunastu stopni poniżej zera, odwo−
żone były do płockiej Izby Wytrzeź−
wień. Każdy bezdomny został rów−
nież poinformowany o możliwości
pobrania ciepłych i nowych ubrań, bu−
tów oraz bielizny z siedziby Polskiego
Czerwonego Krzyża przy ul. Misjo−
narskiej 22. – Z tej pomocy skorzysta−
ło 70 osób – mówi Barbara Żółtowska
– szefowa płockiego oddziału PCK.
Zapasy zostały mocno uszczuplone,
ale PCK nadal dysponuje kocami
i śpiworami oraz odzieżą używaną.
– Pomoc bezdomnym była również
możliwa dzięki informacjom przekazy−
wanym przez mieszkańców Płocka.
Codziennie odbieraliśmy od 2 do 3 ta−
kich zgłoszeń – mówi z−ca naczelnika
Wydziału Prewencji Straży Miejskiej
w Płocku. Taka pomoc jest bezcenna,
dlatego Straż Miejska prosi o kontakt
z dyżurnym w każdej sytuacji, gdy
mamy podejrzenie, że ktoś bezdomny
lub pod wpływem alkoholu przebywa
w nieogrzewanym pomieszczeniu lub
na dworze. Telefon do Straży Miej−
skiej to 986.
(rł)
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Porozumienie w sprawie współdziałania na mazowieckim ryn−
ku pracy w dziedzinie poprawy zatrudnienia w budownictwie,
przemyśle drzewnym i branżach pokrewnych podpisał Woje−
wódzki Urząd Pracy w Warszawie, Polski Związek Pracodaw−
ców Budownictwa oraz Związek Zawodowy „Budowlani”.

Dla budownictwa
Budownictwo i przemysł drzewny to
jedne z najlepiej rozwijających się branż
na mazowieckim rynku pracy. W obu
sektorach pracuje tysiące osób, ale z dru−
giej strony są to branże, w których wy−
stępuje znaczące bezrobocie. Na koniec
ubiegłego roku w branży budowlanej na
Mazowszu zarejestrowanych było po−
nad 22.000 bezrobotnych. Budownictwo
to również miejsce, gdzie każdego roku
ujawnia się setki osób pracujących „na
czarno”. To m.in. te dwa czynniki spra−
wiają, że zarówno WUP jak i związki
zawodowe postanowiły współdziałać na
polu zatrudnienia w tych branżach.
Porozumienie w tej sprawie podpisał
Tadeusz Zając – dyrektor Wojewódzkie−
go Urzędu Pracy w Warszawie, Zbignie−
wa Janowski – przewodniczący Związ−
ku Zawodowego „Budowlani” oraz
Krzysztof Dmitrowski i Janusz Zaleski
– wiceprzewodniczący Polskiego
Związku Pracodawców Budownictwa.

W ramach porozumienia realizowane
będą wspólne przedsięwzięcia w zakre−
sie:
– organizacji pośrednictwa pracy, po−
radnictwa zawodowego oraz przekwali−
fikowania zawodowego dla pracowni−
ków branży budowlanej, przemysłu
drzewnego i pokrewnych,
– wymiany informacji o wolnych
miejscach pracy,
– podejmowania działań, sprzyjają−
cych tworzeniu nowych miejsc pracy dla
pracowników branży budowlanej, prze−
mysłu drzewnego i pokrewnych,
– monitorowania i rozwiązywania
problemów związanych z pracą niele−
galną w wymienionych sektorach,
– monitorowania rynku pracy branży
budowlanej pod kątem bieżących i per−
spektywistycznych potrzeb przedsię−
biorstw w zakresie zatrudniania pracow−
ników.
Aleksander Kornatowski
(rzecznik prasowy WUP)

Organizacje pożytku publicznego – cd
W nr 2 (140) „Sygnałów Płockich”
podaliśmy informacje o organizacjach
pożytku publicznego mających siedzi−
by i działających w naszym mieście.
Jako pismo miejskie chcemy promo−
wać te stowarzyszenia i fundacje, któ−
re pomagają i wspierają przede
wszystkim mieszkańców Płocka. Dane
pochodziły z bazy Krajowego Rejestru
Sądowego i strony internetowej Sto−
warzyszenia Klon/Jawor (ngo.pl).
W Płocku działa około 200 organi−
zacji pozarządowych. Część z nich to
oddziały, koła, filie organizacji mazo−
wieckich lub ogólnopolskich, które
mają status OPP, np. ZHP czy TPD.
Jeśli te instytucje chciałyby, abyśmy
podali je jako organizacje OPP powinny
wraz z danymi teleadresowymi i nume−
rami kont przesłać nam pełnomocnictwa
od organizacji macierzystych. Dotyczy
to przede wszystkim tych organizacji,
które do wpłat 1 proc. podają konto
w płockim banku, a w bazie OPP konto
do takich wpłat przypisane jest, np. do
banku warszawskiego (prosimy o po−
twierdzenie przez organizacje macierzy−
ste, że wpłaty 1 proc. podatku mogą być
dokonywane na konta lokalne).
Radosław Łabarzewski

xxx

Pomoc dla niepełnosprawnych

Komenda Chorągwi Mazowieckiej
ZHP zwróciła się do redakcji SP z proś−
bą o uzupełnienie informacji dotyczą−
cych płockich Organizacji Pożytku Pub−
licznego. Przesłała nam w tej sprawie
uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr
3/2006 (z dn. 11.01.06 r.) w sprawie od−
pisów podatkowych (1 proc. PIT).
W paragrafie 1 ust. 1 czytamy: kontem
właściwym do dokonywania wpłat na
cele działalność pożytku publicznego re−
alizowane przez ZHP jest rachunek ban−
kowy nr 95 1020 1097 0000 7202 0085
8670 (...). W tym samym paragrafie ust.
2 zapisano, że: hufce i chorągwie mogą
zbierać środki na ww. cele także na swo−
je rachunki. Poniżej podajemy adresy
i numery kont mazowieckich organizacji
ZHP działających na terenie Płocka.
Przypominamy, że ZHP ma status
OPP od 2003 roku.

Studenci i uczniowie szkół policeal−
nych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności do końca
lutego będą się mogli ubiegać o dofi−
nansowanie studiów w uczelniach pry−
watnych i państwowych, podejmując
studia magisterskie, licencjackie, uzu−
pełniające magisterskie, podyplomowe,
doktoranckie w systemie dziennym,
wieczorowym i zaocznym.
Ponadto wniosek mogą składać stu−
denci, odbywający staż zagraniczny ze
środków unijnych.
Pieniądze pochodzą z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł−
nosprawnych.
Każdy ubiegający się o pomoc fi−
nansową będzie musiał przedstawić

dokument, potwierdzający rozpoczę−
cie lub kontynuowanie nauki, za−
świadczenie o dochodach oraz orze−
czenie o niepełnosprawności I lub II
stopnia. Ważne jest też zaliczenie co
najmniej pierwszego semestru stu−
diów. Pieniądze można przeznaczyć
m.in. na opłatę czesnego, zakwatero−
wanie, pokrycie kosztów dojazdów.
Kwota ustalana jest indywidualnie
i dostosowana do potrzeb studenta.
Wnioski należy wysłać na adres
PFRON Mazowiecki Oddział, ul. Gró−
jecka 19/25, 02 – 021 Warszawa. Bliż−
sze informacje uzyskać można w Po−
wiatowym Centrum Pomocy Rodzi−
nie, ul. Bielska 59, pokój 523, tel. 024
267 – 68− 34.
E.U.

Przychody rozlicza się na podstawie
zaświadczenia z zakładu pracy, zatrud−
niającego emeryta/rencistę. Zaświadcze−
nie to należy dostarczyć do oddziału
ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.
Informacja o dochodach potrzebna
jest ZUS do rozliczenia wypłacanego
świadczenia. Zgodnie z przepisami usta−
wy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, osoby, któ−
rych dodatkowy przychód mieści się
w przedziale pomiędzy 70 proc. a 130
proc. kwoty przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w ostatnim kwartale ro−
ku kalendarzowego, otrzymują swoje
świadczenie w zmniejszonej wysokości
(zmniejszenie obejmuje kwotę przekro−
czenia, ale nie więcej niż maksymalną
kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego
świadczenia*). Przychód w kwocie
wyższej niż 130 proc. przeciętnego mie−
sięcznego wynagrodzenia powoduje za−

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci i renciści, którzy nie
osiągnęli wymaganego wieku emerytalnego (wcześniejsze emerytury) i dorabiają
do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych
przez siebie przychodach w 2005 r.
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Dochody emerytów i rencistów
wieszenie emerytury lub renty, zaś przy−
chód nie przekraczający 70 proc. nie
wpływa na wysokość wypłacanego
świadczenia.
Na zmniejszenie lub zawieszenie
wypłaty świadczenia wpływ ma każdy
przychód z tytułu wykonywania działal−
ności podlegającej obowiązkowi ubez−
pieczenia społecznego, a więc m.in. ze
stosunku pracy, pracy nakładczej, pracy
na podstawie umowy zlecenia, umowy
agencyjnej lub prowadzenia działalności
gospodarczej. Dotyczy to również sytua−
cji, w których przepisy przewidują zwol−

nienie z obowiązku odprowadzenia skła−
dek od przychodu ze względu na ich op−
łacanie z innego tytułu lub też z uwagi na
ustalone prawo do emerytury lub renty.
Bez względu na wysokość osiąganego
przychodu nie podlegają zawieszeniu
ani zmniejszeniu świadczenia osób ma−
jących ustalone prawo do emerytury
i ukończone 60 lat – kobiety i 65 lat –
mężczyźni, a także osób, które pobierają
z ZUS renty dla inwalidów wojennych,
inwalidów wojskowych, których nie−
zdolność do pracy pozostaje w związku
ze służbą wojskową, oraz rent rodzin−

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Mazowieckiej
09−402 Płock, ul. Krótka 3 a
tel. 024 2629213
www.mazowiecka.zhp.org.pl
e−mail: choragiew.mazowiecka@zhp.org.pl
nr konta bankowego: 25 1240 3174 1111
0000 2890 0227
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca „Mazowsze”
09−402 Płock, ul. Krótka 3 a
tel. 024 2624172
e−mail: zhp_kh_mazowsze@wp.pl
nr konta bankowego: 08 1240 3174 1111
0000 2890 4704
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Płock
09−402 Płock, ul. Krótka 3 a
tel. 024 2623396
www.plock.zhp.pl
e−mail: komendant@plock.zhp.pl
nr konta: 90 1240 3174 1111 0000 2889 9736

xxx
Zarząd Miejski Towarzystwa Przy−
jaciół Dzieci w Płocku, ul. Bartnicza 1
podaje numer konta na które osoby,
chcące wesprzeć działalność Towarzy−
stwa, mogą wpłacać 1 % swego podat−
ku. Jest to 11 1060 0076 0000 4010
2000 5361 z dopiskiem „Zarząd Miej−
ski TPD w Płocku”.
Przypomnijmy, że TPD prowadzi
działalność charytatywną na rzecz
ubogich rodzin, prowadzi Klub Profi−
laktyki Środowiskowej, do którego
uczęszcza około 50 dzieci, organizuje
uczniom letni i zimowy wypoczynek.
W ostatnim kwartale 2005 roku oso−
bom, korzystającym z pomocy MOPS,
wydano około 10 ton żywności.
(j)

xxx
Koło terenowe Polskiego Związku
Głuchych w Płocku prosi o przekaza−
nie 1 proc. podatku na konto związku.
Oddział Mazowiecki
Koło Terenowe w Płocku
ul. Wronia 3, 09−402 Płock
tel. 366 94 31 (domowy)
www.pzg.org.pl/wa
PKO BP I oddział Płock
nr konta: 78−1020−3974−0000−5302−0059−1420
KRS: 0000005726
OPP: 2004

nych przysługujących po osobach
uprawnionych do tych świadczeń.
Informacje o dodatkowych docho−
dach przesyłać można do ZUS do końca
lutego.
*Maksymalne kwoty zmniejszenia:
389,24 zł dla emerytury i renty z tytułu
całkowej niezdolności do pracy,
291,95 zł dla renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy, 330,87 zł dla ren−
ty rodzinnej, do której uprawniona jest
jedna osoba.
Kwota graniczna przychodu w 2005 r.
odpowiadająca 70 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
19814,50 zł. Kwota graniczna przycho−
du w 2005 r. odpowiadająca 130 proc.
przeciętnego miesięcznego wynagrodze−
nia wynosi: 36797,40 zł
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS w Płocku)
Sygnały Płockie

Podsumowano III edycję Funduszu Grantowego dla Płocka
kończącą pierwszy rozdział w jego działalności. W ciągu dwóch
lat z jego pomocy skorzystało bezpośrednio 3,5 tys. osób.

ZUS informuje

Nowy fundusz

Przedsiębiorcy uprawnieni do opłaty
niższych składek na ubezpieczenie spo−
łeczne mają obowiązek składać do Za−
kładu Ubezpieczeń Społecznych mie−
sięczne deklaracje rozliczeniowe.
Zgodnie z ustawą z 1 lipca 2005 r. uła−
twienia w rozliczaniu składek wprowa−
dzone zostaną dopiero od czerwca br.
Sprawa dotyczy przedsiębiorców
uprawnionych do opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne od zadeklaro−
wanej przez siebie kwoty, nie niższej niż
30 proc. kwoty minimalnego wynagro−
dzenia (chodzi o osoby, które rozpoczę−
ły prowadzenie pozarolniczej działalno−
ści gospodarczej nie wcześniej niż 24
sierpnia 2005 r.).
Wiele takich osób pyta, czy mogą
przesyłać deklaracje rozliczeniowe ZUS
DRA tylko wtedy, gdy zmienia im się
podstawa wymiaru składek (tak jak ro−
bią to przedsiębiorcy odprowadzający
składki od podstawy 60 proc. przeciętne−
go wynagrodzenia). Przedsiębiorcy
skarżą się, że ZUS informował wcześ−
niej o takiej możliwości, ale się z niej
wycofał.
Ustawa z 1 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z FUS
oraz ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych dała ZUS−owi dziewięć
miesięcy na wprowadzenie takich sa−
mych zasad rozliczania dla przedsiębior−
ców uprawnionych do zniżki, z jakich
korzystają ci którzy płacą składki w peł−
nej wysokości. Ireneusz Fąfara, członek
zarządu ZUS, zapewnia, że zasady te
wprowadzone zostaną od czerwca br.
– Do tego czasu przedsiębiorcy opła−
cający składki wymierzane od 30 proc.
najniższego wynagrodzenia muszą przy−
syłać nam deklaracje co miesiąc. Ostat−
nią – za maj, do 10 czerwca. Później de−
klaracje będą już powielane systemowo
przez ZUS – zapewnia Ireneusz Fąfara.
Procedury stosowane przy rozliczaniu
składek wymierzanych od najniższego
i od przeciętnego wynagrodzenia różnią
się między sobą. Różnice wynikają np.
ze sposobu ogłaszania wysokości sta−
wek tych wynagrodzeń: przeciętne ogła−
sza raz na kwartał Główny Urząd Staty−
styczny, a najniższe ustala minister pra−
cy i polityki społecznej.
Osoby uprawnione do opłaty niższych
składek, które do tej pory nie przesyłały
deklaracji miesięcznych, powinny uzu−
pełnić braki w dokumentacji w swoim
oddziale ZUS. Pracownicy Zakładu we
wszystkich oddziałach i inspektoratach
przygotowani są do udzielenia wszelkiej
pomocy przedsiębiorcom przy wypeł−
nianiu deklaracji, np. przy obliczeniu
wysokości składek.

