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Inwestycję wykona konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów z Mińska Mazowieckiego,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo−Bu−
dowlanych z Gostynina, Przedsiębior−
stwo Robót Drogowych z Płocka oraz
płockie Przedsiębiorstwo Instalacyjno−
Usługowe „Wereszczyński”. Budowa
dróg V odcinka będzie kosztować 19
mln 996 tys. 840 zł. Ponad 9 mln zł na
tę inwestycję pochodzić będzie z fun−
duszy Unii Europejskiej. Urząd Miasta
otrzymał bowiem zgodę na wykorzy−
stanie pieniędzy zaoszczędzonych
przy realizacji I etapu dojazdów. 

Przypomnijmy, że V odcinek to bu−
dowa drugiej nitki ul. Wyszogrodzkiej
– na odcinku od ul. Granicznej do Jana
Pawła II – która leżeć będzie w ciągu
drogi krajowej nr 62. 

Druga jezdnia ul. Wyszogrodzkiej bę−
dzie miała trzy pasy ruchu po 3,5 metra
każdy. U zbiegu ul. Wyszogrodzkiej,
Piłsudskiego i Granicznej powstanie
skrzyżowanie o przesuniętych wlotach,
z wysepką w kształcie cygara, a na
skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej
z drogami dojazdowymi do mostu bę−
dzie rondo z wyspą centralną o średnicy

35 metrów. Na obydwu zostanie zain−
stalowana sygnalizacja świetlna. 

Do zadań wykonawcy będzie nale−
żała również przebudowa odcinka ul.
Wyszogrodzkiej do istniejącego skrzy−
żowania z sygnalizacją świetlną przy
ul. Jana Pawła II. Wszystkie sygnali−
zacje świetlne muszą zostać zsynchro−
nizowane, tak aby nie zagrażać bezpie−
czeństwu. Wymagać to będzie ułoże−
nia specjalnego kabla koordynacyjne−
go na całym odcinku.

Ponadto w ramach inwestycji muszą
powstać ciągi pieszo−jezdne i ścieżki
rowerowe po północnej stronie ul.
Wyszogrodzkiej, a także nowe chodni−
ki oraz zatoki autobusowe. 

Wszystkie prace, które prowadzone
będą na odcinku o długości ok. 1300
metrów, muszą przebiegać tak, aby był
możliwy przejazd pojazdów. 

Zakończenie inwestycji przewidzia−
no na 30 września br. (m.d.)

Projekt p.n. ”Budowa dróg dojazdo−
wych (krajowych) do II przeprawy
mostowej w Płocku Etap I. Budowa
odcinka I i II” obejmujący również bu−
dowę V odcinka dróg jest współfinan−
sowany w wysokości 91 322 002,50 zł
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Transport.

Prezydent podpisał umowę na wykonanie V odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu

Wyszogrodzka coraz bliżej

JA
N

 G
A

W
R

Y
Ł

K
IE

W
IC

Z

Złe oznakowanie?
Zadzwoń!

Często zdarza się, że „dowcipni−
sie” przestawiają znaki drogowe,
zamalowują je sprayem albo krad−
ną. Zanim służby drogowe podczas
rutynowych kontroli skutki takiego
wandalizmu zauważą, w ruchu ko−
munikacyjnym robi się niemałe za−
mieszanie. Aby czas funkcjonowa−
nia nieprawidłowych oznakowań
na ulicach maksymalnie skrócić,
Miejski Zarząd Dróg uruchomił te−
lefon interwencyjny. 

Płocczanie mogą dzwonić pod
numer 024 364 01 26 z wszelkimi
uwagami na temat oznakowania
dróg i ulic w mieście, także zgła−
szać pomysły usprawniające ruch.
Telefon jest czynny od poniedział−
ku do piątku, w godz. od 8 do
14.30. (j)

Telewizja publiczna wyklęła Han−
sa Klossa, ale jego tułaczka trwała
krótko. Kanał „Kino Polska”, który
garściami czerpie z peerelowskich
produkcji – zwykle tłumacząc kon−
tekst historyczny dzieła – chętnie go
pod swe skrzydła przyjął i od lutego
powtarza cały serial. „Kino Polska”
doskonale wie, że agent radzieckiego
wywiadu to Connor MacLeod pol−
skiej popkultury. Czy to się komuś
podoba, czy nie. Wie o tym dobrze
również Jacek Wielgopolan – produ−
cent filmowy („Dublerzy”), który za−
mierza nakręcić kontynuację przy−
gód Stanisława Kalickiego vel. Han−
sa Klossa. I tu uwaga...Wszystkie

zdjęcia mają być realizowane
w Płocku i Łącku.

Pierwsze spotkanie 

Jacek Wielgopolan jest płocczani−
nem. Tu się urodził, wychował
i stąd wyjechał na stałe w 1988 ro−
ku. Ale wrócił, już jako producent
i dystrybutor filmowy, współzałoży−
ciel i współwłaściciel Butterfly
Film. Wrócił, aby nakręcić kilka,
znaczących scen do swojej super−
produkcji „Dublerzy” (2006). Teraz
chce, aby cały film powstał w Płoc−
ku i okolicach. 

dokończenie na str. 11

Agent J−23 powraca. Przyprószony siwizną i doświadczeniami II wojny, ponownie spotka się ze swym odwiecznym wrogiem
sturmbannführerem Brunnerem. Gdzie? W Płocku!

Najlepsze kasztany są na Tumskim Wzgórzu

Stanisław Mikulski i Emil Karewicz podpisują książkę dla Prezydenta M. Milewskiego
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* Płocka Biblioteka dla Dzieci
przy ul. Sienkiewicza zajęła I miej−
sce w konkursie Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki „Z kartek
szelestem” w kategorii najaktyw−
niejszych placówek.

* Aż 3 płockich szczypiornistów:
Damian Wleklak, Rafał Kuptel
i Zbigniew Kwiatkowski grali
w polskiej reprezentacji na mistrzo−
stwach świata w piłce ręcznej i zdo−
byli wicemistrzowskie tytuły.

* Po odkryciu szkodliwych my−
kotoksyn w mące w Bydgoszczy
płocki Sanepid sprawdza jakość
surowca w piekarniach i sklepach.

* Od lutego zmieniły się rozkłady
jazdy na liniach autobusowych nr 4,
12, 28 i 36.

* Do zespołu Wisły dołączyli
3 nowi piłkarze: 30−letni Artur
Wyczałkowski, 16−letni Łukasz
Skowron i 17−letni Adam Dy−
lewski.

* Do pary młodych fok szarych
w płockim zoo dołączyły 2 dorosłe
(20−letnie) samice z ośrodka badaw−
czego Muzeum Historii Naturalnej
w Sztokholmie.

* Wyjeżdżając na urlop, psa moż−
na powierzyć schronisku lub za−
pewnić opiekę w hotelu Psi Świat
przy ul. Kutnowskiej 30.

* Około 85 tysięcy osób musi do
końca kwietnia złożyć zeznania po−
datkowe w płockim Urzędzie Skar−
bowym. Dotychczas uczyniło to kil−
kuset płatników.

* Holding Meinl European Land
i działający w jego imieniu Agro−
mex Development 1 zamierzają na
terenie obecnej siedziby płockich
Mostów (u zbiegu ul. Przemysło−
wej, Tysiąclecia i Bielskiej) wybu−
dować do września przyszłego roku
galerię handlowo−rozrywkową Ma−
gnolia.

* Wojewódzki Szpital Zespolony
otrzyma w tym mroku na rozbudo−
wę i modernizację 12 mln zł z bu−
dżetu sejmiku mazowieckiego.

* Każdego 18 dnia miesiąca
w Farze odprawiana jest msza św.
w intencji beatyfikacji matki Józe−
fy Hałacińskiej – założycielki
Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.

* Na stadionie kończy się montaż
nowego monitoringu; kamer będzie
znacznie więcej i wszystkie mają
znacznie większy kąt widzenia.

* PERN rozpoczął przeprowadz−
kę do nowego biurowca przy ul.
Wyszogrodzkiej.

* Fundacja PKN Orlen „Dar ser−
ca” postanowiła przekazać w tym
roku 222 tys. złotych (w formie za−
siłków i stypendiów) kilkudziesię−
ciu osobom (dzieciom ofiar i posz−
kodowanych), które ucierpiały
w ubiegłorocznej katastrofie hali
w Chorzowie.

* Konkurs na prezesa płockiego
PKS wygrał 35−letni Paweł Nat−
kowski, od 11 lat pracujący w tej
firmie. (j)

Nowa organizacja Urzędu

30 września Prezydent podpisał
nowy regulamin organizacyjny
Urzędu Miasta. Niektóre dotych−
czasowe komórki połączono, inne
rozdzielono, zmieniono też niektóre
nazwy. Interesanci przychodzący
do Urzędu będą musieli sprawdzić
w Biurze Obsługi Klienta do jakie−
go wydziału czy referatu mają spra−
wę. Nowy schemat organizacyjny
Urzędu na str. 8−9.

Usuwanie pojazdów

Do 21 lutego chętni mogą składać
oferty na usuwanie pojazdów i prowa−
dzenie dla nich parkingów. Oferenci
muszą m.in. podać liczbę i rodzaj po−
jazdów przystosowanych do prze−
mieszczania innych pojazdów, posia−
dać całodobową łączność telefonicz−
ną, podać deklarowany czas przybycia
na miejsce zdarzenia od momentu
zgłoszenia. Oferty należy składać
w biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia−
sta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

Profilaktyka nowotworów

Ogłoszony został otwarty konkurs
ofert na realizację (od marca do listo−
pada) programów zdrowotnych w za−
kresie profilaktyki i wczesnego wy−
krywania nowotworów: jelita grube−
go, prostaty i sutka. Formularze ofert
i szczegółowe informacje uzyskać
można w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta (pok.
250) i ze strony internetowej
www.ump.pl. Ostateczny termin
składania ofert upływa 8 marca.

Zdrowie z budżetu

Prezydent zatwierdził wykaz pro−
gramów zdrowotnych, finansowa−
nych z budżetu miasta, które realizo−
wane będą w 2007 roku. Miasto sfi−
nansuje 9 programów za 2 mln 490
tys. złotych: program z użyciem me−
tody PET, profilaktyki nowotworów
– jelita grubego, prostaty, sutka, pro−
mocji zdrowia w placówkach oświa−
towych, profilaktyki stomatologicz−
nej dla dzieci, edukacji przedporodo−
wej, badań przesiewowych w ra−
mach „białych sobót”, szczepień
przeciwko grypie. (j)

Prezydent zarządził Minęło pół miesiąca...
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Wichura, która przeszła przez Pol−
skę 18−19 stycznia wyrządziła wiele
szkód również w naszym regionie. Si−
łę żywiołu odczuła mocno m.in. 11−
osobowa rodzina Staszewskich z Na−
ruszewa koło Wyszogrodu; wiatr zer−
wał dach i zawalił się strop budynku,
niszcząc cały dobytek. Gminny Ośro−
dek Pomocy Społecznej zaapelował do
ludzi dobrej woli o pomoc dla poszko−
dowanych, którzy zostali bez środków
do życia i dachu nad głową.

Na apel szybko odpowiedział Oddział
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony

Ludności i Spraw Obronnych Urzędu
Miasta Płocka. Przy pomocy sprawdzo−
nych sponsorów udało się zebrać całkiem
pokaźną partię różnorodnych artykułów,
które samochodem użyczonym przez
spółkę Muniserwis zawieziono poszkodo−
wanej rodzinie. Otrzymali oni m.in. her−
batę, konserwy (przysmak śniadaniowy,
gulasz angielski, pasztet drobiowy, gołąb−
ki), makarony, dżemy, proszek do prania,
pasty do zębów, mydło, płyny do mycia
naczyń, ręczniki, pościel, kubki, 20 sztuki
wyrobów dziewiarskich i słodycze dla
dzieci. Dary te pozwoliły rodzinie prze−
trwać najtrudniejsze dni.

Ponadto Oddział Zarządzania Kryzy−
sowego przekazał ostatnio pomoc żyw−
nościową trzem płockim placówkom: po
60 kg makaronu otrzymało Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata
Alberta i Fundacja „Panaceum” w Płoc−
ku a Centrum Charytatywno−Opiekuń−
cze Caritas (Dom Dziennego Pobytu) –
90 kg makaronowych świderków.

Za okazaną pomoc i serce Oddział
Zarządzania Kryzysowego dziękuje
szczególnie Przedsiębiorstwu Produk−
cyjno−Handlowemu Polpor w Białej
i PSS „Zgoda”. (j)

Pomagamy w potrzebie
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W związku z postulatami rodzi−
ców o wydłużenie czasu pracy
w miejskich żłobkach Rada Miasta,
uchwalając budżet, zarezerwowała
środki na dodatkowe cztery etaty
w tych placówkach. Dlatego już od 1
lutego dzieci mogą przebywać
w żłobkach do godziny 17. W Płoc−
ku działają trzy takie placówki: przy
ul. Płoskiego 3 (Żłobek nr 3), przy
ul. Lachmana 10 (Żłobek nr 4) i przy
ul. Czwartaków 4 (Żłobek nr 1), któ−
re do tej pory pracowały od godziny
6 do 16. 

Pod opieką tych placówek pozo−
staje 156 dzieci w wieku do 3 lat.
Zajmują się nimi pielęgniarki i opie−
kunki. Opłata za pobyt dziecka wy−
nosi średnio 130 złotych miesięcznie
(50 zł – opłata stała + koszty żywie−
nia). Jeżeli w ciągu roku są wolne
miejsca, rekrutacja do żłobka trwa
przez cały rok. (lgrł)

Żłobki do 
siedemnastej

Opłaty skarbowe inaczej
W poprzednim numerze informowa−

liśmy, że na mocy Ustawy z 16 listopada
2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225
z 8 grudnia 2006, poz. 1635) od 1 stycz−
nia br. zlikwidowane zostały znaczki
skarbowe i obecnie opłaty skarbowe re−
guluje się gotówką lub przelewem. Staw−
ki opłat wzrosły średnio o 5 złotych.

Do podanych niektórych, przykłado−
wych, stawek wkradły się błędy, za co
przepraszamy zainteresowanych. Skró−
cone odpisy z akt urzędów stanu cywil−
nego (urodzenia, zgonu) nadal wydaje
się bezpłatnie. Natomiast odpis zupeł−
ny aktu stanu cywilnego kosztuje 33
złote, a odpis skrócony 22 złote. Za in−
ne czynności prawidłowe opłaty wyno−
szą: zaświadczenie o niezaleganiu
w podatkach lub stwierdzające stan za−
ległości – 21 zł od każdego egzempla−
rza, pozwolenie na rozbiórkę obiektu
budowlanego 36 zł. (j)

Policjanci z Płocka i Radomia za−
trzymali sześciu mężczyzn, którzy
przygotowali fałszywe ulotki. Metoda
działania była prosta: lokatorzy trzech
warszawskich spółdzielni mieszkanio−
wych mieli otrzymać zawiadomienie,
że zmienił się numer konta bankowe−
go, na który należy wpłacać opłaty
czynszowe. Oczywiście, konto należa−
ło do sprawców. 

– Mężczyźni wydrukowali kilkana−
ście tysięcy takich ulotek – opowiada
Mariusz Gierula, rzecznik prasowy
płockiej policji. – Gdyby właściciele

mieszkań zaczęli wpłacać na podane
konto pieniądze, sprawcy mogliby
„wzbogacić się” nawet o milion zło−
tych. Niewykluczone, że część ulotek
już została rozdana. Dlatego apeluje−
my do osób, które je otrzymały, aby
skontaktowały się ze swoimi spółdziel−
niami w celu potwierdzenia tych infor−
macji.

Według wstępnych ustaleń męż−
czyźni planowali później uciec za gra−
nicę. Zatrzymani sprawcy są w wielu
16−36 lat i mieszkają w Płocku oraz
ościennych powiatach. (m.d.)

Sprawdź konto 
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Dla najmłodszej płockiej firmy
– Operatora Logistycznego Paliw
Płynnych Sp. z o.o. – rok 2006 był
bardzo udany, gdyż spółka osiągnęła
doskonałe wyniki finansowe. Według
wstępnych informacji przy przycho−
dach ze sprzedaży w wysokości 231,
9 mln zł, zarobiła netto 63,8 mln zł,
co jest rekordem w dziesięcioletniej
historii firmy. 

Uzyskane w 2006 r. przychody ze
sprzedaży usług OLPP wzrosły w sto−
sunku do roku 2005 o 12,1 proc. i by−
ły wyższe o ponad 25 mln zł. Tak wy−
sokie przychody były wynikiem wię−
kszego zapotrzebowania zarówno na
usługi magazynowania, jak i przeła−
dunku. Wygenerowany w 2006 r.
zysk netto jest o ponad 20 mln zł
wyższy niż osiągnięty rok wcześniej.

