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Wkońcu policjanci mogą pracować
w warunkach godnych XXI wie−

ku. Wprawdzie nie wszyscy, bo tylko 35
szczęśliwców, którzy swoją siedzibę ma−
ją w nowym komisariacie na Podolszy−
cach Północ. Uroczystość przy ul. Armii
Krajowej 62 odbyła się 25 stycznia. 

Na początek wciągnięto flagę na maszt.
Była ona przyozdobiona czarnym kirem na
znak żałoby po lotnikach, którzy zginęli
w katastrofie dwa dni wcześniej w Miro−
sławcu. Ponieważ obowiązywała żałoba na−
rodowa, od razu opuszczono flagę do poło−
wy masztu.

Przemówienia wygłosili: marszałek woje−
wództwa Adam Struzik, prezydent Mirosław
Milewski i komendant wojewódzki policji
Igor Parfieniuk. – Mam nadzieję, że w tej
części miasta poziom bezpieczeństwa znacz−
nie się poprawi – mówił Prezydent. – Odda−
ny dziś budynek to ostatni efekt owocnej
współpracy samorządu i policji. Będzie jej
kontynuacja, bo chcemy w ciągu kilku lat
wybudować nową komendę miejską. 

Następnie czterej nowo przyjęci do służ−
by policjanci złożyli ślubowanie. Odznaki
i legitymacje wręczyli im komendanci: Igor
Parfieniuk i Jarosław Brach, a powodzenia
życzył biskup płocki Piotr Libera, który
podkreślił ważną i trudną pracę policjantów
oraz polecił ich opiece Boga i patrona św.
Michała Archanioła. 

Płocka jednostka otrzymała również no−
wiutkie samochody. Kluczyki do nich wrę−
czali fundatorzy: marszałek województwa

mazowieckiego Adam Struzik, prezydent
Mirosław Milewski, komendant wojewódzki
policji, wójtowie i przewodniczący rad gmin.

Na koniec pozostało już tylko poświęcenie
nowej siedziby oraz przecięcie wstęgi przez
komendanta płockiego Jarosława Bracha
i Prezydenta. Obaj przekazali klucze do komi−
sariatu komisarzowi Markowi Majewskiemu.
– Wraz z załogą chcę jak najszybciej osiągnąć
poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta
– mówił. – Będziemy więc solidnie wykony−

wać nasze zadania i współpracować zarówno
z mieszkańcami, jak i władzami miasta. 

Nowy komisariat powstał przy siedzibie
Jednostki Ratowniczo−Gaśniczej nr 3, w któ−
rej mieści się już straż pożarna i pogotowie
ratunkowe. Inwestycja kosztowała ponad 1,4
mln zł, które wyłożyło miasto. O wyposaże−
nie za 450 tys. zł placówki zadbała komenda
wojewódzka. Wszystko jest nowe. Przy wej−
ściu, tuż przy schodach, znajduje się podjazd
dla osób poruszających się na wózkach, a w

przestronnym holu – niebieskie krzesła.
Obok oszklonej dyżurki wybudowano po−
mieszczenie dla zatrzymanych. Na parterze
są też pokoje dla dzielnicowych. Pierwsze
piętro zarezerwowano na część administra−
cyjno−biurową i miejsce przesłuchań. Sekcja
dochodzeniowo−śledcza otrzymała trzy po−
koje, a policjanci operacyjni – dwa. Jest też
magazyn dowodów rzeczowych i pomiesz−
czenie dokumentacji niejawnej oraz pokój
okazań z lustrem weneckim. Prawie 50 mkw.
zajmuje sala odpraw. Oprócz tego są garaże,
zaplecze i magazyn uzbrojenia. 

Swoim zasięgiem nowy komisariat obej−
muje teren od torów kolejowych aż po
wschodnie granice miasta. Podlegają mu
również posterunki w Radzanowie i Słup−
nie. – Dla mieszkańców tych dwóch gmin
nie oznacza to żadnej rewolucji – przekony−
wał Jarosław Brach. – Słupno i Radzanowo
wnikają w organizm miejski i w sposób na−
turalny połączenie ich z komisariatem uła−
twi w wielu przypadkach policyjną robotę. 

W budynku na Podolszycach całodobo−
we służby pełni zespół pięciu dyżurnych.
Wraz z nimi na okrągło pracują funkcjo−
nariusze z zespołu kryminalnego. Jest też
cały rewir dzielnicowych – osiem osób
i kierownik. M.D.

Dokończenie na str. 8

Siedziba marzeń

Z
 A

R
C

H
IW

U
M

 P
O

L
IC

JI

O ogromie wykonanych prac może świad−
czyć historia zdjęcia, które opisane jako zbu−
rzony Bejrut krążyło wśród pracowników,
robiąc dość mocne wrażenie. Okazało się, że
to czarny foto−żart Waldemara Lawendow−
skiego, który wykonał je po wyburzeniu jed−
nej ze ścian. Anegdotę przypomniał Józef
Krawczyk – szef Budoplanu (inwestor
zastępczy), który przyznaje, że inwestycja ta
była dla jego firmy dużym wyzwaniem,
a plac budowy nie szczędził niespodzianek.

Wyzwanie i satysfakcja

– Musieliśmy, np. wyburzyć liczącą 100
mkw. ścianę, bo kiedyś do jej budowy użyto
aż 6 różnych rodzajów materiałów. Podob−
nych sytuacji było wiele, ale Krawczyk wo−
li mówić o tym co dziś. – A dziś zaliczamy

się do grona 3 – 4 teatrów w Polsce mają−
cych taki poziom – dodaje. 

Prezes Budoplanu ma tu na myśli przede
wszystkim główną 200−metrową scenę –
zaprojektowaną z myślą o dużych spekta−
klach – wyposażoną w nowoczesne mosty
elektryczne oraz obrotową scenę o średnicy
9 metrów, pogłębioną i poszerzoną o me−
chanicznie opuszczany orkiestron (na 50−
osobowy zespół). Na amfiteatralnej widow−
ni, gdzie usiądą teraz 404 osoby, zapewnio−
no też cztery stanowiska dla osób niepełno−
sprawnych, poruszających się na wózkach.
– Zadbaliśmy o każdy drobiazg, np. kiedyś
do każdego reflektora, który oświetlał akto−
ra musiał być przypisany człowiek, związa−
ny z nim myślą i ciałem. Teraz artysta bę−
dzie miał przy sobie nadajnik, żeby reflektor

wyposażony w odbiornik, mógł podążać za
nim jak na smyczy – mówił z entuzjazmem
Krawczyk. Powodem do dumy jest dla nie−
go również fakt, że w tym samym miejscu,
gdzie stał „stary teatr”, udało się go przebu−

dować tak, że „nowy” zyskał 40 proc. po−
wierzchni więcej.

Łączny koszt prac remontowo−moderni−
zacyjnych wyniósł 25 mln zł. 

Dokończenie na str. 12

25 mln złotych i dwa laty pracy kosztował remont i modernizacja
płockiego teatru. Oficjalne otwarcie nastąpiło 1 lutego 2008 roku.

Teatr Otwarty
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* Od 1 lutego zmienił się nieznacznie
rozkład jazdy pociągów na trasie
Kutno – Płock – Sierpc; dodano
przystanek w Susku.

* W sobotę, 2 lutego płoccy kierowcy
po raz drugi zorganizowali akcję
„Kropelka” w proteście przeciwko
najwyższym cenom paliw w Płocku.

* 17 lutego w SP nr 22 (obok pływalni)
odbędą się II Płockie Targi Ślubne.

* 222 osoby zapisały się na 81 miesz−
kań czynszowych, które MTBS pla−
nuje wybudować na Podolszycach
Południe.

* Płocka firma Darbet wyremontuje
przyszłą siedzibę Miejskiego Urzę−
du Pracy przy ul. 3 Maja 16.

* Marta Śrubka z SP nr 11, Magdalena
Chojnowska z Gimnazjum nr 3 i Da−
mian Zawidzki z V L.O. zostali zwy−
cięzcami miejskiego etapu ogólnopol−
skiego turnieju wiedzy pożarniczej.

* Operator Logistyczny Paliw Płyn−
nych podsumował 2007 rok, jak się
okazało najlepszy w historii spółki.
Ze sprzedaży usług uzyskano 269,7
mln zł.

* Młodzi płoccy pływacy przywieźli
z mistrzostw Polski (w swoich kate−
goriach wiekowych) 4 srebrne me−
dale: Katarzyna Żołnowska dwa,
Kamil Dobosz i Michał Zyznowski
po jednym.

* Mroźna zima chyba już nam nie gro−
zi, więc ekipy Muniserwisu rozpo−
częły naprawę dziur w jezdniach.

* Szczypiorniści Wisły przegrali
w Piotrkowie Trybunalskim z Focus
Park−Kiper 31: 26.

* Pod Sierpcem policjanci odkryli
sprzęt do nielegalnego odbarwiania
oleju opałowego, który właściciel
prawdopodobnie sprzedawał jako
napędowy.

* Seria puszek piwa Kasztelan ozdobio−
na została sylwetką piłkarza ręczne−
go Wisły Płock.

* Ponad 1,3 mln złotych kosztować bę−
dzie w tym roku ratowanie jeziora
w Zdworzu. Najlepszym rozwiąza−
niem byłoby skanalizowanie okoli−
cy, by ścieki nie zanieczyszczały
kąpieliska.

* 7 lutego walne zgromadzenie PKN
Orlen zmieniło radę nadzorczą. No−
wy skład to: Maciej Mataczyński –
przewodniczący, Grzegorz Boro−
wiec (Ministerstwo Skarbu), Rai−
mondo Eggink (Commercial
Union), Marek Karabuła (Nafta Pol−
ska), Krzysztof Kołach (Nafta Pol−
ska, były wojewoda płocki z PSL),
Ryszard Stefański (Ministerstwo
Skarbu), Piotr Wielowieyski (Mini−
sterstwo Skarbu).

* Komunikacja Miejska testuje nowy
model autobusu Volvo 770. 

* W hali w Łącku 9−10 lutego odbyły
się zawody agility (tor przeszkód po−
konywany przez psy) w ramach Pu−
charu Polski. Startowało prawie sto
czworonożnych zawodników. (j)

Pomogą rodzinom
Rozstrzygnięty został otwarty

konkurs ofert za realizację zadań
publicznych przez organizacje po−
zarządowe w zakresie pomocy ro−
dzinom i osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej. Zespół
opiniujący 24 oferty, złożone przez
20 organizacji, wybrał do dofinan−
sowania 11 projektów, które w tym
roku realizowane będą przez: Sto−
warzyszenie na Rzecz Osób z Au−
tyzmem „Odzyskać Więzi”, Polski
Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Hospicjum Płockie,
Polski Związek Głuchych, Stowa−
rzyszenie Pomocy Osobom z Nie−
pełnosprawnością Umysłową „Je−
stem”, Polski Związek Niewido−
mych, Caritas Diecezji Płockiej,
PKPS, Płocki Klub Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks”.
Dofinansowanie wyniesie w sumie
243 tys. złotych.

Kamienica do ARS−u, 
przyłącza do Wodociągów

Agencja Rewitalizacji Starówki
przejmie kamienicę przy ul. War−
szawskiej 2. Budynek o powierz−
chni 355 mkw. wyłączony jest
z użytkowania. O wartość, wynika−
jącą z wyceny nieruchomości,
wzrośnie kapitał zakładowy spółki.

Natomiast spółce „Wodociągi
Płockie” przekazane zostaną wybu−
dowane niedawno przyłącza wodo−
ciągowe i kanalizacji sanitarnej.
Dzięki temu kapitał zakładowy
spółki zwiększy się o 1 mln 372 ty−
siące złotych.

Pod budowę Sielskiej
W związku z planowaną budo−

wa ulicy Sielskiej miasto przystą−
piło do wykupu gruntów, po któ−
rych biegła będzie nowa droga.
Sfinalizowano rozmowy w spra−
wie nabycia 8 działek o pow. od 6
mkw. do 77 mkw.

Zaproszenie do Cannes
Płock został zaproszony na targi

The International Property Market
2008, które odbędą się we francu−
skim Cannes od 10 do 14 marca. To
bardzo prestiżowa w świecie bizne−
su impreza, na której promuje się
prawie 2 tysiące wystawców z 65
krajów. W roku ubiegłym na tych
targach prezentowaliśmy się
wspólnie z Warszawą.

Garaże do wynajęcia
Do wynajęcia, w drodze ustnego

przetargu nieograniczonego, przez−
naczono 4 garaże: 2 przy ul. Pa−
dlewskiego (po 18 mkw.) i 2 przy
ul. Kolegialnej (po 16 mkw.)
Wszystkie wyposażone są w insta−
lację elektryczną. Cena wywoław−
cza wynosi 4.44 zł/mkw netto. Ad−
ministratorem tych nieruchomości
jest MZGM−TBS. (j)
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Minęło pół miesiącaPrezydent zarządził

Takie kolejki zdarzały się ostatni raz
w PRL−u. Tydzień przed oficjal−
nymi zapisami (28 stycznia) przed sie−
dzibą Miejskiego Towarzystwa Bu−
downictwa Społecznego zaczęła for−
mować się kolejka. Społeczny komitet
kolejkowy pilnował porządku, ustalał
dzienne i nocne dyżury, do specjalnego
zeszytu dopisywał kolejnych chętnych
na MTBS−owskie mieszkanie.

Nerwowość wzięła się zapewne
stąd, że nowych mieszkań, których
budowa rozpocznie się na przełomie
marca i kwietnia, nieopodal kościoła
św. Wojciecha na południowych Po−
dolszycach, dla wszystkich nie wy−
starczy. Planowanych jest 127 lokali,
ale część zajmą osoby dla których
nie starczyło mieszkań we wcześniej

oddanych budynkach i figurują na li−
ście rezerwowej. Dla nowych chęt−
nych – ponad 220 osób – pozostaje
pula 81 lokali.

Trzeba liczyć się z tym, że lista ta
może znacznie się skrócić, gdy amato−
rzy nowych lokali dokładnie przeczy−
tają umowę. Kiedyś, aby zamieszkać
w zasobach MTBS trzeba było wyło−
żyć kilkanaście tysięcy. Teraz cena ta−
kiego lokalu zbliżyła się do cen rynko−
wych; oprócz kaucji w wysokości
rocznego czynszu trzeba jeszcze wpła−
cić partycypację w wysokości 30%
wartości mieszkania, co przy cenie 4,5
tys. zł za metr kwadratowy daje łącz−
nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy
wszystkich, którzy stali przez tydzień
w kolejce będzie na to stać? (j)

Drogi przedmiot pożądania

Prawie dwie godziny trwała akcja wy−
ciągania samochodu z Wisły (7 lutego).
Dach bordowego Forda Fiesty w rzece
zauważyli strażnicy miejscy. Natych−
miast powiadomili policję. Samochód
zatopiony był trzy metry od brzegu. 

– Funkcjonariusze zabezpieczyli do−
kładnie miejsce zdarzenia i wezwali płe−
twonurków ze Straży Pożarnej – opo−
wiada Mariusz Gierula, rzecznik praso−

wy policji. – Na szczęście w aucie niko−
go nie było. 

Po wyciągnięciu samochodu na brzeg
okazało się, że pojazd został skradziony
tydzień wcześniej z terenu wojewódz−
twa kujawsko−pomorskiego. – Teraz
sprawdzamy, kto ukradł forda i czy mógł
on zostać użyty do innych przestępstw
– mówi Gierula. 

(m.d.)

Zatopiona Fiesta

W Płocku ruszyła kampania pn. „Pil−
nuj drinka”. Adresowana jest przede
wszystkim do młodzieży w wieku 16−26
lat i ma na celu propagowanie bezpiecz−
nej zabawy wśród młodych ludzi oraz
zwrócenie uwagi na groźne środki psy−
choaktywne, stosowane w celach prze−
stępczych, potocznie zwane „tabletkami
gwałtu”. Obezwładniający środek najła−
twiej dodać do drinka na dużej imprezie,
w dyskotece czy klubie. Może być do−
dany również do napoju w każdym in−
nym miejscu: w szkole, w pociągu lub
w pubie. 

Kolorowe plakaty z logo akcji, nieod−
płatnie udostępnione przez Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, trafią za
pośrednictwem Miejskiej Komisji Rozwią−
zywania Problemów Alkoholowych do dy−
skotek, pubów i klubów, w których spoty−
ka się płocka młodzież. Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych UMP przekazał rów−
nież plakaty szkołom policealnym, uczel−
niom wyższym i akademikom oraz dysko−
tekom, działającym poza Płockiem. 

Akcja została zainicjowana przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziała−
nia Narkomanii. 

Więcej informacji na stronie
www.pilnujdrinka.pl seb

„Pilnuj drinka”
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W tym celu Kuciński – członek zarzą−
du, dyrektor ds. przewozu i promocji Ko−
lei Mazowieckich (KM)– zorganizował 8
lutego spotkanie bezpośrednio na stacji
kolejowej Płock Radziwie. Zaprosił na
nie przedstawicieli Urzędu Miasta Płoc−
ka, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz
właściciela obiektu, czyli PKP Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami
w Warszawie. – Linia między Kutnem
a Sierpcem została przywrócona kilka
miesięcy temu. Zrobiliśmy to pod dużą
presją samorządów, które wysyłały do
nas w imieniu mieszkańców różnego ro−
dzaju monity. Teraz chcemy zobaczyć, czy
są one w dalszym ciągu tym tematem za−
interesowane – mówił dyrektor ds. Prze−
wozów i promocji KM. – My nie wyma−
gamy budowy dworców, bo wiemy, że nie
ma na to pieniędzy i my to rozumiemy, ale
przy ogólnej dobrej woli można postawić
jakieś wiaty, pod którymi ludzie mogliby
się schować przed wiatrem, deszczem lub
śniegiem i dzięki, którym chcieliby korzy−
stać z Kolei Mazowieckich, choćby w tak
deszczowy dzień jak dziś. Bo ta kolej nie
jest dla nas pracowników, ale dla miesz−
kańców tych rejonów poprzez które prze−
jeżdżamy.

Przegląd stacji kolejowych to realiza−
cja projektu „Czysty i Bezpieczny Przy−
stanek”, którego celem jest zadbanie

o estetykę i bezpieczeństwo pasażerów
na przystankach na linii Kutno – Płock –
Sierpc. – Chodzi o postawienie klombu
z kwiatami czy ławki– dodaje Kuciński.
– Mamy już przykłady dobrej współpra−
cy z innymi gminami na terenie woje−
wództwa mazowieckiego, np. w Zielonce
samorządowcy postawili tam ławki,
w innych miejscowościach powycinali
krzaki. Z burmistrzami umawiamy się
też, żeby np. straż miejska kontrolowała
tereny kolejowe czy pilnowała, aby te−
ren był wysprzątany.

Wszystkie te uwagi zarządu KM mają
być przekazane do wiadomości zastępcy
prezydenta – Dariusza Zawidzkiego.