zacjom społecznym, zajmującym się
m. in. podwyższaniem poziomu
wykształcenia a także poziomu bez−
pieczeństwa mieszkańców Płocka,
rozwojem kultury i sztuki, poprawą
stanu środowiska naturalnego, podno−
szeniem jakości pomocy społecznej
oraz atrakcyjności turystycznej, spo−
łecznej i gospodarczej Płocka.
Nowa organizacja ma również
udzielać stypendiów, ustanawiać na−
grody, organizować i finansować akcje
społeczne, szkolenia, konferencje
i prezentacje, wydawać publikacje,
a także inicjować, przeprowadzać,
promować i wspierać programy edu−
kacyjno – informacyjne, służące upo−
wszechnianiu wiedzy służącej realiza−
cji celów Fundacji.
(rł)

JAN GAWRYŁKIEWICZ

Podczas uroczystości (3 lutego)
w szkole muzycznej przedstawiono
władze nowo utworzonej fundacji,
która przejmie od UNDP (ONZ ds.
Rozwoju) obowiązki zarządzania Fun−
duszem. Akt notarialny powołujący
Fundację „Fundusz Grantowy dla
Płocka” został podpisany 15 grudnia
2005 roku. Partnerzy projektu to
Urząd Miasta Płocka, PKN Orlen i Ba−
sell Orlen Polyolefins.
Kapitał założycielski fundacji wy−
nosi 1 mln zł (UMP – 600 tys. zł, PKN
Orlen – 300 tys. zł, BOP – 100 tys. zł).
Fundacja ma na celu pozyskiwanie
środków finansowych oraz udzielanie
wsparcia finansowego i pozafinanso−
wego (rzeczowego, organizacyjnego
i technicznego) instytucjom i organi−

Składki do czerwca

Od lewej: Małgorzata Wójkowska, Noemi Gryczko (UNDP), Anna Grzegorzewska i
Dorota Chmiel

Władze fundacji
Pieczę nad fundacją sprawować będzie Rada Fundatorów tworzona przez
przedstawicieli wszystkich partnerów projektu w składzie: Mirosław Milewski
(Urząd Miasta Płocka), Wojciech Lorenc (PKN Orlen), Karol Sęp (Basell Orlen
Polyolefins). Będą oni mogli m. in. powoływać i odwoływać członków Rady Fun−
dacji oraz uchwalać jej regulamin.
W skład Rady Fundacji może wchodzić maksymalnie 9 osób. Obecnie są to:
Tomasz Kolczyński (zastępca Prezydenta ds. rozwoju miasta), Piotr Kubera (za−
stępca Prezydenta ds. polityki społecznej), Waldemar Tuszewicki (PKN Orlen, za−
stępca dyrektora w Dziale Ochrony Środowiska), Dariusz Formela (PKN Orlen,
dyrektor wykonawczy ds. organizacji), Krzysztof Sieczkowski (Basell Orlen Poly−
olefins, dyrektor ds. logistyki) oraz Dorota Chmiel (Basell Orlen Polyolefins, star−
szy menedżer ds. zaopatrzenia), która jest przewodniczącą Rady Fundacji.
Spotkania Rady będą odbywać się co najmniej 4 razy w roku. Do jej zadań nale−
żeć będzie m. in. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Pro−
gramowej, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu, nadzór nad jego działalnością
oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedstawionych
przez Zarząd. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów członkowie Rady
Fundacji będą zatwierdzać roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, decy−
zje powoływania przez Radę Programową zespołów programowych, a także
przyjmować budżet roczny Fundacji oraz udzielać absolutorium Zarządowi. Będzie
również przeprowadzać kontrole działalności Fundacji, w tym kontrolę finansową.
Zarząd Fundacji jest trzyosobowy. Prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentu−
je ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy przede wszystkim pozyskiwanie środ−
ków na działalność Fundacji i zarządzanie jej środkami według zasad określonych
w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji. Członkami Zarządu Fundacji zo−
stali Izabela Olenderek (Urząd Miasta Płocka, dyrektor Wydziału Skarbu i Budże−
tu), Małgorzata Wójkowska (Urząd Miasta Płocka, kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych intelektualnie). Prezesem Zarządu zo−
stała Anna Grzegorzewska (Urząd Miasta Płocka), która od 2004 roku, jako
Konsultant Funduszu Grantowego dla Płocka, koordynowała prace związane z pro−
wadzeniem Funduszu oraz wspierała jego beneficjentów w realizacji ich zadań.

Sygnały Płockie

PIT−y z ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
rozpoczyna wysyłanie rocznych rozli−
czeń podatkowych do emerytów, renci−
stów i innych świadczeniobiorców. Do
28 lutego br. PIT−y za 2005 rok trafią do
blisko 7,5 miliona osób.
ZUS zobowiązany jest sporządzić
i przekazać roczne obliczenie podatku
dochodowego za 2005 r. osobom, które
choć przez jeden miesiąc ubiegłego roku
otrzymywały z ZUS świadczenie. Doty−
czy to przede wszystkim emerytów, ren−
cistów, osób otrzymujących świadczenia

i zasiłki przedemerytalne oraz renty so−
cjalne.
Klienci Zakładu otrzymają następują−
ce formularze:
PIT 40A – roczne obliczenie podatku
trafi do osób, które przynajmniej
w grudniu ubiegłego roku pobierały
z ZUS świadczenie i nadal je otrzymują,
PIT 11A – otrzymają osoby, które nie
pobierały świadczenia do końca ubiegłe−
go roku lub nie są świadczeniobiorcami
w momencie rozliczenia. Formularz ten
otrzymają również te osoby, które złożyły
w ZUS oświadczenie o zamiarze wspól−
nego opodatkowania swoich dochodów
z małżonkiem, dziećmi itp. a przed koń−
cem roku podatkowego nie złożyły
oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru.
PIT 8B – trafi do uprawnionych osób,
które otrzymały świadczenie należne po
osobie zmarłej,
PIT 8C – to informacja o alimentach
potrąconych na podstawie ugody lub
wyroku sądu ze świadczenia emerytal−
no−rentowego, wypłaconego osobie ali−
mentowanej. PIT ten otrzymają alimen−
tobiorcy z wyłączeniem dzieci.

Emerytury z urzędu
Z dniem 1 stycznia 2006r. weszły
w życie przepisy umożliwiające przyz−
nawanie z urzędu emerytur osobom po−
bierającym rentę z tytułu niezdolności
do pracy, które osiągnęły wiek emerytal−
ny wynoszący 60 lat w przypadku kobiet
i 65 lat w przypadku mężczyzn.
Świadczenie to przyznaje się osobie,
która ma jakikolwiek okres podlegania
ubezpieczeniu społecznemu, niezależnie
od tego, czy ma wymagany okres za−
trudnienia: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla
mężczyzn.
Emeryturę przyznawaną z urzędu ob−
licza się od podstawy wymiaru renty.
Na wniosek osoby, której przyznano
emeryturę z urzędu można ponownie
obliczyć świadczenie od podstawy wy−
miaru składek z 10 kolejnych lat kalen−
darzowych albo dowolnie wybranych 20
lat, jak też ponownie obliczyć część so−
cjalną od nowej kwoty bazowej, o ile
wnioskodawca po przyznaniu renty udo−
wodnił co najmniej 30 m−cy podlegania
ubezpieczeniu np. z tytułu umowy o pra−
cę lub działalności gospodarczej. Sto−
sowne pouczenie o możliwości zgłosze−
nia wniosku o ponowne obliczenie
świadczenia zawiera decyzja przyznają−
ca emeryturę z urzędu.
Osoby, którym zostanie przyznana
emerytura z urzędu tracą jednocześnie
prawo do renty. Jeżeli jednak w wyniku
obliczenia emerytura okaże się niższa od
pobieranej dotychczas renty z tytułu nie−
zdolności do pracy emerytura będzie
podwyższona do kwoty tej renty. Ozna−
cza to, iż w wyniku zmiany rodzaju
świadczenia żaden emeryt nie otrzyma
niższego świadczenia niż dotychczas po−
bierał. Emerytura będzie nadal wypłaca−
na bez względu na wysokość osiąganego
przychodu z tytułu zatrudnienia, jak
również nie ma znaczenia, czy kontynu−
owane jest dotychczasowe zatrudnienie.
Bliższe informacje uzyskać można
w ZUS (Sala Obsługi Interesanta) przy
ul. Piłsudskiego 2 B, tel. 024−268 88 89
lub 024−262 52 71 wew. 3016.
Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS w Płocku)
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Rok 2005 był rekordowy pod względem zgłoszonych do Straży
Miejskiej próśb o interwencje. Mieszkańcy alarmowali straż−
ników blisko 5300 razy.

Więcej kontroli

W ponad 900 przypadkach strażnicy
interweniowali z własnej inicjatywy.
Sprawy te dotyczyły utrzymania czy−
stości i porządku przy nieruchomo−
ściach oraz w przypadkach różnego
rodzaju awarii i innych zdarzeń. Inter−
wencje kierowane były przede wszyst−
kim do spółdzielni mieszkaniowych
i Wydziału Gospodarki Komunalnej
UMP oraz PGK, MZD, Komunikacji
Miejskiej i Muniserwisu.
Od 2003 roku systematycznie rośnie
liczba kontroli (2003 r. – 41,5 tys.,
2005 r. – 47,5 tys.) przeprowadzonych
przez strażników miejskich i ujawnia−
nych podczas nich wykroczeń (2003 r.
– 6,7 tys. w 2005 r. ponad 7 tys.).
W okresie dwóch lat Straż Miejska
wystawiła ponad 4,48 tys. mandatów
karnych na ogólną kwotę 363 570 zł
(w samym 2005 r. – 170 tys. zł).
Strażnicy Miejscy kontrolują targo−
wiska miejskie, porządek i czystość
w miejscach publicznych oraz prywat−
nych nieruchomościach i na płockich
osiedlach. W wyniku tych obserwacji
stwierdzono rosnącą z roku na rok
liczbę dzikich wysypisk, które tworzo−
ne są na obrzeżach miasta, bądź w ma−
ło uczęszczanych rejonach, m.in. na
ul. Górka, Tartaczna, Browarna, Gmu−
ry, Skrajna, Słoneczna czy Parowa.
W 2003 było ich 150. Dwa lata później
ponad dwukrotnie więcej (376). Udało
się ustalić 27 sprawców, którym nało−
żono mandaty karne lub skierowano
wnioski do sądu grodzkiego i poleco−
no uporządkowanie zanieczyszczo−
nych terenów.
Rozwój współpracy

Straż czuwa również nad bezpie−
czeństwem nieletnich. Od września
działa „Patrol szkolny”, który spraw−
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dza kafejki internetowe, okolice skar−
py wiślanej, centra handlowe. Strażni−
cy miejscy sprawdzają czy młodzież
nie wagaruje, nie pije alkoholu i nie
pali tytoniu. W tej ostatniej sprawie
SM współpracuje z dyrektorami szkół.
Przez te trzy lata wylegitymowano 376
osób nieletnich, ujawniając 239 wy−
kroczeń dotyczących m. in. wagaro−
wania (95 osób), sprzedaży alkoholu
nieletnim przez personel sklepu (5)
i niewłaściwego zachowania się
w szkole oraz miejscach publicznych.
Komendant Straży Miejskiej pod−
kreśla, że program poprawy bezpie−
czeństwa i porządku publicznego na
terenie miasta realizował w ścisłej
współpracy z Komendą Miejską Poli−
cji. Od 2003 roku wykonano ponad 2,1
tys. wspólnych służb. W przyszłości
SM chce nadal rozwijać współpracę
z mieszkańcami i instytucjami płocki−
mi (m. in. poprzez kontakt drogą elek−
troniczną) oraz zwiększać bezpieczeń−
stwo w komunikacji miejskiej i na
przystankach autobusowych.

W czerwcu ubr. strażacy obchodzili jubileusz 130−lecia straży ogniowej. Jednym z pun−
któw imprezy była wystawa zabytkowych i nowoczesnych samochodów ratowniczych.

Zagrożeń jest coraz więcej, dlatego służby ratownicze muszą ciągle się
doskonalić i stosować coraz nowocześniejsze metody walki z nimi. Wiele
słów uznania padło pod adresem strażaków, uczestniczących w ratowaniu
ofiar tragedii w Katowicach. Wiele osób jest też wdzięcznych naszym stra−
żakom, którzy uratowali ich życie i mienie.

Strażacy podsumowali rok

0,6 strażaka na 1000
mieszkańców

Trzy dni z radarem

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Każdego dnia dyżurny odbierał po−
nad 14 zgłoszeń, to o 5 więcej niż
w 2004 roku i blisko dwukrotnie wię−
cej niż w 2003. Najczęściej mieszkań−
cy Płocka informowali o przypadkach
zakłócania porządku i spokoju pub−
licznego, złym parkowaniu pojazdów,
zalęgających śmieciach bądź dzikich
wysypiskach a także o spożywaniu al−
koholu w miejscach publicznych.
– To bardzo cenne kontakty. Dzięki
tym informacjom, nie tracimy czasu
i jedziemy bezpośrednio do miejsca za−
grożenia – mówił komendant Zbi−
gniew Tarka podczas konferencji pra−
sowej podsumowującej pracę miej−
skich strażników. – Widać, że kontakty
mieszkańców ze Strażą Miejską są co−
raz częstsze. Zaczynamy być postrze−
gani nie tylko jako ci, którzy nakłada−
ją mandaty, ale również jako partne−
rzy.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Lepszy kontakt
z płocczanami

Trzy dni i 41 wykroczeń drogowych
– to efekt pracy zakupionego niedaw−
no dla Straży Miejskiej radaru. W 37
sprawach wystąpiono do Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców
o ustalenie danych osobowych właści−
cieli sfotografowanych aut (4 – to po−
uczenia). Po ustaleniu sprawców Straż
Miejska wystawi mandaty na kwotę
5850 zł, odbierając kierowcom 117
punktów. Największą zarejestrowaną
prędkością przy zimowych warunkach
było 98 km/h. Radar pracował od 30
minut do godziny dziennie w różnych
miejscach miasta, np. koło głównych
dróg i płockich szkół. – Często sami
płocczanie dzwonili do nas i mówili,
gdzie warto byłoby ustawić radar –
mówi Jolanta Głowacka – rzecznik
SM. – Nie robimy z radaru „maszynki
do robienia pieniędzy”. Chodzi nam
o bezpieczeństwo pieszych i innych
użytkowników dróg. Pieniądze z man−
datów mogą być przeznaczone właśnie
na poprawę bezpieczeństwa w Płocku.
(rł)

Ubiegłoroczną pracę strażacy Ko−
mendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej podsumowali 1 lutego na na−
radzie komendantów, dowódców sek−
cji i jednostek ratowniczo−gaśniczych,
z udziałem komendanta mazowieckie−
go nadbryg. Ryszarda Psujka.
Przypomnijmy, że płocka KM PSP
działa na terenie miasta i powiatu
ziemskiego, w skład którego wchodzi
15 gmin: Drobin, Gąbin, Wyszogród,
Bielsk, Bodzanów, Brudzeń, Bulko−
wo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duni−
nów, Radzanowo, Słubice, Słupno,
Stara Biała i Staroźreby. Teren ten za−
mieszkuje 237 tys. osób i statystycznie
wypada 0,6 strażaka na tysiąc miesz−
kańców. W działaniach ratowniczo−
gaśniczych siły PSP wspierają jednost−
ki Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz straże zakładowe PKN Orlen
i PERN „Przyjaźń”.
Zagrożeń, z jakimi spotykają się
strażacy, jest wiele: od awarii w du−
żych zakładach przemysłowych, po
transport niebezpiecznych ładunków
(w ciągu doby przez miasto przejeżdża
kilkaset autocystern i kilkanaście po−
ciągów, wiozących produkty petroche−
miczne), zagrożenie powodziowe
i związane z budownictwem wysokim,
po pożary obszarów leśnych i rolnych.
W 2005 roku strażacy wyjeżdżali na
akcje 2518 razy, w tym 104 razy nie−
potrzebnie, bo alarmy okazały się fał−
szywe. 1247 razy walczyli z ogniem,
co stanowi wzrost aż o 44,1% w sto−
sunku do roku poprzedniego. Znaczą−
cy udział w zwiększonej liczbie poża−
rów miało bardzo suche lato, gdyż za−
notowano w lipcu i sierpniu aż o 118
więcej pożarów na wsi. Najmniej po−
żarów było w lutym – 82. Straty mate−
rialne spowodowane ogniem oszaco−
wano na 7 mln 187 tys. złotych – o 730
tys. więcej niż w roku 2004.