Ten niewątpliwy sukces to wynik
pełnego zaangażowania załogi i zarzą−
du OLPP, którzy udowodnili, że potra−
fią realizować ambitne zamierzenia,
a logistyka paliw jest perspektywicz−
nym sektorem gospodarki, pozwalają−
cym generować duże zyski przy jedno−

czesnym zagwarantowaniu bezpie−
czeństwa energetycznego kraju.

Posiadając 22 bazy paliwowe Opera−
tor Logistyczny Paliw Płynnych Sp.
z o. o. jest krajowym liderem na rynku
składowana paliw, mając w nim 64,5
proc. udziałów. Całkowita pojemność
magazynowa baz Operatora wzrosła
w 2006 r. do 1,6 mln metrów sześc. 

W 2007 r. Operator zamierza bardzo
dynamicznie rozwijać swą infrastruktu−
rę. OLPP planuje zwiększenie pojem−
ności magazynowych o około 330 tys.
metrów sześciennych. Spółka zainwe−
stuje w budowę nowych magazynów
w Kawicach, Rejowcu, Emilianowie,
Nowej Wsi Wielkiej, Koluszkach i Dę−
bogórzu, dokończy również inwestycje
remontowe rozpoczęte w 2006 r. Roz−
szerzy też swoją działalność o obsługę
wydzielonych z PERN rurociągów pa−
liwowych, które obecnie przejmuje.
Dzięki temu Operator będzie mógł ofe−
rować kompleksowo usługi magazyno−
wania i przesyłu paliw. 

H. Węglewska
(rzecznik prasowy OLPP) 

Wyniki OLPP za 2006 rok

W Domu Przyjaznych Serc zainstalo−
wano również nowoczesny system przy−
zywowy, który pozwoli na skuteczne
i szybkie wezwanie pomocy przez podo−
piecznego. Do tej pory korzystano ze sta−
rej centralki, czyli pomieszczenia, gdzie
stał odbiornik. Problem w tym, że pielę−
gniarka nie mogła cały czas w nim dyżu−
rować. 

Nowy system przyzywowy – opierają−
cy się na radiowym systemie – całkowi−
cie rozwiązał ten problem. Teraz każdy
dyżurujący pracownik ma w kieszeni pa−
ger, co pozwala na odebranie przez niego
powiadomienia od podopiecznego w do−
wolnym miejscu w DPS−ie. – Takie roz−
wiązanie gwarantuje, że wezwanie zosta−
nie odebrane odpowiednio szybko, a czas
reakcji personelu znacznie się skróci –
podkreśla Piotr Ostrowicki, dyr. placów−
ki. System składa się z jednostki sygnali−
zacyjnej, wzmacniacza systemu radio−
wego i zasilacza w gabinecie medycznej
pomocy doraźnej oraz nadajników sta−
cjonarnych rozmieszczonych we wszyst−
kich pokojach mieszkalnych, pomiesz−
czeniach terapeutycznych i łazienkach. 

System przyzywowy to inwestycja
w bezpieczeństwo, a radiowęzeł?

– Inicjatywa ta wyniknęła z potrzeby
rozwijania prowadzonej dla mieszkań−
ców działalności terapeutycznej, chęci
zaproponowania im coraz bogatszej
oferty kulturalno−oświatowej – tłumaczy
dyrektor DPS. 

Mieszkańcy sami mają tworzyć audy−
cje i słuchowiska, prowadzić koncerty
życzeń, listy przebojów i wiadomości.
Dla każdego ma znaleźć się coś miłego.
– Przekazywane będą informacje ze
świata polityki i kultury, ciekawostki, ka−
lendarium, aktualne informacje z życia
DPS – opowiada Ostrowicki. 

„Domowe radio” – jak mówi o nim
dyrektor – to nowoczesna forma terapii,
w którą zaangażowanych ma być jak naj−
więcej osób. 

Radiowęzeł to stanowisko nadawcze
wyposażone w urządzenia do rejestracji
i nadawania dźwięku, sprzęt komputero−
wy oraz głośniki zainstalowane we
wszystkich pokojach oraz holach. Insta−
lacja radiowęzła była ostatnim etapem
realizacji programu naprawczego dyrek−
tora Ostrowickiego, którego celem była
stała poprawa warunków bytowych
i opiekuńczych w latach 2003 – 2006. 

Sama instalacja systemu przyzywowe−
go i radiowęzła była możliwa dzięki po−
zyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Pro−
gramu Rozwoju Regionalnego Mazo−
wsza na lata 2001 – 2006, w ramach kon−
traktu wojewódzkiego. Na projekt pn.
„Dostawa instalacji systemu przyzywo−
wego i radiowęzła w DPS w Płocku”
Dom Przyjaznych Serc potrzebował
ostatecznie 35 tys. zł. Połowę – w formie
wspomnianej dotacji – otrzymał od
Urzędu Marszałkowskiego. Drugą poło−
wę – jako udział własny wnioskodawcy
– dołożył Prezydent Płocka. (rł)

Płocki DPS ma swój radiowęzeł. Po zainstalowaniu odpo−
wiedniego oprogramowania mieszkańcy rozpoczną nadawa−
nie stałych audycji. Ale to nie jedyna zmiana na Krótkiej.

Przyjazne radio 

Szkolenie p.n. „Wsparcie dla firm
w działalności w Internecie” organizo−
wane w ramach projektu „Firma XXI
wieku” jest skierowane do właścicieli
i pracowników mikro−, małych i śred−
nich przedsiębiorstw zainteresowa−
nych rozpoczęciem lub rozszerzeniem
działalności w e−biznesie. Organizato−
rem projektu jest m.in. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Konsor−
cjum ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz
ECORYS Nederland B.V., a także
Urząd Miasta Płocka. 

Szkolenie odbędzie się w dniach 26−
28 lutego. Jego uczestnicy będą mogli
dowiedzieć się, jak zbudować stronę
internetową i skutecznie nią zarządzać.
Ponadto otrzymają za darmo profesjo−
nalny roczny hosting, zestaw praktycz−

nych materiałów szkoleniowych,
a także możliwość bezpłatnych kon−
sultacji z ekspertami. 

Dodatkowe informacje są dostępne
na stronie www.rozwijamyebiznes.pl.
Można również dzwonić pod numer
infolinii 0 800 800 089, a także do
Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta Płocka (tel. 024 367 17 24).

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta
Płock, ul. Stary Rynek 20 (naprzeciw−
ko ratusza), sala konferencyjna. Koszt
szkolenia: 180 zł, czyli 60 zł za dzień
szkoleniowy

„Projekt realizowany na zlecenie Pol−
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo−
ści, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego”. ag

Urząd Miasta zaprasza przedsiębiorców na szkolenie dotyczą−
ce działalności firm w Internecie. 

O firmach w sieci

Uprawniania budowlane płockim inżynierom wręczali (od lewej): wiceprzewodniczą−
cy Izby Jerzy Kotowski, wiceprezydent Tomasz Kolczyński i przewodniczący komisji
kwalifikacyjnej MOIIB Krzysztof Latoszek 
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Ukończenie studiów to dla ambit−
nych inżynierów budownictwa nie ko−
niec edukacji. Prawdziwym inżynie−
rem, który może sprawować samo−
dzielne funkcje w budownictwie, zo−
staje się dopiero po uzyskaniu upraw−
nień budowlanych. W ich zdobyciu
pomaga, Mazowiecka Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa, organizują−
ca kursy dla chcących uzyskać upraw−
nienia i egzaminy. Jej Biuro Terenowe
w Płocku przygotowało niedawno do
uzyskania uprawnień 25 osób z regio−
nu płockiego, którym 7 lutego podczas
uroczystości w ratuszu, wręczono „in−
żynierskie ostrogi”. 

Jak podkreślił na tym spotkaniu wi−
ceprzewodniczący Izby – Jerzy Ko−
towski, zawód inżyniera budownictwa
został wprowadzony w 1928 roku de−
kretem Prezydenta RP o obowiązku
uzyskiwania uprawnień budowlanych.
Pieczę nad należytym wykonywaniem

zawodu ustawą z 15 grudnia 2000 ro−
ku Sejm powierzył samorządom zawo−
dowym. Jego zadaniem jest m.in. usta−
nawianie zasad etyki zawodowej,
przyznawanie prawa do wykonywania
zawodu i zapewnienie właściwego je−
go poziomu, sprawdzanie kwalifikacji,
stosowanie własnego sądownictwa
w zakresie dyscyplinarnych spraw za−
wodowych.

– Nasza Izba wydała najwięcej
uprawnień w kraju – dotychczas 235
– mówi Kazimierz Badowski, wice−
przewodniczący MOIIB. We współ−
pracy z płocką politechniką dbamy
o rozwój zawodowy naszych inżynie−
rów, organizując kursy, wydając pub−
likacje pomocne w podnoszeniu kwali−
fikacji.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inży−
nierów Budownictwa zrzesza 15.400
członków, w tym 1.160 z Płocka
i okolic. (j)

Uprawnieni 
inżynierowie



Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie prac wykończeniowych
i wyposażenia nowopowstałej części
Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wy−
chowawczego nr 2. 2/ W sprawie pod−
wyżki płac dla pracowników admini−
stracji i obsługi w placówkach oświa−
towych.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat bu−
dowy przy ul. Harcerskiej komplek−
su oświatowego (czy były konsulta−
cje społeczne). 2/ Jak zmienia się
liczba dzieci uczęszczających do
szkół podstawowych i ponadpodsta−
wowych? 3/ Proszę o informacje na
temat działań UM w kwestii remontu
Ogrodu Jordanowskiego. 4/ Proszę
o wycięcie suchych, stwarzających
zagrożenie dla pojazdów, drzew
w ul. Otolińskiej (od torów do granic
miasta). 5/ Proszę o informacje na te−
mat pozyskiwania przez Urząd Mia−
sta i spółki miejskie środków unij−
nych. 6/ Proszę o przeniesienie za−
jezdni autobusowej z terenu PKP
(przy ul. Otolińskiej) do granic mia−
sta oraz wydłużenie kursu linii nr 20
do nowej zajezdni. 7/ Proszę o infor−
macje na temat działań, podjętych
przez UM, w kwestii remontu pły−
walni Podolanka. 

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zagospodarowanie nabrzeża Wisły
przy ujęciu wody dla Płocka. 2/ Zwra−
cam się o podjęcie radykalnych dzia−
łań w stosunku do właścicieli kamie−
nic przy ul. Rybaki 7 i Mostowej 3.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o podanie planów zagospo−
darowania terenów w Jarze Brzeźni−
cy (wzdłuż ul. Parowa), stanowią−
cych obecnie dzikie wysypisko śmie−
ci. 2/ Proszę o zlecenie naprawy stu−
dzienek deszczowych przy zjeździe
z ronda przy ul. Dobrzyńskiej w ul.
Gałczyńskiego. 3/ Proszę o podanie
możliwości zagospodarowania tere−
nu po wyburzonej kamienicy przy ul.
Zduńskiej na parking dla pojazdów
osobowych. 4/ Proszę o widoczne
oznaczenie wysepki przy zjeździe na
nowy most i rozważenie możliwości
zastąpienia betonowych krawężni−
ków w tym miejscu gumowymi ele−
mentami. 5/ Proszę podać całkowity
koszt budowy wysepki przy zjeździe
na nowy most wraz z sygnalizacją
świetlną (kto pokrył koszty tej inwe−
stycji). 6/ W związku z planowaną
budową ronda na trasie dojazdowej
do nowego mostu, proszę o informa−
cję, czy miasto dysponuje analizą
przepustowości takich skrzyżowań
przy tak ruchliwej trasie.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego Komunikacja Miejska nie
stara się o zakup autobusów na sprę−
żony gaz, korzystając ze środków
EkoFunduszu? Opr. (j)

4 Sygnały Płockie
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1. UCHWAŁA NR 51/V/07 w spra−
wie uchwalenia budżetu miasta
Płocka na 2007 rok. 

2. UCHWAŁA NR 52/V/07 w spra−
wie ustalenia zasad nabywania oraz
zbywania, zamiany, obciążania
i wydzierżawiana przez Gminę
Płock nieruchomości będących jej
własnością na okres powyżej
trzech lat.

3. UCHWAŁA NR 53/V/07 Rady
Miasta Płocka z dnia 30 stycznia
2007 roku w sprawie zarządzenia
poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasen−
tów i określenia wysokości wyna−
grodzenia za inkaso.

4. UCHWAŁA NR 54/V/07 w spra−
wie wydzierżawienia gruntu stano−
wiącego własność Gminy Płock
przy ul. Batalionów Chłopskich
w Płocku.

5. UCHWAŁA NR 55/V/07 w spra−
wie wydzierżawienia gruntu stano−
wiącego własność Gminy Płock
przy ulicy Kilińskiego w Płocku.

6. UCHWAŁA NR 56/V/07 w spra−
wie zawarcia z Powiatem Płockim
porozumienia w sprawie realizacji
zadań powiatu płockiego z zakresu
działania Ośrodka Adopcyjno –
Opiekuńczego w Płocku będącego
jednostką organizacyjną Miasta
Płocka.

7. UCHWAŁA NR 57/V/07 w spra−
wie zmiany Uchwały Nr
931/LV/06 Rady Miasta Płocka

z dnia 25 kwietnia 2006r. w spra−
wie powołania składu Rady Spo−
łecznej Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

8. UCHWAŁA NR 58/V/07 w spra−
wie delegowania przedstawicieli
Rady Miasta Płocka do Zespołu
Konsultacyjnego ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.

9. UCHWAŁA NR 59/V/07 w spra−
wie wyznaczenia przedstawicieli
Miasta Płocka w Związku Miast
Nadwiślańskich z siedzibą w Toru−
niu.

10. UCHWAŁA NR 60/V/07 w spra−
wie przyjęcia ramowego planu pra−
cy Rady Miasta Płocka na okres od
lutego do grudnia 2007 roku.

11. UCHWAŁA NR 61/V/07 w spra−
wie przyjęcia planów pracy stałych
Komisji Rady Miasta Płocka na
2007 rok.

12. UCHWAŁA NR 62/V/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego
w zakresie gminnego transportu
zbiorowego.

13. UCHWAŁA NR 63/V/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego
w zakresie gminnego transportu
zbiorowego.

14. UCHWAŁA NR 64/V/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego
w zakresie gminnego transportu
zbiorowego.

15. UCHWAŁA NR 65/V/07 w spra−
wie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego
w zakresie gminnego transportu
zbiorowego.

z obrad rajców

Uchwały podjęte 
na V sesji Rady Miasta 
Płocka 30 stycznia 2006 roku:

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone 
podczas V sesji Rady Miasta Płocka:

Przypomnijmy, że budżet miasta na
ten rok wynosi 612 mln zł. Dochody
sięgną blisko 513 mln zł. – 330 mln
złotych to dochody własne gminy,
a 183 mln to dochody, które uzyskamy
z budżetu państwa, głównie na oświa−
tę i pomoc społeczną – mówił na sesji
Rady Miasta, 30 stycznia, prezydent
Mirosław Milewski. – Zadłużenie na
koniec roku wyniesie ok. 32,9 proc.,
przy 60 proc. dopuszczalnych. To bez−
pieczny próg zadłużenia. 

25 proc. całego budżetu zostanie
przeznaczone na inwestycje. – Liczba
ta gwarantuje, że Płock nadal będzie
się rozwijał – przekonywał radnych
Prezydent. – 2007 rok będzie rokiem
walki o środki zewnętrzne, czyli z Unii
Europejskiej, dotacji z budżetu pań−
stwa oraz środków z partnerstw pub−
liczno−prywatnych. Fundusze te dopi−
szemy w ciągu roku do budżetu, co oz−
nacza, że jest on proinwestycyjny
i prorozwojowy. 

W tym roku zostanie zrealizowa−
nych ponad 100 inwestycji. Najważ−
niejsze z nich to: dokończenie budowy
dróg dojazdowych do nowego mostu,
wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad budowa ob−

wodnicy północnej oraz rozpoczęcie
budowy lub remontów wielu ulic,
m.in. Wyszogrodzkiej, Otolińskiej czy
Granicznej. 

– Na remonty dróg wydamy w tym
roku 15 mln złotych, czyli o dwa więcej
niż w 2006 roku – mówił Mirosław
Milewski. – Zostaną wyremontowane
ulice: Kwiatka, Szopena i Dworcowa. 

Z 181 mln zł przeznaczonych na

oświatę, 16,8 mln zł zostanie wydane
na inwestycje, a 2 mln zł na remonty. 

O kolejny 1 proc. wzrośnie także
w 2007 roku dodatek motywacyjny
dla nauczycieli. W tym roku miasto
stawia również na gospodarkę
mieszkaniową. Ponad 4 mln zł zosta−
nie wydane na nowe lokale komunal−
ne, a kolejne 3 mln zł na remonty
mieszkań. Rozpoczną się także bu−

dowy, m.in. Pasażu Paderewskiego
na Podolszycach, portu jachtowego
(częściowo dofinansowanego z UE),
stoku narciarskiego, centrum sporto−
wego Stoczniowiec oraz hali wido−
wiskowo−sportowej.