A co z budynkiem dworca? Tu raczej
wiele się nie zmieni. Właścicielem
obiektu jest PKP S.A. Oddział Gospo−
darowania Nieruchomościami w War−
szawie. Przedstawiciel tej firmy miał
niewiele do powiedzenia. Poza tym, że
kiedyś budynek był do rozbiórki, a teraz
nie, bo właściwie został wydzierżawio−
ny. Podobno jest ujęty w planach re−
montów na Euro 2012, w co chyba trud−
no uwierzyć. Więc do obecności obdra−
panego, wymalowanego i „pozalepiane−
go” pustakami budynku powinniśmy się
raczej przyzwyczaić, bo jak powiedział
przedstawiciel spółki, jego wygląd „mo−
że, ale nie musi się zmienić”. (rł)

Koleje Mazowieckie zwróciły się z prośbą do płockiego ratusza
o pomoc w zagospodarowaniu przystanku Radziwie. – Przydała−
by się choćby jakaś wiata – mówi Grzegorz Kuciński.

Przystanek w Radziwiu
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W latach 2008−2013 Zarząd Woje−
wództwa Mazowieckiego na remonty
i modernizację ponad 860 km dróg na
Mazowszu ma zamiar przeznaczyć bli−
sko 2,7 mld zł., w tym ze środków unij−
nych 595,8 mln zł (dotacja rozwojowa). 

W ciągu czterech najbliższych lat Ma−
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
planuje ukończenie przebudowy 43 od−
cinków dróg o długości ponad 860 km.
11 odcinków ujętych jest na tzw. liście
projektów kluczowych w ramach RPO
WM. Wartość tych zadań została osza−
cowana na kwotę 1,123 mld zł.

Mazowsze jest regionem o najdłuż−
szej sieci dróg wojewódzkich (2.820
km) w kraju. Ich sieć tworzy jednak nie−
zintegrowany i niesymetryczny układ
połączeń drogowych. Niezintegrowany,
ponieważ ciągi dróg wojewódzkich po−
przecinane są drogami krajowymi lub

powiatowymi. Niesymetryczny – z po−
wodu różnej liczby połączeń wschód−
zachód i północ−południe. Taki układ
nie pozwala na połączenie subregionów
z drogami o jednakowym standardzie. 

Ruch pojazdów na połowie dróg wo−
jewódzkich jest taki sam jak na drogach
krajowych. Wymusza to podnoszenie
standardów dróg wojewódzkich do
standardów dróg krajowych (nośność,
szerokość czy wyposażenie).

Do największych inwestycji zaplano−
wanych do realizacji na Mazowszu
w najbliższych latach należą m.in. drogi
wojewódzkie nr: nr 541 Mochowo –
granica województwa (62,9 km) o war−
tości 147,9 mln zł, nr 575 Płock – Ka−
zuń Nowy (2 odcinki o dł. 77,6 km)
o łącznej wartości 139,2 mln zł, nr 618
Gołymin – Wyszków (34,6 km) o łącz−
nej wartości 107,3 mln zł. mm

Inwestycje drogowe 
na Mazowszu 

W poprzednim numerze ”Sygnałów
Płockich” zamieściliśmy harmonogram
zamówień publicznych, które w tym ro−
ku będą realizowane przez Urząd Miasta. 

W pozycji nr 41 znalazło się zadanie
pn. ”Budowa dróg wraz z infrastruktu−
rą na osiedlu Imielnica−Parcele (ulice:
Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia,
Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywicz−
na, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Li−
ściasta i Podgórze).

Wyjaśniamy, że inwestycja ta będzie
realizowana przez kilka lat. W marcu
2008 roku przewidziane jest przepro−

wadzenie przetargu, w którym zostanie
wyłoniona firma, która zaprojektuje je−
dynie ul. Liściastą i Podgórze. 

Podobna sytuacja jest z zadaniem
z pozycji nr 119 ”Budowa ulic: Dzie−
dziniec i Ośnicka wraz z brakującą in−
frastrukturą”. We wrześniu 2008 roku
powinna zostać wybrana firma, która
zajmie się jedynie budową ul. Dziedzi−
niec. Ulica Ośnicka jest przewidziana
do realizacji w kolejnych latach.

Natomiast rozpoczęcie przetargu na
zadanie z pozycji nr 29 pn. ”Przebudo−
wa boisk, urządzeń sportowych i tere−
nów zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 3” nie rozpocznie się w lutym, a w
maju. (m.d.)

Tylko część

Miasto poszukuje firmy, która zajmie
się opracowaniem Studium transporto−
wego i bezpieczeństwa transportu
w Płocku. Wybrana w przetargu firma
będzie miała cztery miesiące od podpi−
sania umowy na zrealizowanie I etapu
zamówienia, które obejmuje diagnozę
stanu istniejącego systemu transporto−
wego miasta oraz na pomiary i analizy
ruchu. Drugi etap, obejmujący pozosta−
ły zakres zamówienia, będzie wykonany
w ciągu ośmiu miesięcy od daty podpi−
sania umowy.

Firma będzie musiała wykonać dia−
gnozę stanu istniejącego systemu tran−
sportowego z uwzględnieniem m.in.:
wewnętrznego układu drogowo−uliczne−
go, układu kolejowego, infrastruktury
dla ruchu rowerowego i pieszego, par−
kingów, stanu rozwoju komunikacji
publicznej, układu dróg wodnych, roz−
woju motoryzacji oraz stanu środowi−
ska, wynikającego z eksploatacji dróg,
linii kolejowych, lotnisk oraz portów. 

Niezbędne będzie także wykonanie
pomiarów i analiz ruchu, na które skła−

dać się będzie: zebranie danych demo−
graficznych, statystyki zdarzeń drogo−
wych z ostatnich czterech lat, informacji
o ładunkach niebezpiecznych przewo−
żonych koleją, zebranie danych doty−
czących naziemnej infrastruktury dro−
gowej oraz dotyczących transportu pub−
licznego, mającego wpływ na przepu−
stowość dróg. Zwycięzca zajmie się
również wykonaniem dobowych pomia−
rów natężeń ruchu na 35 płockich skrzy−
żowaniach. Pomiary te będą wykony−
wane w godzinach największego szczy−
tu, czyli między godz. 7−10 i 14−17. 

Ponadto firma sprawdzi w trzech wy−
branych punktach, jakie jest natężenie
ruchu po szczycie popołudniowym i w
nocy. 

Po powstaniu opracowania wiadomo
będzie, ile samochodów wjeżdża i wyjeż−
dża z Płocka. Po zakończeniu wszystkich
prac powstanie m.in. koncepcja zintegro−
wanego programu rozwoju systemu tran−
sportowego miasta, a także będą znane
szacunkowe koszty działań transporto−
wych do 2013 roku. (m.d.)

Transport do oceny
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Przypomnijmy, że na tym terenie, należą−
cym do spółki miejskiej Rynex, ma powstać
galeria handlowa. W 2005 roku amerykań−
ska Grupa Polimeni wygrała konkurs na za−
gospodarowanie Nowego Rynku. Wkrótce
potem wydzierżawiła ona od Rynexu plac na
30 lat. Na razie nic nie może tam zrobić,
gdyż nie ma decyzji o warunkach zabudowy. 

Radny Piotr Nowicki dopytywał się, czy
w al. Jachowicza powstanie zapowiadany
tunel, który byłby idealnym rozwiązaniem
komunikacyjnym w tym rejonie. – Trzeba
też zlikwidować Antypodkowę, która od lat
szpeci centrum miasta – mówił. 

Artur Jaroszewski chciał wiedzieć, czy
miasto ma wizję zagospodarowania Nowe−
go Rynku i czy różni się ona od tej pierwot−
nej, konkursowej.

– Jesteśmy w trakcie wydawania dwóch
decyzji – mówił zastępca prezydenta To−
masz Kolczyński. – Jedna dotyczy warun−
ków zabudowy, a druga lokalizacji celu
publicznego, czyli m.in. układu komunika−
cyjnego. To w tej decyzji znajdą się wszyst−
kie wytyczne dla projektanta, m.in. dopiero
wtedy będzie wiadomo, czy powstanie tunel

w al. Jachowicza. W decyzji o warunkach
zabudowy brak, a właściwie jest odmowa,
jednego uzgodnienia z Urzędu Marszałkow−
skiego. W listopadzie inwestor skierował
sprawę do Samorządowego Kolegium Od−
woławczego i czeka na jej rozstrzygnięcie. 

Tomasz Kolczyński przyznał, że projekt
zabudowy Nowego Rynku jest bardzo am−
bitny, jak na miarę Płocka. – Miejska komi−
sja urbanistyczno−architektoniczna zaleciła
docelowo likwidację Antypodkowy – wyjaś−
niał. – Nie jest to wcale łatwe, bo w między−
czasie spółdzielnia wielobranżowa złożyła
wniosek o rozbudowę, nadbudowę jednego
piętra oraz remont obiektu. 

– Decyzja o warunkach zabudowy opraco−
wywana jest nie dla Polimeni, ale dla wszyst−
kich – mówił Dariusz Zawidzki, zastępca pre−
zydenta. – Oznacza to, że jeśli w przyszłości
jakiś inny inwestor chciałby się zająć tym tere−
nem będzie musiał stosować się do tej decyzji.
To inwestor, czyli obecnie Polimeni musi zająć
się problemem Antypodkowy. Chcemy, aby ca−
ły Nowy Rynek był zagospodarowany. W przy−
szłości mogłyby powstać pasaże, a całość za−
mykałyby nowoczesne wieżowce. (m.d.) 

Informację na temat budowy obiektów wielkopowierzchniowych na ostatniej se−
sji Rady Miasta zdominował temat zagospodarowania Nowego Rynku 

Potrzebne decyzje
1. UCHWAŁA NR 272/XIX/08 w spra−

wie zmian w Budżecie Miasta Płocka na
2008 rok,
2. UCHWAŁA NR 273/XIX/08 zmie−

niająca uchwałę Rady Miasta Płocka
w sprawie zwolnienia z podatku od nie−
ruchomości w ramach pomocy de mini−
mis,
3. UCHWAŁA NR 274/XIX/08 zmienia−

jąca uchwałę Rady Miasta Płocka w spra−
wie opłat za świadczenia przedszkoli pro−
wadzonych przez Miasto Płock,
4. UCHWAŁA NR 275/XIX/08 w spra−

wie zmian w uchwale Nr 190/XIII/07
Rady Miasta Płocka z dnia 25 września
2007 roku,
5. UCHWAŁA NR 276/XIX/08 w spra−

wie zmian w uchwale nr 194/XIII/07 Ra−
dy Miasta Płocka z dnia 25 września
2007 roku,

6. UCHWAŁA NR 277/XIX/08 w spra−
wie ustalenia wysokości opłat za
przewozy środkami komunikacji
miejskiej świadczone przez spółkę
Komunikacja Miejska – Płock Sp.
z o.o.,
7. UCHWAŁA NR 278/XIX/08 w spra−

wie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Straż Miejską w Płocku umów na okres
przekraczający rok budżetowy,
8. UCHWAŁA NR 279/XIX/08 w spra−

wie wyrażenia zgody na zawarcie umów
przez Miejski Zespół Obiektów Sporto−
wych w Płocku na okres przekraczający
rok budżetowy,
9. UCHWAŁA NR 280/XIX/08 w spra−

wie zrzeczenia się mandatu radnego Ra−
dy Miasta Płocka, 
10. UCHWAŁA NR 281/XIX/08 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia członko−
stwa w Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Płocka, 
11. UCHWAŁA NR 282/XIX/08 w spra−
wie stwierdzenia wygaśnięcia członko−
stwa w Komisji Polityki Społecznej Rady
Miasta Płocka.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XIX 
sesji w dniu 29 stycznia 2008 roku:

Radni na styczniowej sesji Rady Miasta
zapoznali się z informacją na temat fun−
kcjonowania Komunikacji Miejskiej.
W materiale przedstawiono dane o taborze,
zatrudnieniu, kosztach działalności zarządu
i utrzymania, wydatkach z budżetu miasta
na refundację i rekompensatę, wynikającą
ze stosowania obniżonych cen biletów
w latach 2006−2007. 

Radny Piotr Nowicki denerwował się,
że dotacje gminy dla Komunikacji Miej−
skiej z roku na rok są coraz wyższe. – W
2004 roku było to ponad 5,5 miliona zło−
tych, a w 2007 roku KM otrzymała prawie
trzy miliony złotych więcej – mówił. – Do−
tacje mają być zwrotem kosztów, które po−
nosi przedsiębiorstwo stosując ulgowe
i bezpłatne przejazdy. A przecież nie wzro−
sła gwałtownie liczba osób uprawnionych
do takich przejazdów.

Niepokój radnego wzbudziła również wy−
sokość strat, jakie ponosi spółka oraz stan ta−
boru. – Miasto nie pozyskuje pieniędzy ze
środków Unii Europejskiej na zakup nowych
autobusów, a kupuje stare za duże pieniądze
– mówił Nowicki. 

Chciał się również dowiedzieć, czy sta−
cja paliw działająca przy KM przynosi do−
chody i czy miasto zamierza budować ja−
kieś inne stacje. 

Na pytania odpowiadał zastępca prezy−
denta Dariusz Zawidzki, odpowiedzialny
za działalność spółki. – Dotacja dla Komu−
nikacji Miejskiej powinna, według danych
statystycznych, wynosić ponad 13 milionów
złotych – mówił. – Trzeba by zweryfikować
faktyczną liczbę przejazdów osób korzysta−
jących z ulg. Możliwe jest to tylko wtedy,
gdy zostanie wprowadzony drugi etap tzw.
biletu elektronicznego. Na to jednak po−
trzebne są ponad 2 miliony złotych, których
spółka nie ma. 

Dariusz Zawidzki wyjaśnił także, że płoc−
ka KM starała się o pieniądze z UE. Nieste−
ty, nasz wniosek, podobnie jak wielu innych
przedsiębiorstw, nie został rozpatrzony po−
zytywnie. 

– Stacja paliw przynosi niewielkie zyski
– mówił zastępca Prezydenta. – Ale nie ozna−
cza to, że miasto ma budować kolejne i kon−
kurować z firmami, zajmującymi się paliwa−
mi płynnymi. Inwestując w stację przy ul.
Przemysłowej, koszty miasta były niewielkie,
gdyż było to nasz teren, a do tego w części
przystosowany do takiej działalności. Gdy−
byśmy chcieli powtórzyć to w innym miejscu,
to koszty byłyby bardzo wysokie. 

Artur Jaroszewski prosił, aby w studium
wykonalności budowy linii tramwajowej
znalazły się informacje, mówiące o ewen−
tualnym wpływie uruchomienia tramwaju
na rozwój i sytuację finansową Komunika−
cji Miejskiej. 

Obecnie KM zatrudnia 414 pracowników,
z czego 232 to kierowcy. Tabor stanowią 122
autobusy, które jeżdżą na 19 regularnych li−
niach miejskich, 14 – podmiejskich, ośmiu
– szkolnych, trzech – sezonowych i trzech
– nocnych. W sumie w 2007 roku przejechały
one ponad 7 mln kilometrów, czyli ponad 500
tys. km więcej niż w poprzednim roku. M.D. 

Autobus przez ulice mknieNa podwyżkę cen biletów nie zgadzali
się radni klubu Platformy Obywatelskiej. 

– Podstawowym problemem Komuni−
kacji Miejskiej w Płocku jest fatalny
układ komunikacyjny miasta – uzasad−
niała Elżbieta Gapińska. – Dopóki Płock
nie będzie posiadał obwodnic, autobusy
KM stać będą w korkach, podobnie jak
inne pojazdy. Udrożnijmy najpierw mia−
sto, a dopiero potem podwyższajmy opła−
ty za przejazd środkami Komunikacji
Miejskiej. Podwyżka cen nie zmniejszy
liczby pojazdów na płockich drogach.
Skutek może być odwrotny – część płoc−
czan uzna ceny biletów za zbyt wygóro−
wane i przesiądzie się do aut osobowych.

Przeciwni podwyżce byli także radni
Lewicy i Demokratów. – Podniesienie
cen biletów zwiększy przychody spółki
o około 500 tysięcy złotych rocznie – mó−
wił Piotr Nowicki. – Nie poprawi, ani nie
pogorszy to sytuacji spółki. 

Z takimi argumentami nie zgadzali się
radni Prawa i Sprawiedliwości. Wioletta
Kulpa przekonywała, że podwyżka o 10
proc., czyli o inflację nie jest wysoka.
– W ciągu ostatnich czterech lat cena za
bilet nie zmieniła się, mimo, że ceny pa−
liw wzrastały – mówiła. – Co roku decy−
zją radnych katalog osób uprawnionych
do przejazdów ulgowych lub bezpłat−
nych był rozszerzany. Z prawa do bez−
płatnych przejazdów korzystają między
innymi bezrobotni, aktywnie poszukują−
cy pracy. Także za wózki dziecięce nie
trzeba płacić.

Odczytano także stanowisko Federacji
Komisji Zakładowych NSZZ Solidar−
ność „80” i zarządu Regionu Płockiego,
które nie wniosły żadnych uwag to pro−
ponowanej podwyżki. 

W głosowaniu 12 radnych było za
zwiększeniem cen biletów, a 11 było

przeciw. W związku z tym od 1 marca za
jednorazowy bilet normalny zapłacimy
2,20 zł (poprzednio – 2 zł), a za bilet ul−
gowy 1,10 zł (poprzednio – 1 zł). Ceny te
obowiązują pasażerów jeżdżących na tra−
sach w tzw. strefie A w porze dziennej.
Na karnet w tej strefie trzeba będzie wy−
dać 22 zł (normalny) lub 11 zł (ulgowy). 

Bilet miesięczny (nie elektroniczny)
na jedną linię kosztować będzie 66 zł
(normalny) lub 33 zł (ulgowy). Więcej
trzeba będzie wydać na karnet uprawnia−
jący do przejazdu dwoma liniami. Od 1
marca kosztować będzie 108 zł (normal−
ny) i 54 zł (ulgowy). 

Najwięcej w strefie A trzeba będzie
wydać na bilet imienny miesięczny na
wszystkie linie – 134 zł (normalny) i 67
zł (ulgowy). 

Bilet jednorazowy w strefie B i C oraz
przejazd pomiędzy strefami A i B oraz B
i C kosztować będzie 3,80 zł (normalny)
i 1,90 zł (ulgowy). Od 1 marca zwiększą
się także opłaty za bilety miesięczne
w tych strefach – 180 zł (normalny) oraz
90 zł (ulgowy).

Na liniach nocnych za bilety jednora−
zowe we wszystkich strefach będzie
trzeba zapłacić dwa razy tyle co na
dziennych.

Ostatnią zmianą wprowadzoną przez
radnych była podwyżka biletów jednora−
zowych na bagaż (2,20 zł w strefie A)
oraz na linie sezonowe (4,40 zł – normal−
ny i 2,20 zł – ulgowy). 

Przypomnijmy, że za normalny bilet
elektroniczny 30−dniowy w strefie A na
jedną linię trzeba zapłacić 50 zł, a na
wszystkie linie 102 zł. Można również
kupić bilet elektroniczny na 90 dni. Wte−
dy trzeba zapłacić 144 zł – jedna linia
i 290 zł – wszystkie linie. Ceny biletów
ulgowych są o 50 proc. niższe. M.D.

Od 1 marca pasażerowie autobusów Komunikacji Miejskiej, którzy korzystają
z biletów tzw. papierowych zapłacą więcej. Nie zmienią się natomiast ceny bile−
tów elektronicznych. Takie decyzje zapadły na ostatniej sesji Rady Miasta.