Odwaga i profesjonalizm strażaków
muszą być wspierane środkami tech−
nicznymi; na całym terenie działania
dysponują oni (łącznie z OSP) 96 samo−
chodami, w tym 13 ciężkimi i 6 specjal−
nymi. Wszystkie jednostki posiadają sy−
stem łączności radiowej, piłę spalinową
do cięcia drewna, zestawy medyczne do
udzielania pierwszej pomocy. Ponadto
jednostki OSP w Wyszogrodzie, Gąbi−
nie, Łącku, Bielsku i Drobinie posiada−
ją specjalistyczny samochód ratownic−
twa drogowego. W ubiegłym roku wy−
posażenie wzbogaciło się m.in. o ciężki
samochód ratowniczo−gaśniczy z fun−
kcją ograniczania skażeń (845 tys. zł),
skokochron (25 tys. zł), 2 piły do beto−
nu, 2 piły do drewna, 2 aparaty po−
wietrzne, poduszki uszczelniające.
W nowej jednostce na Podolszycach
wybudowano 6−metrowy maszt radio−
wy (docelowo ma mieć 21 m), wykona−
no remont siedziby KMPSP, założono
instalacje zdalnego alarmowania straża−
ków w JRG3, rozbudowano system
Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Większość inwestycji poczyniono z do−
tacji budżetu państwa a ponad 1 mln
300 tys. złotych uzyskano od sponso−
rów (451 tys. dołożył Urząd Miasta).
Akcje ratunkowe to nie jedyne
zajęcia strażaków. Mniej efektowne
są codzienne działania profilaktycz−
ne, przede wszystkim kontrole i stałe
szkolenia, mające na celu podniesie−
nie kwalifikacji strażaków. W roku
ubiegłym przeprowadzono 394 kon−
trole w 720 obiektach. Stwierdzono
530 większych i mniejszych niepra−
widłowości. W efekcie wydano 83
decyzje administracyjne, nałożono
13 mandatów, odstąpiono od odbioru
10 obiektów i – miejmy nadzieję –
działania te uczuliły właścicieli na
zapewnienie bezpieczeństwa użyt−
kownikom.
E.J.
Sygnały Płockie

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 6000 EURO NA 2006 ROK
STYCZEŃ
1 Opracowanie mapy zasadniczej i projektów ZUDP w formie numerycznej z map analogowych zgromadzonych
w MODGiK w Płocku z map koordynacyjnych ZUDP obejmujących część terenu miasta Płocka o pow. 560 ha.
2 Koncert Finałowy Studenckiej Miss Polski. /wrzesień/.
3 Rozbudowa Strażnicy JRG o Posterunek Policji przy ul. Urodzajnej w Płocku.
4 Budowa ulic: Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą.
5 Przebudowa kolizji energetycznych (odcinek I, II, IV).
LUTY
1 Zakup biletów lotniczych do Bangkoku – Młodzieżowe Igrzyska Szkolne 2006 rok.
2 Usługa promocyjno−reklamowa na stadionie Wisły.
3 Wykonywanie czynności stałego świadczenia pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Płocka.
4 Wykonywanie czynności stałego świadczenia pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Płocka.
5 Wykonanie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych zasobu komunalnego Gminy
wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów.
6 Rozbudowa i modernizacja warsztatów szkolnych – Zespół Szkół Technicznych.
7 Ul. Tumska 11 − przebudowa obiektu na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki
− opracowanie projektu i dokumentacji wykonawczej na przebudowę obiektu.
8 Dostawa i nasadzenia kwiatów jednorocznych i róż na terenie miasta Płocka.
9 Pielęgnacja drzewostanu na terenach gminnych miasta Płocka.
10 Uszczelnienie fontanny na Starym Rynku: ścian, dna zbiorników dolnego i górnego wraz z modernizacją
przejść rurociągów przez ściany.
11 Wynajem przenośnych kabin sanitarnych.
12 Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Kolegialnej i 1 Maja oraz Misjonarskiej
(w powiązaniu z Jakubowskiego) i Padlewskiego w Płocku.
13 Zakup mebli biurowych.
14 Zamieszczanie ogłoszeń w prasie.
15 Wykonanie max. 130 projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pomiędzy
ulicami: Bielską, linią kolejową, Otolińską, Piłsudskiego, Kilińskiego, Mostową, lewym brzegiem rzeki Wisły
oraz zachodnią i północną granicą miasta Płocka dla terenu, dla którego nie ma miejscowego planu
zagospodarowania i uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych w sprawach dot. wydania w/w decyzji
do momentu, gdy staną się one decyzjami ostatecznymi.
16 Wykonanie max. 130 projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pomiędzy
ulicami: Bielską, linią kolejową, Otolińską, Piłsudskiego, Kilińskiego, Mostową, lewym brzegiem rzeki Wisły
oraz wschodnią i północną granicą miasta Płocka dla terenu, dla którego nie ma miejscowego planu
zagospodarowania i uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych w sprawach dot. wydania w/w decyzji
do momentu, gdy staną się one decyzjami ostatecznymi.
17 Wykonanie max. 130 projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu
lewobrzeżnej części miasta Płocka, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania i uczestniczenie
w postępowaniach administracyjnych w sprawach dot. wydania w/w decyzji do momentu, gdy staną się one
decyzjami ostatecznymi.
18 Koncert z okazji 30 rocznicy wydarzeń Czerwca 1976. /23 czerwca/.
19 Festiwal Muzyki Dance. /1−2 lipca/.
20 Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Kilińskiego do granic miasta − opracowanie dokumentacji
technicznej.
21 Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową − opracowanie dokumentacji technicznej.
22 Budowa ulic: Mokrej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą.
23 Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia − opracowanie dokumentacji tech.
24 Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – II i III etap.
25 Przebudowa i modernizacja budynku internatu L. O. im. Wł. Jagiełły w Płocku.
26 Budowa boiska przy III LO im. M. Dąbrowskiej w Płocku.
27 Zakup sceny wraz z oświetleniem.
28 Infrastruktura na osiedlu Parcele.
29 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki.
30 Budowa ulicy łączącej ul. Bielską z ul. Przemysłową – opracowanie dokumentacji.
31 Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Pogodnej − opracowanie dokumentacji tech.
32 Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej
i Skrajnej.
33 Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” wraz z portem
jachtowym:
a) kolejka linowa ,
b) zagospodarowanie Sobótki,
c) port jachtowy.
34 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka.
35 Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap II – odcinek IV i V.
36 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego − Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap II –
odcinek IV i V.
37 Nadzór autorski − Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap II – odcinek IV i V.
38 Promocja projektu − Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap II – odcinek IV i V.
39 Uproszczona koncepcja budowy północno−zachodniej obwodnicy miasta Płocka od ul. Długiej w Płocku
do istniejącego śladu drogi krajowej Nr 62 w miejscowości Mościska (gm. Nowy Duninów).
40 Ochrona ptaków – Natura 2000 monitoring.
Sygnały Płockie

usługa
usługa
robota budowlana
robota budowlana
robota budowlana

usługa
usługa
usługa
usługa
usługa
robota budowlana
robota budowlana
dostawa
usługa
robota budowlana
usługa
robota budowlana
dostawa
usługa

usługa

usługa

usługa
usługa
usługa
usługa
usługa + robota budowlana
robota budowlana
usługa + robota budowlana
robota budowlana
robota budowlana
robota budowlana
robota budowlana
usługa
usługa + robota budowlana
usługa
usługa
robota budowlana

usługa + robota budowlana
robota budowlana
robota budowlana
usługa
robota budowlana
usługa
usługa
usługa
usługa
usługa
9

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 6000 EURO NA 2006 ROK
41 Wykonanie stoiska wystawienniczego.
42 Uczestnictwo w targach MIPIM w Cannes.
43 Studium wykonalności do mapy przedsiębiorczości.

usługa
usługa
usługa

MARZEC
1 Kontynuacja robót w zakresie c.o., c.u.w., kanalizacji, roboty towarzyszące oraz roboty zewnętrzne
– ul. Kościuszki 3 i 5.
2 Wykonanie ciągów pieszo−jezdnych, renowacja terenów zielonych wraz z nasadzeniami, wykonanie projektu –
ul. Kilińskiego 1 i 3.
3 Wykonanie tynków elewacji, remont i malowanie klatki schodowej – ul. Lenartowicza 23.
4 Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego – ul. Padlewskiego 16.
5 Przebudowa warsztatów szkolnych – Zespół Szkół Zawodowych Nr 6.
6 Przebudowa boisk sportowych – Specjalny Ośrodek Szkolno−Wychowawczy Nr 1.
7 Ul. Tumska 8 – rozbudowa obiektu – II etap budowy Muzeum Mazowieckiego – opracowanie projektu
i dokumentacji wykonawczej na II etap.
8 Remont dachu, termomodernizacja budynku – Zespół Szkół Zawodowych Nr 6.
9 Termomodernizacja budynku – Szkoła Podstawowa Nr 3.
10 Modernizacja bloku żywieniowego − Szkoła Podstawowa Nr 5.
11 Modernizacja bloku żywieniowego − Szkoła Podstawowa Nr 6.
12 Wymiana instalacji elektrycznej − Szkoła Podstawowa Nr 17.
13 Wymiana okien w przyziemiu, wykonanie opaski, rozbiórka garaży, wykonanie ogrodzenia
− Gimnazjum Nr 6.
14 Adaptacja Domu Parafialnego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13.
15 Remont posadzek i malowanie wewnętrzne – L.O. im. Wł. Jagiełły
16 Wykonanie przyłącza wod−kan i pomieszczeń sanitarnych – ul. Żyzna 4.
17 Całoroczne utrzymanie fontanny i poidełka na Starym Rynku.
18 Opracowanie dokumentacji projektowo−kosztorysowej oświetlenia trasy istniejącego chodnika (z możliwością
jego rozbudowy do ciągu pieszo−rowerowego) wzdłuż ul. Bielskiej w Płocku, na odcinku od przejazdu
kolejowego do końca Cmentarza Komunalnego.
19 Opracowanie dokumentacji projektowo−kosztorysowej na doświetlenie wybranych przejść dla pieszych
w ciągach istniejących ulic oraz niestrzeżonego przejazdu kolejowego przy ul. Modrzewiowej i Rzecznej
w Płocku.
20 Zakup i dostawa druków.
21 Zakup i wymiana świetlówek kompaktowych.
22 Modernizacja lokalu Stary Rynek 2.
23 Założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie miasta Płocka – cz. Obrębów: Śródmieście,
Łukasiewicza, Działki, Wyszogrodzka, Podolszyce.
24 Dzień Dziecka./1−2 czerwca/.
25 Biesiada Kasztelańska. /sierpień/.
26 II Międzynarodowy Festiwal Kultury Hip−Hop Desant 2006 /25−26 sierpnia/.
27 Zakup licencji i wdrożenie usług katalogowych.
28 Rozbudowa środowiska zarządzania projektami (MS−Project).
29 Pasaż łączący Park Północny z Rosicą – opracowanie dokumentacji.
30 Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Południe
(ulice: Swojska i Synów Pułku, Pałacowa) .
31 Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziwiu − opracowanie dokumentacji tech.
32 Budowa sięgacza przy ulicy Topolowej wraz z infrastrukturą − opracowanie dokumentacji technicznej.
33 Przebudowa trafostacji na terenie ZOO w Płocku.
34 Przebudowa boisk szkolnych, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku.
35 Budowa segmentu dydaktycznego, komunikacji drogowej wewnętrznej z parkingiem w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa L. O. im. Wł. Jagiełły w Płocku”.
36 Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Góry.
37 Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem.
38 Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do granic miasta.
39 Budowa ulic: Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej wraz z infrastrukturą − opracowanie dokumentacji
technicznej.
40 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni w ulicach: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej −
opracowanie dokumentacji tech.
41 Uczestnictwo w targach EMPEX w Londynie.
42 Uczestnictwo w targach EXPO REAL w Monachium.
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KWIECIEŃ
1 Remont kapitalny budynku wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – ul. Kościuszki 7.
2 Remont sali gimnastycznej i sanitariatów i przestawienie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa Nr 1.
3 Remont instalacji wod−kan, c.o. i łazienek – I etap – Szkoła Podstawowa Nr 3.
4 Opracowanie PT na drenaż, remont posadzek – Szkoła Podstawowa Nr 23.
5 Specjalny Ośrodek Szkolno−Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14
− remont łazienek, termomodernizacja i wymiana obróbek blacharskich.
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6 Wykonanie węzła i przyłącza cieplnego – ul. Kolegialna 11.
7 Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Błonie w Płocku.
8 Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Dojazd w Płocku.
9 Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Krótka w Płocku.
10 Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pocztowej (droga dojazdowa do Miejskiego Przedszkola nr 34)
w Płocku.
11 Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku
za Tumem i przy sądach – II etap – opracowanie dokumentacji budowlano−wykonawczej na odcinku
od Wieży Szlacheckiej do „Hotelu Starzyński”.
12 Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie
parku za Tumem i przy sądach – etap I (alejki spacerowe, odwodnieni, oświetlenie,
mała architektura, zieleń).
13 Opracowanie dokumentacji projektowo−kosztorysowej na budowę ul. Jeziornej.
14 Hity na czasie /sierpień/
15 IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektronicznej. /4−6 sierpnia/
16 Wielki Koncert Coverowy /19 sierpnia/
17 Festiwal Zawodów Filmowych /wrzesień/
18 Zakup oprogramowania merytorycznego (u. wieczyste, płace, nota).
19 WiMax – sieć teleinformatyczna.
20 Oświetlenie alejek na terenie ZOO w Płocku.
21 Budowa dojść i dojazdów w rejonie ulic: Kredytowej i Środkowej − opracowanie
dokumentacji technicznej.
22 Przebudowa boisk szkolnych, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11
w Płocku.
23 Budowa ul. Chabrowej i Malinowej – osiedle Wyszogrodzka w Płocku.
24 Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą: projekt drogowy wraz z brakującą
infrastrukturą – III etap.
25 Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową.
26 Budowa ścieżek rowerowych. robota budowlana
27 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedli:
Góry i Ciechomice – opracowanie dokumentacji.
28 Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej
i Jesiennej.
29 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna,
Pedagogiczna, Nauczycielska − opracowanie dokumentacji tech.
30 Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej
wraz z infrastrukturą − opracowanie dokumentacji technicznej.
31 Konkurs dla przedsiębiorców.
32 Uczestnictwo w targach MEETING POINT w Barcelonie.
33 Wykonanie opracowania pn. „Strategia promocji gospodarczej gminy”.
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MAJ
1 Remont dachu, modernizacja węzła cieplnego, zagospodarowanie podwórka wewnętrznego
– ul. Kolegialna 13 i ul. 1−go Maja 1.
2 Ul. Kwiatka 11: wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej,
przywrócenie historycznego wyglądu, wykonanie kotłowni ekologicznej, montaż c.o. I c.w.u.,
wymiana instalacji z.w.u. I kanalizacji.
3 Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej – L.O. im. St. Małachowskiego.
4 Termomodernizacja budynku – ul. Bukowa 40.
5 Termomodernizacja budynku – ul. Szkoła Podstawowa Nr 16.
6 Remont dachu – Miejskie Przedszkole Nr 35.
7 Remont dachu, wymiana okien – Szkoła Podstawowa Nr 18.
8 Wymian okien, remont pokrycia dachowego – Gimnazjum Nr 4.
9 Wymiana pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, termomodernizacja
– ul. Kolegialna 43.
10 Wykonanie przyłącza wod−kan. i pomieszczeń sanitarnych – ul. Żyzna nr 4a i 4b.
11 Aktualizacja dokumentacji budowlano−wykonawczej regulacji rzeki Rosicy oraz opracowanie
dokumentacji budowlano−wykonawczej przełożenia rowu A do rzeki Rosicy.
12 Zmiana systemu w zakresie świadczenia usług wodno−kanalizacyjnych na terenie miasta Płocka.
13 Uzupełnienie sprzętowo−programowe systemu pulpitów dyskusyjnych auli.
14 Dni Historii Płocka /2−4 czerwca/
15 Dostawa sprzętu komputerowego.
16 Elektroniczny obieg dokumentów.
17 Pasaż Paderewskiego − opracowanie dokumentacji tech.
18 Budowa nawierzchni ul. Grota Roweckiego wraz z infrastrukturą − opracowanie dokumentacji
technicznej.
19 Budowa kanalizacji deszczowej alejek w ZOO − I etap.
20 Budowa wybiegu dla lampartów perskich w ZOO.
21 Budowa nawierzchni ul. Agrestowej wraz z infrastrukturą − opracowanie dokumentacji
technicznej.
Sygnały Płockie
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22 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzoskwiniowej − opracowanie dokumentacji
technicznej.
23 Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą − opracowanie dokumentacji tech.