Płocczanie będą mogli uczestniczyć
w wielu imprezach kulturalnych, na
organizację których przewidziano
w 2007 roku blisko 6 mln złotych. Po−
nad 13 proc., czyli ponad 75 mln zł
pochłoną wydatki związane z pomocą
społeczną dla mieszkańców. Za 2 mln
zł zostaną sfinansowane badania PET.
Zostanie przebudowana także przy−
chodnia rehabilitacyjna przy ul. Ty−
siąclecia.

– Jednym z priorytetów jest podno−
szenie poziomu bezpieczeństwa w na−
szym mieście – relacjonował Prezy−
dent. – Dlatego zostanie m.in. dokoń−
czona budowa komisariatu na Podol−
szycach, w Straży Miejskiej przybędzie
osiem etatów. Wykonamy również
analizę i koncepcję zainstalowania
monitoringu we wszystkich płockich
szkołach.

Choć radni w końcowym głosowa−
niu nad budżetem byli bardzo zgodni,
to mieli również uwagi i pytania.
– Czy w tym roku powstanie w końcu
oświetlenie i ścieżka rowerowa w ul.
Bielskiej od przejazdu kolejowego do
cmentarza? – dopytywała Bożena
Musiał (Lewica i Demokraci). Radna

Przy 23 głosach „za” i 1 wstrzymującym się radni Płocka przyjęli budżet na 2007 rok

Wszyscy razem za budżetem
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Komisja Rewizyjna

styczeń – opiniowanie projektu budżetu
miasta na 2007 rok

luty – MZOS; dochody z kompleksu
Podolanka w latach 2005−2006

marzec – remonty placówek oświato−
wych i służby zdrowia w 2006 roku

kwiecień – analiza sprawozdania z wy−
konania budżetu miasta za 2006 rok, opra−
cowanie wniosku w sprawie absolutorium

maj – kontrola wybranego przetargu
czerwiec – inwestycje w 2006 roku
lipiec – budowa dróg dojazdowych do

nowej przeprawy mostowej
sierpień – działalność spółek gminnych
wrzesień – wykonanie budżetu miasta

za I półrocze 2007 roku
październik – wykonanie uchwał Rady

Miasta za I półrocze 2007 roku
listopad – realizacja programów przyję−

tych przez Radę Miasta Płocka
grudzień – interpelacje radnych.

Komisja Skarbu, Budżetu 
i Gospodarki Finansowej

styczeń – opiniowanie projektu budżetu
miasta na 2007 rok

luty – zadłużenie miasta na 31 grudnia
2006 roku

marzec – funkcjonowanie NZOZ
„Płocki ZOZ” w kontekście przekształce−
nia w spółkę prawa handlowego

kwiecień – opiniowanie sprawozdania
z realizacji budżetu miasta za 2006 rok
i wniosku w sprawie absolutorium

maj – stan realizacji dróg dojazdo−
wych do mostu (stopień wykorzystania
środków finansowych), przygotowanie
do budowy obwodnic, rozliczenie fi−

nansowe Funduszu Grantowego dla
Płocka

czerwiec – funkcjonowanie Płockiej
Galerii Sztuki, pozyskiwanie środków
z Unii Europejskiej

lipiec – sprawy bieżące
sierpień – sprawy bieżące
wrzesień – analiza wykonania budżetu

miasta za I półrocze 2007 roku i jego zao−
piniowanie

październik – budownictwo mieszka−
niowe (MTBS, MZGM−TBS, ARS, mia−
sto) – rozliczenie inwestycji za 2006 rok
i w trakcie 2007 roku

listopad – opiniowanie projektu budże−
tu na 2008 rok, rozliczenie środków wy−
datkowanych na imprezy kulturalne i pro−
mocję w 2006 roku i I półroczu 2007 roku

grudzień – opiniowanie projektu budże−
tu na 2008 rok, przyjęcie planu pracy Ko−
misji na 2008 rok i sprawozdania za okres
od grudnia 2006 do grudnia 2007.

Komisja Gospodarki Komunalnej

styczeń – opiniowanie projektu budżetu
miasta na 2007 rok

luty – ocena działalności ZUOK Ko−
bierniki pod kątem ewentualnej prywaty−
zacji

marzec – utrzymanie porządku w mie−
ście w 2006 roku i plany na 2007 rok, re−
monty placówek oświatowych, kultural−
nych i służby zdrowia

kwiecień – ocena wykonania budżetu
miasta za 2006 rok, opiniowanie wniosku
w sprawie absolutorium, realizacja uchwał
Rady Miasta za 2006 rok

maj – realizacja zdań w gospodarce ko−
munalnej ze szczególnym uwzględnie−

niem pozycji z 2006 roku, wyniki finanso−
we Rynexu, realizacja inwestycji Nowy
Rynek

czerwiec – wyniki działalności zakła−
dów budżetowych i spółek z udziałem
gminy, działalność Schroniska dla
Zwierząt

lipiec – limit alkoholowy (kary za spo−
żywanie alkoholu w miejscach niedozwo−
lonych), miejsca parkingowe w mieście
(budowa parkingów wielopoziomowych)

sierpień – miejski program rewitalizacji
(rezultaty i modyfikacje)

wrzesień – modernizacja oczyszczalni
Maszewo, budowa wodociągów i kanali−
zacji, wydatkowanie środków finanso−
wych na remonty i modernizacje lokali so−
cjalnych i komunalnych

październik – płocki transport zbioro−
wy, rozwój sieci Plonet (elektroniczny
obieg dokumentów)

listopad – wyniki w budownictwie ko−
munalnym, bezpieczeństwo mieszkańców
Płocka

grudzień – budżet miasta na 2008 rok,
przyjęcie planu pracy Rady Miasta i Ko−
misji na 2008 rok.

Komisja Polityki Społecznej

styczeń – propozycje na ferie zimowe,
opiniowanie projektu budżetu miasta na
2007 rok

luty – zakres pomocy i działania MOPS
z uwzględnieniem środków przeznaczo−
nych na realizację Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, dyskusja nad formułą Dni
Historii Płocka

marzec – kontrakty z NFZ na 2007 rok,

profilaktyczne programy zdrowotne, sytu−
acja ludzi bezdomnych, inwestycje
w oświacie, kulturze i sporcie

kwiecień – funkcjonowanie placówek
upowszechniania kultury i kapituł medali
i odznaczeń, opiniowanie sprawozdania
z realizacji budżetu miasta za 2006 rok

maj – rozwiązywanie problemu bez−
robocia, pomoc niepełnosprawnym, wa−
loryzacja płac nauczycieli i pracowni−
ków kultury

czerwiec – funkcjonowanie szkolnictwa
wyższego w Płocku, przygotowania do
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
imprezy w okresie wakacji

lipiec – sprawy bieżące
sierpień – funkcjonowanie placówek

opiekuńczo−wychowawczych (posiedze−
nie wyjazdowe)

wrzesień – działalność Miejskiej Komi−
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo−
wych (wykorzystanie środków)

październik – lokalne kluby sportowe,
działalność spółki Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej

listopad – funkcjonowanie bibliotek
miejskich, model promocji miasta

grudzień – projekt budżetu miasta
na 2008 rok, zaawansowanie inwesty−
cji oświatowych, sprawozdanie z pra−
cy Komisji w 2007 roku, plan pracy na
2008 rok.

Komisja Inwestycji, Rozwoju 
i Bezpieczeństwa Miasta

styczeń – opiniowanie projektu budżetu
miasta na 2007 rok

luty – przygotowanie i sprzedaż no−
wych terenów pod indywidualne budow−
nictwo mieszkaniowe, realizacja uchwał
Rady Miasta w sprawie bezrobocia

marzec – przygotowania do realizacji
najważniejszych inwestycji w 2007 roku,
inwestycje i remonty w kulturze, oświacie,
sporcie i służbie zdrowia

kwiecień – opiniowanie sprawozdania
z realizacji budżetu za 2006 rok, perspek−
tywy rewitalizacji Starówki

maj – przygotowania do budowy ob−
wodnic i dalszego etapu budowy dróg do−
jazdowych do nowej przeprawy, możli−
wości udrożnienia systemu komunikacyj−
nego i poszerzenia granic administracyj−
nych Płocka

czerwiec – ocena realizacji inwestycji
zaplanowanych w 2006 roku, ocena reali−
zacji miejscowych planów zagospodaro−
wania przestrzennego

lipiec – Płocki Park Przemysłowo−
Technologiczny (posiedzenie wyjazdowe)

sierpień – perspektywy budowy cen−
trów handlowych: Wisła, galeria Podkowa

wrzesień – wykonanie budżetu miasta
za I półrocze 2007, realizacja uchwał Ra−
dy Miasta w sprawie łagodzenia skutków
bezrobocia

październik – perspektywy pozyskania
środków zewnętrznych na inwestycje
miejskie

listopad – stan bezpieczeństwa publicz−
nego w mieście w 2006 roku

grudzień – budownictwo komunalne
i socjalne, omówienie projektu budżetu
miasta na 2008 rok, przyjęcie planu pracy
Komisji na 2008 rok.

Opr. (j)

Plany pracy Komisji Rady Miasta Płocka

chciała również wiedzieć, czy w wy−
niku zmian organizacyjnych w Urzę−
dzie Miasta powstanie funkcja koor−
dynatora inwestycji. – Nie chciała−
bym, aby dochodziło do sytuacji, że
zostanie wykonany np. remont jakieś
ulicy, a potem okaże się, że trzeba pod
nią położyć jakieś kable – argumento−
wała Musiał.

– Nie ma przewidzianego stanowi−
ska koordynatora inwestycji, bo uwa−
żam że jest ono niepotrzebne – wyjaś−
niał zastępca prezydenta Tomasz Kol−
czyński. – Po zatwierdzeniu budżetu,
wysyłamy zawiadomienia do wszyst−
kich służb, że planowana jest na da−
nym terenie inwestycja. 

Dariusz Zawidzki, zastępca Prezy−
denta wyjaśniał, że oświetlenie przy
ul. Bielskiej na razie nie powstanie.
– W przyszłości będzie tam przebiega−
ła obwodnica Płocka – argumentował.
– Teraz jeszcze dokładnie nie wiado−
mo, jaki będzie miała przebieg i jaki
teren obejmie. Lepiej poczekać więc
z tą inwestycją do czasu, gdy powsta−
nie obwodnica.

Radni LiD przyznali, że wiele wnio−
sków zaproponowanych przez nich zo−
stało uwzględnionych w tegorocznym
budżecie. – Nie jesteśmy jednak w peł−
ni usatysfakcjonowani i nie podoba
nam się, że gmina chce sprzedawać
spółki, które przynoszą zysk− mówił
Piotr Nowicki.

Artur Jaroszewski (Platforma
Obywatelska) stwierdził, że trudno
zagłosować przeciwko budżetowi,
gdyż to dobry dokument, ale miał
kilka pytań. Interesowało go np. czy
w naszym mieście powstanie linia
tramwajowa, jeśli nie uzyskamy do−
finansowania tej inwestycji z Unii
Europejskiej. – Wydawanie 230 mln
złotych, bo tyle ma w sumie koszto−
wać całość, wydaje się nieuzasad−
nione, jeśli nie otrzymamy pomocy
zewnętrznej – mówił.

Prezydent Mirosław Milewski za−
pewnił, że tylko wtedy, gdy Unia Eu−
ropejska w większości sfinansuje bu−
dowę linii tramwajowej, inwestycja
ta będzie realizowana. Zastrzeżenia
do tramwaju miał także Andrzej No−
wakowski (PO). – Proponuję, aby tę
inwestycję rozdzielić na dwa zadania
– mówił. – W pierwszym etapie powi−
nien być wykonany projekt i budowa
bezkolizyjnego skrzyżowania al. Pił−
sudskiego z linią kolejową. Drugie
zadanie polegałoby na budowie sa−
mej linii tramwajowej. W ten sposób
zabezpieczamy się przed wydaniem
zbyt wielu pieniędzy na tę inwestycję,
jeśli nie dostaniemy dofinansowania
z UE.

Andrzej Nowakowski apelował
również, aby do tegorocznego budże−
tu wprowadzić 200 tys. zł na wyposa−
żenie pracowni przedmiotowych w

szkołach. – Kwotę tę powinniśmy
zdjąć ze środków Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki – argumentował.
– Zbyt dużo wydaje on na jednorazo−
we imprezy kulturalne.

Nowakowski chciał także zabrać
POKiS−owi 50 tys. zł na budowę ścież−
ki rowerowej w ul. Szopena. – W tym
roku będzie wykonywany tam remont
chodników – mówił. – Warto byłoby
połączyć ze sobą te dwie inwestycje.

Żaden z pomysłów Andrzeja Nowa−
kowskiego nie znalazł poparcia wśród
radnych. Za przyjęciem zaproponowa−
nych wniosków było tylko czterech
radnych. 

Żadnych zastrzeżeń do budżetu nie
mieli radni Prawa i Sprawiedliwości.
Radni wszystkich opcji politycznych
podkreślali, że po raz pierwszy dysku−
sje na temat projektu budżetu były pro−
wadzone ze wszystkimi klubami. Za
przyjęciem budżetu dla Płocka na 2007
rok opowiedziało się 23 radnych. Jedy−
nie Andrzej Nowakowski wstrzymał
się od głosu. Na sali obrad podczas gło−
sowania nieobecny był Józef Czurko. 

– Jestem w pozytywnym szoku – mó−
wił tuż po głosowaniu prezydent Miro−
sław Milewski. – Dziękuję za dyskusję
podczas sesji i za wcześniejsze rozmo−
wy. Wszystko wskazuje na to, że
z obecna Radą Miasta będzie nam się
dobrze współpracowało.

Małgorzata Domańska
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„ZUS dla Ciebie” jest popularnym
magazynem o charakterze informacyj−
no−poradnikowym. W każdym nume−
rze znajdą się aktualności z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśnienia
bieżących zmian w przepisach, artykuły
edukacyjne omawiające podstawowe
zasady związane z obowiązkiem opła−
cania składek i przyznawaniem prawa
do świadczeń oraz wywiady z eksperta−
mi. Będą też odpowiedzi na najczęściej
zadawane przez naszych klientów pyta−
nia, kalendarium ZUS z informacją
o szkoleniach, „otwartych drzwiach”
i współpracy ZUS−u z mediami oraz ta−
bela z informacjami o aktualnych wyso−
kościach składek i świadczeń wypłaca−
nych przez Zakład.

– Chcemy, żeby „ZUS dla Ciebie”
był praktycznym przewodnikiem po
gąszczu przepisów ubezpieczeniowych
i w przyjaznej formie podpowiadał, ra−
dził i wyjaśniał wątpliwości. Chciała−
bym też, żeby nasz nowy magazyn prze−
konał Państwa, że Zakład Ubezpieczeń

Społecznych nie jest wrogiem swoich
klientów. Naszym zadaniem jest troska
o zabezpieczanie Państwa przyszłości –
napisała w liście do czytelników pier−
wszego numeru Aleksandra Wiktorow,
prezes ZUS.

Magazyn „ZUS dla Ciebie” jest do−
pełnieniem szeroko zakrojonej akcji
edukacyjnej, której częściowa realiza−
cja rozpoczęła się już w zeszłym roku.
Jej pozostałe elementy to audycje tele−
wizyjne i radiowe pod tym samym tytu−
łem, przygotowywane we współpracy
w Polskim Radiem i Telewizją Polską,
a także strona internetowa „ZUS dla
Ciebie” dostępna w ogólnym serwisie
Zakładu. Obecnie na stronie publiko−
wane są wszystkie dotychczasowe wy−
dania gazety „ZUS dla Ciebie” w for−
mie plików pdf oraz audycje radiowe
w formacie mp3 wraz z transkrypcjami.
Wkrótce dodane będą także audycje te−
lewizyjne i inne materiały tekstowe.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wydawanie bezpłat−
nej gazety dla klientów. Magazyn „ZUS dla Ciebie” ukazywać się
będzie raz w miesiącu i dostępny ma być we wszystkich jednost−
kach ZUS. Papierowe wydanie jest częścią szerszego projektu
edukacyjnego, realizowanego przez Zakład od kilku miesięcy. 

ZUS dla Ciebie

Tylko do 28 lutego w Urzędzie
Marszałkowskim można składać
wnioski o dofinansowanie zakupu
wyposażenia obiektów, służących re−
habilitacji osób niepełnosprawnych.
Wsparcie realizowane jest ze środ−
ków PFRON.

Pomoc skierowana jest do podmio−
tów, które utworzyły i prowadzą
obiekty służące rehabilitacji: funda−
cji i stowarzyszeń, jednostek samo−
rządu terytorialnego, państwowych
uczelni medycznych oraz zakładów
opieki zdrowotnej.