Bilety droższe o 10 procent
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Po wybudowaniu długo oczekiwanego
mostu mieliśmy nadzieję, że „z marszu”
ruszą prace przy budowie obwodnicy pół−
nocnej tj. że zjeżdżając z mostu na ulicę
Wyszogrodzką będziemy mogli za jakiś
czas pojechać dalej prosto aż do Borysze−
wa i Goślic. To naturalna kolej rzeczy, bo
bez tego przedłużenia nowa przeprawa
pełni tylko rolę drogi lokalnej, a transport
ciężarowy dalej przejeżdża przez centrum
miasta.

Koncepcja obwodnicy północnej i pół−
nocno−zachodniej powstała przed 4 laty
i wówczas (15 marca 2004 roku) Płock pod−
pisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajo−
wych i Autostrad wstępne porozumienie
w sprawie wspólnego postępowania i finan−
sowania budowy obwodnicy – od Wyszo−
grodzkiej do Goślic. Ponieważ 22% nowej
drogi byłoby na terenie miasta, a 78% poza
jego granicą, w takich proporcjach ustalono
finansowy wkład w obwodnicę. Wówczas
koszt całej inwestycji szacowano na około
100 mln złotych.

Po dobrym początku zaczęły się prob−
lemy z uzyskaniem jakiejkolwiek z wielu
potrzebnych do realizacji decyzji – loka−
lizacyjnej, środowiskowej, warunkach
zabudowy itp. Trwała korespondencja
z GDDKiA oraz Ministerstwem Tran−
sportu, odbyły się 3 spotkania z wyzna−
czonym przez Generalną Dyrekcję pro−
jektantem i ministrem. Miasto zaczęło
wykupywać grunty pod obwodnicę pół−
nocną. Szło jak po grudzie, ale jeszcze na
początku ubiegłego roku wydawało się,
że rozpoczęcie inwestycji w 2008 roku
jest wreszcie realne, gdyż w piśmie z ma−
zowieckiego oddziału GDDKiA napisa−
no, że „oczekiwanie na wydanie decyzji
środowiskowej jeszcze potrwa, więc
wszczęcie procedury przetargowej na
wykonawstwo będzie możliwe najwcześ−
niej w drugiej połowie 2008 roku”.

Tymczasem w styczniu Płock spotkała
niemiła niespodzianka – obwodnica pół−

nocna w ogóle nie znalazła się w planach
GDDKiA na ten rok. Na nasze interwencje
rzecznik Generalnej Dyrekcji odpowie−
dział, że do czasu zakończenia Euro 2012
w ogóle nie ma o czym mówić, bo inwe−
stycje na mistrzostwa są najważniejsze i do
tematu płockiej obwodnicy będzie można
wrócić dopiero za 4 lata. 

Nic dziwnego, że na takie postawienie
sprawy oburzyli się wszyscy. 4 lutego
zwołano nadzwyczajną sesję Rady Mia−
sta w tej jednej sprawie. Stawili się na
nią, niemal w komplecie, płoccy parla−
mentarzyści. I wszyscy byli zgodni: tak

tej sprawy nie można zostawić. O ob−
wodnice – przynajmniej odcinek od Wy−
szogrodzkiej do węzła Boryszewo – trze−
ba walczyć wszystkimi dostępnymi środ−
kami. Prezydent Mirosław Milewski
stwierdził, że miasto może nawet wziąć
na swoje barki ciężar budowy, pod wa−
runkiem że otrzyma pieniądze, bowiem
drogi krajowe – a taką będzie wpisana
w trasę nr 60 obwodnica północna – fi−
nansowane są z budżetu państwa. Obec−
ni na sesji przedstawiciele mazowieckie−
go oddziału GDDKiA tłumaczyli, ze
opóźnienia nie wynikają z ich winy, lecz
ze zmian w przepisach i koncepcji ob−
wodnicy. Znacznie więcej trzeba też
obecnie na realizację pieniędzy – około
250 mln zł.

Radni uchwalili stanowisko w spra−
wie obwodnicy, które może być po−
mocne w dalszych negocjacjach. Zwró−
cą się też o poparcie do sąsiednich
gmin, gdyż również w ich interesie leży
rozładowanie komunikacyjnych kor−
ków i zaprzestanie dewastacji gmin−
nych dróg przez ciężki transport. E.J.

Droga donikąd?

Miasto Płock od lat 60− tych ubiegł−
ego wieku starało się o wybudowanie
drugiej przeprawy mostowej przez Wi−
słę. Starania te zaowocowały rozpoczę−
ciem jej budowy w 2002 roku. Pierwsza
część dojazdów wraz z mostem stanowi
od 2007 roku integralną cześć układu
komunikacyjnego miasta. Te inwesty−
cje pochłonęły ponad 330 mln złotych.
Obecnie trwa realizacja południowego
odcinka o wartości ponad 50 mln zło−
tych, co pozwoli włączyć przeprawę do
drogi krajowej nr 60. Pozostała do zre−
alizowania wspólnie z GDDKiA pół−
nocna obwodnica Płocka, która z plano−
waną obwodnicą północno – zachodnią

będą stanowić docelowy układ komuni−
kacyjny miasta. Są one niezbędne rów−
nież z punktu widzenia układu drogo−
wego kraju i regionu.

Nasze zaniepokojenie wywołuje fakt,
iż budowa tej obwodnicy nie została
uwzględniona wśród strategicznych
planów inwestycyjnych Generalnej Dy−
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w
budżecie GDDKiA nie zostały zabez−
pieczone środki na jej realizację. Powo−
dy do niepokoju dają dodatkowo wypo−
wiedzi rzecznika Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, z których
wynika, że realizacja, tej priorytetowej
dla Płocka i regionu inwestycji, będzie

możliwa dopiero po roku 2012, ponie−
waż priorytetem jest budowa dróg
związanych z EURO 2012. 

W żadnym wypadku nie kwestionuje−
my potrzeby zapewnienia dobrego tran−
sportu uczestnikom i kibicom Mi−
strzostw Europy, jednakże niezrozu−
miałym i nie do przyjęcia przez płoc−
czan jest odłożenie, poza 2012 rok, bu−
dowy tak potrzebnej miastu obwodnicy.

Jako Rada Miasta Płocka wyraża−
my stanowczy sprzeciw wobec odwle−
kania w czasie przez Generalną Dy−
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad
rozpoczęcia budowy tej kluczowej
dla miasta drogi.

Jeśli przedstawiona wizja zaprezento−
wana przez przedstawiciela GDDKiA
okaże się faktem, będziemy razem
z mieszkańcami podejmować dalsze,
dopuszczalne prawem kroki, mające na
celu zrealizowanie tej inwestycji do
2010 roku. 

Jednakże, mając na uwadze dotychcza−
sową współpracę Miasta Płocka z Gene−
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto−
strad oraz Ministerstwem Infrastruktury
sądzimy, że nie zostaniemy zmuszeni do
podejmowania żadnych dodatkowych
kroków, ponieważ zostaną zabezpieczone
środki w Budżecie Państwa na sprawną
realizację przedsięwzięcia do 2010 roku. 

Stanowisko Rady Miasta Płocka 
w sprawie zapowiedzi rozpoczęcia przez GDDKiA 

budowy północnej obwodnicy po roku 2012

Uchwały Rady Miasta Płocka
podjęte na XX sesji w dniu 4 lute−
go 2008 roku:

1. UCHWAŁA NR 283/XX/08 w
sprawie przyjęcia stanowiska Rady
Miasta Płocka w sprawie terminu bu−
dowy północnej obwodnicy Płocka.
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Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dlaczego po raz drugi wystawiono
na przetarg budynek przy ul. Kolegial−
nej 47?

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Jakie firmy (poza PKN Orlen) były
zainteresowane w ostatnich 5 latach bu−
dową stacji paliw na terenie Płocka? 
2/ Dotyczy niejawnej dystrybucji nieod−
płatnych karnetów na lożę honorową
Wisły Płock.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy rozpocznie się remont lub
likwidacja 11 budynków nad Jarem
(osiedle za politechniką)? 2/ Kiedy za−
kończy się remont przychodni przy ul.
Tysiąclecia oraz od kiedy będzie tam
przeniesiony płocki zakład opiekuń−
czy, mieszczący się do tej pory w bu−
dynkach szpitala św. Trójcy? 3/ Kiedy
płockie taksówki będą mogły korzy−
stać z nowego postoju przed byłym
dworcem autobusowym? 4/ Proszę
o informacje, kiedy rozpocznie się re−
mont boiska przy Szkole Podstawowej
nr 17? 5/ Proszę o podanie daty rozpo−
częcia budowy ul. Maszewskiej oraz
Traktowej, a także rozpoczęcia re−
montu ul. Mościckiego. 6/ Kiedy roz−
pocznie się budowa ulicy łączącej ul.
Bielską z ul. Przemysłową i Rutskich?
7/ Proszę o podanie daty rozpoczęcia
remontu ul. Wyspiańskiego oraz Za−
lewskiego. 8/ Kiedy rozpocznie się
budowa zatoki autobusowej w miejscu
istniejącego przystanku na ul. Kolejo−
wej w ciągu drogi krajowej nr 60? 
9/ Proszę o podanie daty rozpoczęcia
remontu przedszkola nr 14 (ogrodze−
nie, brama, furtka, tarasy, alejki). 
10/ Kiedy rozpocznie się remont
przedszkola nr 16 (dach, wymiana
okien) oraz kompleksowy remont
przedszkola nr 1? 11/ Kiedy rozpocz−
nie się budowa zatoki autobusowej
w miejscu istniejącego przystanku na
al. Kilińskiego (koło zoo)?

Elżbieta Podwójci – Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o dokładne dane – ile kosz−
tuje utrzymanie wszystkich Rad Osie−
dli: diety, opłaty za lokal, telefon,
prąd (z rozbiciem na poszczególne
Rady). 2/ Co jest przyczyną, że na no−
wo wybudowanym pasie zieleni na ul.
Wyszogrodzkiej zbiera się woda? 3/
Proszę o podanie liczby kolizji drogo−
wych od momentu uruchomienia ron−
da na wlocie na nowy most i dodatko−
we świetlne oznakowanie tego skrzy−
żowania, jako ronda. 4/ Proszę o wyz−
naczenie i oznakowanie dwóch miejsc
dla osób niepełnosprawnych na par−
kingu przy al. Jana Pawła II w pobliżu
przychodni NZOZ „Rodzina”. 5/ Czy
jest możliwość tworzenia przy żłob−

kach Rady Rodziców, jako organu do−
radczego? 6/ Czy płockie żłobki mają
statuty lub regulaminy wewnętrzne
i czy są one dostępne dla rodziców? 
7/ Kiedy i jak Urząd Miasta zamierza
odpowiedzieć na propozycje standar−
dów opieki w miejskich żłobkach,
przygotowane przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych, skierowane
do Prezydenta i dyrektora Wydziału
Zdrowia w kwietniu i czerwcu 2001
roku? 8/ Czy planowane jest zwię−
kszenie zatrudnienia w żłobkach? 
9/ Optymalna norma w żłobku to 2
pielęgniarki i 1 opiekunka na 12 dzie−
ci. U nas grupy liczą po 23 – 25 dzie−
ci, co uniemożliwia prawidłową opie−
kę. Czy przewidziane jest zatrudnie−
nie pielęgniarek i opiekunek na kon−
trakty?

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W pasie zieleni, rozdzielającym ul.
Wyszogrodzką wybrano ziemię i jest on
miejscami poniżej jezdni, co powoduje
rozlewiska i utrudnienia w ruchu. 2/
Przez most na ul. Dobrzyńskiej nie mo−
gą jeździć samochody powyżej 15 ton.
Dlaczego widać tam jeżdżące TiR−y? 3/
Proszę o rozważenie możliwości prze−
sunięcia pasów dla pieszych na łuku
ulic: Dobrzyńska i Kobylińskiego o 10−
15 m dalej.

Arkadiusz Iwaniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zmiana organizacji ruchu u zbiegu al.
Jachowicza z ul. 1 Maja (prawoskręt). 2/
Dlaczego nie dokończono remontu ul.
Dworcowej? 3/ Ulica Graniczna stano−
wi obecnie tor przeszkód – wnoszą o jej
cykliczny przegląd. 4/ Jaki jest zakres
remontu „Podolanki”, kto poniesie
koszty wyłączenia jej z użytkowania,
czy znany jest termin dopuszczenia do
użytkowania basenu?

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Bardzo proszę o dokończenie oczysz−
czania chodników na ul. Ciechomickiej.
2/ Proszę o przeprowadzenie kontroli
dróg nieutwardzonych na osiedlu Cie−
chomice i Pradolina Wisły. 3/ Proszę
o wyrównanie asfaltem zadoleń na ul.
Ciechomickiej (naprzeciwko kościoła)
i ustawienie znaku przy posesji nr 176 –
przepust pod ul. Ciechomicką.

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o usuniecie śmieci w obrębie
kościoła „Stanisławówka” w pobliżu
sklepu Społem i kwiaciarni. 2/ Proszę
o przestawienie pojemników na
odzież używaną przy ul. Gradowskie−
go 15 tak, by nie ograniczały widocz−
ności włączającym się do ruchu poja−
zdom.

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o uzupełnienie brakującej na−
wierzchni chodników wzdłuż ul. Bata−
lionu Zośka. 2/ Proszę o wykonanie bez−
piecznych wjazdów na posesje oraz na−
prawę chodnika wzdłuż ul. Wyszo−
grodzkiej (od skrzyżowania z ul. Spół−
dzielczą do Lenartowicza). Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
miedzy sesjami i podczas 
XIX sesji Rady Miasta Płocka
w dniu 29 stycznia 2008 roku:

* 21−letni płocczanin kierujący
Volkswagenem Golfem uderzył
w latarnię i próbował uciec. Gdy
zatrzymała go policja okazało się,
że chłopak ma ponad dwa promile
alkoholu w wydychanym powie−
trzu. Kierowca trafił do aresztu,
a jego pojazd na policyjny par−
king. Do zdarzenia doszło w al.
Piłsudskiego.

* Z posesji przy al. Jachowicza zło−
dzieje wynieśli kilka arkuszy bla−
chy ocynkowanej i balustradę bal−
konową. Sprawcy próbowali wy−
nieść również furtkę, ale spłoszył
ich właściciel. 

* 41−letni kierowca kia jechał zbyt szyb−
ko i uderzył w drzewo. W wypadku,
do którego doszło przy ul. Łukasie−
wicza ranni zostali dwaj pasażerowie.

* Przy ul. Wolskiego kilkunastu gim−
nazjalistów pobiło trzech chłopa−
ków z innej klasy. 

* Z domu przy ul. Jabłczyńskiej na
Winiarach zginął sprzęt kompute−
rowy, pieniądze oraz dokumenty.

* W parku przy ul. Kazimierza Wiel−
kiego dwóch młodych mężczyzn
wyrwało 85−letniej kobiecie to−
rebkę, w której były dokumenty
i niewielka suma pieniędzy. Po−
krzywdzona odzyskała dokumen−
ty, gdyż sprawcy wyrzucili je na
ulicę.

* 28−latek próbował wynieść z jedne−
go z płockich marketów skarpety,
pędzle, film, buty damskie i mę−
skie, kremy oraz szczoteczki. 

* Na ul. Bielskiej złodziej ukradł tor−
by dwóm płocczankom. Jedna stra−
ciła dokumenty i pieniądze, a dru−
ga zakupy spożywcze.

* Na ul. Topolowej 42−letniego męż−
czyznę zaatakowało czterech
chłopaków. Sprawcy zabrali tele−
fon komórkowy oraz portfel z do−
kumentami. Rano mężczyzna zna−
lazł dokumenty, oprócz dowodu;
były owinięte sznurkiem i zawie−
szone na klamce drzwi do jego
mieszkania. 

* Ze sklepu przy ul. Słodowej zło−
dzieje zabrali artykuły spożywcze
warte kilkaset złotych.

* Na jednej ze stacji gazu sprawcy
wybili szybę i ukradli pieniądze. 

* 36−letni kierowca ciężarowego Opla
Vivaro potrącił 22−letniego płoc−
czanina, który został przewieziony
do szpitala. Do zdarzenia doszło
przy ul. Bielskiej.

* Policjanci na gorącym uczynku zła−
pali 17− i 18−latka, którzy skakali po
pomnikach na cmentarzu przy al.
Kobylińskiego oraz wulgarnymi
wyzwiskami lżyli zmarłych. Młod−
szy chłopak miał prawie dwa,
a starszy ponad dwa promile alko−
holu we krwi.

* Z Wyższego Seminarium Duchow−
nego złodzieje zabrali instrumenty
muzyczne oraz sprzęt nagłaśniający. 

* W mieszkaniu przy ul. Kwiatka wy−
buchł pożar. Właścicielka miesz−
kania zobaczyła płomienie wydo−
bywające się z telewizora. Gdy nie
udało się jej ugasić ognia, zabrała
trzymiesięczne dziecko, pobiegła
do sąsiadów po pomoc. Strażacy
przypuszczają, że przyczyną poża−
ru mogło być przeciążenie instala−
cji elektrycznej. 

* Ze sklepu przy ul. Reja zginął sprzęt
komputerowy.

* Na terenie dworca PKP/PKS do 20−let−
niego chłopaka podeszło dwóch męż−
czyzn, którzy zażądali telefonu ko−
mórkowego, zegarka i pieniędzy. Gdy
od zastraszonego chłopaka dostali te
przedmioty, dotkliwie go pobili. 

* Na posesję przy ul. Grabówka wje−
chał, niszcząc ogrodzenie, Opel Ka−
dett. Kierowcą był Bułgar, który we
krwi miał półtora promila alkoholu. 

* 63−letni płocczanin, kierujący Renaul−
tem Clio nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i uderzył w Forda Sierra.
Ranni zostali pasażerowie: 13−letnia
dziewczyna i 8−letni chłopczyk, któ−
rzy jechali renaultem. Do wypadku
doszło przy ul. Otolińskiej. (m.d.) 

Kronika policyjna

To niewyobrażalne, ale na 300 prze−
badanych kierowców żaden nie prowa−
dził samochodu w stanie nietrzeźwym.
Takie zaskakujące wyniki przyniosła
akcja płockiej policji przeprowadzona
1 lutego. – To sukces – cieszył się Pa−
weł Bednarek, naczelnik sekcji ruchu
drogowego.

Termin akcji funkcjonariusze wy−
brali nieprzypadkowo; był to dzień po
Tłustym Czwartku. Z dotychczaso−
wych doświadczeń wynika bowiem, że
dzień po świętach czy popularnych
imieninach wiele osób jeździ na „pod−
wójnym gazie”. 

– W „Trzeźwym poranku” wzięło
udział dziewięciu policjantów w pięciu
radiowozach – opowiada szef drogów−
ki. – Zatrzymywali oni wszystkie auta
po kolei i każdy kierowca poddawany
był badaniu na zawartość alkoholu.

Akcja zakończyłaby się pełnym
sukcesem, gdyby nie inne nieprawi−
dłowości. 

– Zatrzymaliśmy cztery dowody re−
jestracyjne ze względu na stan zły stan
techniczny pojazdów i wypisaliśmy
kilka mandatów za jazdę bez zapiętych
pasów – dodaje Paweł Bednarek. 

(m.d.)