usługa
usługa

CZERWIEC
1 Dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji przez Oddział
Komunikacji w latach 2007−2009.
2 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
3 Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą.
4 Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej,
Śliwowej i Skrajnej − opracowanie dokumentacji tech.
5 Infrastruktura na Osiedlu Radziwie:
a) kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Zielonej.
b) opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej zachodniej części Osiedla.
6 Wyceny nieruchomości pod północną obwodnicę miasta Płocka.

dostawa
usługa
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usługa

LIPIEC
1 Remont kapitalny budynków, likwidacja przegród azbestowych – ul. Miodowa Jar 43 i 45.
2 Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą.

robota budowlana
robota budowlana

SIERPIEŃ
1 Konserwacja zieleni i utrzymanie czystości w Rejonie I na terenie miasta Płocka.
2 Konserwacja zieleni i utrzymanie czystości w Rejonie II na terenie miasta Płocka.
3 Konserwacja zieleni i utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej.
4 Termomodernizacja budynku − ul. Zduńska 13.
5 Festiwal zawodów Filmowych.
6 Budowa ul. Zubrzyckiego.

WRZESIEŃ
1 Kredyt
2 Wykonanie ekspertyzy budowlanej, założeń do planowanego remontu i prac konserwatorskich
oraz projektu technicznego – ul. Kościuszki 16a.
3 Analizy do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
4 Budowa wybiegu i pawilonu dla słoni − I etap.
5 Budowa ul. Kostrogaj.
6 Przebudowa budynku Pawilonu Dydaktycznego na terenie ZOO.
7 Uczestnictwo w targach CITYSCAPE w Dubaju.
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PAŹDZIERNIK
1 Realizacja na terenie miasta Płocka programu identyfikacji i rejestracji psów z prowadzeniem centralnej
i internetowej bazy danych pn. „Podaj Łapę”.
2 Dostawa materiałów piśmiennych.
3 Dostawa materiałów papierniczych.
4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych.
5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
6 Adaptacja budynku dla potrzeb Urzędu Miasta Płocka – ul. Kazimierza Wielkiego 2.

usługa
dostawa
dostawa
dostawa
usługa
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LISTOPAD
1 Dostawa prasy.
2 Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej wraz z infrastrukturą.

dostawa
robota budowlana

GRUDZIEŃ
1 Druk Sygnałów Płockich w 2007 roku.
2 Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą.
3 Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą.
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Pojawili się fałszywi inspektorzy kontroli legalności zatrudnie−
nia. Podszywając się pod pracowników Wojewódzkiego Urzę−
du Pracy próbują wyłudzać łapówki.

Kradli
Strzały
w centrum i wpadli

Wyłudzają łapówki
W ubiegłym tygodniu do WUP
w Warszawie dotarły informacje, że
nieznane osoby podszywają się pod
inspektorów Wydziału Kontroli Le−
galności Zatrudnienia WUP. Na razie
wiadomo, że oszuści kilkukrotnie po−
jawili się u właścicieli firm w okoli−
cach Wołomina i Radzymina. Pod
pretekstem zaniechania kontroli lub
”przymknięcia oka na rzekome nie−
prawidłowości w zatrudnieniu” do−
magali się łapówek. Wojewódzki
Urząd Pracy w Warszawie ostrzega
przed oszustami.

6 lutego ok. godz. 21 przy ul. 3
Maja doszło do strzelaniny. Ranny zo−
stał 47−letni mężczyzna pochodzący
z Warszawy. Z ranami głowy i brzu−
cha trafił do szpitala. Lekarze jego
stan oceniają jako bardzo ciężki.
Sprawą zajęła się policja i wydział
śledczy płockiej Prokuratury Rejono−
wej. Wspólnie próbują wyjaśnić kto
strzelał i czy był to przypadkowy na−
pad, czy może zaplanowana akcja.
Wiadomo na pewno, że oddano trzy
strzały: dwa trafiły mężczyznę, a trze−
cia kula utkwiła w szybie zaparko−
wanego obok samochodu.
(m.d.)

– Kontrole prowadzone przez inspek−
torów WUP są wykonywane w dwuoso−
bowych zespołach. Inspektorzy wchodząc
na teren firmy okazują legitymację służ−
bową i upoważnienia do przeprowadze−
nia kontroli. Jeżeli nie mają takich doku−
mentów lub nie chcą ich okazać powinni
wzbudzić podejrzenia pracodawcy. W ta−
kiej sytuacji proszę dzwonić pod numer
022 532−22−20 lub 022 532−22−33. Tam
można uzyskać wszelkich informacji na
temat kontroli – mówi Maciej Eckardt,
wicedyrektor ds. poradnictwa zawodo−
wego i pośrednictwa pracy WUP. A. K.

Na terenie Płocka w ostatnim czasie
odnotowaliśmy kilka zdarzeń związa−
nych z kradzieżami pieniędzy z kas fi−
skalnych lub w jednym przypadku ca−
łej kasy. W wyniku pracy operacyjnej
policjantów KMP w Płocku zatrzyma−
no czteroosobową grupę, specjalizują−
cą się w tego typu przestępstwach. Są
to mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat,
wszyscy mieszkają w Płocku.
Trwają czynności w celu ustalenia,
czy w tym procederze brało udział
więcej osób. Niektórzy ze sprawców
byli w przeszłości notowani i karani
za podobne czyny. Grozi im kara do
10 lat pozbawienia wolności. M.G.

Płoccy policjanci poszukują świadków dwóch wypadków.

Kronika policyjna

Kto widział?

pirackich płyt CD, CD−R i DVD
z muzyką, filmami i grami.
* 12−letni chłopiec został uderzony
przez sopel lodu, który spadł z da−
chu kamienicy przy ul. Tumskiej.
Dziecko z podejrzeniem wstrząś−
nienia mózgu zostało przewiezione
do szpitala. Administratorowi bu−
dynku grozi do 1 roku pozbawienia
wolności za nieumyślne spowodo−
wanie uszczerbku na zdrowiu.
* Z biura banku przy ul. Kolegialnej
złodziej skradł telefon komórkowy.
* Podczas kontroli poloneza, zatrzy−
manego przy ul. Padlewskiego po−
licjanci znaleźli dwie torebki z ma−
rihuaną. Do aresztu trafił posiadacz
narkotyków 18−letni mieszkaniec
powiatu płockiego.
* Z mieszkania przy ul. Dobrzyńskiej
złodzieje zabrali, m.in. sprzęt RTV
i biżuterię.
* Do aresztu trafił 21−letni płocczanin,
u którego policjanci znaleźli toreb−
kę z suszem roślinnym. Chłopak
został zatrzymany na ul. Grodzkiej.
Do podobnego zdarzenia doszło
przy ul. Padlewskiego. Tym razem
w ręce policji wpadł 19−letni płoc−
czanin.
* Z Peugeota zaparkowanego przy ul.
Staromiejskiej złodzieje zabrali od−
twarzacz CD.
(m.d.)

Do pierwszego z nich doszło 28 grudnia 2005 r. ok. godz. 5.30 przy III Li−
ceum Ogólnokształcącym (ul. Łukasiewicza). Kierowca autobusu PKS potrą−
cił wtedy 58−letnią kobietę, która po przewiezieniu do szpitala zmarła.
Drugi wypadek miał miejsce 12 stycznia br. ok. godz. 6.45 na ul. Miodo−
wej. Kierująca Oplem Corsą, jadąc w kierunku ul. Łukasiewicza, potrąciła 80−
letnią kobietę. Ranna zmarła po przewiezieniu do szpitala.
Wszyscy, którzy byli świadkami zdarzeń proszeni są o zgłoszenie się do Ko−
mendy Miejskiej Policji w Płocku, ul. Słowackiego lub o kontakt telefoniczny
pod numerami telefonu: 024 266 15 89, 024 266 15 30 lub 997.
(m.d.)

Zostań policjantem

JANUSZ KUKLEWICZ

* Nieznany mężczyzna wrzucił do hy−
undaia, zaparkowanego przy ul.
Bartniczej, plastikową butelkę z ła−
twopalnym płynem. Samochód sta−
nął w płomieniach. Spaleniu uległo
wnętrze pojazdu.
* 27−letnia kierująca BMW potrąciła
w rejonie przejścia dla pieszych 62−
letniego mężczyznę, który nagle
wtargnął na jezdnię. Do zdarzenia
doszło przy ul. Nowowiejskiego.
Ranny mężczyzna został odwiezio−
ny do szpitala.
* Przy ul. Bielskiej patrol policji za−
trzymał do rutynowej kontroli Sea−
ta Toledo. Samochód okazał się
kradziony. Kierującym był miesz−
kaniec powiatu płockiego.
* Dwóch mężczyzn napadło przy ul.
Kredytowej 54−letnią płocczankę.
Złodzieje zabrali jej torebkę, w któ−
rej były pieniądze i dokumenty.
* Podczas kontroli poloneza zatrzyma−
nego przy ul. Wyszogrodzkiej, po−
licjanci znaleźli pięć torebek amfe−
taminy, jedną torebkę marihuany
oraz szklaną lufkę z ciemnym osa−
dem. Do aresztu trafili 33−letni kie−
rowca oraz dwóch pasażerów polo−
neza w wieku 24 i 31 lat.
* Podczas przeszukania mieszkania
38−letniego płocczanina przy ul. Ja−
na Pawła II, policjanci znaleźli 150

Sygnały Płockie

Nie masz pracy? A może zostaniesz
policjantem? Teraz masz szansę! Ko−
mendant Wojewódzki Policji z/s
w Radomiu rozpoczął rekrutację do
służby w policji na terenie wojewódz−
twa mazowieckiego. Planowane przy−
jęcia do służby odbędą się w dniach: 9
maja, 28 sierpnia i 21 listopada.
Służbę w policji może pełnić oby−
watel polski o nieposzlakowanej opi−
nii, niekarany i korzystający z pełni
praw publicznych, posiadający co
najmniej średnie wykształcenie oraz
zdolność fizyczną i psychiczną do
służby w formacjach uzbrojonych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać
uregulowany stosunek do służby
wojskowej.
Osoby zainteresowane pełnieniem
służby w policji powinny złożyć oso−
biście w terminie do 31 lipca 2006 r.
w Wydziale Kadr i Szkolenia Ko−
mendy Wojewódzkiej Policji z/s
w Radomiu ul. 11−go Listopada
37/59 w pok. 108 (we wtorki, środy,
czwartki, w godz. 9−13, tel. 048 345
20 04, 048 345 20 63) następujące
dokumenty:
– pisemne podanie o przyjęcie do
służby w policji (ze wskazaniem jed−
nostki policji);
– wypełniony kwestionariusz oso−
bowy;
– odręcznie napisany życiorys;
– dokumenty potwierdzające wyksz−
tałcenie i kwalifikacje zawodowe (kse−
rokopie−oryginały dokumentów do
wglądu na każdorazowe żądanie pra−
cownika Zespołu Doboru);

– zaświadczenie o niekaralności (z
Krajowego Rejestru Karnego);
– pisemną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz wyników
uzyskanych w toku postępowania
kwalifikacyjnego
Formularz kwestionariusza osobo−
wego i ankiety bezpieczeństwa osobo−
wego można pobrać w każdej komen−
dzie wojewódzkiej, miejskiej lub po−
wiatowej policji.
Preferowani będą w szczególności
kandydaci do służby posiadający:
– wykształcenie wyższe – kierunki:
administracja, prawo
– wykształcenie licencjackie – kie−
runki administracyjno−prawne, ekono−
miczne.
Preferencje dla kandydatów do służ−
by w Samodzielnych Pododdziałach
Prewencji Policji w Radomiu i Płocku,
nie posiadających wykształcenia śred−
niego:
– ukończenie kursów specjalistycz−
nych – zwłaszcza strzeleckiego;
– uprawianie dyscyplin sportowych,
zwłaszcza sportów walki, motoro−
wych, strzeleckich, spadochroniar−
stwa, technik wysokościowych;
– posiadanie prawa jazdy kategorii
”C”.
W związku ze zmianą rozporządze−
nia MSWiA kandydaci, którzy przy−
stąpili do procedury doboru w sierpniu
2005 r. mogą ponownie ubiegać się
o przyjęcie do służby w policji za wy−
jątkiem osób, które uzyskały wynik
negatywny z testu psychologicznego.
opr. (m.d.)
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9 marca na elewacji budynku SDH przy ul. Tumskiej 11
w Płocku i na witrynie sklepowej przy City−Carree w Dar−
mstadt pojawią się duże ekrany. Będzie to początek dość nie−
typowego eksperymentu artystycznego.

Każdy z ekranów będzie podzielony
na dwie części. Przechodnie z jednego
miasta będą mogli zobaczyć przechod−
niów z drugiego miasta, a jednocześ−
nie siebie samych. – Obraz będzie nie−
co zniekształcony i przesyłany z dwu−
sekundowym opóźnieniem, dlatego pa−
trząc na ekran nie od razu uda się sie−
bie rozpoznać. Trzeba będzie ekspery−
mentować, szukać – tłumaczy autor
projektu Georg Klein.
Obrazy będą nieme, ale nie oznacza
to, że projekt został pozbawiony opra−
wy dźwiękowej. W obrębie wizualnej
instalacji przy użyciu czujnika odleg−
łości wyznaczono odcinek – żółtą li−
nię, której przekroczenie uruchomi od−
twarzanie recytacji dwóch wierszy –
„Pechowego anioła 2” Heinera Mülle−
ra i „Dworca” Wisławy Szymborskiej
(Nagroda Nobla w 1996 roku).
Po co?