Złożone wnioski zostaną ocenione
pod względem formalnym, prawnym
i merytorycznym w Urzędzie Mar−
szałkowskim. Na podstawie tej oce−

ny Zarząd Województwa Mazowiec−
kiego zarekomenduje Zarządowi
PFRONu wybrane projekty do dofi−
nansowania. Po zebraniu wniosków
z całego kraju, Zarząd PFRONu po−
dejmie ostateczną decyzję, które
wnioski zostaną dofinansowane i w
jakiej wysokości.

Wnioski należy składać do 28 lute−
go br. w Departamencie Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Mar−
szałkowskiego Województwa Mazo−
wieckiego, ul. Borowskiego 2, 03−
472 Warszawa, (sekretariat V piętro,
pok. Nr 19). Wzór wniosku jest do−
stępny na stronie internetowej
PFRON www.pfron.org.pl.

M. M.

Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdanie na zebraniu

W numerach 17 i 18 Sygnałów
Płockich z ubiegłego roku w dzia−
le „Kronika osiedli” opublikowane
zostały sprawozdania Rad Miesz−
kańców Osiedli. W redakcyjnym
wstępie znalazło się sformułowa−
nie: „Zgodnie ze Statutem, RMO
mają obowiązek składania co roku
sprawozdań ze swej działalności”.
Owszem mają, tyle że W INNY
SPOSÓB niż zamieszczanie tekstu
w Sygnałach. Przypomnę, że § 8
Statutu stanowi „Do podstawo−
wych zadań Osiedla należy”:
w pkt. 23: „Składanie co najmniej

raz w roku sprawozdań z działal−
ności na zebraniu ogólnym miesz−
kańców”. Sądzę, że intencją twór−
ców Statutu było, aby jednak
RMO od czasu do czasu spotkała
się ze swoimi mieszkańcami. Za−
mieszczenie sprawozdania z takie−
go spotkania w Sygnałach Płoc−
kich z podaniem jego przebiegu
i frekwencji jest godne polecenia
tak jak i przestrzeganie Statutu.
Zamieszczanie sprawozdań
w obecnej formie, sugeruje, że tak
można i wystarczy, co usprawie−
dliwia nieprzestrzeganie Statutu.

Bogusław Osiecki

z redakcyjnej poczty

Przypomnijmy, że jest to kontynuacja
działań Funduszu Grantowego, który pow−
stał w 2003 roku. Pieniądze na pierwszą
edycję dało miasto i PKN Orlen, a potem do−
łączył Levi Strauss. 15 grudnia 2005 roku
założyciele Fundacji: Urząd Miasta, Orlen
i Basell Orlen Polyolefins podpisali akt no−
tarialny powołujący Fundację „Fundusz
Grantowy dla Płocka”. Ma ona za zadanie
wspierać organizacje pozarządowe w reali−
zacji projektów, które przyczyniają się do
poprawy warunków i jakości życia płoc−
czan. Wspiera także rozwój kultury i sztuki
w naszym mieście. Swoje cele Fundacja re−
alizuje głównie poprzez pozyskiwanie środ−
ków finansowych, a także udziela rzeczowe−
go, organizacyjnego i technicznego wspar−
cia organizacjom, które chcą realizować
swoje pomysły. 

W I edycji konkursu grantowego Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka” dofinanso−
wanie otrzymało 26 organizacji pozarządo−
wych na łączną kwotę 596 tys. 653 zł. Ich pro−
jekty będą realizowane do września 2007 ro−
ku. Przedstawiamy cztery wybrane projekty.

Płockie Premiery Miesiąca

to nazwa projektu realizowanego przez
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książ−
ki i Bibliotek. Przebiega on dwutorowo.
Po pierwsze promowani są twórcy i ich
nowe książki, które są – jak czytamy
w opisie działań – istotne dla kultury lub
nauki czytelnictwa w całym kraju. Spot−
kania takie odbywają się raz w miesiącu
w ostatni bądź przedostatni czwartek mie−
siąca. Po drugie Stowarzyszenie chce pro−
mować autorów, którzy tworzą w naszym
regionie lub o nim piszą. 

Z założenia każda promocja ma mieć inną
oprawę, ale wszystkie utrzymane są w kli−
macie kawiarni literackiej lub salonu arty−
stycznego. Prezentacje fragmentów książek
organizatorzy przekazują profesjonalistom,
którzy czytają, inscenizują lub uświetniają
promocję występem. Płocczanie, którzy
przychodzą na Płockie Premiery Miesiąca
mogą zakupić po promocyjnej cenie książki
danego autora oraz otrzymują prospekty
z informacją o gościu i jego dorobku.

Uczestnicy spotkań realizowanych w ra−
mach projektu będą mogli również wziąć
udział w plebiscycie na najciekawszą, naja−
trakcyjniejszą Płocką Premierę Miesiąca,
w którym nagrodami będą książki.

Zakończenie projektu przewidziano na
czerwiec br. 

Na sportowo 

„W trosce o przyszłość płockiej piłki
młodzieżowej” – to projekt, który reali−
zuje Parafialny Klub Sportowy Imielni−
ca. Głównym jego celem jest zrealizowa−
nie dwóch obozów szkoleniowo−sporto−
wych. Mają one stanowić podstawową
formę przygotowań zespołu do sezonu
sportowego. Organizatorzy dokładnie
zaplanowali, jak będą one wyglądały.
Zajęcia trzy razy dziennie, część z nich
będzie przeprowadzona w formie zawo−
dów kontrolnych. Mają być sprawdzia−
nem wytrzymałości i szybkości. Jedno−
cześnie ustalana będzie koncepcja takty−
ki na najbliższe mecze mistrzowskie.
Wszystko odbywa się pod czujnym
okiem i nadzorem dwóch trenerów. 

Młodzież, która bierze udział w zaję−
ciach prowadzonych przez klub pochodzi
z różnych środowisk społecznych, dlatego
postanowiono, że podczas obozów prze−
prowadzane będą też pogadanki z zakresu
profilaktyki i uzależnień alkoholowych.
Zajęcia prowadzić będzie ksiądz Wojciech
Kruszewski, który w ciekawy i przystępny
sposób opowie m.in. jakie zagrożenia cze−
kają na młodego człowieka i jak sobie z ni−
mi radzić. Organizatorzy planują także
wycieczki.

Łączmy pokolenia

to projekt prowadzony przez Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwali−
dów. Ma on na celu integrację emerytów
i rencistów ze środowiskiem lokalnym,
dziećmi, młodzieżą oraz osobami niepełno−
sprawnymi. Jak piszą organizatorzy, chcą
włączyć emerytów i rencistów do aktywne−
go życia, nawiązać przyjazne stosunki po−
między młodzieżą a ludźmi starszymi,
a także zlikwidować narastające od wielu lat
antagonizmy pomiędzy nimi. Chcą również
przekazywać dzieciom i młodzieży najno−
wszą historię Polski. Autorzy projektu przy−
gotowali kilkanaście spotkań i imprez.
Z okazji Światowego Dnia Inwalidy chcą
porozmawiać z władzami miasta o zatrud−
nianiu osób niepełnosprawnych. Zaplano−
wano również spotkania podczas których
zostanie zaprezentowany dorobek zespołów
wokalnych, kabaretowych i kapeli. Na maj
przewidziano także warsztaty szkoleniowe
kabaretu, a na czerwiec piknik integracyjny
w lesie. Uczestnicy projektu spotkają się
również z osobami niepełnosprawnymi
z Domu Pomocy Społecznej.

Dla chorych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyz−
mem „Odzyskać Więzi” realizuje projekt
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecz−
nemu i ekonomicznemu osób z autyzmem
i ich rodzin”. Głównymi celami są: rehabili−
tacja osób dotkniętych tą chorobą, poradnic−
two i pomoc rodzinom osób z autyzmem
oraz uświadamianie społeczeństwa. Rehabi−
litacja ma polegać na: organizowaniu zajęć
z terapii mowy i komunikacji, nauce zacho−
wań społecznych oraz eliminacji zachowań
niepożądanych. W ramach pomocy rodzi−
nom osób z autyzmem zostaną zorganizo−
wane spotkania grup wsparcia, pozyskiwane
będą gotowe programy terapeutyczne do
pracy z dzieckiem w domu. Autorzy projek−
tu chcą także zachęcić wolontariuszy do
opieki nad osobami z autyzmem. Celem jest
także dofinansowanie kosztów leczenia oraz
pobytu chorych na turnusach rehabilitacyj−
nych. Ważne będzie również propagowanie
wiedzy o autyzmie wśród społeczeństwa.
Oprócz ulotek, autorzy chcą zorganizować
szkolenia dla pedagogów i lekarzy, a także
dla rodziców i wolontariuszy. Podejmowane
działania odbywać się będą we współpracy
m.in. z: Fundacją Dzieciom z Upośledze−
niem Umysłowym „Agnieszka”, Wydzia−
łem Zdrowia Urzędu Miasta, delegaturą
Urzędu Wojewódzkiego, Miejskim Ośrod−
kiem Pomocy Społecznej, komputerową fir−
mą Trisoft, Szkołą Podstawową z Oddziała−
mi Integracyjnymi nr 22 oraz Miejskim
Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi
nr 16. Małgorzata Domańska

Trwa realizacja projektów w ramach Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Integracja i leczenie
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Muzeum Historii Polski w Warsza−
wie organizuje konkurs edukacyjny za−
tytułowany „Odważmy się być wolny−
mi”. Adresowany jest do uczniów
szkół ponadpodstawowych, którzy
w swoim otoczeniu poszukać muszą
ludzi zasłużonych dla niepodległości
Polski w latach 1914 – 1923. Celem
konkursu jest ocalenie od zapomnienia
bohaterów, którzy funkcjonują tylko
w pamięci lokalnej czy pamięci rodzin,
a mieli wpływ na kształtowanie lokal−
nej rzeczywistości, a przez to – pośred−
nio – na tzw. wielką historię.

Organizatorom zależy, by uczestni−
cy projektu uświadomili sobie znacze−
nie jednostki w tworzeniu historii, po−
szerzyli wiedzę i przeszłości swojego
regionu, nauczyli się korzystać z róż−
nych źródeł wiedzy, umiejętnie inter−

pretować zdobyte wiadomości i je pre−
zentować. Zespoły biorące udział
w konkursie (maksimum 5 osób),
przygotują opis bohatera, zawierający:
informacje na temat jego korzeni
(miejsce pochodzenia, środowisko ro−
dzinne), koleje życia, charakterystykę
postaci, jej rolę w kształtowaniu lokal−
nej rzeczywistości, pośredni lub bez−
pośredni wpływ na historię. W pracy
nie może zabraknąć materiału ikono−
graficznego – zdjęć, fotokopii doku−
mentów, wycinków prasowych itp. 

Zgłoszenia udziału w konkursie
przyjmowane są (na wypełnionym
kwestionariuszu) do 28 lutego 2007 r.
w Dziale Edukacyjnym Muzeum Hi−
storii Polski w Warszawie, ul. Hrubie−
szowska 6a. Czas na opracowanie pro−
jektu upływa 25 maja br. Jury oceniać
będzie plon konkursu w dwóch kate−
goriach: uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Uroczyste za−
kończenie projektu i ogłoszenie wyni−
ków planowane jest na 18 czerwca.
Nagrodzone i wyróżnione prace zosta−
ną opublikowane w profesjonalnym
czasopiśmie nauczycielskim oraz na
stronie internetowej Muzeum Historii
Polski. Dla autorów przewidziano
również nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje na temat
projektu: tel. 022/ 211 90 47, e−mail
gabriela.sierocinska@muzh.pl (j)

Konkurs Muzeum Historii Polski

Bohaterzy są wśród nas

Już drugi rok przy Gimnazjum nr 6
w Płocku działa Koło Wolontariatu.
Zrzeszeni w nim uczniowie pracują
pod opieką Doroty Iwanowskiej na
rzecz środowiska lokalnego. Dzięki
ich zaangażowaniu szkoła otrzymała
w 2006 roku Certyfikat Szkoły Zaan−
gażowanej Społecznie. 

W trakcie I semestru roku szkolnego
2006/2007 wolontariusze pomagali oso−
bom niepełnosprawnym w ramach im−
prezy integracyjnej „Dzień Przyjaznych
Serc”, zorganizowanej przez Dom Po−
mocy Społecznej przy ul. Krótkiej. Pod−
czas plenerowej imprezy wspólnie ba−
wili się z podopiecznymi Domu i czu−
wali nad ich bezpieczeństwem. 

Nasi uczniowie uczestniczą w wielu
akcjach charytatywnych. W tym seme−
strze zaangażowali się w zbiórkę pienię−
dzy dla dwuletniej dziewczynki, która
urodziła się bez ukształtowanych małżo−
win usznych oraz dla gimnazjalisty wal−
czącego z bezwładem nóg. W obu przy−
padkach celem było zebranie jak najwię−
kszej kwoty, która wspomogłaby lecze−
nie oraz uwrażliwienie całej społeczno−
ści szkolnej na problemy żyjących wo−
kół młodych ludzi niepełnosprawnych.

Nasi wolontariusze włączyli się w ak−
cję „Rodzina, rodzinie”, organizowanej
przez Centrum Projektów Obywatel−
skich w czasie poprzedzającym święta
Bożego Narodzenia. Uczniowie zebrali
artykuły żywnościowe, książki, zabaw−
ki oraz przygotowali paczki dla osób
potrzebujących. Całość działań koordy−

nowały nauczycielki: Dorota Iwanow−
ska i Ewa Domachowska.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wzię−
liśmy udział w kolejnym – już XV – Fi−
nale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po−
mocy. Prócz zbiórki przeprowadzonej
w szkole, nasi uczniowie wraz z opieku−
nami – Dorotą Iwanowska i Sylwią
Fronczak, kwestowali całą niedzielę 14
stycznia 2007 roku na ulicach miasta
i zebrali 3.849 zł,. 

W I semestrze w szkole odbyło się
przedstawienie na motywach II części
„Dziadów” Adama Mickiewicza, które
przygotowały klasy Ig i II g pod kierun−
kiem Małgorzaty Banaszczak. Podczas
spektaklu, uczniowie zorganizowali
kwestę i za zebrane pieniądze kupili gry
planszowe dla Domu Pomocy Społecz−
nej „Przyjaznych Serc”. Prócz tego od−
był się kiermasz przepięknych ozdób
świątecznych oraz innych przedmiotów
wykonanych przez uczestników war−
sztatów terapii zajęciowej z Borowiczek. 

Niektórzy uczniowie aktywnie dzia−
łają jako wolontariusze w Centrum Wo−
lontariatu przy Pełnomocniku Prezy−
denta ds. Organizacji Pozarządowych.
Ponadto koło plastyczne pod kierun−
kiem Sylwii Fronczak zorganizowało
12 grudnia ubr. kiermasz ozdób świą−
tecznych, kartek pocztowych dla rodzi−
ców uczniów naszej szkoły. Fundusze
ze sprzedaży ozdób w kwocie 395 zło−
tych zostały przekazane Radzie Rodzi−
ców z przeznaczeniem na zakup pomo−
cy audiowizualnych. D.I.

Wolontariusze z „szóstki”

Świadczy o tym kolejny tytuł w Na−
rodowym Konkursie Ekologicznym
„Przyjaźni Środowisku” – tym razem
„Mecenasa Polskiej Ekologii”, który
zdobywa się po utrzymaniu znaku
„Promotora Ekologii” przez trzy lata.
Rozstrzygnięcie VIII. Edycji odbyło
się 26 stycznia 2007 r. w hotel Sofitel
Victoria w Warszawie.

Konkurs organizowany jest od oś−
miu lat przez Centrum Wspierania Ini−
cjatyw Pozarządowych. Jego celem
jest promowanie obywatelskich po−
staw proekologicznych, zarówno jeśli
chodzi o wdrażanie przyjaznych śro−
dowisku technologii, jak również
w przypadku przedsięwzięć z zakresu
edukacji ekologicznej.

Laureat trzech edycji tego konkursu
nie miał problemu z udokumentowa−
niem swojej działalności.

Zielona szkoła

Działają od wielu lat (praktycznie
od 1993 r., kiedy była tu jeszcze
szkoła podstawowa), zdobywając na−
grody za swoje dokonania. Szkoła to
dla nich za mało. W swoje działania
wciągają rodziców, społeczność lo−
kalną, dzieci z innych szkół i przed−
szkoli. Badali między innymi ile
w ich domach zużywa się energii
i wody. Potem wprowadzali progra−
my redukcji zużycia, przeliczając to
na konkretne pieniądze. Podobnie by−
ło podczas realizacji programu „Eko−
zespoły w mojej szkole”, kiedy to
uczyli całą szkołę m.in. segregowania
odpadów. Sami napisali „Program
szkoły przyjaznej środowisku”, dzię−
ki któremu zdobyli kolejny ekolo−
giczny certyfikat. Program to swego
rodzaju „mapa drogowa” szkoły przy−
szłości, która nie tylko będzie miała
kolektory słoneczne na dachu, ale
również przyszkolną, ekologiczną
oczyszczalnię ścieków. Co ciekawe,
w realizacje tych planów wierzą nie
tylko uczniowie, ale sami nauczycie−
le. O bateriach słonecznych, a raczej
o szukaniu na ich zbudowanie środ−
ków, myśli poważnie Grażyna Rut−
kowska – dyr. szkoły.