Trzeźwy poranek
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We wrześniu 2007 roku został zorgani−
zowany przez Gimnazjum nr 6 w Płocku
konkurs wychowania patriotycznego
i obywatelskiego. Inicjatorkami konkursu
były nauczycielki historii i wiedzy o społe−
czeństwie: Dorota Iwanowska i Katarzyna
Strożek – Ziółkowska. Honorowy patronat
nad konkursem objęło Archiwum Pań−
stwowe w Płocku i Stowarzyszenie Przy−
jaciół Archiwum Państwowego w Płocku. 

Mottem przewodnim konkursu stały
się słowa Jana Pawła II: „Ojczyzna po−
siada znaczenie, którego nie znają inne
narody”. 

Konkurs składał się z dwóch etapów.
W pierwszym, który zakończył się w grud−
niu 2007 roku, wzięło udział 40 kilkuoso−
bowych reprezentacji uczniów szkół gim−
nazjalnych powiatów: płockiego, gosty−
nińskiego i sierpeckiego. Ich zadaniem by−
ło przygotowanie pracy w formie albumu
o gminie, w której znajduje się dana szko−
ła. Albumy podejmowały tematykę histo−
rii i osobliwości gminy, były ilustrowane
pracami plastycznymi oraz zdjęciami, wy−
konanymi przez uczestników. 

11 stycznia 2008 roku w siedzibie Archi−
wum Państwowego w Płocku zebrała się ko−
misja konkursowa pod przewodnictwem dy−
rektora AP Leszka Franciszkiewicza; jurorzy
byli pod wrażeniem wysokiego poziomu na−
desłanych prac, które cechowały się orygi−
nalnością i pomysłowością w prezentowaniu
wiadomości na temat poszczególnych gmin. 

Do drugiego etapu awansowało 15 zespo−
łów reprezentujących następujące szkoły:
Gimnazjum nr 1 w Płocku (opiekun Paweł
Krydziński), Gimnazjum w Borkowie Ko−
ścielnym (opiekun Monika Łyczkowska),
Gimnazjum nr 4 w Płocku (opiekunowie:
Bożena Żeromska Bogacz i Beata Kowal−
ska), Gimnazjum nr 8 w Płocku (opiekuno−
wie: Iwona Wiktorowska i Elżbieta Cha−
rzyńska), Gimnazjum nr 6 w Płocku (opieku−
nowie: Elżbieta Kwiatkowska, Beata Kowal−
ska i Mariusz Lewandowski), Gimnazjum
w Słupnie (opiekun Anna Mrozowska).

Zespoły te w drugim etapie, który bę−
dzie trwał do końca marca, przygotują pre−
zentacje multimedialne o swoim powiecie. 

Dorota Iwanowska, 
Katarzyna Strożek – Ziółkowska

Moja ojczyzna
Zwycięska ekipa z Borkowa Kościelnego

W płockiej „Osiemnastce” od września
2007 roku działa jedna biblioteka, utwo−
rzona w wyniku połączenia działających
wcześniej dwóch mniejszych bibliotek
wraz z czytelnią. Posiada bogaty księgoz−
biór liczący około 15.000 woluminów,
zbiory audiowizualne i multimedialne.
Biblioteka jest dostępna dla uczniów
w trakcie lekcji, a także po zakończeniu
ich zajęć od poniedziałku do piątku od
godz. 8 do 15.

W czytelni uczniowie mają dostęp do
pięknie wydanych, kolorowych i cieka−
wych albumów, atlasów, encyklopedii
i słowników. Chętnie korzystają również
z czasopism takich jak: ”Victor Junior”,
”Świat wiedzy”, „Płomyczek” itp. Czytel−
nia organizuje konkursy wewnątrzszkolne
i międzyszkolne, jak również bierze udział
w konkursach, organizowanych przez róż−
ne instytucje w mieście. W celu promowa−
nia czytelnictwa wśród dzieci wystawiane
są inscenizacje okolicznościowe, dotyczą−
ce ulubionych autorów, bajek, wierszy... 

Uczniowie klas pierwszych są uroczy−
ście przyjmowani w poczet czytelników
biblioteki podczas tzw. ”pasowania na
czytelnika”. Prowadzi również kronikę,
w której rejestrowane są wszystkie waż−
niejsze wydarzenia z życia biblioteki.
Uczniowie mają wolny dostęp do regałów
z książkami i mogą liczyć na dobre rady
przy wyborze lektury dla siebie. W biblio−
tece panuje miła i serdeczna atmosfera,
każde dziecko może tu przyjść, aby w ci−
szy i spokoju odrobić lekcje, rozszerzyć
wiadomości na temat swojego hobby, czy
po prostu poczytać książkę.

Od stycznia 2008 roku w bibliotece
Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku dzia−
ła Internetowe Centrum Informacji Muliti−

medialnej. To projekt Ministerstwa Edu−
kacji Narodowej współfinansowany z Eu−
ropejskiego Funduszu Społecznego pod
nazwą ”Internetowe Centra Informacji
Multimedialnej w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych”. 

Dzięki inicjatywie dyrektora szkoły
– Jarosława Kalaszczyńskiego, zadeklaro−
waliśmy przystąpienie do tego projektu,
spełniliśmy wymagania dotyczące m.in.
przygotowania szkoły od strony technicz−
nej i zorganizowaliśmy stanowiska kom−
puterowe. Otrzymaliśmy cztery kompute−
ry i jedno wielofunkcyjne urządzenie sie−
ciowe (skaner, drukarka i kopiarka). Na
komputerach zainstalowano, oprócz sy−
stemów operacyjnych pakiet Microsoft
Office 2007, program zabezpieczający
przed wyświetlaniem stron internetowych
zawierających treści niepożądane (Opie−
kun Ucznia) oraz edukacyjne oprogramo−
wanie: multimedialne encyklopedie,
słowniki i atlasy PWN. 

Internetowe Centrum Informacji Mul−
timedialnej służy przede wszystkim do
celów edukacyjnych. Użytkownicy mo−
gą poszukiwać w Internecie lub w ency−
klopediach multimedialnych informacji
potrzebnych do wykorzystania na lek−
cjach i poza nimi. Mogą też tworzyć
własne dokumenty i prezentacje oraz
korzystać z dostępnych w bibliotece
programów edukacyjnych. Szczegóło−
we zasady korzystania z Centrum przed−
stawia dostępny w czytelni regulamin,
z którym każdy użytkownik musi się za−
poznać. Dzięki powstaniu ICIM ucznio−
wie i inni użytkownicy mają w czytelni
zapewnione doskonałe warunki do nau−
ki, pracy samokształceniowej i rozwoju
zainteresowań. I.J.

Nowoczesna biblioteka

„Człowiek jest wielki 
Nie przez to co ma
Nie przez to kim jest
Lecz przez to 
Czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

Tradycyjnie, po zakończeniu semestru
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Je−
ziorowskich, Samorząd Uczniowski i peda−
gog szkolny zorganizowali apel sukcesu.

W tegorocznym apelu wzięli udział zapro−
szeni goście – pensjonariusze Domu Pomo−
cy Społecznej „Przyjaznych serc”, dla któ−
rych nasi uczniowie przygotowali niespo−
dzianki – maskotki.

W radosny nastrój wprowadziła wszyst−
kich zebranych bajka pt. „Bal u królowej
śniegu” w wykonaniu uczniów, uczęszcza−
jących do świetlicy szkolnej. Następnie
prowadzące: A. Zadrożna i M. Pyza popro−
siły wychowawców klas I−III o prezentację

APEL SUKCESU

osiągnięć swoich wychowanków. Kolej−
nym punktem było wręczenie nagród za
udział w konkursach: czytelniczych, „Nie
palę, nie piję, nie biorę”, „Najładniejsza
choinka przed ratuszem”, „W krainie fanta−
zji rozbudzić marzenia”, „Przybysz z pla−
nety Weee”, „Bezpieczna szkoła, bezpiecz−
ne osiedle”, „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, „Czy wiesz co kupujesz?”, „Mój
las” i inne.

W dalszej części programu odczytano
listy z podziękowaniem za akcje charyta−
tywne, w których wzięła udział społecz−
ność szkolna: „Góra Grosza” (zebrano
ok. 1000 zł), „Zostań św. Mikołajem”
(uczniowie przekazali maskotki na od−
dział dziecięcy szpitala przy ul. Ko−

ściuszki), „Pamiętaj o mnie” (zbiórka
karmy dla zwierząt w schronisku oraz
produktów zbożowych dla Caritas). Kul−
minacyjnym punktem było wręczenie
odznak wzorowego ucznia (34 osoby)
oraz odznak „wzorowo zachowuję się”
(28 osób) dzieciom z klas młodszych
oraz stypendiów za najwyższą średnią
i osiągnięcia sportowe dla uczniów klas
starszych. Aplauz wzbudziła prezentacja
uczniów z kl.  IV−VI ze średnią powyżej
5,0, spośród których wybrano „SUPER
UCZNIA” – została nim Karolina Ku−
czorra z kl. IVa ze średnią 5,4. W przer−
wach uczniowie śpiewali i tańczyli.

Apel zakończyła scenka „Pozwól sobie
pomóc – nie jesteś sam”. M.P.
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No to trafił mi się interes życia! – po−
myślał zapewne płocczanin, któremu na
ulicy jakiś mężczyzna zaproponował
kupno złotych monet po okazyjnej ce−
nie. Kiedy z pobliskiego kantoru wy−
szedł uszczęśliwiony inny klient ”złoto−
dajnego” sprzedawcy i pochwalił się, że
sprzedał monety ze znacznym przebi−
ciem, nowy klient bez wahania dobił tar−
gu i... został z bezwartościowym krusz−
cem w kieszeni.

Ta historia wydarzyła się pod koniec
stycznia u zbiegu ul. 1 Maja i 3 Maja.
Sprzedawca, mówiący z rosyjskim akcen−
tem, oferował kupno złotych monet „one
penny”, wybitych w 1967 roku. Chciał po
500 złotych za sztukę. Mężczyzna, który
wyszedł z kantoru podawał się za lekarza
i w zaufaniu zdradził, że w kantorze
sprzedał właśnie nabyte przed chwilą mo−
nety po 900 zł za sztukę. Pokazał nawet
rachunek z kantoru.

Podwójne kuszenie sprawiło, że płoc−
czanin uznał, że takiej okazji nie wolno mu
zmarnować. Poszedł do banku, podjął pie−
niądze i z tyłu pobliskiego baru wymienił
je na sześć monet ze złota. Już miał iść z ni−
mi do kantoru, który obiecał wskazać „le−
karz”, ale okazało się, że i on i sprzedawca
gdzieś zniknęli. Mężczyzna dopiero teraz
przyjrzał się uważniej „skarbowi” i uznał,
że ze złotym kruszcem nie ma on nic

wspólnego! Nawet nie próbował zweryfi−
kować swoich podejrzeń u fachowców, od
razu skierował się do komendy policji.

– Cóż, padł ofiarą klasycznych oszustów
– rozkłada ręce naczelnik sekcji dochodze−
niowo−śledczej nadkomisarz Stanisław
Spychała. – Postępowanie jest w toku, ba−
damy wszelkie ślady, przesłuchujemy
świadków, sprawdzamy, czy ktoś z podob−
nymi monetami nie zgłosił się do jakiegoś
banku. Niewykluczone, że ten pan to nie je−
dyna ofiara „złotego interesu”.

Naczelnik Spychała mówi, że poprzed−
nio bardzo podobna historia wydarzyła się
jesienią 2006 r. Oszuści zawsze wykorzy−
stują ludzką naiwność, bezmyślność,
a zwłaszcza pazerność; chęć łatwego
i szybkiego zysku.

– Oszuści zwykle czatują na naiwnych
w okolicy banków, często podchodzą do
osób, które właśnie podjęły gotówkę –
uczula nadkomisarz Spychała. – Najlepiej
w ogóle nie wdawać się w pogawędki z ofe−
rentami „doskonałego interesu”, albo sta−
rać się transakcję przeciągać. Można na
przykład powiedzieć, że pójdzie się po pie−
niądze do domu i szybko wezwać policję.
Zareagujemy natychmiast.

Sprzedawca „złotych” monet i „lekarz”
są w wieku 35−40 lat, jeden ma ponad 180
cm wzrostu i średnią budowę ciała, drugi –
170 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. (a)

Nie wszystko złoto, co się świeci

Niespotykaną głupotą – bo inaczej tego
nazwać nie można – wykazał się jeden
z płockich kierowców. 1 lutego dyżurny
Straży Miejskiej odebrał telefon z prośbą
o szybką interwencję. Dzwoniono ze
szpitala wojewódzkiego, gdyż nieznany
kierowca zatarasował swoim pojazdem
bramę wjazdową na lądowisko dla heli−
kopterów. – Pod bramą czekała już ka−
retka, która miała odebrać chorego
– opowiada Jolanta Głowacka, rzecznik
prasowy SM. – Ambulans musiał wje−
chać na teren, ponieważ pacjent nie mógł

być transportowany na noszach przez ca−
łe lądowisko.

Dyżurny priorytetowo potraktował
zgłoszenie i natychmiast na miejsce wy−
słał lawetę oraz patrol. – Na szczęście
udało usunąć się samochód zanim wylą−
dował helikopter z chorym – mówi Gło−
wacka. – Tłumaczenie właściciela poja−
zdu, który zgłosił się do nas po pojazd by−
ło takie, że nie było nigdzie wolnego miej−
sca do zaparkowania. Jednak chyba
w tym przypadku kierowcy zabrakło wyo−
braźni. (m.d.)

Bez wyobraźni

Kontrole dają efekty
W ubiegłym roku strażnicy przeprowa−

dzili ponad 55 tys. kontroli, w wyniku któ−
rych ujawnili 10.366 wykroczeń. To aż 116
proc. więcej niż w 2006 roku. 

Dominowały wykroczenia drogowe
– 7488. Było ich o prawie 5 tys. więcej niż
rok wcześniej. Przyczyną wzrostu były
wzmożone działania strażników w stosunku
do kierowców, którzy naruszali przepisy dro−
gowe, szczególnie w rejonie Starego Miasta
i Nowego Rynku. Na taką liczbę wykroczeń
wpłynęły też niedozwolone zachowania kie−
rowców na osiedlach (Podolszyce i Skarpa).
O interwencje strażników prosiły spółdziel−
nie oraz sami mieszkańcy. Od września do
grudnia funkcjonariusze SM dzięki fotorada−
rowi sprawdzali prędkość aut poruszających
się głównie ulicami: Wyszogrodzką, Korcza−
ka, Kutnowską, Popłacińską, Bielską, Sier−
pecką, Dobrzykowską i Dobrzyńską. 

Drugą pod względem nałożonych kar
kategorią były wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi publicznemu.
W 2007 roku strażnicy odnotowali ich
1164. Nie obyło się bez złapania spraw−
ców, którzy niszczyli urządzenia użytku
publicznego (593) lub pili alkohol
w niedozwolonych miejscach (414).
W niektórych przypadkach funkcjona−
riusze SM musieli zamiast pouczeń,
których było ponad 4,5 tys. zastosować
bardziej radykalne metody, czyli man−
daty. W ubiegłym roku wystawiono ich
ponad 3,5 tys. na łączną kwotę 377 tys.
600 zł. Do Sądu Rejonowego skierowa−
no 226 wniosków o ukaranie, czyli
o dwa mniej w 2006 roku. 

Spadek ujawnianych wykroczeń od−
notowano w kategoriach: bezpieczeń−
stwo osób i mienia (mniej o 12,4 proc.)
oraz przeciwko zdrowiu (spadek o 68
proc.). (m.d.)

Płocka Straż Miejska podsumowała swoją działalność w 2007 roku 

Dokończenie ze str. 1

Wytnij i zachowaj
Poniżej podajemy nazwiska, numery

telefonów i ulice podlegające poszcze−
gólnym dzielnicowym. W razie potrze−
by można się z nimi skontaktować tele−
fonicznie lub osobiście przy ul. Armii
Krajowej 62.

Komendant komisarz Marek Majew−
ski, pokój nr 24; tel. (024) 266 16 72

Sekretariat pokój nr 23, tel., faks
(024) 266 16 71

Dyżurni tel., faks (024) 266 16 70 
Kierownik rewiru dzielnicowych

asp. sztab. Tadeusz Dejnecki, pokój nr
22, tel. (024) 266 16 73 

Dzielnicowi
Rejon nr 1
mł. asp. Marek Imielski, pokój nr

21, tel. (024) 266 16 75
Ulice: Bielska (od torów kolejowych

do końca), Targowa, Jędrzejewo, Oto−
lińska (od torów kolejowych do końca),
Graniczna (do Wyszogrodzkiej), Końco−
wa, Dziewiarska, Gintera, Dobrowol−
skiego, Piłsudskiego (numery nieparzy−
ste od torów kolejowych do końca), Bo−
ryszewska, Urodzajna, Bliska.

Rejon nr 2
st. sierż. Witold Balcerzak, pokój nr

2; tel. (024) 266 16 79
Ulice: Żyzna, Armii Krajowej (od nr

60 do ul. Żyznej), Armii Krajowej (nr
nieparzyste od ul. Hubalczyków do ul.
Kutrzeby), Hubalczyków, Baczyńskie−
go, Grota Roweckiego, Gen. Kutrzeby,
Obrońców Helu, Ofiar Katynia, Ossow−
skiego, Sucharskiego.

Rejon nr 3
sierż. sztab. Paweł Chmielecki, po−

kój nr 1; tel. (024) 266 16 76
Ulice: Sikorskiego (do budynku

PERN), Armii Krajowej (numery niepa−
rzyste od 1. do ul. Kutrzeby), Armii Kra−
jowej (numery parzyste od 2. o ul. Żyz−
nej), Wańkowicza, Monte Casino, An−
dersa, Sosabowskiego, Dywizjonu 303,
Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Byt−
nara, Chruściela, Wyszogrodzka 161.

Rejon nr 4
mł. asp. Tomasz Karpiński, pokój nr

1, tel. (024) 266 16 77
Ulice: Szarych Szeregów, Walecz−

nych, Łączniczek, Sikorskiego (do bu−
dynku PERN włącznie), Kleeberga,
Zbożowa, Wyszogrodzka (numery nie−
parzyste od ul. Zbożowej do nr 159),
Armii Krajowej (numery nieparzyste
od ul. Hubalczyków do końca), Armii
Krajowej (numery parzyste od 62. do
końca).

Rejon nr 5 
mł. asp. Jaromir Mazur, pokój nr

21; tel. (024) 266 16 74
Ulice: Piłsudskiego (numery parzyste od

torów kolejowych do ul. Granicznej), Wy−
szogrodzka (od torów kolejowych do ron−
da), Graniczna (od Zakładu Energetyczne−
go do końca), Kalinowa, Wodna, Malino−
wa, Źródlana, Imielnicka, Filtrowa, Cha−
browa, Agrestowa, Studzienna, Górna,
Różana, Ośnicka, Dziedziniec, Grabówka
(do mostu), Widok, Dolna, Urocza, Miła,
Boczna, Poprzeczna, Wiślana, Wesoła,
Norbertańska (od torów kolejowych),
Rzeczna (od torów kolejowych).

Rejon nr 6
st. sierż. Zbigniew Ziemiński, pokój

nr 3; tel. (024) 266 16 80
Ulice: Wyszogrodzka (numery parzyste

od ronda do Imielnicy), Zubrzyckiego,
Czwartaków, Swojska, Synów Pułku, Pa−
łacowa, Kombatantów, Wilczyńskiego.