Zarówno w Darmstadt jak i w Płoc−
ku TRASA 06 zainstalowana będzie
przy głównych miejskich pasażach
w centrum miasta. Witryny sklepowe
o dużej powierzchni, które zwykle słu−
żą prezentowaniu towarów staną się
przestrzenią sztuki – multimedialnym
pomostem miedzy dwoma miastami.
To projekt artystyczny, który ma od−
ciąga przechodniów od ich codzienno−
ści, pośpiechu, zakupów i chociaż na
chwilę zaprosić do zabawnej gry z sa−
mym sobą jak również z nieznajomym
z innego kraju. Jednocześnie ma też
powiedzieć coś o nas samych nam jaki
i naszym darmstadzkim sąsiadom.
– Polsko – niemieckie kontakty są ob−
ciążane historycznymi napięciami.
Kontakt miedzy nami nadal jest utrud−
niony – tłumaczy autor. – To dla mnie,

jako artysty, wyzwanie i interesujący
obszar poszukiwań.
Płock i Darmstadt są partnerami od
17 lat. Mieszkańcy obu miast nawiąza−
li wiele osobistych kontaktów. TRA−
SA 06 może służyć pozawerbalnemu
umacnianiu istniejących więzi.
Dlaczego?

To kontynuacja, bardzo udanego –
jak zapewniają autorzy – projektu
TRASA Warszawa−Berlin. Płock
i Darmstadt jest trzecia i ostatnią miej−
ską parą eksperymentu. Co będzie
miarą ich sukcesu? – Gdy ludzie będą
aktywni. Nie będą stali bezczynnie pa−
trząc w ekran – tłumaczy G. Klein.
Choć projekt ma swoją stronę interne−
tową to obrazy nie będzie tam dostęp−
ny. Można będzie go zobaczyć jedynie
w tych dwóch miejscach; przy Tum−
skiej i City−Carree. – Ten, który chce
coś zobaczyć, chce być widzem musi
też być i aktorem. Będzie to wymagało
jednak nieco wysiłku ponieważ jedy−
nym sposobem komunikacji będzie
gest lub tekst. Tu jednak spotkać nas
mogą kolejne niespodzianki, obok nie−
co zniekształconego obrazu i opóźnie−
nia w czasie, kamera przekazywać bę−
dzie nasze lustrzane odbicie, więc jeśli
chcemy przyjść, np. z transparentem
to, aby był czytelny musi być nie tylko
duży ale też napisany pismem lustrza−
nym.
Projekt Kleina jest jednym z presti−
żowych projektów kończącego się Ro−
ku Polsko – Niemieckiego. Przez 5 ty−
godni będziemy jego widzami i akto−
rami. Od nas samych i naszej wyo−
braźni zależy jakimi. Początek 9 mar−
ca, godz. 18 przed SDH. Więcej na
stronach www.trasa.de
(rł)

RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

Eksperyment
zero sześć
Waldemar Smaszcz i Maria Mikulska −Zalewska na tle zdjęcia z ostatniej posługi kap−
łańskiej ks. Twardowskiego, na 2 lub 3 dni przed pójściem do szpitala

To ostatnia książka, nad którą pracował. Niestety, jej premie−
ry nie doczekał.

Pamiętnik poety
”Bóg czyta wiersze” jest obszerną,
liczącą ponad 360 stron, antologią pol−
skiej poezji wg ks. Jana Twardowskie−
go. Współautorem wyboru jest krytyk
literacki – wieloletni współpracownik
i przyjaciel księdza – Waldemar
Smaszcz, którego Książnica Płocka
zaprosiła na spotkanie poświęcone
promocji książki. Nie od niej jednak
rozpoczął spotkanie z czytelnikami.
Ostatnie dni

– W przeddzień śmierci byłem u nie−
go. Zadzwoniłem wtedy do Marii
(przyp. red. – Zalewskiej – Mikul−
skiej) i mówię, że nie ma mowy o umie−
raniu. Rozmawiałem z księdzem przez
dwie godziny, bardzo swobodnie i żar−
tobliwie. Aż ksiądz sam stwierdził, że
to chyba nie właściwe i powiedział:
słuchaj, tak naprawdę to ja jestem bar−
dzo chory, serce do niczego, nerki –
też nie za bardzo. Następnego dnia do−
stałem telefon, że umiera – wspominał
podczas spotkania w Książnicy Płoc−
kiej. Na wydrukach książki napisał
jeszcze kilka dedykacji dla wydawcy,
autora rysunków, córki Waldemara
Smaszcza oraz jego samego.
Rok 2005 zapowiadał się dla księ−
dza źle. W lutym trafił do szpitala
– zawał serca i zapalenie płuc. W listo−
padzie znów dwa tygodnie w szpitalu,
po których jednak wyszedł w znako−
mitej formie. – A potem scena jak
w filmie. Kiedy wjeżdżałem na Kra−
kowskie Przedmieście autobusem linii
160 usłyszałem “Erkę” na sygnale wy−
jeżdżającą z klasztoru. Wiedziałem, że
wiezie księdza Twardowskiego do
szpitala – dodał Smaszcz. Tak rozpo−
częło się ostatnie 50 dni poety, które
spędził w szpitalu na Banacha.
Wiele czystej poezji

Chłopak i dziewczyna umówili się wcześniej na rozmowę telefoniczną przed ekranem.
Ona była w Warszawie, on − w Berlinie. Niestety miał kłopoty ze znalezieniem tego
miejsca. W tym czasie przed ekranem pojawili się dwaj berlińczycy, którzy nawiązali
kontakt z dziewczyną z Warszawy. Z szalików ułożyli serce i chcieli dostać jej numer
telefonu.
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Antologia to pomysł wydawcy
Krzysztofa Tura, który chciał aby była
ona swego rodzaju suplementem do
”Wierszy największej nadziei”. Sam
Waldemar Smaszcz początkowo nie−
chętnie odniósł się do pomysłu, ale za−
palił się do niego ks. Twardowski. Pra−
cę rozpoczęły się 1,5 roku temu w Ani−
nie, gdzie ksiądz od lat spędzał wakacje.
Spotykali się co dwa tygodnie, praco−
wali po kilka godzin. – Był bardzo trud−
nym partnerem. Często się niecierpliwił
i przede wszystkim odrzucał – wspomi−

na współautor antologii. – W nosie miał
konwencję i ustalone hierarchie. To mu−
siała być liryka. Jeśli nie było dobrego
wiersza lirycznego, to przynajmniej taki
wiersz, który stał się pieśnią.
Tak powstał swoisty liryczny pa−
miętnik księdza Twardowskiego. Są tu
poeci baroku, których wiersze lubił
czytać, np. uważanego za szczyt złego
gustu Józefa Bakę. Znajdziemy rów−
nież Karpińskiego, Kniaźnina, Lenar−
towicza, Asnyka, Staffa, Gałczyńskie−
go i poetów Powstania Warszawskie−
go, a np. biskupa Krasickiego próżno
tu szukać. Dużym plusem wyboru są
ciepłe i osobiste komentarze księdza,
chociażby ten dotyczący Marii Konop−
nickiej, której wiersz ”Kubek” autor
”Wierszy największej nadziei” uważał
za najpiękniejszy wiersz miłosny.
A co sam mówi o swoim wyborze?
Z wielkiego dorobku naszej poezji sta−
rałem się wybrać takie, których auto−
rzy potrafili przekazać coś ważnego
z serca do serca, z duszy do duszy. [...]
Dla mnie wiele uroku mają autorzy za−
pomniani [...]. Ich twórczość ma w so−
bie wiele czystej bezinteresownej poe−
zji. Pozostaje w sercach może nielicz−
nych, ale oddanych przyjaciół [...].
Stąd tytuł wyboru, zapożyczony
z wiersza Twardowskiego Bóg czyta
wiersze na śmierć zapomniane.
Antologię można kupić w księgarni
Książnicy Płockiej. Cena: 47 zł
Radosław Łabarzewski
Pamięci ks. Jana Twardowskiego
Gdy odchodzi poeta
mówi nawet cisza
W puste miejsce po nim
wchodzą Jego słowa
i zaczynają żyć samodzielnie
Które z Twoich słów
wybierzemy teraz
Wielki Mistrzu Janie
Autorze Suplikacji
do Boga uśmiechniętego
Z zadumy wyrywa mnie mrówka
co dziarsko maszeruje
po Twoich książkach i przypomina
że najbardziej należy kochać to
co maleńkie i bezbronne
Danuta Rychlewska
Sygnały Płockie

Makiety, historyczne aranżacje i komputerowe animacje – powoli rodzi się wizja nowej ekspo−
zycji „X wieków Płocka i regionu”

Zanim powstanie Muzeum
Wiemy już, jak będzie wyglądał
z zewnątrz drugi budynek Muzeum Ma−
zowieckiego. Jednak to co najważniej−
sze i najciekawsze to przyszła aranżacja
wnętrz. Wiadomo, że prawie w całości
zostaną one oddane na użytek „X wie−
ków Płocka i regionu”, czyli muzeum
historii Mazowsza Płockiego. Nad jego
wyglądem pracują trzy dwuosobowe
zespoły, które można roboczo nazwać
archeologicznym, historycznym i nu−
mizmatyczno – medalierskim. Powoli
powstają scenariusze wystaw, nowe cie−
kawe aranżacje, koncepcje i plany. Te−
raz kiedy projekt jest gotowy, można
przejść do szczegółowych ustaleń. Już
dziś wiadomo, że wiele z nich z pewno−
ścią nas zaskoczy.
Makiety i animacje

Zwiastunem tego, co będzie można
zobaczyć na blisko 400 m kw. pier−
wszego piętra drugiej części muzeum
jest, czynna do końca kwietnia, wysta−
wa w Spichlerzu pt. „Zanim powstał
Płock”. – Oczywiście nie można tu mó−
wić o mechanicznym przeniesieniu za−
bytków, ale wiele z nich znajdzie się na
planowanej wystawie – tłumaczy dr
Tomasz Kordala, kierownik Działu
Archeologii, który wspólnie z Krzysz−
tofem Matusiakiem odpowiedzialny
jest za część archeologiczną „nowego”
muzeum. – Przewidujemy, że w tej
części znajdą się: pradzieje Mazowsza
Płockiego, Mazowsze plemienne i pia−
stowskie, Płock w Średniowieczu, Zło−
ty Wiek Płocka (XVI w.) oraz Płock
w czasach upadku (XVII – XVIII w.).
Chodzi więc o okres sięgający 12 ty−
sięcy lat wstecz do końca XVIII wieku
i obszar ograniczony od zachodu
Skrwą, Wkrą na wschodzie i północy
oraz Kotliną Płocką na południu.
– W związku z tym, że do XI wieku
brakuje źródeł pisanych, będziemy ba−
zować na źródłach archeologicznych,
przede wszystkim ze zbiorów Muzeum
Mazowieckiego. Będą to zabytki za−
równo z dawnych amatorskich badań
pierwszych płockich starożytników
oraz regularnych prac wykopalisko−
wych z okresu powojennego z kilkuna−
stu stanowisk (Podolszyce, Radziwie,
Góry i Grabówka) – mówi T. Kordala.
Im bliżej naszych czasów, tym bar−
dziej wzrasta rola dokumentów pisa−
nych. – Chcielibyśmy pokazać w spo−
sób usystematyzowany i zrozumiały,
pradzieje i dzieje Płocka zgodnie
z najnowszymi trendami w muzealnic−
twie, które jednocześnie będą przema−
wiać do wyobraźni widza.
Będą więc makiety (np. wczesno−
średniowiecznego Płocka), a nawet
animacje komputerowe. Płoccy muze−
alnicy chcą zaaranżować siedlisko
łowców z epoki kamiennej, odtworzyć
narzędzia pracy społeczności pradzie−
jowej, pokazać pochówek wczesnoś−
redniowieczny. O pomoc i konsultacje
Muzeum poprosi m. in. specjalistów
z warszawskich instytucji archeolo−
gicznych. Trudno dziś powiedzieć ile,
z blisko 6 tys. obiektów ukrytych
w magazynach działu archeologii, zo−
Sygnały Płockie

stanie pokazanych w nowym budynku.
Tomasz Kordala szacuje, że nie mniej
niż tysiąc. – W tym wymiarze, w okre−
sie powojennym, nasze zbiory nie były
prezentowane – dodaje.
Historyczne rekonstrukcje

Chronologia będzie również klu−
czem do zwiedzania II piętra muzeum.
– Zależy nam, aby dla każdego okresu
historycznego wyeksponować to, co
najważniejsze w tym czasie dla Polski
i to, co w tym czasie działo się w Płoc−
ku – mówią Barbara Rydzewska i El−
żbieta Popiołek, które wspólnie pracu−
ją nad ostatnimi dwoma wiekami
w dziejach naszego miasta; począwszy
od rządów pruskich, kiedy Płock „wy−
chodził” poza średniowieczne mury
i II rozbioru Polski, poprzez okres
Księstwa Warszawskiego, powstania
– listopadowe i styczniowe, po czasy
II RP, II wojnę światową i lata powo−
jenne ze szczególnym naciskiem na
konsekwencje decyzji z roku 1959
(budowa Mazowieckich Zakładów Ra−
fineryjnych i Petrochemicznych). To

Kuczewskiego. – Naszym marzeniem
jest również stworzenie atelier foto−
graficznego z początku ubiegłego
stulecia – dodaje Barbara Rydzew−
ska. – Czy nam się uda? Zobaczymy.
Obie panie przyznają, że miejsca jest
mało. Dlatego mała historia fotogra−
fii płockiej z portretami płocczan
i fotografiami strojów z epoki – to na
razie dalekie marzenie.
Dzieje Polski monetami ilustrowane

Nad wyborem najlepszych obiektów
pracuje również zespół numizmatyczny.
– Nasze zbiory będą towarzyszyć obu
ekspozycjom na I i II piętrze – tłumaczy
Elżbieta Jędrysek – Migdalska kierow−
nik Gabinetu Numizmatycznego – jed−
nego z największych, bo liczących po−
nad 37 tys. obiektów, w Polsce. – Na
pewno będziemy się starać zrekonstruo−
wać mennicę płocką z czasów Ziemowi−
ta III i IV (XIV – XV w.), pokazać jak
wyglądał średniowieczny warsztat men−
niczy. Zobaczymy zarówno monety ze
złota jak i ze srebra. Uzupełnieniem czę−
ści historycznej będą również medale

Rekonstrukcja zabudowy jednej z przyrynkowych ulic wczesnomiejskiej osady, XII − XIII w.