Dzieci nie boją się ze swoimi pomy−
słami wychodzić poza szkołę, organi−
zując happeningi, uliczne spektakle,
konkursy (np. na poezję ekologiczną)
i wykłady o ekologii dla przedszkola−
ków i dzieciaków z „podstawówek”.
Co roku organizują też piknik środo−
wiskowy dla swoich rodziców.

O szacunku do środowiska uczą się
nie tylko na lekcjach biologii. Są czę−
stymi gośćmi w gospodarstwach eko−
logicznych, w Regionalnym Centrum
Edukacji Ekologicznej, Zakładzie
Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach, Wodociągach Płoc−
kich oraz w oczyszczalni ścieków
w Maszewie.

Współpracują z fundacją GAP,
białostockim stowarzyszeniem na

rzecz ekorozwoju „Agro−Group”,
Funduszem Lokalnym dla Ziemi
Płockiej oraz Akademią Rozwoju Fi−
lantropii.

Młodzież aktywna

Kuźnią rzeczników środowiska na−
turalnego i eko−liderów są klasy in−
nowacyjne, realizujące program roz−
szerzony z biologii i... informatyki
(ta pomaga im przy realizacji eko−
projektów, np. poprzez zapewnienie
odpowiedniej oprawy multimedial−
nej). Na każdy rocznik przypada jed−
na taka klasa. Poza tym jest też kółko
biologiczne i wspomniane już szkol−
ne koło LOP dla wszystkich pozosta−
łych uczniów, którzy chcą się włą−
czyć w eko−działaność. Jej koordyna−
torem jest jest Beata Kowalska – na−
uczyciel biologii, którą wspiera Bea−
ta Matuszewska – nauczyciel infor−
matyki. Choć, jak podkreśla dyr.
Rutkowska, ekologia łączy wszyst−
kich nauczycieli. Tu do działań nie
trzeba nikogo zmuszać. W ubiegłym
roku wspólnym wysiłkiem udało im
się otworzyć nową pracownię biolo−
giczno – ekologiczną. Wydali też –
z okazji 35. Rocznicy śmierci szkol−
nego patrona, wielkiego przyrodnika
prof. Wł. Szafera – książkę, podsu−
mowującą dotychczasową działal−
ność na rzecz środowiska i rozwoju
zrównoważonego (Na jej druk zdo−
byli środki z programu „Działaj Lo−
kalnie IV”).

Zresztą dzieci same piszą progra−
my zdobywając granty. W tym roku
szkolnym udało im się pozyskać
środki na dwa projekty. W szkole
działa koło wolantariat. Jeden z ucz−
niów „Szóstki” – Michał Kędzierski
– zdobył mandat posła obrad XII Se−
sji Sejmu Dzieci i Młodzieży pod ha−
słem ”Ekologia – wybór przyszło−
ści”.

Tytuł „Mecenasa Polskiej Ekolo−
gii” ma charakter prestiżowy. Choć
nie wiąże się z żądną gratyfikacją fi−
nansową, na pewno pomoże w zdo−
bywaniu środków na kolejne projek−
ty i realizacje pomysłów. – Teraz to
do nas zgłaszają się z propozycjami
– podsumowuje dyrektor. Ostatnio
fundacja GAP zaproponowało gim−
nazjalistom z „Szóstki” warsztaty
dziennikarskie. (rł)

Innowacyjne projekty edukacyjne, wzorcowe szkolne koło
LOP oraz utrzymanie od 2004 r. tytułu laureata ogólnopol−
skiego konkursu w kategorii „Promotor Ekologii” – Gimna−
zjum nr 6 nie spoczywa na laurach.

Ekologiczny champion



8 Sygnały Płockie

* NOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA PŁOCKA * NOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA PŁOCKA *



9Sygnały Płockie

* NOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA PŁOCKA * NOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA PŁOCKA *



10 Sygnały Płockie

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

– Przeprowadziliśmy ponad 53,5 tys.
kontroli, w wyniku których ujawniliśmy
prawie 4,8 tys. wykroczeń – mówi Jo−
lanta Głowacka, rzecznik SM. 

W 2005 roku tych wykroczeń było
siedem tysięcy. Ubiegły rok zdomino−
wały był wykroczenia drogowe, które
stanowiły 56,43 proc. wszystkich ujaw−
nionych przewinień. – W stosunku do
2005 roku było ich więcej o 2,82 proc.
– opowiada Głowacka. 

Według strażników na taki stan rze−
czy wpłynęły wzmożone działania pa−
troli w okolicach Starego Miasta oraz
praca funkcjonariuszy z fotoradarem na
ulicach: Wyszogrodzka, Korczaka,
Kutnowska, Popłacińska, Sierpecka
i Dobrzykowska. – To tam najczęściej
kierowcy jeżdżą zbyt szybko – mówi
rzecznik.

W ramach realizacji programu
utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta, jak co roku począwszy
od kwietnia, Straż Miejska wspólnie
z administracjami osiedli i członkami
Rad Mieszkańców Osiedli przepro−
wadziła lustrację osiedli mieszkanio−
wych. Ogółem skontrolowano 20
osiedli. W tym czasie strażnicy zwra−
cali szczególną uwagę na: otoczenia
budynków (tereny zielone, wymiana

piasku w piaskownicach, urządzenia
na placach zabaw dla dzieci, ogrodze−
nia, ławki, nieprzyzwoite napisy na
murach), na stan altanek śmietniko−
wych oraz zabezpieczenia wejść do
budynków (domofony, drzwi, okna
itp.). Strażnicy przyglądali się także
drogom i oznakowaniu osiedli (ubyt−
ki w jezdni, chodnikach, wymiana lub
ustawienie nowych znaków drogo−
wych) i oświetleniu. Zastanawiali się
także, gdzie można wydzielić nowe
miejsca parkingowe lub gdzie należy
zamontować progi zwalniające. 

– Tam gdzie zauważyliśmy jakieś
nieprawidłowości, wydaliśmy polece−
nia natychmiastowego ich usunięcia
– mówi rzecznik. – W pozostałych
przypadkach przekazaliśmy admini−
stracjom pomysł rozważenia budowy
parkingów. 

Oprócz prowadzonej lustracji (kontro−
li) w ramach „Przyjaznego Osiedla” Straż
Miejska współdziałała i prowadziła
wspólne kontrole utrzymania czystości
i porządku na terenach miasta z innymi
podmiotami: Wydziałem Gospodarki
Komunalnej – 13 kontroli, Wydziałem
Ochrony Środowiska – 9, administracja−
mi osiedli – 14, Miejskim Zarządem
Dróg – 3, radami osiedli – 19, zarządami

ogródków działkowych – 2 i administra−
cją PKP – 2.

Strażnicy sprawdzali również nieru−
chomości. W sumie przeprowadzono
210 takich kontroli. Funkcjonariusze
SM zwracali szczególną uwagę na: wy−
magania w zakresie utrzymania czysto−
ści i porządku na i w obrębie nierucho−
mości, posiadanie urządzenia przezna−
czonego do zbierania i gromadzenia
odpadów komunalnych oraz utrzyma−
nia go w odpowiednim stanie sanitar−
nym, porządkowym i technicznym,
częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych z terenu nieru−
chomości, wymagania w zakresie usu−
wania nieczystości ciekłych, obowiązki
osób utrzymujących zwierzęta domo−
we, wymagania utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączo−
nych z produkcji rolniczej.

Kolejnym działaniem Straży Miej−
skiej była kontrola targowisk miej−
skich. Funkcjonariusze wystawili aż 57
mandatów za prowadzenie handlu
w pasie drogowym bez wymaganego
zezwolenia oraz jeden za nie przestrze−
ganie wymagań sanitarnych w handlu
obwoźnym środkami spożywczymi. 

Oprócz tych zadań, strażnicy zaj−
mowali się kontrolami w autobusach
Komunikacji Miejskiej i w miejscach
najbardziej zagrożonych, pełnili służ−
bę w rejonach szkół. – Pilnowaliśmy
także zakazu sprzedaży i podawania
alkoholu osobom nieletnim oraz
miejsc, gdzie spożywanie alkoholu
jest zabronione – opowiada Jolanta
Głowacka. – W 2006 roku przepro−
wadziliśmy ponad dziewięć tysięcy ta−
kich kontroli, czyli ponad 2,5 tys.
więcej niż rok wcześniej. 

W wyniku tych działań strażnicy
ujawnili 314 wykroczeń popełnionych
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w
2005 r. – 445 wykroczenia).

W stosunku do sprawców tych wy−
kroczeń zastosowano: 108 pouczeń, na−
łożono 190 mandatów karnych, a 14
wniosków o ukaranie skierowano do
sądu grodzkiego.

Ponadto ujawniono 298 wykroczeń
popełnionych pod wpływem alkoholu
ściganych na podstawie przepisów
z kodeksu wykroczeń (w 2005 r. – 225
wykroczeń). – Za wykroczenia te skie−
rowano wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Płocku lub w toku prze−
prowadzonych czynności wyjaśniają−
cych ukarano mandatami karnymi
– opowiada Jolanta Głowacka.

W 546 przypadkach (w 2005 r. –
353) podjęto interwencję wobec osób
nietrzeźwych przebywających w miej−
scach publicznych, gdzie pozostawie−
nie ich mogło zagrozić ich życiu lub
zdrowiu albo porządkowi publicznemu.
Aż 495 z tych osób odwieziono do Izby
Wytrzeźwień (w tym: 250 razy osoby
bezdomne), 17 – do miejsca zamiesz−
kania, 5 osób przekazano policji, a 29
– pogotowiu ratunkowemu. – W nasze
ręce wpadło również sześciu kierow−
ców, którzy byli pod wpływem alkoholu
– mówi rzecznik SM. 

W 2006 r. Straż Miejska wylegitymo−
wała 218 nieletnich ujawniając 92 wy−
kroczenia (w 2005 r. – 152 nieletnich,
126 – wykroczeń). 

Ponadto strażnicy miejscy we współ−
pracy z policją i służbami porządkowymi
w 2006 roku zabezpieczali 110 imprez
i uroczystości odbywających się na tere−
nie Płocka. Referat szkolno−edukacyjny
SM realizował programy, mające na celu
edukację i profilaktykę dzieci oraz mło−
dzieży w zakresie szeroko rozumianych
zagrożeń. W 2006 r. funkcjonariusze z te−
go referatu przeprowadzili 494 godzin−
nych zajęć w przedszkolach, szkołach
i klubach osiedlowych.

Do Straży Miejskiej w ubiegłym roku
wpłynęło aż 6800 zgłoszeń. To ponad ty−
siąc więcej niż w 2005 roku. Najwięcej
próśb o interwencję dotyczyło źle zapar−
kowanych pojazdów oraz spożywania al−
koholu w miejscach publicznych. 

Małgorzata Domańska

Straż Miejska podsumowała swoje działania w ubiegłym roku

Interwencje i profilaktyka

Do niecodziennego incydentu
doszło 2 lutego na drodze krajowej
nr 62, prowadzącej z Płocka do
Warszawy. – W Cekanowie kierow−
ca tira jechał z niewielką prędko−
ścią, co spowodowało, że natych−
miast utworzył się korek – opowia−
da Mariusz Gierula, rzecznik praso−
wy policji.

Kiedy kierowcy zaczęli wyprze−
dzać ciężarówkę, z jej szoferki nagle
wypadł... kierowca. Mężczyzna był
niekompletnie ubrany, a jego stan
wskazywał, że jest pijany. – Po przy−
byciu na miejsce policji i zbadaniu
Ukraińca, okazało się że ma on po−
nad 2,5 promila alkoholu w wydy−
chanym powietrzu – relacjonował
Gierula.

Funkcjonariusze podczas przeszuki−
wania samochodu, znaleźli otwartą,
niepełną butelkę wódki, z której kie−
rowca tira popijał podczas jazdy. Męż−

czyzna trafił do aresztu. Grożą mu dwa
lata pozbawienia wolności. 

Od początku roku na drogach Płocka
i powiatu policjanci zatrzymali już po−
nad 50 pijanych kierowców. (m.d.)

Wypadł z kabiny

Ponad sto osób chce pracować
w płockiej policji. Kandydaci tłum−
nie zjawili się – 1 lutego – przy ul.
Słowackiego, gdzie pracownicy Ko−
mendy Wojewódzkiej Policji z/s
w Radomiu przyjmowali zgłoszenia. 

W płockiej policji do obsadzenia
jest przynajmniej 13 miejsc. Pierwsze
planowane przyjęcia zaplanowano na
2 kwietnia. Do tego czasu kandydaci
muszą przejść postępowanie kwalifi−
kacyjne. Aby pracować w policji trze−
ba m.in. rozwiązać test dotyczący
Konstytucji RP, administracji publicz−
nej, bezpieczeństwa i porządku pub−
licznego oraz wiedzy o społeczeń−
stwie. Kandydaci muszą wykazać się

również sprawnością fizyczną i poko−
nać specjalny tor przeszkód. Kolejnym
etapem jest zaliczenie testu psycholo−
gicznego, gdzie przyszli policjanci
muszą wykazać się m.in. zdolnościami
intelektualnymi, pamięcią, spostrze−
gawczością i samokrytycyzmem. Ko−
nieczne jest także zaliczenia wywiadu
zorganizowanego, czyli odpowiedzieć
na pytania sprawdzające umiejętność
formułowania myśli, nawiązywania
kontaktu i współpracy w grupie. Jakby
tego było mało, kandydat musi rów−
nież przejść postępowanie, które
sprawdzi czy jest on odpowiedzialny
i może mieć dostęp do informacji nie−
jawnych. (m.d.)

Zostać policjantem
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dokończenie ze str. 1
Mówił o tym na pierwszym, niefor−

malnym spotkaniu z prezydentem Mi−
rosławem Milewskim, na które przyje−
chał wraz ze Stanisławem Mikulskim
i Emilem Karewiczem – odtwórcami
głównych ról. „Stawka większa niż ży−
cie, czyli nie ze mną te numery” bę−
dzie zatem nie tylko kontynuacją przy−
gód, ale również spotkaniem (po 40 la−
tach!) z aktorskimi pierwowzorami
Klossa i Brunera. 

Scenariusz został napisany przez
Zbigniewa Safjana i Andrzeja Szypul−
skiego – twórców scenariusza sprzed
40 lat (to oni posiadali prawa do stwo−
rzonych przez siebie postaci Klossa
i Brunnera). Swoje „trzy gorsze” do−
rzucił też reżyser Tomasz Szafrański.
Na spotkaniu w płockim ratuszu pod−
kreślał, że akcja jego filmu rozgrywać
się będzie współcześnie, choć pier−
wsza scena otrze się jeszcze o koń−
cówkę II wojny światowej (srogą zimę
1945 roku). 30−letni Tomasz Szafrań−
ski, jeszcze jako student Wydziału Ra−
dia i Telewizji im. Krzysztofa Kie−
ślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, nakręcił „Widmo”
(2001), „Wisielczy humor” (2001)
i „Faszystę” (2002). Zajmował się też
pisaniem jednoaktówek dla teatru, słu−
chowisk radiowych i filmowych sce−
nariuszy. Obrazem ”Koniec wojny”
(2003) z udziałem Stefena Moellera
i Andrzeja Grabowskiego, nagrodzo−
nym na Międzynarodowym Forum

Niezależnych Filmów Fabularnych
”Oskariada” w Warszawie, zakończył
studia. 

Potem nakręcił „Diabła”, do którego
napisał scenariusz oparty na opowia−
daniu Guy de Maupassanta. Ta nieza−
leżna, autorska produkcja, wystylizo−
wana na kino grozy, została obsypana
nagrodami. Szafrański otrzymał m.in.
honorowe wyróżnienie jury w katego−
rii Najlepszy Film Fabularny na festi−
walu Aarhus Festival of Independent
Arts w Danii (2006), prestiżową na−
grodę 39th Annua. WorldFest−Hou−
ston International Film Festiwal
(2006), nagrodę „Doskonałość w fil−
mie niezależnym” na Festiwalu Pol−
skich Filmów Fabularnych w Gdyni
(2005) i tę najważniejszą – specjalne
wyróżnienie jury w kategorii Najlep−
szy Krótkometrażowy Film Fabularny
na 2006 – Slamdance Film Festival
w Park City (2006)

Pierwsze zdjęcia

Zdjęcia do filmu „Stawka większa
niż życie, czyli nie ze mną te numery”
mają rozpocząć się w połowie maja te−
go roku i potrwać około 30 dni. W tym
czasie ekipa filmowa będzie krążyła
między Płockiem a Łąckiem. Filmow−
cy kręcić będą na Tumach, ul. Grodz−
kiej i Starym Rynku, w stadzie ogie−
rów w Łącku, w podpłockich lasach,
a także w pomieszczeniach (być może
w ratuszu). Premierę filmu zaplanowa−
no na wiosnę 2008 roku. (rł)

Najlepsze kasztany są 
na Tumskim Wzgórzu

* Na ul. Harcerskiej złodzieje wyrwali
kłódkę w gołębniku i ukradli 35 gołębi.