Rejon nr 7
mł. asp. Sylwester Wasążnik, pokój

nr 3; tel. (024) 266 16 81
Ulice: Jana Pawła II, Paderewskiego,

Gen. Grzmot−Skotnickiego, Św. Woj−
ciecha, Puchalskiego, Rogowskiego,
Czerwonych Kosynierów, Szczęsnego,
Wiśniewskiego, Mazura.

Rejon nr 8 (osiedla: Ośnica, Boro−
wiczki, Imielnica, Parcele)

st. sierż. Roman Asakowski, pokój
nr 2; tel. (024) 266 16 78 

Ulice: Grabówka (od mostu do Boro−
wiczek), Gmury, Gościniec, Małopol−
ska, Mazowiecka, Zgodna, Białowie−
ska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska,
Mazurska, Wójtowa, Korczaka, Za−
rzeczna, Żuławska, Lubuska, Podlaska,
Flisacka, Skierkowskiego, Warmińska,
Pomorska, Śląska, Kujawska, Kaszub−
ska, Powiśle, Rybna, Roztocze, Podwa−
le, Pocztowa, Odległa, Urbanowo, Ra−
czkowizna, pl. Witosa, Harcerska,
Srebrna, Złota, Piaski, Młyńska, Żelaz−
na, Wiejska, Mokra, Nowa, Zapłotek,
Miedziana, Piesza, Borowicka, Zakole,
Basenowa, Wiązowa, Cedrowa, Lipo−
wa, Grabowa, Cisowa, Jesionowa, Bo−
taniczna, Wierzbowa, Sarnia, Wilcza,
Liściasta, Parcele, Podgórze, Lisia, Ja−
strzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia,
Żywiczna, Motylowa, Zajęcza, Jaskół−
cza, Św. Huberta, Wyszogrodzka (od
rzeki Rosicy do końca), Wiosenna, Ma−
jowa, Pogodna, Kasztanowa, Leszczy−
nowa, Kątowa, Prosta, Lokalna, More−
lowa, Skrajna, Czereśniowa, Widna, Ja−
błoni, Wiśniowa, Orzechowa, Łamana,
Śliwowa, Darniowa, Brzoskwiniowa,
Porzeczkowa, Sielska, Chmielna, Po−
ziomkowa.

Siedziba marzeń
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Uczestniczyli w nim zarówno ucznio−
wie Technikum nr 4 jak i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 4. Pierwsi działa−
nia podporządkowali hasłu „Żyj zdrowo
i aktywnie”, drugim przyświecała dewi−
za „Nie trać czasu – wykorzystaj swoją
szansę”.

Realizacja projektu rozpoczęła się
w marcu ubiegłego roku i uczestniczyła
w nim praktycznie cała szkoła. Nad ca−
łością czuwali pomysłodawcy i koordy−
natorzy: Marta Leśniewska−Garlicka
(ZSZ nr 4) i Stanisław Domachowski
(Technikum nr 4). Każdy fragment pro−

Nowe książki i rzutniki, poznawanie na nowo Płocka, wycieczki do
najpiękniejszych zakątków Polski to tylko niektóre punkty zrealizo−
wanego w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości projektu pt.

Szkoła równych szans

Efekty projektu „Smacznie i pięknie podane”. Dekoracje z warzyw i owoców (w całości
jadalne) przygotowane przez uczennice płockiej szkoły zdobyły uznanie jurorów na Mi−
strzostwach Polski Juniorów Akademii Carvingu Börner w Krakowie; Marta Bieńkowska
zajęła III miejsce, a Justyna Szostek IV.

jektu np. przygotowanie
balowych kreacji, poz−
nawanie sztuki carvingu,
doskonalenie kulinar−
nych umiejętności, zie−
lona szkoła, aktywne
uczestnictwo w kulturze,
ślady historii regionu,
strzelanie w bazie mary−
narki wojennej w Ustce,
nauka dobrych manier
przy stole w Domu Polo−
nii w Pułtusku, wizyta
na Giełdzie Papierów
Wartościowych w War−
szawie i targach fryzjer−
skich w Poznaniu, an−
gielski w gastronomii,
miał swojego opiekuna –
nauczyciela. Dlatego tak
wiele można było zrobić
w tak krótkim stosunko−
wo czasie, bo pieniądze
na realizację tych ambit−
nych planów trafiły do
szkoły dopiero w lipcu.

Nic dziwnego, że na
uroczystym podsumo−
waniu projektu, które miało miejsce
w szkole przy ul. Padlewskiego 1 lute−
go, wszyscy byli z siebie dumni, a lista
osób, którym należały się słowa podzię−
kowania była bardzo długa. Dzięki pro−
jektowi „Szkoła równych szans”, finan−
sowanemu ze środków Unii Europej−
skiej i budżetu państwa, minione pół ro−
ku zapisze się w historii Zespołu Szkół

Usług i Przedsiębiorczości jako najcie−
kawsze i najbardziej owocne. (j)

* carving – pochodząca z Chin sztu−
ka dekorowania potraw i stołów fanta−
zyjnie rzeźbionymi owocami i warzy−
wami. W Tajlandii carving włączony
jest do programu zajęć szkolnych jako
dziedzictwo narodowe.

„Warsztaty stylizacji stroju” obejmowały przygotowanie
projektu, wykonanie i prezentację strojów z zastosowaniem
technik, wykraczających poza program nauczania

Zaproponowany przez nauczycieli z
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno−Wy−
chowawczym Nr 2 sportowo−rekreacyjny
projekt dla młodzieży niepełnosprawnej in−
telektualnie spodobał się na tyle, iż w ostat−
niej edycji europejskiego programu „Szko−
ła Równych Szans", placówka otrzymała
57 tysięcy złotych na jego realizację. Pro−
jekt trwał od lipca 2007 roku do 31 stycz−
nia roku 2008. To, co zaplanowali udało się
zrealizować w stu procentach; w lipcu,
wrześniu i październiku odbyły się trzy raj−
dy rowerowe − dwa po Pojezierzu Gosty−
nińskim, jeden nad jezioro w Białobrze−
gach. Łącznie pokonali 128 km, podziwia−
jąc piękno ziemi mazowieckiej. 

Podczas rajdów urządzali wspólne pikni−
ki, gry i zabawy ruchowe. Mimo nie za−
wsze sprzyjającej pogody humory dopisy−
wały nawet największym maruderom.
Efektem wspólnych wypadów rowerowych
jest pomysł, aby w przyszłym roku szkol−
nym zorganizować wycieczki rowerowe do
Gąbina, Słubic, Sannik i Oporowa. 

Kolejnym punktem projektu był wyjazd
na 10 − dniowy obóz sportowo−rekreacyjny
do Ustki (23 lipca – 8 sierpnia).Większość
naszej młodzieży nie wyjeżdża raczej poza
granice Płocka, niektórzy nigdy nie widzie−
li morza. Dlatego reakcje na widok Bałtyku
były bardzo zabawne – wspomina Krzysz−
tof Podraska. – Codziennie rano biegaliśmy
po lesie lub po plaży 4 km. Zajęcia sporto−
we z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i
lekkiej atletyki odbywały się 2 razy dziennie
na pobliskim boisku bądź plaży. Dodatkowe
atrakcje stanowiły wieczorne spacery po

promenadzie, wyjścia do kina, godzinny
rejs statkiem, wycieczka do skansenu wsi
kaszubskiej w Klukach, latarni morskiej w
Czołpinie i 30 − kilometrowy rajd rowerowy
„Szlakiem zwiniętych torów”, zakończony
ogniskiem z kiełbaskami i grochówką.

W przedostatnim dniu obozu zorganizo−
wany został mecz piłki plażowej wychowaw−
cy kontra uczniowie. Wygrali uczniowie! 

Na początku roku szkolnego (7 − 8 wrze−
śnia), wzięli udział w biwaku na terenie
Stanicy Harcerskiej Hufca Płock w So−
czewce na który pojechali rowerami. Wie−
czorem było ognisko, pieczenie kiełbasek,
gitara, śpiew, a nazajutrz grzybobranie.

Wiele działo się również w szkole. Przez
kilka miesięcy trwania projektu młodzież

doskonaliła swoje umiejętności sportowe
na zajęciach z piłki nożnej, siatkówki, ko−
szykówki i pływania. Zorganizowali cykl
spotkań ze znanymi sportowcami. Gośćmi
szkoły byli: Marek Witkowski (były pił−
karz ręczny Wisły Płock), Sławomir Pesz−
ko (piłkarz nożny Wisły Płock), Grzegorz
Stellak (wioślarz, brązowy medalista
Igrzysk Olimpijskich w Moskwie). Zakoń−
czeniem projektu „Szkoła Równych Szans”
był dwudniowy Ogólnopolski Halowy Tur−
niej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych roze−
grany w Borowiczkach. Wzięło w nim
udział 9 zespołów: z Mrozów, Miszewa
Murowanego, Kutna, Płońska, Leszna, Ra−
domia, Słupska i dwa zespoły z Płocka
(SOSW Nr 1 i ZSZ Nr 6). Mecze rozgry−

wane były w grupach systemem każdy z
każdym, następnie dwa najlepsze zespoły z
każdej grupy grały w półfinałach. Zwycięz−
cą turnieju została drużyna SOSW LESZ−
NO, organizatorzy uplasowali się na trze−
cim miejscu. Każda drużyna otrzymała pu−
char, dyplom i piłkę Selekt. Zawodnik
gospodarzy Łukasz Malik uhonorowany
został tytułem najlepszego strzelca (9 goli),
a Hubert Kraska (również zawodnik ZSZ
Nr 6) zdobył tytuł najlepszego bramkarza.

Dzięki projektowi „Szkoła Równych
Szans” młodzież zżyła się ze sobą, zaprzy−
jaźniła, zwiedziła piękne zakątki Polski,
poznała wielu ciekawych ludzi, doskonali−
ła swoje umiejętności sportowe i przekona−
ła się, że sport to nie tylko zabawa, ale rów−
nież sposób na życie.

Twórcami projektu pod nazwą „Wycho−
wanie przez sport i rekreację” byli nauczy−
ciele SOSW Nr 2 w Płocku: Magdalena
Łuczak, Krzysztof Podraska, Maciej Jan−
kowski, Grzegorz Rejner. KP

Wychowanie przez sport 
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Wygrał kalendarz Petrotelu i To−
warzystwa Naukowego Płockiego
z reprodukcjami atlasu Henryka
Hondiusa ze zbiorów TNP (w
2006 r. ten tandem zdobył III miej−
sce za kalendarz „Płockie Skarby
Kultury Europejskiej” – wówczas
autorem była również J. Piasecka).
Drugie miejsce zdobył wspólny pro−
jekt Muzeum Mazowieckiego i Ag−
pressu z reprodukcjami obrazów,
przedstawiającymi stary Płock,
a trzecie – duży, typograficzny,
dwukolorowy i jednoplanszowy
projekt Piaseckiej wykonany dla
własnej firmy. Tu brawa należą się
także za nie sztampowe podejście
do materii, czyli użycie – zamiast
standardowej kredy z lakierem
– szorstkiego, fakturowanego papie−
ru. Wszystkie były drukowane
w Agpressie, który nie po raz pier−
wszy okazał się kalendarzowym gi−
gantem; na 29 kalendarzy obecnych
na wystawie z maszyn tej drukarni
zeszło 13, projekty do sześciu zrobi−
ła Joanna Piasecka, a do kolejnych 5
jej koledzy, m.in. Marcin Chojnac−

ki, który w ubiegłym roku zebrał
pochwały za 13−planszowy kalen−
darz płockiego zoo. 

Artysta czy rzemieślnik?

Potrójne zwycięstwo Piaseckiej,
od lat związanej zawodowo z dru−
karnią Agpress, nie dziwi. Zapewne
wielu pamięta zaprojektowany przez
nią wspaniały 13−planszowy kalen−
darz z secesyjnym malarstwem z ko−
lekcji Muzeum Mazowieckiego, któ−
ry podczas 8. edycji przeglądu
w 2006 zdobył I miejsce. Urzekał
już pierwszą stroną, gdzie reproduk−
cja projektu witraża Witolda Rzego−
cińskiego z 1909 roku umieszczona
została na czarnym, matowym tle
z delikatnym lakierowym uszlachet−
nieniem, inspirowanym wzornic−
twem Gustava Klimta. Bo to co cha−
rakterystyczne, rozpoznawalne w jej
pracach, to dbałość o detal, który
dopełnia formę. Joanna Piasecka jest
bowiem nie tylko grafikiem, ale
przede wszystkim artystą o niepoha−
mowanej wyobraźni i ogromnym ta−
lencie. I to w tak – wydawałoby się

– „oklepanym” temacie jak produk−
cja kalendarza, ma kluczowe zna−
czenie. Samej drukarni należy się
zaś pochwała, że chce i potrafi z te−
go talentu korzystać. 

Moim faworytem był 13−planszowy
dwukolorowy kalendarz Agpressu
wykonany z pociętych, układanych na
przemian trójkątów prostokątnych
(brawa za pomysł). Podobał mi się
również „słodki” kalendarz wykonany
dla firmy „Polski Cukier”. Tu każdy
miesiąc to sezonowy przysmak. Sty−
czeń reprezentują zasypane cukrem
pudrem „oponki”, luty – czerwone,
skrzące się lukrem serce, w marcu
rozsiadła się baba, a w czerwcu królu−
je deser z soczystymi truskawkami.
To też projekty Joanny Piaseckiej. 

Dobre pomysły

Uwagę przykuwał 7−planszowy
czarno−biały kalendarz Art Line z fo−
tografiami i komentarzami Tadeusza
Rolke, prezentujący modę i modelki
z lat 60−tych („Słodkie lata 60−te
w PRLu”).

Ciekawą propozycją było też dzieło
Ireneusza Wielgorza działającego na
zlecenie „Energii” (foto: agencja foto−
graficzna, druk: ADEDJK). Jego
„Uwolniona energia” to gra w skoja−
rzenia, bardzo umowne ale zabawne;
biedronka na listku – elektryczna lam−
pka, lampy uliczne – ogon orki, rybki
koralowe – grzejnik. Próbą podobnej
zabawy było „Deja vu” Budmatu (fot.
Budmat Reklama, druk: Agpress), ale
zgodnie z tytułem kalendarz sprawiał
wrażenie mało odkrywczego, „już wi−
dzianego” projektu. Ciekawą propo−
zycją było 13−planszowe dzieło Kata−
rzyny Płuciennik – Dzięcielskiej (fo−
to) i Marcina Chojnackiego (projekt)
wykonane dla Basell Orlen Polyole−
fins. Tu wygrały zdjęcia z Płocka wy−
konane z filtrem podczerwieni. Ten
prosty zabieg sprawił, że miasto wy−
gląda magicznie. 

Sympatyczną, choć może nie od−
krywczą, propozycją był jednoplan−
szowy kalendarz Polskiego Towa−
rzystwa Numizmatycznego (To−
masz Zieliński, Adam Łukawski,
Agpress). Podobnie było z trój−
dzielnymi propozycjami Orlen Me−
dica czy ZOO Płock. Oba są fun−
kcjonalne i estetyczne, i oba zostały
zaprojektowane przez Marcina
Chojnackiego. 

Największą porażką X edycji jest
kalendarz Solidarności Komunikacji
Miejskiej, wszystko w nim jest nie tak,
wszystko krzyczy „zdejmij mnie”.

Kalendarze można było oglądać
w Domu Darmstadt do 10 lutego. Te−
raz pozostaje nam trzymać kciuki,
bowiem projekty Joanny Piaseckiej
biorą udział w IV Międzynarodo−
wym Konkursie Kalendarzy i Kart
Świąteczno−Noworocznych VIDI−
CAL 2008, który odbywa się w Mu−
zeum Plakatu w warszawskim Wila−
nowie od 7 do 29 lutego. (rł)

Choć poziom tegorocznej, jubileuszowej edycji Przeglądu Kalendarzy był generalnie dość wysoki to Joanna Piasecka jest jego wiel−
ką zwyciężczynią. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce zdobyły jej projekty. 

Kalendarz jak dzieło sztuki
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20 lutego w Domu Darmstadt
odbędzie się pokaz slajdów w ramach
Klubu „Podróże” im. Tony’ego Halika
pt. „Wewnątrz spitsbergeńskich lo−
dowców”. O swojej wyprawie polarnej
opowiadać będzie Anna Haczek. 

W sierpniu i wrześniu 2007 roku odbyła
się XIII Czeska Glacjospeleologiczna Wy−
prawa Polarna na Spitsbergen. Uczestni−
czyła w niej narratorka – studentka V roku
geografii na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas prezentacji slajdów opowie
o wyprawie, która miała na celu dotarcie
do największych tajemnic lodowców –
ich wnętrza. Uczestnicy wyprawy eksplo−

rowali podlodowcowe drogi płynących
wód, topiącego się lodowca. W niezwy−
kłej lodowej krainie prowadzili badania
naukowe, mające służyć lepszemu pozna−
niu otaczającego nas świata.

Ponadto słuchacze dowiedzą się, jak
wygląda życie na wyprawie polarnej,
dlaczego nawet do toalety należy iść
z załadowaną bronią i jakie myśli kłębią
się w głowie podczas obserwacji zorzy
polarnej. Dlaczego pewnych ludzi po−
ciąga ten zimny i niegościnny, ale jakże
piękny skrawek globu...?

Początek podróży o godz. 18, wstęp
wolny. (j)

W Klubie „Podróże” Tony’ego Halika

Lody Spitsbergenu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki za−
prasza do Domu Darmstadt 28 lutego
na spektakl Teatru Wiczy pt. ”Złama−
ne Paznokcie. Rzecz o Marlenie Die−
trich”.

Scenariusz i reżyseria – Romuald Wicza
– Pokojski. Występuje – Anna Skubik,
opracowanie muzyczne – Igor Nowicki.

Premiera tego spektaklu miała miej−
sce w Teatrze Wiczy w Toruniu
w 2004 roku.

Marlena Dietrich, stara i nieszczęśli−
wa, ostatnie 13 lat życia spędziła
w swoim domu w Paryżu. Z dala od
fleszy, adoratorów i rodziny zmarła
w samotności. Spektakl jest intymnym
portretem gwiazdy, która zapoczątko−
wała nowy wizerunek kobiety. Kobie−
ty pięknej, niezależnej, lubiącej ko−
chać, będącej upragnionym przedmio−
tem obu płci, zdystansowanej, namięt−
nej, zjawiskowej. To obraz poświęceń
dla miłości i piękna, ceny, jaką płaci
się za pakt ze sławą. 

Spektakl jest monodramem z lalką
w wykonaniu Anny Skubik, aktorki na
co dzień grywającej w Atenach, w Gre−
cji. Autorem i reżyserem spektaklu jest
Romuald Wicza−Pokojski, dyrektor, re−
żyser i dramaturg Teatru Wiczy. Auto−
rem opracowania muzycznego jest Igor
Nowicki – pianista, grywający w wielu
formacjach muzycznych.

Początek spektaklu o godz. 18, wstęp
wolny. (j)

Teatr Wiczy i Marlena

27 lutego w Domu Darmstadt o godz.
17 Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki or−
ganizuje (w ramach cyklu „Kino doku−
mentu niemieckiego”) pokaz filmów pt.
„Mur berliński” i „Dekada jedności”. 