właśnie na okresy rozwoju i rozbudo−
wy miasta oraz czasy zrywów patrio−
tycznych kładziony będzie nacisk przy
tworzeniu ekspozycji II piętra. Tu
obok klasycznych gablot pojawią się
meble, malarstwo i rzemiosło arty−
styczne.
Zupełną nowością ekspozycyjną
będzie okres pruski i rok 1920 – do−
tąd w niewielkim stopniu prezento−
wane w Muzeum. – Tu mamy pomysł
na nową formę i bardziej nowoczesną
stylistkę – dodaje Elżbieta Popiołek.
Co to będzie; wizualizacje, multime−
dia? Przekonamy się za rok. Jedyną
tajemnicą, którą na tym etapie pra−
cownicy działu historii chcieli zdra−
dzić to plany odtworzenia pomiesz−
czeń starego TNP. – Chcemy pokazać
wnętrza starego płockiego muzeum
zarówno z siedziby głównej jak i z
domu
„Pod
opatrznością”,
zaprezentować ówczasną formę ek−
spozycji. Na szczęście wnętrza TNP
zachowały się na fotografiach Alek−
sandra Macieszy i obrazach Witolda

i plakiety, zwłaszcza te z wizerunkami
wybitnych Polaków. – Chcemy pokazać
style medalierskie, np. bardzo piękne
medale barokowe – dodaje Grażyna
Tryka. Będą medale pokazujące wyda−
rzenia historyczno – patriotyczne, pro−
pagujące życie gospodarcze i medale
z okresu II RP, a także kolekcja papiero−
wego pieniądza.
– Na pewno będzie kącik poświęco−
ny rzeźbiarzowi Władysławowi Gru−
berskiemu, zwłaszcza, że mamy sporo
jego prac i wiele rodzinnych pamiątek
– dodaje Tryka. Oprócz obecności na
dwóch głównych wystawach, obiekty
numizmatyczne będą mogły być ek−
sponowane dodatkowo na kilkudzie−
sięciu metrach tzw. rękawa na I pię−
trze. Ostatecznego pomysłu na aranża−
cje tej przestrzeni jeszcze nie ma, ale
jest zgoda co do jednego – nie będzie
niskich gablot. Zbiory mają być ekspo−
nowane tak, żeby zwiedzający nie mu−
sieli się zbytnio schylać.
Prace trwają. Efekty poznamy w 2007
roku.
Radosław Łabarzewski

Przejdziem Wisłę...
„Ziemia Płocka w wojnach XIX i XX
w.” to najnowsza publikacja dotycząca
dziejów naszego regionu, stanowiąca
kompendium wiedzy o wojnach toczo−
nych w ostatnich dwóch stuleciach na
Mazowszu. Jej autor Michał Trubas jest
historykiem, doktorem nauk humani−
stycznych, pułkownikiem Wojska Pol−
skiego i jak sam o sobie mówi – introdu−
kowanym – płocczaninem. Jest również
członkiem Towarzystwa Naukowego
Płockiego, które 7 lutego zorganizowało
autorskie spotkanie.
Książka jest próbą określenia roli
i miejsca Ziemi Płockiej w wojnach to−
czonych na terenie naszego kraju. Autor
bada militarną przeszłość naszego regio−
nu jako centrum – jak sam go określa
– „polskiego teatru wojny”. Zdaniem
Trubasa Ziemia Płocka, znajdująca się
na szlaku między Bramą Lubuską na za−
chodzie i Bramą Smoleńską na wscho−
dzie, musiała zajmować poczesne miej−
sce w planach i działaniach wojennych,
rozgrywających się w centralnej i pół−
nocnej Polsce.
Trubas uważa, że przez dwieście lat
działań wojennych, przelewających się
przez nasz region, to nie możliwości
techniczne czy zdobycze cywilizacyjne
decydowały o charakterze walk i przyj−
mowanych rozwiązaniach taktycznych
i operacyjnych, lecz warunki geograficz−
ne: ukształtowanie terenu, lasy, jeziora
i rzeki, a zwłaszcza ta najważniejsza,
bardzo trudna do pokonania – Wisła.
Zresztą już marszałek Hindenburg
uważał, iż obszar nad środkową Wisłą
ma „zasadnicze znaczenie dla losów
wojny” i tam właśnie „leży środek cięż−
kości wojny”.
Na potwierdzenie tezy jak bardzo
„stabilne” bywają czynniki geograficzne
Michał Trubas przypomniał, że już
w 1809 r. – dywizja austriacka dowodzo−
na przez gen. Geringera podjęła próbę
sforsowania Wisły w rejonie Dobrzy−
ków – Tokary – jedynym z dwóch miej−
sc gdzie i dno i wiślane brzegi były do−
statecznie stabilne. Potem przez to miej−
sce przeprawiali się Francuzi wracający
spod Moskwy i Niemcy, forsujący rzekę
w 1939 roku. Dziś stoi tu nowa przepra−
wa mostowa.
Ponad dwustustronicowa praca zawie−
ra charakterystykę regionu i opis najważ−
niejszych konfliktów zbrojnych toczo−
nych w Płocku i jego najbliższych okoli−
cach w epoce napoleońskiej, w czasach
wojny polsko – rosyjskiej oraz podczas
(rł)
I i II wojny światowej.
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W 170. rocznicę śmierci bpa Adama Michała Prażmowskiego, pierwszego prezesa TNP

4 lutego minęła 18. rocznica
śmierci ks. bpa dr Bogdana
Mariana Sikorskiego – or−
dynariusza Diecezji Płoc−
kiej w latach 1964 – 1988,
intelektualisty i budowni−
czego. Po 20 latach przewo−
dzenia Kościołowi Płockie−
mu zmarł w gdańskim szpi−
talu i został pochowany
w płockiej katedrze.

Człowiek
nietuzinkowy
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rządcą – prawą ręką pierwszego war−
szawskiego biskupa Miaskowskiego.
Przez cały czas brał aktywny udział
w życiu intelektualnym stolicy i był
jednym z filarów Towarzystwa Przyja−
ciół Nauk, gdzie wraz ze Staszicem,
Stanisławem Kostką Potockim, przy−
gotowywał programy edukacji narodo−
wej, opracował zebrane wcześniej
przez Naruszewicza materiały do hi−
storii narodu polskiego, w 1816 roku
ułożył statut uniwersytetu warszaw−
skiego. W 1807 roku entuzjastycznie
witał wkraczające do Warszawy woj−
ska Napoleona i napisał z tej okazji list
pasterski.
Nadzieje związane z Napoleonem
dość szybko się rozwiały i Polacy,
w tym ks. Prażmowski, musieli odna−
leźć się w nowej rzeczywistości,
w której władzę absolutną sprawował
car Mikołaj. – I tu przejawił się pewien
koniunkturalizm Adama Prażmowskie−
go – mówił prof. Grzybowski. – Nieźle
musiał ułożyć sobie stosunki z nową
władzą, skoro znalazł zajęcie w sekre−
tariacie Mikołaja Nowosilcowa – ko−
misarza carskiego przy Radzie Stanu

Wspomnienie
o biskupie

natorów i wielu dostojników) prze−
niesiono do niej szczątki Hermana
i Krzywoustego.
Gdy wybuchło Powstanie Stycznio−
we przekazał 15 tys. zł na armią polską
i podpisał się pod dekretem o detroni−
zacji cara. Po upadku powstania pró−
bował się przed władzami z tego posu−
nięcia wytłumaczyć, ale łaski już nie

MACIEJ WRÓBEL

Jak pisze w swojej „Monografii.
Płock” abp Antoni Julian Nowowiejski
Adam Michał Prażmowski urodził się
w 1764 roku z ojca Franciszka, kaszte−
lana zakroczymskiego. Nauki pobierał
w Warszawie u pijarów, później w se−
minarium św. Krzyża, wreszcie w Rzy−
mie w Colegium Germanicum. Za Księ−
stwa Warszawskiego był prepozytem
kapituły płockiej i kanonikiem war−
szawskim, obok piastowania senator−
stwa i innych urzędów świeckich. W ro−
ku 1817 został biskupem płockim.
Był to człowiek uczony, biegły w ję−
zykach starożytnych, wymowny. Nale−
żał do najczynniejszych członków To−
warzystwa Przyjaciół Nauk w War−
szawie i był jednym z założycieli To−
warzystwa Naukowego Płockiego. Pi−
sał kazania i rozprawy historyczne,
drukował mowy swoje. Zajął się wy−
stawieniem pomnika dla królów pol−
skich w katedrze płockiej i zamek
w Pułtusku wyrestaurował. W roku
1829 otrzymał koadiutora z prawem
następstwa w osobie bpa Pawłow−
skiego.
***
Biskup Prażmowski był jednym
z inicjatorów utworzenia Towarzystwa
Naukowego Płockiego i pierwszym je−
go prezesem. Nic więc dziwnego, że
Towarzystwo postanowiło przypom−
nieć postać swego założyciela przy
okazji 170. rocznicy jego śmierci.
Wiele ciekawostek z życia tego nietu−
zinkowego duchownego wynalazł
i przedstawił zebranym (8 lutego) ks.
prof. Michał Grzybowski.
Adam Prażmowski był niewątpliwie
osobą niezwykle uzdolnioną i zarówno
w szkole u pijarów jak i w semina−
rium, prowadzonym przez zakon św.
Wincentego a Paulo, ze wszystkich
przedmiotów uzyskiwał oceny celują−
ce. Nic więc dziwnego, że zakonnicy
wysłali go na dalsze studia do Rzymu,
gdzie w krótkim czasie obronił dwa
doktoraty.
Jego zainteresowania wykraczały
daleko poza sferę duchową, kościel−
ną. Pasjonował się historią, literaturą,
greką i łaciną, studiował homiletykę
(naukę głoszenia kazań). Gdy po
święceniach kapłańskich w 1792 ro−
ku wrócił do kraju, nie zajął się dusz−
pasterstwem, lecz znalazł zatrudnie−
nie w królewskiej bibliotece Stanisła−
wa Augusta Poniatowskiego, który
lubił otaczać się ludźmi wykształco−
nymi. Z nominacji króla ks. Praż−
mowski został kanonikiem kolegiaty
warszawskiej (Warszawa należała
wówczas do diecezji poznańskiej).
Następnie, gdy utworzono diecezję
warszawską Prażmowski został jej

Od lewej: ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski, prezes TNP – Zbigniew Kruszewski,
w tle portret bpa Prażmowskiego

Królestwa Polskiego, a w 1817 roku
car zaakceptował jego nominację na
biskupa płockiego.
W Płocku bywał, ale stałą rezyden−
cję miał w Warszawie. Zadbał jednak
o siedziby biskupie w Płocku (obec−
nie gmach sądów) i Pułtusku, wykła−
dając na ich remont niemałe sumy.
Był też inicjatorem, uwieńczonych
sukcesem, poszukiwań grobów wład−
ców Polski w katedrze. Urządził dla
nich kaplicę królewską i we wrześniu
1825 roku uroczyście (w asyście se−

odzyskał. Został odsunięty z urzędu
i ostatnie 6 lat swego życia rezydował
w Warszawie. Zmarł tam 8 lutego
1836 roku i został pochowany w ko−
ściele ojców kapucynów przy ul. Mio−
dowej.
E. Jasińska
* koadiutor – duchowny wyznaczo−
ny przez władze kościelne do pomocy
duchownemu wyższego stopnia, zwy−
kle biskup tytularny, ustanowiony
przy osobie biskupa ordynariusza.
prepozyt – przewodniczący kapitu−
ły katedralnej.

Był człowiekiem skromnym, po−
siadał ogromną wiedzę i wielkie ser−
ce dla bliźnich. Nie ograniczał kon−
taktów z wiernymi tylko do uroczy−
stości kościelnych. Często rozma−
wiał z mieszkańcami o ich ziemskich
sprawach w tamtym, niełatwym
okresie. Prawie każdego ranka, bez
względu na porę roku i pogodę, spa−
cerował po Tumach i słuchał, gdyż –
jak mawiał – nie tylko konfesjonał
jest miejscem zwierzeń.
Biskup Sikorski rzadko opuszczał
Płock a pałac biskupi był otwarty dla
wielu. Z wielkim zaangażowaniem
pomagał powodzianom przy dzieleniu
darów w czasie zimowej powodzi
1982 roku. Najuboższych wspierał
pieniędzmi z własnego portfela.
Czas Jego administrowania diecezją
był wielkim wysiłkiem dla budownic−
twa sakralnego. Kiedy przystosowano
Zamek Książąt Mazowieckich do po−
trzeb muzeum, podarował miastu po−
łowę biskupiego ogrodu, jak mówił,
dla lepszego wyeksponowania zwar−
tej, historycznej budowli. Nie zezwo−
lił na umieszczenie krzyża na Wieży
Szlacheckiej, uznając obiekt za część
systemu fortyfikacji zamku, w którym
niegdyś mieściło się więzienie. Po−
mieszczenia w Domu pod Trąbami
udostępnił na stylową kawiarnię.
Doprowadził do ekshumowania
i zidentyfikowania szczątków monar−
chów: Władysława I Hermana i Bole−
sława III Krzywoustego. 1 czerwca
1975 roku w kaplicy królewskiej
płockiej katedry, w obecności pryma−
sa kardynała Wyszyńskiego odbyły
się egzekwie złożenia do sarkofagu
doczesnych szczątków władców. Wy−
darzenie to przypomniało znaczenie
Płocka w tworzeniu zrębów polskiej
państwowości.
Biskup Bogdan Sikorski, zatroska−
ny o stan płockiej skarpy, aktywnie
uczestniczył w komisjach ministerial−
nych ds. zabezpieczenia Tumskiego
Wzgórza. Współpracował z Towarzy−
stwem Naukowym Płockim.
W czasie pogrzebu ks. bpa Sikor−
skiego zatrzymał się XV−wieczny ze−
gar na wieży przy katedrze i do dziś
jego wskazówki pozostają nierucho−
me. Dla pamięci po zmarłym czy
wskutek niedbalstwa? Może czas, aby
jednej z płockich ulic zaczął patrono−
wać bp Bogdan Sikorski? – poznaniak
z urodzenia, płocczanin z wyboru.
Marian Wilk
Sygnały Płockie

*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*
Dwa ostatnie koncerty Płockiej Orkiestry Symfonicznej połączyły, niczym transatlantyk, Europę z Ameryką Północną. Pierwszy z nich poświęcono w ca−
łości dwudziestowiecznej muzyce amerykańskiej, w drugim przeważały kompozycje stworzone we wschodniej części naszego kontynentu.

Koncerty karnawałowe Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Leonard i George
stych” obejmował kompozycje
dwóch najpopularniejszych twórców
zza Atlantyku Leonarda Bernsteina
i George’a Gershwina. Orkiestra
pod batutą Vladimira Kiradijeva

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Nader atrakcyjny wieczór zgoto−
wała swoim bywalcom 28 stycznia
Płocka Orkiestra Symfoniczna. Kon−
cert zatytułowany „Muzyka amery−
kańska lat dwudziestych i trzydzie−

rozpoczęła występ bardzo ładnie za−
graną uwerturą „Kandyd” Bernstei−
na. Następnie na estradzie pojawił
się Łukasz Błaszczyk – bezsprzecz−
nie jeden z najświetniejszych pol−
skich skrzypków młodego pokole−
nia. Wspólnie z płockimi muzykami
wykonał on Bernsteinowską „Sere−
nadę na skrzypce i orkiestrę smy−
czkową”. Utwór powstał według
słynnej „Uczty” Platona, z której to
dowiadujemy się o poglądach grec−
kich filozofów na miłość. Pierwow−
zór literacki kompozycji zawiera
przedstawioną z wdziękiem i wyso−
kim kunsztem literackim relację
z fikcyjnej biesiady grona przyja−
ciół, którzy obrali sobie jako temat
rozważań pochwałę Erosa. Trzeba
przyznać, że jest to wykonawczo
bardzo trudna kompozycja i, nieste−
ty, jej płockiej wersji do w pełni
udanych zaliczyć nie można. Błędy
intonacyjne, nierówności rytmiczne
i brak współpracy między solistą
a zespołem, to najcięższe grzechy tej
interpretacji. Właściwie jedynym

momentem, który mnie usatysfak−
cjonował było krótkie kontrabasowe
solo pizzicato, doskonale zagrane
przez Remigiusza Asztemborskiego.
Kontrabasista wykonał je z iście jaz−
zowym zacięciem i niebywałym
smakiem.
Na szczęście w drugiej części kon−
certu płoccy symfonicy przeszli me−
tamorfozę. Można było odnieść wra−
żenie, że to zupełnie inny zespół.
Tak świetnie brzmiącej orkiestry
dawno nie słyszałem. Niemała w tym
zasługa dyrygenta; Kiradijev należy
do typu kapelmistrzów, których bar−
dzo cenię. Oszczędny w gestach,
usuwający się na drugi plan, ale przy
tym niezwykle efektywny i konsek−
wentny. Suity symfoniczne z „West
Side Story” i „Porgy and Bess”
zabrzmiały stylowo i niezwykle ży−
wiołowo. Okazuje się, iż można wy−
kreować spójne brzmienie, tak by
blacha przesadnie nie górowała nad
resztą kapeli. Bardzo dobrze, wręcz
cudownie zagrały smyczki. Ciepły,
jednorodny, a gdzie trzeba słodki
dźwięk dodały tej interpretacji niez−
wykłej urody. Mieli w tym swój
ogromny udział niemal wszyscy mu−
zycy, świetnie prowadzeni przez
koncertmistrza Piotra Redeła.
O drugim koncercie w następnym
numerze.
R.M.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego już po raz drugi powitała nowy rok (z lekkim opóźnie−
niem) koncertem w Towarzystwie Naukowym Płockim. Połączenie biznesu, nauki i kultury za−
owocowało tym razem przypomnieniem twórczości geniusza muzycznego wszechczasów (jak go
określa wielu) W.A. Mozarta, którego 250−rocznicę urodzin obchodzono 27 stycznia.