* Na ul. Tysiąclecia nieznani sprawcy
wyrwali kobiecie torebkę z ręki. 

* W Stróżewku na drodze wojewódz−
kiej nr 567 Daewoo Nexia zderzył się
z ciężarowym jelczem. 22−letnia kierująca
nexią została przewieziona do szpitala.
Droga przez kilka godzin była nieprze−
jezdna, a policjanci skierowali ruch przez
Imielnicę i Brochocin.

* 10 płockich policjantów 6 lutego
przeprowadziło wzmożone działania
pod kryptonimem „Trzeźwość”. Pod−
czas kilku godzin funkcjonariusze skon−
trolowali ponad 200 pojazdów. W tym
czasie zatrzymali czterech nietrzeźwych
kierowców, którym grozi kara do
dwóch lat pozbawienia wolności. 

* Złodzieje włamali się do mercede−
sa, który był zaparkowany przy ul. War−
szawskiej. Sprawcy skradli radioma−
gnetofon, a następnie po otworzeniu po−
krywy silnika zabrali sterownik, który
odpowiada za pracę automatycznej
skrzyni biegów.

* Z Nissana Almery zginęła poduszka
powietrzna wraz z obudową. Do zdarze−
nia doszło przy ul. Piaska. 

* Podczas rutynowej kontroli policjan−
ci znaleźli w VW Golfie 15 torebek z ma−
rihuaną oraz puste torebki, tzw. dilerki.
Zatrzymano cztery osoby. 

* Z al. Jachowicza zginęło BMW, a z
ul. Synagogalnej Ford Mondeo.

* Podczas akcji na płockiej giełdzie
policjanci skontrolowali 200 samocho−
dów. Funkcjonariusze sprawdzali legal−
ność dokumentów, umowy kupna−
sprzedaży oraz opłaty celne. W trzech
Volkswagenach ujawniono brak opłat
OC. Okazało się również, że umowy są
sfałszowane. Kierowcy tych pojazdów
usiłowali wyjechać z giełdy, zakładając
tablice rejestracyjne od innych poja−
zdów. Natomiast mężczyzna, który
chciał sprzedać VW Passata porzucił
samochód, odkręcając wcześniej tablice
rejestracyjne. Wszystkie pojazdy zosta−
ły odwiezione na policyjny parking. 

* Nieznany sprawca uszkodził boczne
lusterka w Oplu Astra i Daewoo Espero,
które były zaparkowane przy ul. Skło−
dowskiej. 

* Złodzieje zabrali z Daewoo Matiz bu−
ty damskie i torebkę, w której znajdowały
się pieniądze i dokumenty. Do zdarzenia
doszło przy ul. Kolegialnej. 

* Z otwartego pokoju akademika przy
ul. Dobrzyńskiej nieznany sprawca skradł
laptopa i telefon komórkowy. 

* Dzielnicowi znaleźli w mieszka−
niu 45−letniego płocczanina przy ul.
Skłodowskiej 25 litrów alkoholu nie−
wiadomego pochodzenia oraz 210 pa−
czek papierosów bez polskich znaków
akcyzy. Rynkowa wartość zabezpie−
czonych przedmiotów to ponad 2,6
tys. zł. Mężczyźnie grozi kara grzyw−
ny do 5 tys. zł. (m.d.)

Kronika policyjna

pod taką nazwą odbędzie 3 marca
w hali sportowej przy ul. Kobyliń−
skiego 25 gala zawodowego kick−bo−
xingu, podczas której o tytuł zawodo−
wego Mistrza Świata Federacji ISKA
(styl oriental zasady K−1) walczyć
będzie Marcin Różalski. Przeciwni−
kiem płocczanina będzie niemiecki
zawodnik Yahaya Gulay. 

Wśród kilku walk poprzedzających
główną, uwagę płocczan z pewnością
zaabsorbuje również pojedynek o za−

wodowy tytuł Mistrza Polski WBC
Muay−Thai. Wychowanek Różalskie−
go i zawodnik Centrum Sportów
Walki w Płocku Piotr Woźnicki
zmierzy się w kategorii 75 kg z Da−
mianem Makuskiem z klubu PACO
Katowice. 

Oprócz tych pojedynków, będzie
można zobaczyć inne walki w stylu
Muay−Thai, K−1 oraz Mixed Martial
Art. W tych potyczkach awizowani
są zawodnicy światowej klasy: An−
drej Mołczanow (ośmiokrotny mistrz
świata), Mariusz Cieśliński (multi−
champion w kick−boxingu i boksie
tajskim), David Keclik (mistrz świata
i Austrii) oraz inni championi Biało−
rusi, Włoch i Polski. 

W przerwach walk organizatorzy
przewidzieli pokazy karate i noży
chińskich w wykonaniu Arkadiusza
Homańczuka z Wrocławia, a także
pokazy tańca żeńskiego zespołu Stu−
dio Tańca Show Dance. Cała impreza
odbywać się będzie pod patronatem
Federacji ISKA oraz Polskiego
Związku Kick−Boxingu i Muay−Thai.
Patronat honorowy nad zawodami
objął Prezydent Miasta Mirosław Mi−
lewski. Wśród gości zobaczyć będzie
można legendę polskiego kick−boxin−
gu – Marka Piotrowskiego, Przemy−
sława Saletę oraz Prezesa Polskiego
Związku Kick−Boxingu Andrzeja Pa−
lacza. Swoją obecność zapowiedział
również szef federacji ISKA Korin
Schaffer. Organizatorzy gali – Cen−
trum Sportów Walki w Płocku i pro−
motor Tadeusz Kopciński – zapowia−
dają iż impreza będzie miała charak−
ter cykliczny i odbywać się będzie
trzy razy w roku. Bilety już są
w sprzedaży. Wykaz punktów roz−
prowadzających wejściówki, pro−
gram zawodów i prezentacja zawod−
ników znajduje się na stronie interne−
towej www.angels.k−sport.pl 

P.N.

Angels Of Fire

Marcin Różalski ośmiokrotny Mistrz Pol−
ski w kick−boxingu, wicemistrz Europy
w kick−boxingu, zawodowy Mistrz Polski
w Muay−Thai (2005) 

Kolejne medale przywieźli płoccy
pływacy z najważniejszych krajowych
zawodów – Mistrzostw Polski. Po suk−
cesie Piotra Przyborowskiego i Micha−
ła Zyznowskiego, do grona medali−
stów dołączyły dziewczęta. W rozgry−
wanych w Skierniewicach zawodach
juniorów 16−letnich reprezentantka
MZOZ Płock Adrianna Korczak za−
jęła drugie miejsce w wyścigu na 50 m
stylem grzbietowym z czasem 30,96 s.
Złoty medal przegrała jedynie z Patry−
cją Gogolin z MOSM Tychy o 0,80 s. 

Natomiast w Kozienicach o medale
MP rywalizowali 17− i 18−latkowie.
Znakomicie na tych zawodach spisała
się płocczanka Katarzyna Żołnowska
zdobywając tytuł mistrzyni Polski
w wyścigu na 400 m st. zmiennym
w czasie 4.47,94 min. O prawie trzy
sekundy wyprzedziła Iwonę Prędecką
z Unii Oświęcim – medalistkę mi−
strzostw Europy juniorów i mistrzynię
Polski seniorów. Do swojej medalo−
wej kolekcji Kasia dołożyła także
srebrny medal na 200 m st. zmiennym,

gdzie finiszowała na drugiej pozycji
z czasem 2.18,28. 

– 25 osób reprezentowało Płock na
Mistrzostwach Polski we wszystkich
rocznikach – podsumował trener Jurij
Szyczkow. – Zdobyliśmy sześć medali,
a zawodnicy 70 razy poprawiali swoje
rekordy życiowe, 17 razy płynęli w fi−
nałach A, 16 razy w finałach B. Wraz
z trenerami Wojciechem Ostrzyckim
i Pawłem Sulińskim uważamy to za
spory sukces, gdyż przygotowania
przeplatane były wyłączeniem z użytku
pływalni Podolanka i, jak zwykle,
sprawami finansowymi. 

Rodzice zawodników częściowo
musieli sami pokryć koszty wyjazdu
na zawody. – Mamy zdolną grupę mło−
dzieży, która rozwija się może powoli,
ale efektywnie – dodał Szyczkow.
– Podchodzimy do każdego indywidu−
alnie i wybieramy najbardziej opty−
malne metody treningowe, gdyż poza
wynikiem sportowym zdrowie tych
młodych ludzi jest najważniejsze.

P.N.

Medalowi pływacy
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O tym rozmawiali krytycy sztuki, kolekcjonerzy,
właściciele galerii, muzealnicy i przedstawiciele sto−
warzyszenia „Oto ja” podczas Ogólnopolskiej Kon−
ferencji „Sztuka naiwna i art brut” zorganizowanej
26 i 27 stycznia br. przez POKiS, stowarzyszenie
„Oto ja” i TNP.

Stają nadzy

Konferencja była próbą przybliżenia zjawiska zwa−
nego sztuką samorodną, osobną, inną, nieprofesjonal−
ną, czystego serca, intuicyjną lub po prostu naiwną.
Wszyscy prelegenci byli zgodni, że pojęcia te są nieo−
stre i pełne wewnętrznych sprzeczności. – Ktokolwiek
na piśmie wypowiada się o sztuce o jakiej mówimy za−
strzega, że pojęcie „sztuka naiwna” jest nietrafne, nie−
właściwe, ale używa go, bo jest już dość dobrze uloko−
wane w naszej tradycji i przyjęło się na świecie – mó−
wił Zbigniew Chlewiński. Aleksander Jackowski –
krytyk sztuki, antropolog i autor „Sztuki zwanej naiw−
ną” podkreśla, że sam nie lubi tego określenia, dlatego
kładzie nacisk na słowo „zwana”, które podkreśla dy−
stans, nie tyle do sztuki czy artysty, ale do samej naz−
wy. – Bardzo mi się podoba nazwa „oto ja”. Ona niko−
go nie dotyka. Wydaje mi się, że w tej nazwie jest
wszystko, jest człowiek; „ja” i moja osobowość – tłu−
maczył prof. Jackowski. – To co jest istotne, że każdy
z nich jest „oto ja”. Każdy jest osobny i każdy ma coś
swojego własnego do przekazania, do powiedzenia.
Stają przed nami „nadzy”, mówiąc „oto ja”. Przecież
to jest niezwykłe. 

Niezwykłe jest również to, że – jego zdaniem – ar−
tyści z kręgu sztuki naiwnej tworzą poza kulturą, po−
za czasem. – Taki Głowala jest przecież możliwy
wszędzie; w wieku XVII, XIX i dziś. Dębiński jest po−
zaczasowy. Mamy do czynienia z artystami poza gra−
nicami czasu. Na tym polega siła tej sztuki.

Czym zatem jest „sztuka naiwna” lub nią zwana?
Na pewno przejawem sztuki nieprofesjonalnej, peł−
nej poetyckości, prostoty, nieobciążonej żadną per−
spektywą i kanonem, doskonałej w kolorystyce. Cie−
kawą próbę definicji w swoim wystąpieniu zawarł
wspomniany już Zbigniew Chlewiński mgr filozofii

i pracownik Muzeum Mazowieckiego w Płocku:
Wydaje się, że mówiąc „sztuka naiwna” stwierdzam
po pierwsze, że dzieło naznaczone jest jakością na−
iwności. Ta naiwność tkwi w dziele. Oglądając
obraz odkrywam w nim naiwność, która jest po stro−
nie obrazu i ma charakter przedmiotowy jest włas−
nością obrazu. Jeszcze nie wiem na czym ona pole−
ga, nie potrafię wyjaśnić skąd się wzięła, ale stwier−
dzam jej fenomenalne, zjawiskowe, naoczne wystą−
pienie. Podkreślił również – cytując malarza i eseistę
Stanisława Frenkiela – że granice między sztuką na−
iwną a przemądrzałą (lub jak kto woli profesjonalną,
akademicką) są tak nieuchwytne, że niepodobna ich
szczegółowo wyznaczyć. 

Na ratunek 

Drugi dzień konferencji był w całości poświęcony
sytuacji twórców sztuki naiwnej i jej pozycji w sztu−
ce współczesnej, a co za tym idzie sytuacji galerii
promujących ten rodzaj sztuki. 

Twórcy wyłonieni w akcji „Oto ja” to mieszkańcy
Domów Pomocy Społecznej. Plenery organizowane
przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki pozwoliły na
ujawnienie ich talentów. Niestety, kiedy kończy się
plener, kończy się tworzenie. – [...] Artyści grupy „oto
ja” są świetni, wybitni na plenerach. Pozostając w krę−
gu Domu Opieki są mniej ciekawi, jakby bez entuzjaz−
mu – pisze we wstępie do katalogu IX wystawy „Oto
ja” prof. Jackowski. O tym samym mówiła Zofia Bi−
siak – historyk sztuki i członek jury konkursu „Oto ja”.
– Często są angażowani do pracowni rękodzielniczych,
zwłaszcza ci sprawniejsi, gdzie kładzie się nacisk wy−
łącznie na działania odtwórcze. Taka sytuacja panuje
w większości placówek opiekuńczych.

Zmianą podejścia do artystów i do sztuki naiwnej
chcą zająć się trzy galerie: „Pod Suknami” ze Szczeci−
na, „Tak” z Poznania i – nie istniejąca jeszcze – galeria
stowarzyszenia „Oto ja”. W czasie konferencji przed−
stawiciele tych instytucji zawiązali nieformalne porozu−
mienie w tej sprawie. Obok tego co już robią, chcą dzia−
łać wspólnie; organizować wystawy, pisać projekty,
wymieniać się pomysłami. Każdy ma dorzucić coś od
siebie. Pierwsze plany już są. Romek Zańko ze Szczeci−
na myśli o dużej, kilkumiesięcznej akcji promującej ten
rodzaj sztuki, stowarzyszenie „Oto ja” usilnie dąży do
powołania galerii i nawiązania kontaktów z zagranicą.
Planuje też opracować projekt edukacyjny dla studen−
tów szkół medycznych i pracowników socjalnych, pro−
mujący artystyczne metody pracy z twórcami naiwny−
mi. Galeria „Tak” ma za to największe doświadczenie
w pozyskiwaniu środków unijnych. Byłaby zatem in−
stytucją spinającą wszystkie pomysły w całość.

Wspólnie chcą też popracować nad kwestią zwią−
zaną z prawami autorskimi twórców nieprofesjonal−
nych, mieszkających w DPS−ach.

Wystawa „Oto ja”

Wydarzeniem, a jednocześnie częścią konferencji,
była też sama wystawa pokonkursowa, otwarta w so−
botę 27 lutego w Towarzystwie Naukowym Płoc−
kim. Jury XI konkursu „Oto ja” zdecydowało przyz−
nać pięć równorzędnych nagród dla Włodzimierza
Rosłona, Reginy Chludzyńskiej, Krzysztofa Wiś−
niewskiego, Romana Rutkowskiego i Henryka Żar−
skiego. Nagrodę specjalną im. Barbary Chęckiej
otrzymała Nina Wałaszewska w swej twórczości
bardzo bliska poszukiwaniom Chęckiej. Wyróżnieni
zostali zaś: Tadeusz Głowala, Genowefa Jankowska,
Krzysztof Paradowski, Adam Dębiński. Wystawę
można było oglądać do 10 lutego. (rł)

„Sztuka naiwna” to nie tylko problem właściwej definicji. To walka o byt artystów, przy−
szłość galerii promujących tych artystów i należne im miejsce we współczesnej sztuce. 

Poza czasem, 
poza kulturą

R. Rutkowski, Wł. Rosłon, A. Dębiński, K. Wiśniewski –
artyści płockiego zagłębia sztuki naiwnej i art brut
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Pejzaż z Broniewskim
Tu radość ociera się o żal i tęsknotę, groteska o lęk

i zgrozę, a miłość do ojczyzny błądzi po meandrach
komunistycznej propagandy. Książnica Płocka za−
prasza na wystawę „Maje i Listopady. W 110. rocz−
nicę urodzin i 45. rocznicę śmierci Władysława Bro−
niewskiego”, otwierającą cykl imprez poświęconych
poecie z Płocka.

Cztery etapy życia poety wpisane zostały w czte−
ry pory roku. Wiosna to czas dzieciństwa, młodości,
buntu i pierwszych kroków w dorosłość. Obok zdjęć
ze szkoły, z gimnazjum im. Władysława Jagiełły,
pamiątki z Legionów, czasy „Trzech salw”. Kolejny
etap to lato i wielkie uczucie do aktorki Marii Zarę−
bińskiej – później drugiej żony poety oraz miłość do
osoby mu najdroższej – córeczki Anki. Im dłużej
trwa „rok Broniewskiego” tym smutniej, tęskno
i boleśnie; bo to wojna, więzienie, odległe i „obce
duchowo” krainy, radosny powrót do ojczyzny,
w której szybko nakładają mu ciasny „garnitur piew−
cy proletariatu”. Potem śmierć Marii i Anki.