W ramach obchodów 20–lecia
współpracy miast partnerskich Płocka
i Darmstadt w roku 2008 tymi filmami
rozpoczyna się cykl pokazów niemiec−
kich filmów dokumentalnych. Sprowa−
dzonych zostało ponad 40 filmów, wy−
produkowanych przez Telewizję Pol−
ską S.A. Filmy prezentowane będą
w języku polskim. Przedstawiają wza−
jemne polsko – niemieckie relacje na
tle społecznym, kulturowym, histo−
rycznym, geograficznym. Ukazują tak−
że współczesne spojrzenie Niemców
na ich obecną stolicę Berlin – bez dzie−
lącego muru. Ponadto obejrzymy wy−
wiady ze znanymi politykami m.in. H.
Kohlem, H.D. Genscherem (byłym mi−
nistrem spraw zagranicznych), Karlem
Dedeciusem (byłym dyrektorem Deut−
sches Polen – Institut w Darmstadt
i Honorowym Obywatelem Płocka).
Filmy pokazują także stosunek Pola−
ków do Niemców i odwrotnie w przy−
granicznych miejscowościach, po obu
stronach Odry. Filmy będzie można
oglądać bezpłatnie raz w miesiącu
o godz. 10 i 17 (przed południem po−
kaz dla zainteresowanych szkół, a po
południu dla wszystkich mieszkańców
Płocka i okolic). 

Zobaczymy m.in. filmy: Dekada jed−
ności, Mur berliński, Miasto w ogniu,
Między Odrą a Renem, U siebie, Cen−
trum niezgody, Po obu stronach Odry –
kryzys polsko−niemiecki, Po obu stro−

nach Odry: Młodzież w Polsce i w
Niemczech.

Film pt. „Niemcy – dekada jedności”
przedstawia bilans 10 lat jedności Nie−
miec; wypowiedzi niemieckich polity−
ków, którzy w 1990 roku przyczynili się
do zjednoczenia kraju, ocenę na ile
sprawdziły się polskie obawy i nadzieje
związane z powstaniem zjednoczonych
Niemiec.

Natomiast „Mur berliński” to pro−
gram z okazji 10. rocznicy upadku Mu−
ru Berlińskiego. O kulisach tamtych wy−
darzeń i ich konsekwencjach dyskuto−
wali: Krzysztof Skubiszewski – minister
spraw zagranicznych RP w roku 1989,
Hans Dietrich Genscher – minister
spraw zagranicznych RFN w 1989 roku
i Hans Modrow – premier NRD w 1989
roku. 

Wstęp na seanse wolny. (j)

Kino niemieckie

Mur berliński
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Tego znanego artystę kabaretowego
i satyryka gościć będziemy w DD przy
Starym Rynku 8 23 lutego. Recital Jana
Pietrzaka rozpocznie się o godz. 18. Bile−
ty w cenie 20 zł do nabycia w Domu Dar−
mstadt.

Urodził się 26 kwietnia 1937 roku
w Warszawie. Ojciec Wacław – działacz
KPP – zakatowany został przez gestapo
na Pawiaku. Matka Władysława była
w latach 1947−1952 posłanką na Sejm. 

Jan Pietrzak był słuchaczem Korpusu
Kadetów oraz Oficerskiej Szkoły Radio−
lokacyjnej w Jeleniej Górze. Po odejściu
z wojska pracował w Warszawskich Za−
kładach Telewizyjnych przy produkcji te−
lewizorów.

W 1960 roku związał się z Estradą
Poetycką klubu studenckiego Hybrydy.
Współtworzył Kabaret Hybrydy, w któ−
rym – w tym samym czasie – swoje karie−
ry artystyczne rozpoczynali m.in. Jonasz
Kofta, Adam Kreczmar, Stefan Fried−
mann, Maciej Damięcki, Wojciech Mły−
narski. W 1967 roku kabaret rozwiązano,
zarzucając zespołowi wrogość wobec so−
cjalizmu i deprawację socjalistycznej
młodzieży.

Autorski kabaret „Pod Egidą” rozpoczął
działalność 10 lutego 1968 roku, po kilku−
miesięcznych sporach z cenzurą i – z przer−
wami – istnieje do dziś. Krótko pracował
w telewizji jako kierownik widowisk estra−

dowych, potem przez kilka lat był sekreta−
rzem redakcji tygodnika „Szpilki”.

Celne dowcipy przeplatane liryczną
nostalgią – to właśnie Jan Pietrzak.
Człowiek instytucja. Twórca wielu pa−
triotycznych piosenek oraz posiadacz
wysublimowanego poczucia humoru. Je−
go największe przeboje to: Żeby Polska
była Polską, Pamiętajcie o ogrodach, Czy
te oczy mogą kłamać, Dziewczyna
z PRL−u, Gdzie ci mężczyźni (w wykona−
niu Danutu Rinn).

Silny głos i wyczucie reakcji widowni są
charakterystyczne i rozpoznawalne. Pie−
trzak to, jak sam o sobie mówi, ”wykopali−
sko archeologiczne”, ponieważ ciągle zaj−
muje się satyrą polityczną. Jednak w jego
wykonaniu ten temat nigdy się nie starzeje
i zawsze jest śmieszny. Krótko mówiąc:
rządy w Polsce się zmieniają, Pietrzak
– wręcz przeciwnie. (j)

Pietrzak w Domu Darmstadt
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Dokończenie ze str. 1

Pokazać możliwości

– Płock otrzymał naprawdę wielką
szansę, żeby być miejscem gdzie będą po−
kazywane nie tylko własne produkcje, ale
też propozycje z zewnątrz: od małych
form kabaretowych począwszy, aż po
wielkie wydarzenia operowe – mówił
z kolei przed otwarciem marszałek Adam
Struzik. – Płock był pozbawiony dotąd
wielofunkcyjnego ośrodka. Chcielibyśmy
żeby to był teatr otwarty, do którego będą
mogły przyjeżdżać nasze teatry. Mówiąc
„nasze” Marszałek miał na myśli: Pań−
stwowy Teatr Polski, Teatr Żydowski im.
Estery, Rachel i Idy Kamińskich, War−
szawską Operę Kameralną i Mazowiecki
Teatr Muzyczny „Operetka” w Warsza−
wie. Wszystkie te jednostki finansuje, po−
dobnie jak teatr płocki, Samorząd Woje−
wództwa Mazowieckiego. 

Stąd pomysł, aby otwarcie Teatru Dra−
matycznego, rozpocząć nie płockim spek−
taklem, a teatrem impresaryjnym (czyli
wspomnianym MTM „Operetka” z pro−
gramem „Polscy tenorzy pamięci Jana
Kiepury”). – Chcielibyśmy pokazać różne
możliwości tego budynku – zapewniał
dzień przed koncertem inauguracyjnym
marszałek Struzik. Ma on też pomysł na
ożywienie placówki przez organizację fe−
stiwalu teatralnego, np. z państw grupy
wyszehradzkiej. 

Na afiszu

Z kolei sam dyrektor Mokrowiecki ni−
kłą działalność promocyjną tuż przed

wielkim otwarciem, tłumaczył zaangażo−
waniem nad trwającymi jeszcze pracami
wykończeniowymi: – Proszę dać nam
czas, a na pewno się państwo nie zawiodą. 

Na razie wiadomo, że po „Operetce”
płocki zespół zaprosi nas 29 lutego na dru−
gą premierę, tym razem na scenie kameral−
nej. Będzie to „Hotel Palace” Rolanda To−
pora. W „Sali Pamięci” czyli w „Piekieł−
ku” (bo ta nazwa zapewne zostanie, choć
przeniesiono je do piwnic) będziemy mogli
się spotkać 15 i 23 lutego na pogaduchy
o teatrze i wokół teatru, czyli na wieczór pt.
„Plotki, plotki, anegdoty”. Wiadomo jesz−
cze, że 4 kwietnia zagości ponownie na
płockiej scenie Teatr Woskriesiennje ze
Lwowa. A jeśli chodzi o współpracę, to już
w marcu zacznie u nas pracę nad angielską
farsą „Dzikie żądze” Stefan Friedman. Mo−
krowiecki chce nawiązać również współ−
pracę reżyserską z Czesławem Sieńko,
Marcinem Grotą i Maciejem Kowalew−
skim. Uwagę przykuwa przede wszystkim
ten ostatni, znany jako aktor telewizyjny
(Franek Stachyra w serial „Sąsiedzi”,
TVP1), który jest przede wszystkim cieka−
wym twórcą młodego pokolenia, autorem
(reżyser, ale też scenarzysta) takich hitów
teatralnych ostatnich lat jak: „Miss Hiv”,
„Bomba” (wystawiana w Teatrze na Woli
z udziałem Hanny Zientary i Grażyny Zie−
lińskiej), a także współautorem kultowej
„Ballady o Zakaczawiu”. Co wystawi
w Płocku, jeszcze nie wiadomo.

Koncert inaugurujący działalność tea−
tru w nowej siedzibie odbył się 1 lutego,
2 i 3 płocki zespół wystawił premierową
„Operetkę” Witolda Gombrowicza.

Radosław Łabarzewski
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Jestem w kropce. Długo czekałem na
otwarcie teatru. Zwiedzając go kilka dni
przed premierą byłem pod ogromnym
wrażeniem, jakie sprawia jego wnętrze;
te wszystkie mosty elektryczne, zapad−
nie, komin, scena obrotowa, komputery.
Jednak długo w tym podziwie pozostać
nie mogłem, nie pozwolono mi. I choć
byłem w gronie osób, które entuzja−
stycznie przyjęły wybór „Operetki” W.

Gombrowicza na spektakl inaugurujący
działalność płockiej sceny w zmoderni−
zowanych budynku, po premierze ze
smutkiem muszę powiedzieć: „wszyst−
ko się hozlatuje...”. 

Za doprowadzenie tej ogromnej inwe−
stycji szczęśliwie do końca należy się
bez wątpienia dyrektorowi Mokrowiec−
kiemu wielki szacunek. Mogę nawet za−
krzyknąć: Sukces! Chapeaux bas! Nie
zmienia to jednak faktu, że tego co reży−
ser Mokrowiecki zrobił z tekstem Gom−
browicza wybaczyć mu nie mogę. Pew−
nie, że chciałbym zacząć tak: „Brawo!!!
W płockim teatrze powstało widowisko
zaskakujące, szalone i wspaniałe”. Ale
co zrobię kiedy „mdli, nudzi” może na−
wet coś więcej... Być może „jestem
ograniczony umysłowo ignorant, leń,
bęcwał, nudziarz i kretyn”, być może
nie dotarło do mnie przesłanie reżysera.
Być może moje nadzieje były zbyt roz−

buchane, ale − niestety − spektakl trąci
myszką, nie trzyma tempa, jest pełen
niekonsekwencji, nierówny i momenta−
mi najzwyczajniej nudny. Sprawia wra−
żenie, jakby reżyser uwierzył, że Gom−
browicz naprawdę chciał zrobić operet−
kę, a on sam chciałby zrobić z tego jesz−
cze bajecznie słodką komedyjkę dla
każdego. A przecież na początku swego
dramatu Gombrowicz stawia mocno i
wyraźnie pytanie − wskazówkę: „Jak tu
nadziać marionetkową pustotę operet−
kową istotnym dramatem?” Zastanawia
się jak „zamknąć w operetce pewną pa−
sję, pewien dramat, pewien patos, nie
naruszając jej świętej głupoty” i dodaje
„oto kłopot niemały”. Obawiam się, że
reżyser nie znalazł na nie odpowiedzi.
Obawiam się, że nawet jej nie szukał i
potknął się dokładnie w tych miejscach,
na które autor dramatu wskazywał jako
„kłopotliwe”. Już sama decyzja o ampu−
tacji tekstu, pozbawiającej go „arysto−
kratycznego” lub jak kto chce „pary−
skiego” r, jest symbolicznym rozminię−
ciem się z ideą tej sztuki. Bo w przery−
sowanym geście, w zabawie słowem,
przeżuwanym, a nie przeżywanym, tkwi
siła tej zabawnej satyry na arystokrację,
czy „elyty” w ogóle. Źle jeśli słodycz to
jarmarczna, kiczowata, a nie sernik wie−
deński. Lateksowe kostiumy psów − zło−
dziejaszków są jedynie namiastką tego,
czym mógłby być ten spektakl. Trochę
całość ratuje druga część spektaklu, i nie
chodzi mi tu wcale o ostatnią scenę. Bo
jeśli jest tu jakaś „nagość” to obnażają−
ca, nagość niezamierzona. Ta nagość
skrywana pod pięknymi szatami nowe−
go teatru to, jak mówi w scenie balowej
Księżna Himalaj, „Właśnie dupa, pod−
kheślam, właśnie dupa!”

I jeśli coś tu „krwawi śmiesznym
bólem” to nadzieja i wiara, jaką w tym
przedsięwzięciu pokładałem. Szkoda
aktorów, szkoda publiczności, szkoda
teatru.

W spektaklu bierze udział cały zespół
aktorski oraz statyści. Scenografię opra−
cował Krzysztof Małachowski, chore−
ografię – Przemysław Śliwa. Autorem
muzyki jest Tomasz Gwinciński, asy−
stentem reżysera – Szymon Cempura.
Premiera odbyła się 2 lutego br.

Radosław Łabarzewski

Nowe szaty teatru, tak jak nowe kostiumy aktorów, godne są
króla, a nawet cesarza. Niestety, nie można tego powiedzieć o
najnowszej premierze płockiego teatru. 

Nagość niezamierzona

W
A

L
D

E
M

A
R

 L
A

W
E

N
D

O
W

SK
I

W
A

L
D

E
M

A
R

 L
A

W
E

N
D

O
W

SK
I



13Sygnały Płockie

Jak wiadomo, płocka orkiestra, od dłuż−
szego czasu „symfoniczna”, przez ponad
dwadzieścia lat działała jako „kameralna”
– sięgając wszakże (z miernym na ogół
skutkiem), po przeznaczone na większe
składy dzieła Karłowicza czy Brahmsa.
Obecnie, mimo zmiany szyldu, od czasu
do czasu proponuje koncert w obsadzie
kameralnej – jak 8 lutego, kiedy to w sali
PSM wystąpiła jako zespół smyczkowy
pod batutą Marka Mosia, współtwórcy
i dyrektora Orkiestry Kameralnej miasta
Tychy AUKSO oraz założyciela, od lat ce−
nionego w świecie, Kwartetu Śląskiego.
Główną atrakcją wieczoru okazał się
wszakże, zgodnie z literą afisza, „impro−
wizujący fortepian”, za którym zasiadł Le−
szek Możdżer.

Jest on uważany za największe objawie−
nie rodzimego jazzu przełomu tysiącleci,
choć podobne określenie nie daje należyte−
go pojęcia o rozległości jego poczynań ar−
tystycznych. Zadebiutowawszy w avant−
jazzowej (umownie biorąc) Miłości, póź−
niej grywał z muzykami, reprezentującymi
różne orientacje i pokolenia w obrębie tej
muzyki, od Adama Makowicza przez Zbi−
gniewa Namysłowskiego czy Michała Ur−
baniaka po Pata Metheny’ego. Wydawał
autorskie płyty z „impresjami” chopinow−
skimi oraz penetrował zgoła odmienne re−
jony sztuki dźwięku, jako współpracownik
słynnych rockmanów (ex−gitarzysta Roxy
Music, Phil Manzanera) i kompozytor (za−
rejestrowana niedawno w studiu Radia
Gdańsk msza na chór mieszany, fortepian,
instrumenty perkusyjne i czelestę). Jeśli
zaś dodamy, że w ciągu kilkunastoletniej
kariery wziął udział w realizacji ponad 40
płyt, otrzymamy obraz prawdziwego gej−
zeru aktywności twórczej – dokładnie na
miarę dzisiejszych, naznaczonych postmo−
dernistyczną wielostylowością czasów. 

Wypełniające drugą część programu 6
miniatur na fortepian improwizujący
i smyczki (2002), pierwsze kompozytor−
skie dzieło Możdżera, nieuchronnie oka−
zało się dość typowym przykładem owej
wielostylowości. Generalnie dominowała
minimalistyczna repetycja prostych moty−
wów, czy wręcz pojedynczych akordów,
w rodzimym kontekście kojarzona z Gó−
reckim albo Krauzem. Pojawiały się też
jednak brzmienia zbliżone do klasteru,
będącego ongiś „firmowym” znakiem
Pendereckiego, a narracja muzyczna, bę−
dąca wypadkową napięć między swobod−
nie improwizowaną partią fortepianu
a grającą na ogół według partytury orkie−
strą, mogła sugerować analogie z aleato−
rycznymi dziełami Lutosławskiego. Jesz−

cze inne odniesienia pojawiały się w po−
mysłowych i, jak zwykle, niezawodnych
technicznie wejściach pianisty, niespo−
dziewanie łączącego swingujące rytmy
i bluesowe frazy z perlistymi pasażami
w manierze impresjonistycznej albo z ka−
kofonicznymi zgrzytami strun fortepiano−
wych, „preparowanych” ręcznie, w myśl
koncepcji Johna Cage’a. Znalazło się też
miejsce na ustępy o wyraźniejszej melodii
i niemal romantycznej nastrojowości,
tworzące naturalny pomost między dwo−
ma częściami muzycznego wieczoru.

Przed przerwą usłyszeliśmy bowiem
czteroczęściową Serenadę C−dur op. 48
na orkiestrę smyczkową Piotra Czajkow−
skiego, mistrza romantyzmu wybujałego,
jeśli nie wręcz egzaltowanego. W inter−
pretacji płockich smyczków – brzmiących
tu znacznie bardziej pewnie niż w post−
modernistycznie „niestabilnej” kompozy−
cji bohatera wieczoru – walory melodycz−
ne i wyrazowe Serenady zostały należycie
uwydatnione, a 6 miniatur zapewniło jej
kontekst tyleż niespodziewany, co intere−
sujący. Mógł się tu po trosze kojarzyć
Strawiński, który równo osiemdziesiąt lat
wstecz, w balecie Pocałunek wróżki,
przetransponował pieśni i utwory forte−
pianowe Czajkowskiego na język mu−
zyczny nowego stulecia.

Strawińskim Możdżer nie jest i najpraw−
dopodobniej nie będzie – co oczywiście nie
oznacza, że nie jest artystą wybitnie
i wszechstronnie utalentowanym. Koncert
z jego udziałem był najciekawszym, jak do−
tychczas, wydarzeniem obecnego sezonu
działalności płockiej orkiestry. Poprzedni
koncert porównywalnego kalibru, „Popo−
łudnie fauna” odbył się prawie kwartał te−
mu, a na następny, „Klasyczni wiedeńczy−
cy”, przyjdzie nam czekać do połowy mar−
ca, po drodze mając wieczory wypełnione
„Muzyką dla zakochanych”... A.D.

Postmodernistyczna
kameralistyka W nawiązaniu do listu p. Marka Ru−

ska zamieszczonego w nr 3/183 Sy−
gnałów Płockich, chcę zaznaczyć, że
cenię go za jego zaangażowanie
w działalność społeczną, szczególnie
sportową i rozumiem, że Rada Miesz−
kańców jest dla niego, w tym dziele,
dobrym narzędziem.