Z muzyką w Nowy Rok
Gości na koncercie witali: prezes Iz−
by Jan Brudnicki i prezes TNP Zbi−
gniew Kruszewski a wykonawcami
byli muzycy Płockiego Kwartetu Smy−
czkowego: Ewa Kruszewska (I
skrzypce), Bogusław Tomczak (II
skrzypce) Piotr Kelm (altówka), Iwona
Basiewicz (wiolonczela). W ich wyko−
naniu usłyszeliśmy – jak określiła to
prowadząca koncert Anna Piórkowska
– drobiazgi, ale za to najwyższej pró−
by: Drei Divertimenti, Walca, Koły−
sankę, Menueta, Taniec Niemiecki
i bardzo popularny utwór Eine Kleine
Nacht Musik.
Cudowne dziecko

Wolfgang Amadeusz Mozart
(1756−1791) – figlarny, dziecinny i za−
wsze pogodny – przez całe swoje krót−
kie życie tworzył zaskakujące i inspi−
rujące dzieła muzyczne.
Ojciec Wolfganga – Leopold wyka−
zywał talent do gry na organach
i skrzypcach. W przeciwieństwie do
swego syna był też zapobiegliwy
i miał zmysł do interesów; już wieku
24 lat zapewnił sobie wysokie stano−
wisko jako skrzypek w dworskiej or−
kiestrze Sigismunda Christopha von
Schrattenbacha – księcia arcybiskupa
Salzburga. Ze związku z Anną Marią
Sygnały Płockie

Pertl urodziło się dwoje dzieci: córka
Maria Anna (znana jako Nannerl) i o 4
lata młodszy Wofgang Amadeusz,
oboje bardzo uzdolnieni muzycznie.
Już w wieku 4 lat Wolfgang doskona−
le opanował instrumenty klawiszowe
i próbował pierwszych kompozycji,
a w roku 1762 (kiedy miał 6 lat) ojciec
wziął go razem z siostrą w pierwszy
cykl podróży objazdowych po dwo−
rach Europy, prezentując niezwykłe
talenty swoich dzieci. W drodze spę−
dzili następnych 10 lat, co przyniosło
ojcu niezły dochód. W czasie jednej
z tras koncertowych w 1778 roku
w Paryżu zmarła matka. Leopold wez−
wał 22−letniego wówczas młodzieńca
do domu, słusznie obawiając się, że
sam sobie nie poradzi. Genialny kom−
pozytor bowiem, rozpieszczany przez
wszystkich jako dziecko, nigdy tak na−
prawdę nie dorósł do prawdziwego ży−
cia; pozostał naiwny, łatwowierny, ka−
pryśny.
W Salzburgu ojciec załatwił Wol−
fgangowi pracę u wymagającego hra−
biego Colloredo, która kolidowała jed−
nakże z temperamentem i zaintereso−
waniami wybitnego kompozytora. Ta−
ką bowiem już miał opinię po wysta−
wieniu podczas monachijskiego karna−
wału w 1781 roku opery „Indome−

neo”. Etatowa praca u hrabiego zosta−
ła zerwana przy pierwszej okazji a ro−
dzeństwo przeprowadziło się do Mo−
nachium. W Wiedniu, w 1782 roku
(bez zgody ojca) Wolfgang poślubił
Constanze Weber – pannę niższego
stanu. Rozpoczął się najszczęśliwszy
okres w życiu artysty; napływały za−
mówienia na większe i mniejsze utwo−
ry, dawał lekcje i koncerty, cesarz Jó−
zef II zaprosił Mozarta do współza−
wodnictwa w grze na fortepianie
z Clementim – londyńskim wirtuozem
i producentem fortepianów, jego
przedstawienie muzyczne Il Seraglio
wystawione na cesarskim dworze
ugruntowało sukces, choć niekoniecz−
nie finansowy.
Pierwsze dziecko Mozartów zmarło
w niemowlęctwie (mieli 6 dzieci ale
tylko dwoje przeżyło), po czym Wol−
fgang skomponował wspaniałą Mszę
c−moll. W Wiedniu poznał starszego
o 24 lata Josepha Haydna – obaj za−
przyjaźnili się i razem grywali. Ojciec
nadal starał się znaleźć Wolfgangowi
posadę na dworze cesarskim ale syn
się do tego „nie palił” a i stanowiska
dzielnie bronił cesarski kapelmistrz
Salieri. Mozart poświecił się operom;
w tym okresie powstało m.in. Wesele
Figara, Don Juan, Czarodziejki flet.

Dzieła te przyniosły mu sławę, ale
nie pieniądze. Skromna renta przezna−
czona przez cesarza dla nadwornych
muzyków nie wystarczała na utrzyma−
nie rodziny i kurację w Baden chorują−
cej żony. Sam zaczął podupadać na
zdrowiu, skarżąc się na bóle głowy, re−
umatyzm i nerki, które były prawdo−
podobnie przyczyną jego śmierci 5
grudnia 1791 roku.
Na podstawie „Wielcy kompozytorzy”
– Debit 1995 opr. E.J.
PS W.A. Mozart żył 35 lat, napisał
626 utworów: 20 oper, 68 symfonii, 27
koncertów, 19 mszy i mnóstwo drob−
nych utworów dla różnych zespołów
instrumentów smyczkowych, dętych
i blaszanych.

17

*KULTURA*OŚWIATA*KULTURA*OŚWIATA*KULTURA*OŚWIATA*KULTURA*OŚWIATA*KULTURA*OŚWIATA*KULTURA*OŚWIATA*

Emigrantka

W Szkole Podstawowej Nr 23 im.
Armii Krajowej, 3 lutego, odbyło się
podsumowanie ogólnopolskiego kon−
kursu historycznego “Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego 1531− 1683.
Od Obertyna do Wiednia.” Wręczono
także nagrody laureatom II etapu.
Pierwsze miejsca zajęli uczniowie
płockich szkół we wszystkich trzech
kategoriach wiekowych. Przyznano je:
Piotrowi Halickiemu (SP Nr 16), Mar−
cinowi Olechowskiemu (Gimnazjum
Nr 8) oraz Markowi Robakowi (IV Li−
ceum im. Bolesława Krzywoustego).
Nagrody zwycięzcom wręczył To−
masz Kolczyński – wiceprezydent
Płocka i Marek Gajewski – przewod−
niczący Związku Kombatantów Rze−
czypospolitej Polskiej i Byłych Więź−
niów Politycznych.
Konkurs odbył się po raz jedenasty.
W ostatniej jubileuszowej edycji do
etapu szkolnego przystąpiło 70 tysięcy
uczniów z ponad 2500 szkół.

to tytuł recitalu Katarzyny Groniec,
który odbył się 28 stycznia w Domu
Darmstadt. To również nazwa nowego
dwupłytowego albumu, z którego pio−
senki zaprezentowała artystka. Kata−
rzynie Groniec towarzyszyli: Piotr
Dziubek (akordeon, fortepian) oraz
Adam Skrzypek (kontrabas, gitara ba−
sowa).
Katarzyna Groniec na Festiwalu
Młodych Talentów w Poznaniu
w 1989 roku zdobyła główną nagrodę.
Tuż potem otrzymała główną rolę
w najsłynniejszym polskim musicalu
„Metro”. Od tego czasu na stałe artyst−
ka współpracuje z teatrem Buffo
w Warszawie. W 1997 roku na Festi−
walu Piosenki Aktorskiej we Wrocła−
wiu „wyśpiewała” Grand Prix i nagro−
dę dziennikarzy.
Po sukcesie płyt: „Mężczyźni”
i „Poste restante” przyszedł czas na
kolejne wcielenie Katarzyny Gro−
niec. Pierwsza część albumu „Emi−
grantka” to dziesięć melancholijnych
piosenek o miłości. Muzyką, aranża−

EWA URBAŃSKA

Losy żołnierza

Trzeci etap – regionalny – przeprowa−
dzą komisje powołane przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu. Konkurs
zakończy się 10 czerwca 2006 roku fi−
nałowym etapem w Warszawie.
W drugiej części imprezy występ ar−
tystyczny przygotowali uczniowie
szkoły – gospodarza.
E.U.

Koncert noworoczny
W ramach współpracy szkoły ze
środowiskiem lokalnym, społeczność
Szkoły Podstawowej nr 18 przygoto−
wała koncert noworoczny, na który
zaprosiła rodziców, mieszkańców
osiedla Skarpa, przyjaciół i sympaty−
ków szkoły. W uroczystości uczest−
niczyli zaproszeni goście m.in. Gra−
żyna Tryka – kustosz Muzeum Ma−
zowieckiego, Mirosława Lewandow−
ska – dyr. Miejskiego Przedszkola Nr
8 w Płocku.
W dniu 11 stycznia wszyscy zebra−
ni na sali gimnastycznej SP nr 18 by−
li świadkami przepięknego, nastrojo−
wego i przygotowanego z pełnym
profesjonalizmem koncertu, w któ−
rym wystąpili: chór PWSZ w Płocku

pod kierownictwem Roberta Majew−
skiego, szkolny chór „Osiemnastki”
GAMA, szkolny teatrzyk ,,Promy−
czek” z przedstawieniem ,,Gdzie jest
Mikołaj”, uczniowie nauczania zinte−
growanego oraz Iza Wiśniewska
i Bartłomiej Bojarski w programie pt.
„W karnawałowych rytmach”.
Za cały program artystyczny odpo−
wiedzialne były: Elżbieta Gołębiew−
ska, Urszula Pankowska, Joanna Ala−
brudzińska, Beata Gołąb, Beata Aftań−
ska. Scenografię przygotowała Kata−
rzyna Czwartek, a nad dźwiękiem czu−
wała Renata Dankowska. Oświetlenie
nadzorowała Katarzyna Kolime−
czkow. Koncert nagrywała lokalna te−
lewizja Tele−Top.
I. J.

21 portretów
Taki tytuł nosi wystawa kolaży buł−
garskiego artysty Iliana Sawkowa,
które można podziwiać w Domu Dar−
mstadt.
Dzieła przedstawiają portrety zna−
nych osobowości cenionych nie tylko
w Polsce i Bułgarii, lecz także na are−
nie międzynarodowej.
Zobaczyć można m.in. Lecha Wałę−
sę, Jana Pawła II, Krzysztofa Zanus−
siego, Daniela Olbrychskiego, Jana
Nowickiego, Andrzeja Wajdę, Henry−
ka Sienkiewicza.
Ponadto wśród swoich prac, autor
umieścił postacie bułgarskiego życia
kultury, nauki i polityki. Należą do
nich m.in. Jordan Radiczkow – pisarz,
czołowy przedstawiciel pokolenia
twórców okresu postalinowskiej od−
wilży, Żelew Żeljn – polityk bułgarski,
dr filozofii, w latach 1992 – 1997 –
prezydent oraz Petyr Dinekow – buł−
garski polonista, prof. na uniwersyte−
cie w Safii.

18

cją i kierownictwem muzycznym za−
jął się Piotr Dziubek, związany
z wrocławskim Teatrem Muzycz−
nym. Na drugiej płycie można posłu−
chać piosenek z przedwojennego ka−
baretu berlińskiego. Autorami tek−
stów są tacy artyści, jak m.in. Kurt
Weill, Mischa Spoliansky, Peter Kre−
uder i Frederick Hollaender. (m.d.)

22 lutego przypada 75. rocznica objawień Jezusa Miłosierne−
go św. Faustynie Kowalskiej

W rocznicę objawień

Główne uroczystości będą miały
miejsce w bazylice katedralnej w nie−

dzielę 19 lutego. O godz. 19 rozpocz−
nie się koncert – oratorium pt. „Miło−
sierdzie Boże”. W programie: teksty
z „Dzienniczka” do muzyki Zbigniewa
Małkowicza czytać będzie s. Elżbieta
Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia, wystąpi Zespół Muzyki
Sakralnej LUMEN, Kaliski Chór Aka−
demicki POLIFONIA, chór szkół na−
zaretańskich z Kalisza, chór między−
parafialny ICHTHIS z Sulejówka,
Płocka Orkiestra Symfoniczna oraz
soliści – Marzena Małkowicz, Marek
Bałata, Aleksandra Małkowicz, Da−
riusz Tokarzewski.
W środę, 22 lutego, w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego przy Starym
Rynku odprawione zostaną uroczyste
msze św. o godz. 6.30, 10 i 17.
(j)

Płock we wspomnieniach

Obrazy wykonane są techniką kola−
żową, złożoną z niewielkich kawałe−
czków kolorowego papieru.
Ilian Sawkow jest autorem posiada−
jącym na swoim koncie wiele nagród
międzynarodowych zarówno z dzie−
dziny malarstwa, jak i karykatury. Za
karykatury otrzymał nagrody w wielu
prestiżowych konkursach w Japonii,
Chorwacji, Moskwie i Włoszech.
Ekspozycja czynna będzie do 5
marca.
E.U.