Udana, czterokolorowa, aranżacja wystawy poka−
zuje poetę i człowieka nietuzinkowego, uwikłanego
w historię, przygniecionego rodzinnymi dramatami.
Ciekawym zabiegiem wydają się być półprzezroczy−
ste tablice na oknach z wierszami i zdjęciami oraz
umieszczenie w samym środku wystawy roweru
i nart Broniewskiego. Wszystkie zbiory pochodzą
z warszawskiego muzeum poety. Wystawa będzie
czynna do 21 kwietnia. (rł)

Chopin w Sannikach
Pałac w Sannikach zaprasza w niedzielę, 18 lute−

go, na inaugurację 27. sezonu koncertowego. W 197.
rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, w miejscu let−
nich wakacji kompozytora przed laty, zagra Broni−
sława Kawalla (fortepian). Poezje recytować będzie
Halina Rowicka. Początek koncertu o godz. 14. 

Po koncercie odbędzie się wernisaż wystawy ma−
larstwa Roberta Szymani. (j)

Dyplom dla przyjaciół

Zwracam się do Pana Prezydenta i Rady Miasta
Płocka z propozycją honorowania ludzi zasłużo−
nych dla naszego miasta dyplomem PRZYJACIEL
PŁOCKA. Wyróżnienie to (bez gratyfikacji pie−
niężnych) otrzymywałyby osoby spoza Płocka, któ−
re w miejscu swojego zamieszkania w sposób zna−
czący przyczyniają się do pozytywnego obrazu na−
szego miasta. Takich wypróbowanych przyjaciół
Płocka mamy w Polsce wielu. Taki dyplom byłby
dla nich podziękowaniem i dopingiem do dalszego
działania. Ładny graficznie dokument mógłby na
początek otrzymać np. prof. Franciszek Ziejka
z Krakowa, wieloletni rektor Uniwersytetu Jagiel−
lońskiego, który od wielu lat przybliża krakowia−
nom historię Płocka.

Marian Wilk

z redakcyjnej poczty
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Płocka Orkiestra Symfoniczna go−
ścić będzie 16 lutego znany kwartet
smyczkowy o ambicjach kabaretu mu−
zycznego. Zespół utworzyło czterech
absolwentów Akademii Muzycznej
w Warszawie i Łodzi: Filip Jaślar
(skrzypce), Michał Sikorski (skrzyp−
ce), Paweł Kowaluk (altówka)i Artur
Renion (wiolonczela). Wspólną dzia−
łalność rozpoczęli w 1995. Początko−
wo współpracowali z telewizją Canal
+ prezentując krótkie 2 – 3 minutowe
żarty muzyczne. Zespół po raz pier−

wszy wystąpił przed publicznością na
XIII Przeglądzie Kabaretów ”PaKa
97”. W maju tego samego roku odbyła
się premiera pierwszego programu pt.
”Mozart wiecznie żywy”. Od tej pory
Grupa prowadzi aktywną działalność
koncertową. W lipcu i wrześniu 1997
dokonała rejestracji utworów zawar−
tych w programie ”Mozart wiecznie
żywy” dla Programu III Polskiego Ra−
dia, a w lutym 1998 nakładem wydaw−

nictwa Selles ukazała się pierwsza pły−
ta zespołu. Do października 2000 wio−
lonczelistą grupy był tragicznie zmarły
Artur Renion. Od grudnia 2000 r. no−
wym członkiem zespołu jest Bolek
Błaszczyk.

Grupa MoCarta to nie tylko kabaret
muzyczny. Zespół występuje również
z repertuarem klasycznym, a także zaj−
muje się muzyką rozrywkową (współ−
pracował m.in. z takimi artystami jak
Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska,
Grupa pod Budą, Marian Opania,
Włodzimierz Korcz, Artur Andrus,
Czerwony Tulipan, Kayah, Piasek
oraz mim Ireneusz Krosny) W paź−
dzierniku 1998 Grupa wzięła udział
w prestiżowym festiwalu ”Gaudea−
mus” we Wrocławiu, uzyskując niez−
wykle przychylne recenzje w piśmie
”Ruch Muzyczny”. Od tego czasu
Grupa MoCarta jest często zapraszana
do sal filharmonicznych w całej Pol−
sce, a także wyjeżdża na koncerty za−
graniczne (Niemcy, Szwecja, Słowa−
cja, Litwa, Ukraina, Chiny, Japonia).
W październiku 2000 ukazała się dru−
ga płyta Grupy: ”Kreatury czyli Czte−
ry Pory Roku według Grupy MoCarta”
(wydawnictwo CDR, dystrybucja Po−
maton EMI). W lipcu 2002 kwartet
wziął udział w koncercie znanego ar−
tysty jazzowego Bobby McFerrina
podczas Warsaw Summer Jazz Days. 

W Płocku grupa da 2 koncerty zaty−
tułowane „Cztery struny świata”
o godz. 17 i 19 w sali koncertowej
przy ul. Kolegialnej 23. Bilety w cenia
18 i 23 złote do nabycia w kaszie Płoc−
kiej Orkiestry Symfonicznej przy ul.
Bielskiej 9/11 w godz. 10 – 15, w śro−
dy od 10 do 17. Rezerwacja interneto−
wa www.posorkiestra.pl Opr. (j)

16 lutego w Płocku

Grupa MoCarta

Mazowiecki Teatr Muzyczny Ope−
retka (ul. Marszałkowska 115, tel.
022/6200301) zaprasza

25 lutego do Filharmonii Narodo−
wej w Warszawie (ul. Sienkiewicza
10) na koncert pamięci Jana Kiepu−
ry, zatytułowany „Polscy tenorzy pa−
mięci Jana Kiepury”.

Gwiazdami wydarzenia będą: Wie−
sław Ochman, Renata Dobosz, Piotr
Friebe, Patrycy Hauke, Arnold Rut−

kowski, Dariusz Stachura oraz An−
drzej Wiśniewski. 

Początek koncertu o godz. 19, czas
trwania ok. 2 godz.

Bilety do nabycia w biurze Ma−
zowieckiego Teatru Muzycznego
Operetka, przy ul. Marszałkowskiej
115 (pokój 212). Istnieje również
możliwość rezerwacji telefonicz−
nej. Kasa Operetki czynna od 8:30
do 16:30. (j)

Kiepura w filharmonii

Gwiazdy koncertu
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Piotra Bałę (r. 1974) – aktora płoc−
kiego teatru – coraz częściej można
spotkać na małym ekranie. W serialu
„Pierwsza miłość” (Polsat) pojawia się
jako sympatyczny operator kamery,
w „Fali zbrodni” (Polsat) gra złoczyń−
cę. – Przez trzy odcinki jeszcze nikt
mnie nie zabił, tak że jest nadzieja, że
pojawię w następnych – żartuje. Epizo−
dy grywał również w „Kryminalnych”
(TVN), „Świecie wg Kiepskich” (Pol−
sat), „Królu przedmieścia”, „Na dobre
i na złe”, „Klanie” czy „Przeprowadz−
kach”. Wszystkie cztery wyproduko−
wała TVP i to ona zaproponowała mu
udział w kolejnym projekcie.

– Tym razem był to teatr TV, w któ−
rym nigdy nie grałem – mówi aktor.
Piotr Bała zagrał Longina Ratajczyka
– młodego milicjanta w spektaklu „In−
ka 1946” Wojciecha Tomczyka w re−
żyserii Natalii Korynckiej−Gruz (pre−
miera 22 stycznia). 

Po „Śmierci rotmistrza Pileckiego”
to kolejny, poruszający dramat – przy−
gotowany przez Scenę Faktu Teatru

TV – odkrywający mroczne tajemnice
komunistycznych zbrodni i ich dotąd
bezimienne ofiary. To smutna historia
krótkiego życia Danuty Siedzikówny
ps. Inka, sanitariuszki i łączniczki 5.
Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmun−
ta Szendzielarza (przez komunistów
zwanej „bandą Łupaszki”). Inka aresz−
towana przez UB i poddana brutalne−
mu śledztwu nie zdradziła swojego
oddziału, mimo, że miała zaledwie 17−
lat. Została pośpiesznie „osądzona”
i rozstrzelana. Jednym z zarzutów, ja−
kie jej postawiono było mordowanie
rannych jeńców z MO i UB (ludzi,
którym w rzeczywistości ratowała ży−
cie). 

Piotr Bała gra jednego z milicjatów,
który mimo, że zna prawdę składa fał−
szywe zeznania obciążające Inkę. Po
wyjściu z przesłuchania dręczą go jed−
nak wyrzuty sumienia. – Scenę nagry−
waliśmy w gdańskim więzieniu, w tym
samym, w którym Inka była więziona
i torturowana. Pokój przesłuchań
sprawiał naprawdę przygnębiające
wrażenie – opowiada aktor. Bała na
potrzeby spektaklu musiał obciąć wło−
sy. Decyzji nie żałuje, a z udziału
w projekcie jest bardzo zadowolony. 

Teraz możemy go oglądać w „Edy−
pie−Antygonie” w Teatrze Dramatycz−
nym w Płocku. 

Kręci też film, którego niemym bo−
haterem będzie przebudowywany te−
atr. – Chciałem jakoś udokumentować
wszystkie te zmiany. Wymyśliłem histo−
rię, że pod teatr została podłożona
bomba i dlatego wygląda tak, jak wy−
gląda – śmieje się Bała. To ganster−
sko−kryminalna historia, pół−żartem
pół−serio, w której wszystko będzie na
opak. Być może pokaże ją na otwarcie
przebudowanego obiektu. (rł)

Jeszcze nikt mnie nie zabił

Program bezpłatnych badań przez−
naczony jest dla osób – mieszkańców
Płocka – u których zdiagnozowano lub
podejrzewa się występowanie choroby
nowotworowej.

Płocczanie mogą już zgłaszać swoje
wnioski do Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych. Po ich pozytywnym roz−
patrzeniu przez lekarzy onkologów,
osoby zakwalifikowane do badania bę−
dą zgłaszać się do bydgoskiego Zakła−
du Medycyny Nuklearnej Centrum
Onkologii. 

W ubiegłym roku zostało przebada−
nych 217 osób. Łącznie wydano na ten
cel w ubiegłym roku 976 tysięcy 500 zło−
tych. W tym roku zaplanowano 400 ba−
dań za 1 milion 800 tysięcy złotych. 
Informacje na temat zasad i warunków
programu, o tym kto może składać wnio−
ski oraz niezbędne formularze dostępne
są w Wydziale Zdrowia i Spraw Spo−
łecznych Urzędu Miasta Płocka (wejście
od ul. Zduńskiej 3, pok. 250, tel. 024 367
17 07) lub na stronie internetowej UMP
– www.ump.pl (opr. rł)

Został rozstrzygnięty konkurs na wykonywanie badań metodą PET

Kolejna tura badań

Od 22 lutego do 1 marca po raz kolej−
ny obchodzony będzie Tydzień Ofiar
Przestępstw. Jest to okazja do przypom−
nienia wszystkim osobom bezpośrednio
stykającym się w pracy zawodowej i spo−
łecznej z ofiarami przestępstw o tym, jak
dotkliwie są one pokrzywdzone i wyma−
gają szczególnej troski oraz wszechstron−
nej pomocy, w tym także prawnej.

W płockiej prokuraturze od 22 lute−
go do 1 marca w godzinach urzędo−
wania wyznaczeni prokuratorzy będą
udzielać porad, które pozwolą osobom
pokrzywdzonym znaleźć rozwiązanie
trudnych problemów prawnych.

Płocka prokuratura mieści się przy
Placu Obrońców Warszawy 8.

(m.d.)

Bezpłatnie dla ofiar
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W najbliższych dniach w DD przy
Starym Rynku odbędzie się kilka in−
teresujących imprez, na których go−
ścić będziemy naszych zachodnich
sąsiadów. 20 lutego br. historyk lite−
ratury Georg Eichinger z Berlina,
wygłosi (w języku niemieckim) wy−
kład pt. “Gramatyka uwodzenia w li−
teraturze”. 

Georg Eichinger urodził się w ro−
ku 1939 w południowych Niem−
czech. Studiował historię literatury
niemieckiej i włoskiej, historię sztu−
ki i historię medycyny w Mona−
chium i Berlinie. 

W sobotę, 24 lutego, w Domu
Darmstadt rozbrzmiewać będzie mu−
zyka klasyczna. W koncercie pt.

„Muzyczne fantazje” wystąpią:
Aleksandra Tomasińska (skrzypce),
Katarzyna Tomasińska (fortepian),
Agata Łukasiewicz (fortepian) i Ma−
teusz Diehl (kontrabas) W programie
utwory F. Schuberta, F. Proto i G.
Bottesiniego.

A 27 lutego otwarta zostanie wy−
stawa malarska Reginy Basaran
z Darmstadt pt. „Niebo i Piekło”.
Autorka jest z zawodu inżynierem –
architektem wnętrz. Pracowała
w różnych instytucjach oświato−
wych, projektowała okładki książek
i wnętrza hal wystawowych targów
międzynarodowych.

Początek wszystkich tych imprez
o godz. 18, wstęp wolny. (j)

Dom Darmstadt zaprasza

Muzeum Sportu
i Turystyki w Warsza−
wie (ul. Wybrzeże
Gdyńskie 4) zaprasza
na wystawę fotogra−
ficzną, poświęconą le−
gendzie polskiego
sportu – Januszowi
Kusocińskiemu. Na
wystawie prezentowa−
ne są fotografie mało
znane, dotąd jeszcze
nie publikowane.
Oprócz nich zobaczyć
można przedmioty
osobiste, dokumenty, nagrody oraz pa−
miątki sportowe. Janusz Kusociński
zwany „Kusym”, zdobył złoty medal
w biegu na 10.000 m w czasie 30.11,4
m.in. na olimpiadzie w Los Angeles.

W swojej bogatej ka−
rierze sportowej Ku−
sociński walczył z ta−
kimi sławami jak fiń−
scy długodystansow−
cy: Paavo Nurmi,
Volmari Iso−Hollo
i Lauri Virtanen. 

Wystawie towarzy−
szą seanse filmowe.

Muzeum czynne
jest codziennie z wy−
jątkiem poniedział−
ków w godz. 10 – 17.
Bilety: normalny 8

zł, ulgowy 4 zł, grupowy (powyżej 5
osób) 2 zł, rodzinny (w piątki i nie−
dziele – do 5 osób) 5 zł. Zgoda na
amatorskie fotografowanie 5 złotych.
W soboty wstęp wolny. (j)

16 luty – 30 czerwca 

Janusz Kusociński 1907−1940

„Nowy Orlean. Klimaty zwiane wia−
trem” to podróż sentymentalna do miej−
sca, które już nie istnieje. Cała magia,
smak, zapach i dźwięki starego Nowego
Orleanu, zostały zwiane hurganem
o wdzięcznym imieniu Catherine (sier−
pień 2005). – Czy kiedykolwiek się odro−
dzi? – pytał sam siebie Henryk Malesa,
który zdążył zobaczyć stolicę Luizjany
przed katastrofą. Przybył do starego fran−
cuskiego portu nad rzeką Mississippi
w 2002 roku. Zdjęcia robił non−stop przed
48 godzin, z krótką sześćdziesięciominu−
tową przerwą na sen. – Zacząłem w sobo−
tę o godz. 10, a skończyłem w poniedzia−
łek między 5 a 6 na ranem – mówił autor.

Urzeczony legendą kolebki jazzu fotogra−
fował wszystko; muzyków w knajpach,
na ulicach, kobiety, dzieci, murowane ka−
mienice z charakterystycznymi balkona−
mi i kolorowymi elewacjami w French
Quarter. Na zdjęciach nie mogło zabrak−
nąć też Bourbon Street – ulicy pełnej re−
stauracji i nocnych klubów, przyciągają−
cych każdego wieczoru tłumy gości.

H. Malesa (r. 1950) fotografuje od 30
lat. Na zdjęciach utrwala swoje dwie
największe pasje: podróże i jazz.
W TNP możemy oglądać ponad 40 prac,
większość w sepii. 

Wystawa czynna będzie do 4 marca. 
(rł)

Henryk Malesa po raz drugi w Towarzystwie Naukowym Płockim
opowiada o swoich fascynacjach jazzem. Tym razem zabiera nas do
jego kolebki – Nowego Orleanu.

Tak było

Henryk Malesa i jego prace
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Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki za−
prasza 17 lutego do Domu Darmstadt
na spotkanie z Jerzym Zelnikiem za−
tytułowane “O miłości...“. W progra−
mie poezje największych poetów róż−
nych epok, od Kochanowskiego
i Szekspira do współczesności, piszą−
cych o miłości w różnych aspektach
– np. miłości do kobiety, miłości do
ojczyzny. Wstęp wolny, początek
o godz. 18. 