Rady Mieszkańców Osiedli są po−
trzebne i jednocześnie potrzebują po−
mocy. Są, czy też mogą być szkołą lo−
kalnego gospodarskiego działania na
rzecz dobra wspólnego – osiedla, by−
wają też, niestety, miejscem marnotra−
wienia społecznego czasu i pieniędzy.

Radą Mieszkańców zainteresowałem
się przy wyborach do niej w 2000 roku.
Namawiałem innych do kandydowania
i sam zostałem namówiony. Zostałem
wybrany i Rada z kolei wybrała mnie na
swego przewodniczącego. Frekwencja
wyborcza wyniosła ok. 10%.

Poprzednicy nie przekazali nam żad−
nej dokumentacji. Zaraz na początku,
nie czekając na wskazówki wprowa−
dziłem protokołowanie obrad. Za
główny cel przyjąłem zwiększenie za−
interesowania mieszkańców pracami
Rady. Za pieniądze otrzymane z Urzę−
du Miasta, zainstalowaliśmy, w ruchli−
wych miejscach Radziwia osiem tablic
informacyjnych. Takie drewniane seg−
menty płotków. Miały służyć informo−
waniu mieszkańców co robi Rada,
o imprezach, można było wywieszać
nekrologi. Tak jest do dzisiaj, tyle, że
tablic ubyło. 

Inną formą aktywizacji mieszkań−
ców było zachęcanie ich do przycho−
dzenia na posiedzenia Rady; termin
był stały, każdy ostatni poniedziałek
miesiąca, godzina 17 i stałe miejsce
obrad. Po kilku miesiącach, nieliczni
wprawdzie mieszkańcy, ale zaczęli się
pojawiać na naszych sesjach. Przy ko−
lejnych wyborach frekwencja wynio−
sła ok. 15%.

Wcześniej nie wiedziałem, że prze−
wodniczący RMO i zarządu mają pra−
wo do diety przy obecności na sesjach
Rady Miasta (ok. 200 zł). Tylko raz
z tego skorzystałem. Delegowałem in−
nych członków naszej Rady, aby zoba−
czyli, jak przebiegają sesje Rady Mia−
sta. Ode mnie otrzymywali „zalecenia”
dokładnego śledzenia spraw radziw−
skich. 

Z Urzędu Miasta, na naszą prośbę,
otrzymaliśmy aktualny plan zagospo−
darowania osiedla. Sami, społecznie,
zrobiliśmy jego kopię. Zorganizowa−
liśmy, dla członków RMO, w kolejne
niedziele piesze wycieczki celem gos−

podarskiego wglądu w osiedlowe spra−
wy. Okazało się, że niby znamy miej−
sce zamieszkania, ale nie do końca.

Zorganizowaliśmy szereg imprez
sportowych: turniej piłki siatkowej,
turniej szachowy, zawody wędkarskie.
Uważam, że osiedlowi radni powinni
nie tyle organizować te imprezy, ale je
inicjować i pomagać. Prowadziliśmy
aktywną politykę wydawania zgody na
sprzedaż alkoholu. Jeśli była to konku−
rencja dla naszych sklepikarzy, to od−
mawialiśmy. Nie byłem zwolennikiem
tak popularnych w RMO pikników za
pieniądze społeczne. Uważałem, że są
potrzebne, ale winny przynosić dochód
na inne cele. 

Zarząd Rady uważam za zbędny.
Niepotrzebnie angażuje społeczny
czas ludzi aktywnych. Po ośmiu mie−
siącach RMO odwołała mnie ze stano−
wiska przewodniczącego. Do końca
kadencji było już podobnie jak w in−
nych RMO.

Rady Mieszkańców mają sens jeśli
znajdują się w nich kompetentni, ucz−
ciwi społecznicy, gotowi działać na
rzecz swojej dzielnicy. Szczególnie
dzielnice, w których mieszkańcy się
znają, wręcz potrzebują takich gre−
miów (Radziwie, Góry, Ciechomice,
Borowiczki, Imielnica). Rady są przy−
datne w sytuacji, gdy wspólnota osie−
dlowa nie ma swojego radnego miej−
skiego. Mogą swoją aktywnością,
udziałem w sesjach Rady Miasta, zała−
twić różne osiedlowe sprawy.

Drugim warunkiem dobrej pracy
radnych osiedli jest aktywność miesz−
kańców. Wystarczy jedna osoba – gość
na spotkaniu, aby jej członkowie ina−
czej pracowali!

Co zrobić aby RMO nie były wyizo−
lowanymi ze społeczności lokalnej
grupkami, konsumującymi społeczne
pieniądze (ok. 13 tys. zł na jedną Ra−
dę)? Czy mają one sens przy frekwen−
cji wyborczej poniżej 5%? Może zróż−
nicować dotacje, uzależniając je od
frekwencji wyborczej? Na przykład je−
den tysiąc za jeden procent! Jak pobu−
dzić aktywność mieszkańców? Próbo−
wałem kiedyś publicznie sprowoko−
wać dyskusję na ten temat. Nikt mi nie
odpowiedział. 

Co zrobić by w radach osiedli byli
ludzie kompetentni i z osiągnięciami
życiowymi, czyli sprawdzeni i chcący
pracować społecznie? Co zrobić aby
frekwencja wyborcza przekroczyła 20
czy też 50%? Co próbowałem robić,
opisałem, w skrócie, wyżej.

Bogusław Osiecki

Śladem naszych publikacji

Mniej Rad?

Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza
w piątek 29 lutego o godz. 19 na koncert
poświęcony twórczości Ennio Morricone.
W programie m.in. muzyka z takich fil−
mów jak: „Dobry, Zły, Brzydki”, „Dawno
temu na dzikim zachodzie”, „Nietykalni”,
„Tajemnice Sahary”. Płockich muzyków
poprowadzi Jan Walczyński.

Dyrygent jest ab−
solwentem Akademii
Muzycznej we Wro−
cławiu, którą ukoń−
czył w 1976 roku. Dy−
ryguje przede wszyst−
kim programami, któ−

re sam opracowuje na orkiestrę. W pol−
skich filharmoniach prezentował koncer−
ty z muzyką filmową (z romansów, we−

sternów, filmów gangsterskich) oraz
z muzyką tzw. ”lżejszą” (z lat 30−tych
i 40−tych z udziałem A. Rosiewicza, mu−
zyka zespołu The Beatles z E. Bem i zes−
połem “Żuki”, przeboje E. Presleya).

Komponuje zarówno większe formy (ba−
let Królowa Śniegu wystawiony w Teatrze
Muzycznym we Wrocławiu, Koncert na
trąbkę Mariage), jak też piosenki i muzykę
teatralną (m. in. dla Teatru Animacji w Je−

leniej Górze). Dla Opery Szczecińskiej za−
aranżował muzykę F. Churchilla do spekta−
klu „Królewna Śnieżka i krasnoludki”
z udziałem N. Kukulskiej, J. Trzepieciń−
skiej, A. „Piaska” Piasecznego, D. Kordka.

Bilety po 18 i 23 złote do nabycia w ka−
sie POS przy ul. Bielskiej 9/11 oraz
w sklepie muzycznym Harfa przy ul. Ko−
legialnej 1. Rezerwacja internetowa
www.posorkiestra.pl Opr. (j)

Muzyka filmowa
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów PKN ORLEN uruchomił stronę
internetową, której zadaniem jest przybli−
żenie tematyki biopaliw. Dostępna jest ona
pod adresami: www.e−biopaliwa.pl oraz
www.e−bioester.pl. Poza ciekawostkami
dotyczącymi historii biopaliw w Polsce
i zaangażowania koncernu w ich produk−
cję, internauci znajdą praktyczne informa−
cje na temat rodzajów biopaliw oraz tech−
nologii towarzyszących ich wytwarzaniu. 

Odbiorcy detaliczni mogą zapoznać
się z listą producentów określonych
marek aut, które mogą pracować z wy−
korzystaniem biopaliw, a także mapę 60
stacji BLISKA oferujących wśród
swych produktów Bioester. Listy stacji
i danych teleadresowych będą na bieżą−
co uzupełniane, zgodnie z wdrażaniem
do sprzedaży kolejnych obiektów sieci
i infrastruktury magazynowej. 

Praktyczny BIOsłowniczek wyjaś−
nia zawiłe pojęcia, a w zakładkach

FAQ oraz FAQ BIOester zamieszczo−
no odpowiedzi na najczęściej poja−
wiające się pytania związane z biopa−
liwami w Polsce, na świecie czy też
dotyczącymi tego obszaru regulacja−
mi prawnymi. 

Ciekawostką portalu jest BIOkalku−
lator pozwalający wyliczyć stopień
ograniczenia emisji CO2 w wyniku zu−
życia 1 litra bioestru, czy ilość rzepaku
potrzebną do wyprodukowania jed−
nostki biopaliwa. Pomoże to zobrazo−
wać walory ekologiczne korzystania
z biopaliw, jak i pokazać znaczenie za−
stosowania tego typu paliwa dla roz−
woju rolnictwa. 

PKN ORLEN wprowadził do oferty
produktowej biopaliwa i paliwa trady−
cyjne z biokomponentami ze względu
na troskę o środowisko naturalne oraz
nowe uwarunkowania prawne, wyni−
kające z regulacji i wskazań Unii Eu−
ropejskiej. PKN ORLEN

W ramach wdrażania założeń Narodowego Celu Wskaźnikowego
w zakresie biopaliw PKN ORLEN uruchomił nową, informacyj−
ną stronę internetową dotyczącą tematyki biopaliw. 

Biopaliwowy portal ORLENU
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza

na XIV edycję Konkursu Poetyckiego
im. Janusza Korczaka. W konkursie
mogą wziąć udział tylko uczniowie
szkół podstawowych od kl. IV oraz
uczniowie gimnazjów. Uczestnicy nad−
syłają jeden zestaw wierszy (od 3 do 5)
w czterech kopiach, z których wszyst−
kie powinny być opatrzone godłem
(pseudonim lub symbol). Nazwisko
i imię, wiek, dokładny adres i telefon
autora należy dołączyć w osobnej, za−
klejonej kopercie z takim samym go−
dłem jak prace. Uczestnik konkursu

może zgłosić jeden zestaw wierszy,
które nie były dotychczas publikowa−
ne, ani nagradzane na innych konkur−
sach. Jedna szkoła może zgłosić do
konkursu 5 uczniów wyłonionych
w konkursie szkolnym.

Termin nadsyłania prac konkurso−
wych upływa 14 marca. Prace należy
nadsyłać na adres:

MDK im. Króla Maciusia Pier−
wszego, ul. Tumska 9, 09−400 Płock, 
tel. 364−77−10, 364−77−15; fax 364−
77−12, http://mdk−plock.pl, e−mail: 
dzialimprez@mdk−plock.pl (rł)

Korczakowski konkurs

Otwarcie rozbudowanego teatru po dwuletniej przerwie wzbudziło w mieście
sporo emocji. Członek teatralnego zespołu Witold Mierzyński napisał nawet na
tę okoliczność wiersz.

Otwarcie teatru

Jakiego, zapytał Jerzy Szaniawski?
Stalowy błysk, co zakrył czas na murach.
Kolegów duch, co zawisł nad nim, w chmurach.
Kolegów cień, co skrył czas dawnych lat.
Zamknięty w krąg Teatru dawny ślad.
W sercach nam pozostanie Teatru przodków czas.
Lamp zapalonych światła i premier dawnych blask.
W kątach dni zakurzonych odeszły czasu szept.
Rozpędzonych galopem pegazów tremy step.
Niedługo się otworzą stalowe Twoje drzwi,
zza których czasu nowiem blask gali premier lśni.
Może w nim odnajdziemy „mozaikę” barwnych lat,
którą, płot czas, odgrodził, ten dawnych wspomnień świat.

Witold Jan Mierzyński

z redakcyjnej poczty��

Masz w swoim mieszkaniu broń, a nie
dostarczyłeś policji badań niezbędnych do
przedłużenia pozwolenia? Jeśli tak, to mo−
żesz spodziewać niezapowiedzianej wizy−
ty policjantów, rewizji, a nawet może ci
grozić osiem lat więzienia. 

– Przepisy dotyczące posiadania broni
zmieniły się w marcu 2000 roku – mówi
kom. Karol Dmochowski z płockiego zes−
połu Wydziału Postępowań Administra−
cyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu. – W nowej ustawie
zawarte są informacje, na jakie rodzaje
broni trzeba mieć zezwolenie. Teraz każdy
kto ma broń do ochrony osobistej musi raz
na pięć lat przedstawić aktualne badania
lekarskie i psychologiczne.

Policja zaczęła dopominać się o za−
świadczenia lekarskie dopiero w 2005
roku. Jako pierwsi stosowne papiery mu−
sieli przedstawić właściciele broni palnej
bojowej – 512 osób. Większość z nich
dostarczyła niezbędne dokumenty. Zre−
zygnowało jedynie 78 osób. W 2006 ro−
ku rozpoczęła się weryfikacja osób, któ−
rym wcześniej wydano pozwolenia na
broń palną gazową. W okolicach Płocka,
Sierpca, Gostynina, Żyrardowa i Socha−
czewa było to blisko 3700 osób. Do
sprawdzenia zostało jeszcze 2 tys. wła−
ścicieli broni. 

Nie wszyscy chcą poddać się specjali−
stycznym badaniom; czasami wolą po
prostu broń oddać. Powodem jest przede
wszystkim cena (w Płocku i okolicach to
wydatek rzędu 350−450 zł), a posiadacza−
mi broni – szczególnie gazowej – są lu−
dzie starsi, którzy pozwolenie otrzymali
w latach 90. 

O konieczności wykonania badań infor−
muje Wydział Postępowań Administracyj−
nych. Od daty otrzymania pisma, właści−
ciel broni ma 30 dni na dostarczenie poli−

cji dokumentów. Jeśli tego nie zrobi, roz−
poczyna się procedura odebrania pozwole−
nia. Funkcjonariusze mają na to kolejnych
30 dni. Po tym czasie posiadacz broni do−
stanie informację, że pozwolenie zostało
cofnięte. Wtedy musi się pozbyć broni; pi−
stolet bojowy lub gazowy można odsprze−
dać osobie, która ma pozwolenie na jego
posiadanie lub wstawić do komisu w skle−
pie z bronią. Ostatecznością jest oddanie
go do policyjnego depozytu. Za pierwszy
rok przechowywania broni nie płaci się,
jednak później za każdy dzień trzeba ui−
ścić opłatę w wysokości 2,42 zł. 

– Z osobami, które same chcą zrezygno−
wać z broni, nie ma większego problemu
– mówi Karol Dmochowski. – Choć cza−
sami zdarza się, że do policyjnego depozy−
tu trafia pistolet lub rewolwer, na którym
widnieje inny numer seryjny niż na faktu−
rze, będącej dowodem jego zakupu. Część
posiadaczy pozwoleń zgubiła też broń
i nas o tym nie poinformowała. Grozi za to
nawet do roku więzienia. 

Większe problemy są z osobami, które
nie reagują na pisma z Wydziału Postępo−
wań Administracyjnych. – Każdy posia−
dacz pozwolenia na broń musi w ciągu 12
dni poinformować nas o zmianie miejsca
zamieszkania – wyjaśnia komisarz. 

Nowością dotyczącą pozwoleń na broń
jest weryfikacja posiadaczy pistoletów
sportowych. Taką broń mogą mieć jedynie
czynni zawodnicy klubów strzeleckich.
– Za taką osobę uważa się posiadacza li−
cencji wydanej przez Polski Związek Strze−
lecki oraz patentu strzeleckiego – mówi
Karol Dmochowski. – Musi również nale−
żeć do klubu strzeleckiego i brać czynny
udział w jego życiu oraz zawodach.

W Płocku zapadło już kilkadziesiąt wy−
roków skazujących za nielegalne posiada−
nie broni. Kary wyniosły od sześciu mie−
sięcy do roku pozbawienia wolności w za−
wieszeniu. (m.d.)

Broń pod kontrolą

Przychody rozlicza się na podstawie
zaświadczenia od pracodawcy, zatrudnia−
jącego emeryta/rencistę. Osoby opłacają−
ce składki same za siebie (np. prowadzą−
ce działalność gospodarczą) zobowiązane
są do przedstawienia oświadczenia o wy−
sokości przychodu osiągniętego w 2007
roku. Zaświadczenie należy dostarczyć
do oddziału ZUS, który wypłaca emery−
turę lub rentę. Powyższe dokumenty będą
stanowić podstawę do rozliczenia wypła−
canego przez ZUS świadczenia. Zgodnie
z przepisami ustawy o emeryturach i ren−
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz−
nych, osoby, których dodatkowy przy−
chód mieści się w przedziale pomiędzy
70 proc. a 130 proc. kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia (czyli po−
między 22.176,90 zł a 41.185,40 zł),
otrzymują swoje świadczenie w zmniej−
szonej wysokości.

Przychód w kwocie wyższej niż 130
proc. przeciętnego miesięcznego wynagro−
dzenia powoduje zawieszenie emerytury
lub renty, zaś przychód nie przekraczający
70 proc. nie wpływa na wysokość wypłaca−
nego świadczenia.

Na zmniejszenie lub zawieszenie wypła−
ty świadczenia wpływ ma każdy przychód
z tytułu wykonywania działalności podle−
gającej obowiązkowi ubezpieczenia spo−
łecznego, a więc m.in. z tytułu stosunku
pracy, pracy nakładczej, pracy na podsta−
wie umowy zlecenia, umowy agencyjnej
lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Dotyczy to również sytuacji, w których
przepisy przewidują wyłączenie z obowiąz−
ku ubezpieczenia lub też z uwagi na ustalo−
ne prawo do emerytury lub renty.

Bez względu na wysokość osiąganego
przychodu nie podlegają zawieszeniu ani
zmniejszeniu świadczenia osób mających
ustalone prawo do emerytury i ukończone
60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni, chyba
że kontynuują zatrudnienie podjęte przed
przejściem na emeryturę, a także osób, któ−
re pobierają z ZUS renty dla inwalidów wo−
jennych, inwalidów wojskowych, których
niezdolność do pracy pozostaje w związku
ze służbą wojskową, oraz rent rodzinnych
przysługujących po osobach uprawnionych
do tych świadczeń.

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

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do
końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez sie−
bie przychodach w 2007 roku.

Powiadom ZUS o przychodach
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Mówił też o tym podczas spotkania
w Książnicy Płockiej (4 lutego, trzy dni
po promocji w Ambasadzie Japonii
w Warszawie). Profesor Hyodo – w la−
tach 1993 – 1997 ambasador Japonii
w Polsce – przyjechał do Płocka wraz
z małżonką i przyjacielem – tłumaczem
Stanisławem Filipkiem, który był m.in.
organizatorem przyjazdu dzieci z Kobe
do Płocka (1996). – Chciałbym mówić
po polsku, ale zapomniałem wszystko –
przywitał gości po polsku były ambasa−
dor i kontynuował dalej po japońsku: 

– Odwiedziłem wiele krajów, ale je−
dynie w Polsce moją uwagę przycią−
gnęła niezwykła życzliwość, z jaką
mnie przyjmowano. Z początku myśla−
łem, że te względy kierowane są do
mnie jako ambasadora. Ale wkrótce
przekonałem się, że są one okazywane
wszystkim Japończykom. Zacząłem się
zastanawiać, skąd się bierze ta ogrom−
na sympatia. Nie miałem wątpliwości,
że przyczyna tkwi dużo głębiej. Stop−
niowo zacząłem otwierać drzwi do róż−
nych wydarzeń z przeszłości. Odkrywa−
łem wiele wątków, nieznanych ani Ja−
pończykom ani Polakom, które miały
niezwykły ładunek emocjalny i wtedy
zapragnąłem je opisać. 