Towarzystwo Naukowe Płockie we
współpracy ze Stowarzyszeniem Uni−
wersytetu Trzeciego Wieku ogłosiły kon−
kurs na wspomnienia z lat 1918 – 2005
pt. „Płock i region płocki we wspomnie−
niach”. Organizatorzy chcą ocalić od za−
pomnienia nie tylko wydarzenia ważne
dla całego miasta i regionu, ale także lo−
sy płocczan w latach II Rzeczpospolitej,
w czasie wojny i po jej zakończeniu.
Wspomnienia powinny być szczere, kon−
kretne, dotyczące nie tylko sukcesów, ale
również rozczarowań i porażek.
Objętość nie jest ograniczona, ale
praca powinna mieć minimum 10
stron i należy ją dostarczyć do TNP na
Placu Narutowicza 8 w terminie do 31
sierpnia br. Wspomnienia (w maszy−

nopisie lub w wersji komputerowej
z załączoną dyskietką) należy umie−
ścić w kopercie opatrzonej godłem
z dopiskiem „Konkurs”. W drugiej
kopercie należy umieścić dane autora:
imię, nazwisko, wiek i adres.
Wszystkim uczestnikom konkursu
Towarzystwo gwarantuje całkowitą
dyskrecję. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w październiku br. Dla auto−
rów najciekawszych wspomnień
przewidziano nagrody. Wszystkie na−
desłane prace zachowane zostaną
w Dziale Zbiorów Specjalnych Bib−
lioteki im. Zielińskich, zostaną opisa−
ne i skatalogowane, by mogli korzy−
stać z nich potomni. Najlepsze zosta−
ną opublikowane.
(j)
Sygnały Płockie
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Ergowiosła 2006

Na 50 metrów stylem motylkowym triumfowali: Marcin Tarczyński z BUKS Warszawa
(I miejsce), Artur Kowalski z MZOS Płock (II miejsce) oraz Sebastina Malik z Śląska
Wrocław (III miejsce)

Płocczanie na medal
Trzy medale zdobyli płoccy pływa−
cy na Mistrzostwach Polski w Pływa−
niu Juniorów Młodszych. Odbywały
się one od 27 do 29 stycznia na pły−
walni miejskiej Podolanka.
Organizatorem zawodów na zlecenie
Polskiego Związku Pływackiego był
Miejski Zespół Obiektów Sportowych
oraz Klub Pływacki MZOS Płock.
W rywalizacji wzięli udział zawodni−
cy 16−letni, urodzeni w 1990 roku. Do
Płocka przyjechali reprezentanci klubów
sportowych między innymi z Warszawy,
Katowic, Oświęcimia, Łodzi, Gdańska,
Częstochowy, Bydgoszczy i Poznania.
Zawodnicy z Płocka godnie repre−
zentowali nasze miasto. Katarzyna

Żołnowska była druga na dystansie
400 metrów stylem zmiennym. Po
srebrny medal sięgnęła też na 200
metrów żabką. Artur Kowalski zo−
stał wicemistrzem Polski na 50 me−
trów motylkiem. Dodatkowo był
dwukrotnie czwarty: na 50 i 100 me−
trów stylem dowolnym oraz piąty na
100 metrów delfinem. Na wszystkich
czterech dystansach Kowalski pobił
rekordy życiowe.
Jeszcze lepiej płoccy pływacy poka−
zali się na Mistrzostwach Polski za−
wodników od 17 do 18 lat, które odby−
ły się w Oświęcimu. Zdobyli tam aż
dziewięć medali: cztery – srebrne
i pięć – brązowych.
(m.d.)

Turniej kick−boxingu
W Gdańsku (28 stycznia) rozegrane
zostały pierwsze eliminacje do mi−
strzostw Polski seniorów w formule
semi−contact zawodników ze strefy
Polski północnej. W rywalizacji wzię−
ło udział 6 klubów: ”Duet” Gdańsk,
KS „Maximus” Gdynia, „EKK” El−
bląg. „Polonia” Pasłęk, „KSW” Szcze−
cinek i LKS „Puncher” Płock.
„Puncher” jest najmłodszym płoc−
kim klubem – istnieje dopiero od
stycznia br. Na pierwsze oficjalne za−
wody wytypowano trzy osoby, z któ−
rych ostatecznie dwie wzięły udział

w turnieju, zajmując indywidualnie
dobre, dwie III lokaty w swoich kate−
goriach wagowych. Brązowe medale
zdobyli: Piotr Maślanka w kat. wag. −
74 kg (stoczył 4 walki i uzyskał kwali−
fikacje do mistrzostw Polski) oraz
Krzysztof Bieniek w kat. wag. +94 kg
(stoczył 2 walki). Dwa medale pozwo−
liły płockiej ekipie uzyskać trzecią lo−
katę w klasyfikacji drużynowej.
Zarząd klubu dziękuje firmom:
Amper, Intermedia i Altus za pomoc
w zorganizowaniu wyjazdu na tur−
niej.
(j)

Zabawy w wodzie
Komenda Miejska Policji wspólnie
z Miejskim Zespołem Obiektów
Sportowych zorganizowała w ferie
zawody pływackie na basenie Jagiel−
lonki. Do rywalizacji przystąpiło 8
klubów profilaktyki środowiskowej
oraz dzieci ze świetlic środowisko−
wych. Uczestnicy podzieleni zostali
na 3 grupy wiekowe i pływali na dy−
stansie 25 m stylem dowolnym. Po−
nadto rozegrano mecz piłki wodnej
Sygnały Płockie

pomiędzy dziewczętami a chłopcami
oraz konkurs rzutów piłką z basenu
do kosza. Dodatkowo dzieci układali
wierszyki−rymowanki związane z ha−
słem:”Stop dla alkoholu” np. alko−
hol, trucizna to okropna, gorsza niż
angina ropna, czy nie piję alkoholu,
wolę brać udział w pięcioboju.
Zwycięzcy zawodów oraz naj−
młodsi uczestnicy zabawy otrzymali
upominki.
mg

Towarzystwie Wioślarskim przy ul. J.
Kawieckiego 1a fax 024/ 262 49 24, e−
mail ptw.1882@wp.pl
Zawody rozegrane zostaną w dwóch
klasyfikacjach: indywidualnej i zbio−
rowej. Do klasyfikacji drużynowej za−
liczone zostaną 3 wyniki indywidualne
uzyskane przez reprezentantów szko−
ły. Trzy najlepsze zespoły otrzymają
puchary a 3 najlepszych zawodników
w każdej kategorii – medale.
(j)

Studniówkowy sezon
zakończyli 11 lutego ma−
turzyści z Zespołu Szkól
Zawodowych nr 2. 110
chłopaków ze swymi par−
tnerkami bawiło się do 6
rano w „Panu Tadeuszu”.
Do tańca przygrywał zes−
pół z Wyszogrodu. Nad−
wątlone balowymi zaba−
wami siły regenerowało
bogate menu z 4 gorącymi
daniami i piętrowym tor−
tem. Oby na maturze była
równie wspaniała atmos−
fera.
(j)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

KRZYSZTOF KALIŃSKI

3 marca w Zespole Szkół Technicz−
nych rozegrany zostanie finał „Płockie
Ergowiosła 2006 – XII Memoriał Ka−
zimierza Młynarkiewicza” – mistrzo−
stwa Mazowsza Północnego.
Każda szkoła i uczelnia może zgło−
sić jeden zespół kobiet i mężczyzn.
W reprezentacjach nie mogą startować
zawodniczy czynnie uprawiający wio−
ślarstwo. Zgłoszenia do finałów przyj−
mowane są do 15 lutego w Płockim

z redakcyjnej poczty
Brawo, Wodociągi
Moje spotkanie w Wodociągach
Płockich z przemiłą Panią Krystyną Pio−
trowicz w listopadzie ubiegłego roku
należało do wyjątkowych w społecznej
działalności na rzecz ratowania płockie−
go dziedzictwa kulturowego. Zaniepo−
kojenie, jakie wówczas wyraziłem, wy−
nikało z faktu iluminowania wieży ciś−
nień z nie oszklonymi otworami okien−
nymi.
Pani Piotrowicz zgodziła się z moją
oceną i ku mojemu miłemu zaskocze−
niu oświadczyła, iż w dniu następnym
poinformuje przełożonych o konieczno−
ści szybkiego zabezpieczenia zabytko−

Uwaga! Schody!
7 lutego byłam świadkiem wyda−
rzenia, jakie miało miejsce przy ulicy
Tysiąclecia na schodach banku PKO
SA II/O Płock około godz. 11:10.
Starsza kobieta próbowała się dostać
do banku, ale trzeba być dużej klasy
kaskaderem, aby odwiedzić ten
gmach i załatwić swoje sprawy.
Wszystko za sprawą genialnych pły−
tek, którymi są wyłożone schody
– gładkie i lśniące, jak najlepszej ja−
kości tafla lustrzana i bardzo śliskie.
Pomimo poręczy, kobieta pośliznęła
się na schodach i upadła, uderzając
o nie głową. Powstało spore zamie−
szanie i przed bankiem zebrała się
spora grupa ludzi starszych, prote−
stując głośno i prosząc o przyjście na
miejsce wypadku dyrektora. Nie trze−
ba było długo czekać i w drzwiach
wejściowych pojawił się pan w zielon−

wej budowli przed wdzierającą się wil−
gocią.
W kilka dni później na wszystkich
kondygnacjach wieży szyby wstawiono,
stolarkę okienną naprawiono. Nie od−
kładali na później, zareagowali natych−
miast.
Dziś wieża ciśnień jest ciekawym
punktem świetlnym w panoramie na−
szego miasta. W imieniu własnym oraz
Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa
Narodowego w Płocku składam wielkie
dziękuję szacownej, zasłużonej dla
miasta Firmie.
Z poważaniem
Marian Wilk

kawym garniturze i okularach, nie−
wiele młodszy od zebranych. Trzy−
mając się poręczy z trudnością
zszedł do poszkodowanej i próbował
wytłumaczyć się. Padło pytanie: jak
inspektor nadzoru mógł dopuścić do
użytku tak niebezpieczne schody?
Nie czekałam do końca tej przykrej
historii, ponieważ spieszyłam się do
pracy, ale do ofiary tego wypadku wez−
wano karetkę pogotowia. Chcę pod−
kreślić, że takich niebezpiecznych
schodów i posadzek w miejscach pub−
licznych jest w Płocku więcej np. pawi−
lony przy ul. Dobrzyńskiej (piętrowy
bunkier). Tam, żeby dostać się do
agencji PKO na I piętrze, trzeba poko−
nać równie niebezpieczne schody jak
przy ul. Tysiąclecia. Czy trzeba jakie−
goś tragicznego wydarzenia, aby zro−
bić z tym porządek?
Iwona Jóźwicka
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Dla orkiestry
Minęło już trochę czasu od choinkowej imprezy dla dzieci z osiedla Dworco−
wa, zorganizowanej przez Radę Mieszkańców Osiedla w klubie przy ul. Chopi−
na 64, ale wielu jeszcze ją wspomina, oglądając pamiątkowe zdjęcia. Zabawa
była przednia, bawili się starsi i najmłodsi, którzy przyszli z rodzicami – w su−
mie ponad 70 osób. Były konkursy z nagrodami i część artystyczna w wykona−
niu zespołu tanecznego z klubu. Kulminacyjnym punktem imprezy była wizyta
św. Mikołaja, który dla wszystkich miał słodkie paczki. Kilkunastu dzieciom
niepełnosprawnym, które nie mogły przybyć na wspólną zabawę Mikołaj zrobił
niespodziankę, odwiedzając ich w domu.
(j)

W końcu stycznia przedstawiciele
Płockiej Orkiestry Symfonicznej po−
jechali do Hamburga, aby w znanej
na całym świecie fabryce Stein−
way&Sons wybrać fortepian koncer−
towy. Na zakup ten w tegorocznym
budżecie miasta zarezerwowano 380
tys. złotych.
Fortepian wybierali, współpracujący
z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, zna−
komici pianiści i autorytety w tej dzie−
dzinie: Kevin Kenner (USA) i Charles
Owen (Wielka Brytania). Firma Stein−
way&Sons przedstawiła do wyboru 7
instrumentów najwyższej klasy. Piani−

ści przez kilka godzin próbowali na
miejscu każdy z nich i wybrali – ich
zdaniem najciekawszy, odpowiadają−
cy potrzebom płockiej orkiestry. Dy−
rektorowi Adamowi Mieczykowskie−
mu pozostało wybór ten zaakceptować
i podpisać przelew na 87 tys. euro.
Wybrany instrument przyjedzie do
Płocka pod koniec lutego. Melomani
będą mieli okazję ocenić jego klasę na
koncercie 10 marca; koncert fortepia−
nowy e−moll Fryderyka Chopina zagra
na nim Ewa Pobłocka – członek jury
ubiegłorocznego Konkursu Chopi−
nowskiego.
(j)

Zimowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płocki

Harcerska zima
Instrument testuje Kevin Kenner

Artystyczne ferie w stolicy
W tegorocznej Harcerskiej Akcji Zi−
mowej Obwodu Płockiego uczestniczyło
170 zuchów, harcerek i harcerzy ze śro−
dowisk: Szczepu 3 Płockich Drużyn Har−
cerskich Wędrowniczych i Zuchowych
„Skarpa”, Płockiego Szczepu Środowi−
ska Farnego Modus Vivendi im. Jana Pa−
wła II oraz 1. Płońskiej Drużyny Harce−
rek „Orlice”. Zgrupowania były w dwóch
miejscowościach: Poronin i Kudowa
Zdrój, w dniach od 14 do 22 stycznia br.
W czasie zimowiska, 15 stycznia, har−
cerze ze Szczepu 3 PDHW i Z SKARPA
wraz z harcerzami ZHR z Zakopanego
i Poronina uczestniczyli we mszy świę−
tej w kościele Najświętszej Rodziny,
upamiętniającej rocznicę śmierci założy−
cieli skautingu w Polsce: Olgi i Andrze−
ja Małkowskich oraz 61. rocznicę uwol−
nienia 42 więźniów z więzienia Gestapo
w Zakopanem. Po mszy złożyli kwiaty
na grobie Olgi Małkowskiej i przed
gmachem byłego więzienia.
Ponadto uczestniczyli w wielu atrak−
cyjnych wycieczkach m.in. do Kopalni
Soli w Wieliczce, do Krakowa, z prze−
wodnikiem tatrzańskim (ratownikiem
TOPR) wędrowali po Dolinie Kościeli−
skiej. Zwiedzali także Tatrzańskie Mu−
zeum Narodowe, uczestniczyli w kuligu
zakończonym ogniskiem, jeździli na
nartach i sankach. Jeden harcerz złożył
Przyrzeczenie Harcerskie, wielu zdoby−
ło stopnie i sprawności.

W wielu atrakcyjnych zajęciach brało
udział również Środowisko Farne m.in.
poznawali Kudowę Zdrój oraz jej okoli−
ce, pojechali na wycieczkę do Pragi Cze−
skiej, zdobywali różne stopnie i spraw−
ności.
Wszyscy powrócili zadowoleni, pełni
wrażeń, wypoczęci, z nowymi siłami do
nauki i służby harcerskiej.
Z harcerskim pozdrowieniem CZU−
WAJ!
Dariusz Małecki
(przewodniczący Obwodu
Płockiego ZHR)

Reżyserem i autorem scenariusza
tego spektaklu na motywach książki
„Alicja w Krainie Czarów” Levisa
Carrolla był Cezary Domagała. Zrea−
lizowane w bardzo krótkim czasie
widowisko, w którym wzięło udział
150 młodych artystów (m.in. z War−
szawy i Pomorza), zostało zaprezen−
towane na wielkiej scenie Sali Kon−
gresowej w Warszawie.
Młodzi płocczanie dali się poznać
jako dobrzy wokaliści zarówno
w chórze, jak i w partiach solowych,
a ich gra aktorska budziła żywe reak−
cje i nagrodzona została oklaskami
licznej widowni.
(kdm)

Cytat
numeru
JANUSZ KUKLEWICZ

Większość uczestników była w Pradze pierwszy raz

W dniach od 16 do 27 stycznia 2006
roku trzydziestoosobowa grupa dzieci
i młodzieży z Młodzieżowego Domu
Kultury w Płocku przebywała w War−
szawie.
Dzieci „Spod Znaku Króla Maciusia”,
z Muzycznego Teatru Młodych „Biała
Mandragora”, grupy tanecznej „Angel−
sy” oraz teatru „Kogiel – Mogiel” wzię−
ły udział w Feryjnych Otwartych Spot−
kaniach Artystycznych – „Fosa 2006”.
Celem, zorganizowanych przez Stołecz−
ne Centrum Edukacji Kulturalnej
w Warszawie warsztatów, było przygo−
towanie wspólnego widowiska muzycz−
nego pod tytułem: „W Krainie Wyo−
braźni czyli wszystko jest możliwe”.

Miłość jest ślepa,
ale małżeństwo
przywraca jej
wzrok. Margaret Fuller