* Jerzy Zelnik w 1968 roku ukoń−
czył Wydział Aktorski warszawskiej
PWST. Już po pierwszym roku stu−
diów zagrał główną rolę Ramzesa
XIII w filmie J. Kawalerowicza „Fa−
raon”, nominowanym do Oskara. Po
studiach został zaangażowany do
Teatru Starego w Krakowie (1968−
1970), gdzie pracował z takimi reży−
serami jak Zygmunt Hübner, Jerzy
Jarocki i Konrad Swiniarski.
W 1970 roku wrócił do Warszawy
i związał się na trzy sezony z Tea−
trem Dramatycznym. W 1992 roku
przeniósł się do Teatru Powszechne−
go i pozostał w zespole do lutego
2005 roku, do czasu objęcia funkcji

dyrektora artystycznego Teatru No−
wego w Łodzi.

Jerzy Zelnik jest popularnym akto−
rem telewizyjnym; w serialach i Tea−
trze Telewizji grał główne role m.in.:
Doktora Murka w filmie Witolda Le−
siewicza pod tym samym tytułem,
Zygmunta Augusta w serialu Królowa
Bona w reżyserii Janusza Majewskie−
go, Hrabiego w spektaklu Nieboska
komedia Z. Krasińskiego i Karola Bo−
vary w adaptacji powieści G.Flauber−
ta. W swoim dorobku artystycznym
ma około 70 filmów fabularnych. (j)

W Domu Darmstadt

O miłości
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O tytuł najciekawszej wystawy zor−
ganizowanej w 2006 roku oraz naj−
lepszej imprezy w przestrzeni pub−
licznej, ubiegać się mogą muzea z ca−
łego Mazowsza w ramach konkursu
„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne –
Wierzba”. Jest to pierwsza edycja
konkursu zorganizowanego wspólnie
przez Samorząd Województwa Ma−
zowieckiego oraz Stowarzyszenie
Muzealników Polskich. Patronat nad
przedsięwzięciem objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego. 

Konkurs ma na celu promocję najcie−
kawszych, zrealizowanych w wojewódz−
twie, inicjatyw kulturalnych. Nagrody
zostaną przyznane w dwóch katego−
riach: najciekawsza wystawa w obiek−
cie zamkniętym oraz najlepsza impre−
za, pokaz, ekspozycja w plenerze, zor−
ganizowana poza terenem muzeum.

W obu kategoriach przyznane zo−
staną 3 nagrody pieniężne: I w wyso−
kości – 20 tys. zł, II – 12 tys. zł i III
w wysokości – 8 tys. zł. 

Zgłoszenia oceni 9−osobowa ka−
pituła pod przewodnictwem Bożeny

Żelazowskiej – zastępcy dyrektora
Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkow−
skiego Województwa Mazowiec−
kiego.

W konkursie mogą wziąć udział
muzea, których siedziba znajduje
się na terenie województwa mazo−
wieckiego, z wyłączeniem muzeów,
których organizatorem jest Mini−
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Na−
rodowego.

Zgłoszenia należy składać w sie−
dzibie Departamentu Kultury Pro−
mocji i Turystyki przy ul. Okrzei 35,
do 28 lutego 2007 r. Wnioski mogą
zgłaszać placówki muzealne, jed−
nostki samorządu terytorialnego, or−
ganizacje pozarządowe i społeczne
oraz kościoły i związki wyznaniowe.
Szczegółowe informacje zawarte są
w regulaminie konkursu, dostępnym
na stronie www.mazovia.pl.

Uroczyste wręczenie nagród odbę−
dzie się w czerwcu 2007 r. w Sier−
pcu, tegorocznej „Stolicy Kultural−
nej Mazowsza”. M. M.

Muzealny konkurs

Najlepsza wystawa
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Na pierwszym halowym mityngu
w 2007 roku skoczył wzwyż 210 cm
ustanawiając nowy rekord życiowy.
Ten udany start zadecydował o powo−
łaniu Konrada Kruszyńskiego do
lekkoatletycznej reprezentacji Polski
juniorów, w której zadebiutował 13
stycznia w meczu Polska−Ukraina−
Białoruś. Polska wygrała ten mecz,
a Konrad zajął III miejsce (208 cm)
pokonując obydwu Białorusinów oraz
drugiego Polaka Ł. Prokopczuka,
przegrał natomiast z Ukraińcami, ma−
jącymi w swoim dorobku medale Mi−
strzostw Świata.

27 stycznia zawodnik MUKS Płock
na Halowych Mistrzostwach Polski
potwierdził swoje nieprzeciętne możli−
wości zdobywając, po wyjątkowo
emocjonującej walce, srebrny medal,

pokonując w trzeciej próbie ponownie
wysokość 208 cm. Jest to trzeci medal
Konrada w Mistrzostwach Polski,
wcześniej zdobył również srebrne
w OOM oraz HMPjm, zawsze prze−
grywając z Sylwestrem Bednarkiem−
IV zawodnikiem MŚ.

Po Mistrzostwach Polski udał się
na obóz kadry narodowej do Szklar−
skiej Poręby, gdzie rozpoczął przygo−
towania do sezonu letniego. Celem
w sezonie letnim jest wynik 215 cm
i zakwalifikowanie się do reprezenta−
cji Polski na Mistrzostwa Europy
w Hangelo (NED).

Drugi medal dla Płocka, tym ra−
zem brązowy na Halowych Mistrzo−
stwach Polski Juniorów w Spale zdo−
była Agnieszka Sołdyńska w biegu
na 400 m. J. Kalaszczyński

Srebro dla Konrada

Finałowa gala wraz z obwieszczeniem
wyników głosowania odbyła się – 3 lute−
go – w budynku Państwowej Szkoły Mu−
zycznej. Organizatorzy zadbali o należytą
oprawę i już od progu czuć było dreszcz
emocji. Czerwony dywan rozłożony przed
budynkiem i błysk świateł przy wejściu
głównym bez wątpienia przypominał sce−
ny, jakie możemy zaobserwować w tele−
wizji przy rozdaniu filmowych Oskarów. 

Na widowni zasiedli nominowani
w poszczególnych kategoriach zawodni−
cy, trenerzy oraz zaproszeni na tę okazję
goście, wśród których nie zabrakło przed−
stawicieli najbardziej zagorzałych kibi−
ców. Cała uroczystość wręczania nagród
przeplatana była tanecznymi występami
Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela
oraz – znanego przede wszystkim kibicom
piłki ręcznej – zespołu Impresja. 

Tytuł najlepszego piłkarza nożnego
przypadł Patrykowi Rachwałowi, który
z grona nominowanych pozostawił w tyle
Pawła Magdonia i Robetra Gubca. Wśród
piłkarzy ręcznych zwyciężył Marek Wit−
kowski, który wygrał z gwiazdami kadry
narodowej Bogdana Wenty – Damianem
Wleklakiem i Rafałem Kuptelem. 

W kategorii Wydarzenie Roku w Piłce
Ręcznej kibice wybrali zdobycie Mistrzo−
stwa Polski, a na miano Największej
Wpadki Roku zasłużył natomiast brak
własnej hali. W piłce nożnej w tych kate−
goriach głosujący wskazali na zdobycie
Pucharu Polski, a wpadka to cała runda
jesienna. 

Kapituła plebiscytu przyznała też Super
Orły dla ludzi związanych z płockim spor−
tem. Takie wyróżnienie zostało przyznane
wieloletniemu wychowawcy płockich

szczypiornistów Stanisławowi Sulińskie−
mu. Nagrodę odebrała też mama zmarłe−
go tragicznie kibica Wisły Płock Tomka
Kaszanka. Za szczególne zasługi dla klu−
bu Wisła statuetki odebrali również: wie−
loletni kapitan futbolistów Dariusz Ro−
muzga oraz były zawodnik i trener nafcia−
rzy Krzysztof Kisiel. Najlepszym dzien−
nikarzem sportowym została wybrana Jo−
lanta Marciniak z Tygodnika Płockiego. 

Po emocjach związanych z przyznawa−
niem tytułów i statuetek, gala zamieniła
się w bal. W hotelu Starzyński laureaci
i nominowani, wraz z parą Cichopek
– Hakiel, tańczyli do białego rana. Cała
impreza odbyła się pod patronatem Urzę−
du Miasta Płocka i PKN Orlen oraz przy
udziale sponsorów: Basell Orlen Polyole−
fins, Orlen Automatyka, Orlen Gaz, Orlen
Laboratorium, Petro Eltech, Petro Energo−
Rem, Agencja Reklamowa Grape, Amper.
Partnerami gali byli: Roka, Centrum Kon−
ferencyjne Nad Wisłą, Krzysztof Ku−
czkowski, Bogdan Ciesielski. P.N.

Płockie Orły 2006

Dariusz Romuzga z żoną Bożeną

W tym roku organizatorem zawo−
dów był NSZZ Solidarność w Komu−
nikacji Miejskiej – Płock. W turnieju,
który rozgrywano w halach w Boro−
wiczkach i Łącku wzięło udział pra−
wie 200 zawodników z 14 przedsię−
biorstw komunikacji miejskich:
z Zielonej Góry, Łodzi, Poznania,
Białegostoku, Inowrocławia, Kato−
wic, Wrocławia, Krakowa, Jaworzna,
Konina, Koszalina, Ciechanowa,
Warszawy i, oczywiście, Płocka.

W drodze losowania zespoły zostały
podzielone na dwie grupy. W sumie ro−
zegrano 46 spotkań trwających 2 x 10
minut (mecz finałowy – 2 x 15).

Pierwsze miejsce w zawodach i tytuł
Mistrza Polski za rok 2007 zdobyła (po−
dobnie jak w roku 2003 i 2006) drużyna
z MPK Łódź Sp. z o.o. 

Puchar Prezesa IGKM wręczał zwycięz−
com prezes Izby – Jerzy Chudzicki. W uro−
czystości dekoracji najlepszych wziął rów−
nież udział prezes KM−Płock sp. z o.o.
Piotr Kamiński wraz z prokurent spółki
Wisława Rajewska.

Duży sukces zanotowała Komunika−
cja Miejska – Płock sp. z o.o., która nies−
podziewanie zdobyła brązowe medale.

Srebrne pojechały do Konina z reprezen−
tacją Motor MZK. Najlepszym zawod−
nikiem turnieju uznano Tomasza Witka
z zespołu Motor MZK Konin (były za−
wodnik m.in. Górnika Konin i Ceramiki
Opoczno, doskonale pamiętający poty−
czki z naszą Wisłą), a najlepszym bram−
karzem wybrano Sławomira Dreslera
z MPK Łódź. 

Najlepszym strzelcem turnieju zo−
stał Łukasz Majchrowicz z drużyny
MPK Wrocław, zdobywając 15 goli.
Puchar Fair−Play przyznano sędziom
– Adamowi Porosa i Szymonowi
Marciniakowi, których uznano za
wyjątkowo obiektywnych, rzetelnych
i profesjonalnych. Organizatorem ko−
lejnego turnieju mistrzowskiego
w 2008 r. będzie najprawdopodob−
niej MZK Konin. 

Jacek Kruszewski 

Brąz dla płocczan

Brązowi medaliści z Płocka

Siatkarze
w PWSZ

Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo−
dowej zorganizowali (20 i 25 stycz−
nia) turniej piłki siatkowej dla ucz−
niów płockich szkół ponadgimna−
zjalnych i swoich studentów o pu−
char kierownika Studium. Do ro−
zgrywek stanęło 6 drużyn męskich
i 6 kobiecych.

W turnieju siatkówki mężczyzn
puchar wywalczyli zawodnicy AZS
PWSZ, na drugim miejscu uplaso−
wał się zespół z „Małachowianki”,
a na trzecim siatkarze z III L.O.
Wśród drużyn żeńskich najskutecz−
niej walczyły siatkarki z Zespołu
Szkół Centrum Edukacji, pokonując
zawodniczki AZS PWSZ i ekipę
„Jagiellonki”. Tytuł najlepszego za−
wodnika turnieju zdobył Łukasz Le−
wandowski – AZS PWSZ, a najlep−
szej zawodniczki Marta Rutkowska
z IV L.O.

Celem turnieju była integracja
młodzieży szkolnej i akademickiej
poprzez sport oraz zaprezentowanie
możliwości sportowych uczelni ucz−
niom szkół ponadgimnazjalnych. (j)

W dniach 25−28 stycznia odbyły się VI Mistrzostwa Polski w halowej piłce nożnej o puchar
prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej



Ułożone w kolejności litery z ponumerowanych kratek utworzą hasło, które
wystarczy dostarczyć do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1, pok. 220) w termi−
nie do 10 marca, by wziąć udział w losowaniu upominków.

Moneta o nominale 2 zł po−
święcona Płockowi została
wybita w stopie Nordic
Gold, w nakładzie 
1 000 000 sztuk. Re−
wers monety przed−
stawia wizerunek ba−
zyliki katedralnej pod
wezwaniem Wniebow−
zięcia Najświętszej Ma−
rii Panny w Płocku, a w tle
– jej cień. Na awersie widocz−
ne jest godło RP oraz stylizowany frag−
ment muru miejskiego z blankami i bra−
mą o rozwartych wrotach. 

Monety można kupić we wszystkich
oddziałach okręgowych NBP, w wy−
branych sklepach numizmatycznych
oraz we wszystkich urzędach poczto−
wych w Płocku. 

Dokładna lista urzędów oraz wszelkie
informacje odnośnie serii i monet znaj−

dują się na stronie www.numiz−
matyka.nbportal.pl. Szcze−

gółowe informacje na te−
mat monet są również
dostępne w serwisie in−
ternetowym NBP
w sekcji Banknoty
i monety, a także w ser−

wisie www.monetyNBP.
onet.pl.
Narodowy Bank Polski

rozpoczął emisję nowej serii
monet „ 32 Historyczne Miasta
w Polsce” we wrześniu 2005 r. Serię
zainaugurowała moneta poświęcona
Gnieznu. Moneta płocka jest osiem−
nastą w tej serii. Do kwietnia 2008
roku zostaną wyemitowane łącznie
32 monety. Wyboru miast dokonał
zespół historyków, któremu prze−
wodniczył profesor Henryk Samso−
nowicz. (opr. rł)

We wtorek 6 lutego Narodowy Bank Polski wprowadził do
obiegu kolejną monetę z serii „32 Historyczne Miasta w Pol−
sce”. Tym razem upamiętniającą Płock. 

2 złote z Płockiem
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27 stycznia Rada Mieszkańców
Osiedla „Wyszogrodzka”, w pięknie
przystrojonej sali gimnastycznej Szko−
ły Podstawowej nr 12, zorganizowała
zabawę noworoczną dla dzieci pn.
„Uśmiech pod choinką”. Na imprezie
bawiło się około 200 dzieci z osiedla
zaproszonych przez MOPS, szkołę
i Radę Mieszkańców Osiedla. Dzieci
i rodziców powitał przewodniczący
RMO Ryszard Rzymkowski, a prze−
wodniczący Rady Miasta Tomasz
Korga życzył wszystkim wspaniałej
zabawy, którą poprowadzili aktorzy
płockiego teatru.

Oprócz tańców były liczne konkur−
sy z nagrodami – zabawkami i słody−
czami. Szczególnie dużo emocji wzbu−
dził konkurs wiedzy o Płocku, przygo−
towany przez nauczycielki z „dwu−
nastki”. Pytania dotyczyły nazw osie−
dli, liczby ludności itp. Zwycięzcom
nagrody wręczyła radna Wioletta Kul−
pa. Inny konkurs dotyczył osiedla Wy−
szogrodzka, a aż 60 dzieci wzięło
udział w konkursie plastycznym zor−

ganizowanym przez POKiS. Laureaci
cieszyli się z nagród: gier, rakietek do
tenisa, klocków, pluszaków itp. Ba−
wiące się dzieci odwiedził Mikołaj,
który obdarował wszystkie słodkimi
paczkami przygotowanymi przez Radę
Mieszkańców Osiedla i sponsorów.

Za pomoc w organizacji zabawy ser−
decznie dziękuję: radnej Wioletcie
Kulpie, dyrektor SP nr 12 Agacie Bo−
giel i nauczycielkom tej szkoły, dyrek−
tor Renacie Mosiołek z POKiS−u, Iza−
beli Kowalskiej i współpracownikom
z MOPS−u oraz członkom Rady Osie−
dla. Za wsparcie finansowe i rzeczowe
podziękowania należą się sponsorom:
prezydentowi Mirosławowi Milew−
skiemu, prezes PSS „Zgoda” Halinie
Cicherskiej, prezesowi MTBS Miro−
sławowi Kłobukowskiemu, prezesowi
MZGM Krzysztofowi Jaworskiemu,
właścicielowi Centrum Piekarniczego
w Duninowie Witoldowi Abramow−
skiemu i spółce CNH Polska.

Ryszard Rzymkowski
(przewodniczący RMO „Wyszogrodzka”)

Choinka 
na „Wyszogrodzkiej”
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