I trzeba przyznać, że robi to z pasją,
wspartą szacunkiem i miłością do na−
szego narodu. Choć jego spostrzeżenia –
szczególnie dotyczące współczesnej
Polski – mogą być dla nas niewygodne. 

Książka „Mosty przyjaźni. Polska du−
sza i japońskie serce” to zbiór krótkich
felietonów (część z nich autor opubliko−
wał w miesięczniku Bungei Shunju), po−
dzielonych na trzy części. W pierwszej
przekopuje historię kontaktów polsko –
japońskich, począwszy od losów pol−
skich jeńców z carskich armii, przyjazdu
Romana Dmowskiego i Józefa Piłsud−
skiego do Japonii oraz pobytu jego brata
Bronisława na wyspie Sachalin, po ja−
pońską pomoc dla „syberyjskich dzieci”
i Powstanie Warszawskie. Przy czym nie
jest to historyczna rozprawka, ale wcią−
gająca opowieść o losach Polaków i Ja−
pończyków, które raz splątane będą łą−
czyć się dość często w zaskakujących
momentach historii współczesnej. Dużo
tu osobistych odniesień, ciekawych po−
bocznych wątków, takich jak ten z wnu−
czką Józefa Piłsudskiego – żoną Janusza

Onyszkiewicza, która po latach spotkała
się w Japonii z wnukiem Bronisława –
panem Kimurą – jedynym męskim poto−
kiem rodziny Piłsudskich.

Znajdziemy tu też fragmenty poświe−
cone Lechowi Wałęsie, Władysławowi
Bartoszewskiemu, Andrzejowi Wajdzie
(z którymi miał osobiste kontakty jako
ambasador), czy ks. Jerzemu Popiełusz−
ce. Hyodo próbuje łapać również tak
ulotne zjawiska jak „polska dusza” czy
„polski duch”. – Odniosłem wrażenie,
że w „polskiej duszy” znajduje się to, co
u nas, Japończyków zawsze było powo−
dem do dumy, a co obecnie zaczyna
stopniowo zanikać – pisze podziwiając
nasz patriotyzm, „przekorę”, „wybucho−
wą i namiętną krew”, ale też „bardzo
wrażliwe i podatne na zranienia serce”.

Z wnikliwością i zrozumieniem anali−
zuje także ostatnie lata naszej historii,
np. oburzenie prezydenta Lecha Wałęsy
związane z obchodami 50. rocznicy za−
kończenia II wojny światowej w Berli−
nie, a potem w Moskwie (m.in. sprawa
Oleksego). Potrafi też zabawnie pisać
o naszych kłopotach, np. związanych
z bezrobociem i „szarą strefą”. Zastana−
wia się nad stereotypami, dotyczącymi
chociażby stylu pracy Polaków. Pisze
też o polskiej kuchni, a w szczególności
o „żurku”, który jak się okazuje niewie−
le różni się od japońskiego „misoshiru”
(zupa ze sfermentowanej soi). 

Hyodo może wielkim pisarzem nie jest
(zresztą to jego pierwsza książka), ale na
pewno dobrym i wścibskim obserwato−
rem. To czyni tę książkę ciekawą. Cieka−
wą podwójnie, gdy uświadomimy sobie,
że o nas, Polakach, opowiada człowiek
wychowany w skrajnie odmiennej kultu−
rze. Zresztą przyjemnie czytać kogoś, kto
kończy swą książkę zdaniem: Tak bar−
dzo pragnę, aby „polska dusza” i „pol−
skie serce”, [...] przetrwały próbę czasu.
Modlę się o to w duchu.

Wydawcą „Mostów przyjaźni” jest
Książnica Płocka. Tam też można ją
dostać.

Podczas płockiej promocji książki
obecni byli też przedstawiciele Stowa−
rzyszenia Nihonjinkai i Fundacji im. Ta−
kashimy – które wsparły finansowo jej
wydanie. Na wszystkich, którzy przysz−
li na spotkanie czekała miła niespo−
dzianka – książka w prezencie. (rł)

– Jedną z cech Polaków, które robią na mnie największe wrażenie, jest ich ukry−
ta siła – pisze w swojej książce Nagao Hyodo – polonofil, wielki entuzjasta Pol−
ski i jej historii. 

Polska dusza, japońskie serce Na piątkowy wieczór, poświęcony
Czesławowi Niemenowi i jego muzyce,
zaprasza 22 lutego Płocka Orkiestra
Symfoniczna. Towarzyszyć jej będzie
chór kameralny PROFORMA pod ba−
tutą Marcina Wawruka i Kielecki Teatr
Tańca. Na fortepianie grać będzie Artur
Dutkiewicz (na zdjęciu).

Zespół PROFORMA powstał
w 2000 roku pod patronatem Olsztyń−
skiego Towarzystwa Śpiewaczego
i Muzeum Warmii i Mazur w Olszty−
nie, gdzie przygotowuje i najczęściej
prezentuje swój repertuar. Program
koncertów PROFORMA ściśle kores−
ponduje z zabytkowymi wnętrzami ol−
sztyńskiego zamku – siedziby Muze−
um, obejmując głównie dzieła Rene−
sansu i Baroku, a także współczesne
utwory chóralne inspirowane muzyką
dawną oraz stylizacje folkloru Warmii
i innych regionów. 

Wśród kilkudziesięciu nagród, zdo−
bytych przez zespół na licznych kon−
kursach chóralnych w kraju i za grani−
cą, jego członkowie najwyżej sobie ce−
nią „Złotą Lutnię” im. Jerzego Libana
Ogólnopolskiego Turnieju Chórów
LEGNICA CANTAT, o którą walczy−
li pomyślnie w latach 2001 i 2002. 

Stała współpraca z Programem II Pol−
skiego Radia zaowocowała występami
w Filharmonii Narodowej, na Zamku
Królewskim i w Studio Koncertowym
im. W. Lutosławskiego. W roku 2003
we wnętrzach olsztyńskiego Zamku
miała miejsce sesja nagraniowa, pod−
czas której zespół zarejestrował szereg
utworów ze swojego repertuaru dla Pro−
gramu II. Dzięki tym nagraniom zespół
znalazł się w elitarnym gronie finalistów
międzynarodowego konkursu radiowe−
go BBC „Let the Peoples Sing” i repre−
zentował polską radiofonię podczas
koncertu finałowego, zajmując III miej−
sce w swojej kategorii.

Najnowsze przedsięwzięcie zespołu
to prezentacja muzyki Czesława Nie−
mena w opracowaniach a cappella
Marcina Wawruka. Część z nich bę−
dziemy mogli usłyszeć w spektaklu
„Niemen”, wykonywanym wspólnie
z Kieleckim Teatrem Tańca i pianistą
jazzowym Arturem Dutkiewiczem.
Obecnie zespół PROFORMA wydaje
nakładem Polskiego Radia płytę CD
„Niemen a cappella”, na której zareje−
strowano wspomniane pieśni.

KIELECKI TEATR TAŃCA to je−
den z trzech instytucjonalnych teatrów
tańca w Polsce. Ideę założenia zawodo−
wego zespołu zainicjowali Elżbieta Szlu−
fik – Pańtak i Grzegorz Pańtak. Droga do

zawodowego zespołu prowadziła przez
stworzony przez Elżbietę Szlufik – Pań−
tak czołowy polski zespół show dance
“Impuls”, z którego tancerzami zrealizo−
wany został pierwszy spektakl teatralny.
Teatr zadebiutował spektaklem “Uczu−
cia”, którego premiera odbyła się
w grudniu 1995 r. na deskach Teatru im.
Stefana Jaracza w Olsztynie. 

Początkowo Kielecki Teatr Tańca
był zespołem prywatnym następnie od
1998 r. działał jako stowarzyszenie, by
od 11 marca 2004 r. stać się samorzą−
dową instytucją kultury finansowaną
z budżetu Kielc.

Wśród zrealizowanych przedstawień
są duże formy z udziałem orkiestry
symfonicznej oraz chóru, a także małe,
kameralne formy choreograficzne. Te−
atr jako pierwszy i jedyny w Polsce re−
alizuje przedstawienia w unikalnym
stylu modern jazz underground: “Drab
– Zeen”, “Prophetie” autor – Thierry
Verger “Rozdwojenie” – Elżbieta
i Grzegorz Pańtak.

Działalność Kieleckiego Teatru Tań−
ca rozpościera się na trzech płaszczyz−
nach: artystycznej – realizacja i wysta−
wianie spektakli; edukacyjnej – kształ−
cenie młodych tancerzy w ramach
dziecięcych i młodzieżowych zespo−
łów tanecznych oraz organizowanych
dwa razy w roku Międzynarodowych
Warsztatach Tańca Jazzowego.

Do najważniejszych osiągnięć arty−
stycznych należy zaliczyć: zdobycie na−
grody Marszałka Województwa Świę−
tokrzyskiego ”W Labiryntach Sztuki”
w kategorii Świętokrzyska Instytucja
Kultury Roku 2006; zdobycie pierwszej
nagrody za spektakl “Prophetie” na III
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów
Tańca Jazzowego w Pardubicach, Cze−
chy (2006r.); zdobycie przez Grzegorza
Pańtaka trzeciej nagrody na Konkursie
Choreograficznym w Duncan Centre
w Pradze, Czechy (2005r); udział soli−
stów KTT w półfinałach prestiżowego

Międzynarodowego Konkursu Baletu
i Tańca Współczesnego w Nagoii, Japo−
nia (2005r.). Łączeni wielką pasją twór−
czą i ciężką systematyczną pracą, Kie−
lecki Teatr Tańca od początku istnienia
współtworzyło ponad 120 tancerzy, da−
jąc początek scenicznej tradycji tanecz−
nej oraz kształtując środowisko zawo−
dowych tancerzy w Kielcach i w Polsce.

Opr.(j)

Koncerty

Niemen...Wspomnienie...
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Zmarły w 1875 roku Hans Christian An−
dersen znany jest obecnie bodaj tylko jako
autor niezapomnianych baśni, które przez ca−
łe życie uważał za margines swej „poważnej”
twórczości powieściopisarskiej. 115 lat póź−
niej, po odejściu Leonarda Bernsteina, a mo−
że nawet jeszcze za jego życia, historia zato−
czyła kolejne koło: słynny ten kapelmistrz,
wybitny interpretator większości kanonu
symfoniki klasycznej i współczesnej, miał też
w tym kierunku ambicje kompozytorskie,
udokumentowane solennymi dziełami w ro−
dzaju Chichester Psalms na chór i zespół in−
strumentalny z 1965 roku – tyle, że już wtedy
w zasadzie było wiadomo, iż w pamięci po−
tomnych pozostanie przede wszystkim jako
autor musicalu West Side Story (1957).

W swoim gatunku jest to dzieło wyjątkowe
– przynajmniej dla melomana „poważnego”,
twórczość operetkowo−musicalową na ogół
traktującego en bloc jako niegodną prawdzi−
wej uwagi. Niebanalne, poruszające libretto
A. Laurentsa, osnute na schemacie fabular−
nym szekspirowskiego Romea i Julii, prze−
niesionym w realia nowojorskie lat pięćdzie−
siątych ubiegłego wieku (miłość dwojga mło−
dych tragicznie pokrzyżowana przez rywali−
zację gangów etnicznych), pełna inwencji
muzyka, zgrabnie łącząca symfoniczny roz−
mach z subtelną popową słodyczą i jazzową
zadziornością, oraz, last but not least, szereg
tematów od lat należących do kanonu współ−
czesnej muzyki rozrywkowej („Maria”, „To−
night”, „Somewhere”) czy nawet rockowej
(„Something’s Coming” i „America”, opraco−
wane, odpowiednio, przez Yes i The Nice). 

Całe dzieło nadal inspiruje solistów, dyry−
gentów i reżyserów teatralnych, bądź filmo−
wych (znakomita, obsypana Oscarami ekrani−
zacja R. Wise’a z 1961 roku). Nie jest tu wy−
jątkiem Płocka Orkiestra Symfoniczna, która
pod batutą, dość regularnie z nią występujące−
go, bułgarsko−austriackiego maestro Vladimi−
ra Kiradijeva oraz przy współudziale chóru
„Vox Juventutis” PWSZ i kwintetu solistów
(Izabela Szydłowska−Denst jako Rozalia, Mo−
nika Krystek jako Anita, Łukasz Grocki
„rozdwojony” na szefów gangów, Riffa i Ber−
nardo, przede wszystkim zaś Victoria Vatuti−
na i Pavlo Tolstoy w głównych rolach (Marii
i Tony’ego) przedstawiła skróconą wersję
musicalu 1 lutego br. w sali koncertowej Pań−
stwowej Szkoły Muzycznej.

Prezentacja dzieła muzyczno−sceniczne−
go w podobnych warunkach w najlepszym

razie może mieć charakter tak zwanego se−
mi−stage performance, czyli właśnie skrótu,
jeśli nie wręcz symulacji oryginału, gdzie
zaimprowizowana ad hoc narracja zastępuje
rzeczywisty rozwój akcji dramatycznej, a sa−
mo dzieło często zostaje zredukowane do
wiązanki najbardziej znanych numerów.
W przypadku West Side Story dodatko−
wym problemem jest konieczność radykal−
nego ograniczenia ruchu scenicznego, od−
grywającego tu rolę iście kapitalną (genialna
choreografia Jerome’a Robbinsa). Płocka
prezentacja nie uniknęła tych immanentnych
słabości: o jakiejkolwiek kompozycji scen
zbiorowych na beznadziejnie zatłoczonym
skrawku estrady koncertowej trudno było
mówić, dramaturgia i głębia emocjonalna
utworu w znacznej mierze pozostała w sfe−
rze domysłów, dwoje głównych solistów
ukraińskich (na stałe związanych z Operą
Wrocławską) pełnię możliwości objawiło
dopiero w drugiej części wieczoru – Vatuti−
na w „Somewhere”, Tolstoy w „Tonight”,
w duecie z koleżanką. A jednak nie można
powiedzieć, że płocka prezentacja West Si−
de Story była tylko czymś na kształt szkol−
nej ściągawki z musicalowej klasyki.

Zrobiono przecież nieomal wszystko, aby
w obiektywnie niesprzyjających warunkach
rzecz wypadła jak najlepiej. Nowojorski ko−
loryt lokalny i węzłowe momenty akcji po−
mysłowo unaoczniono dzięki wizualizacjom
na tylnej ścianie sali koncertowej, której prze−
strzeń inteligentnie wykorzystano przy okazji
niektórych scen zbiorowych (nadspodziewa−
nie udana „America”) – nie mówiąc już
o tym, że orkiestra niemal bezbłędnie pora−
dziła sobie z dość wymagającym tekstem
muzycznym, pełnym zmian dynamiki, tempa
czy jazzowych synkop na przemian z tanecz−
nymi latynoskimi pulsacjami. I że niewątpli−
wie rzetelny trud dużego grona wykonawców
(zaznaczmy, że program wykonano w języku
oryginału) doceniła nader liczna publiczność.

Mimo wszystko, była to propozycja zgo−
ła innej wagi artystycznej niż kolejna gala
tenorów, dana równocześnie na okoliczność
inauguracji odremontowanego teatru pod
batutą... byłego szefa płockiej orkiestry, Jac−
ka Bonieckego. Skoro zaś o miejscowym
teatrze mowa – czy nie warto pomyśleć
o wykorzystaniu jego zmodernizowanej
sceny głównej na rzecz ponownej, pełno−
wymiarowej prezentacji Bernsteinowskiego
arcydzieła? A. Dorobek

MUZYCZNY ANDERSEN?

– Bardzo mało jeżdżę, prawie nie odby−
wam spotkań, ale tu w Płocku jest nadzwy−
czajnie – tak zakończyła swoje spotkanie
z czytelnikami Krystyna Kofta. Do nasze−
go miasta przyjechała 31 stycznia, w Tłu−
sty Czwartek, na zaproszenie Książnicy
Płockiej. Ale główna zasługa leży po stro−
nie Elżbiety Malki z wydawnictwa Bono−
bo, która Kofcie „zareklamowała” Płock
i Książnicę. 

Wielbiciele Krystyny Kofty nie zawie−
dli; sala była pełna. W ramach „Płockiej
Premiery Miesiąca” pisarka promowała
swoją książkę pt. „Pawilon małych dra−
pieżców”. To pozycja napisana dokładnie
20 lat temu, ale bardzo aktualna. Opowiada
– jak to zwykle u Kofty bywa – o kobiecie,
a dokładniej o zderzeniu dwóch światów:
kobiety i mężczyzny, które znacznie różnią
się od siebie. Bohaterką jest piękna, nad−
wrażliwa i niepokorna dziewczyna. Po wy−
jeździe męża na zagraniczne stypendium
Bogna dowiaduje się o śmierci matki. Wy−
jazd na pogrzeb staje się swoistą podróżą
w czasie, podczas której odżywają jej
wspomnienia z dzieciństwa. Teraz, jako
dorosła kobieta, nie potrafi uwolnić się od
przeszłości, popadając ze skrajności

w skrajność, eksperymentuje na swoim ży−
ciu uczuciowym i erotycznym. Jakie są te−
go wyniki? Najlepiej przekonać się same−
mu, czyli sięgnąć po „Pawilon małych dra−
pieżców”.

W Płocku Krystyna Kofta nie opowiada−
ła tylko o książce. Podczas spotkania
z płocczanami nie mogło zabraknąć rów−
nież rozmów o feminizmie. Kofta przyzna−
je, że nie należy do żadnej organizacji fe−
ministycznej, ale ma przekonania femini−
styczne. Cieszy się, że coraz częściej ko−
biety zauważane są w różnych sferach ży−
cia, również w polityce. 

Autorka wielu popularnych i bardzo lu−
bianych, chętnie czytanych książek, tak
bardzo polubiła Płock, że opowiadała też
o swoim życiu prywatnym, np. o tym, jak
przez wiele lat „walczyła” ze swoim mę−
żem o własny pokój do pracy, mimo że są
bardzo dobrym małżeństwem. Kofta nie
chciała mówić jedynie o swojej chorobie
i walce z nią. – Jest Tłusty Czwartek, nie
ma sensu wracać do rzeczy bolesnych, le−
piej się bawić – oświadczyła.

Jak zwykle na koniec, autorka podpi−
sywała swoją książkę. Nie zabrakło bar−
dzo osobistych wpisów. (m.d.)

Świat według Kofty

O tym, że płocczanie lubią zwiedzać świat
świadczy frekwencja na spotkaniach w Klu−
bie Podróży im. Tony’ego Halika w Domu
Darmstadt. Nie inaczej było na podobnej im−
prezie (23 stycznia) w Towarzystwie Nauko−
wym Płockim, gdzie o swoich wrażeniach
z podróży po Indonezji opowiadał Kazimierz
Waluch.

W Kawiarence „Pod różą wiatrów” zebra−
ni podziwiali przepiękne widoki z czynnymi
jeszcze wulkanami, pola ryżu i cytrynowej
trawy, wiecznie pogodnych, uśmiechniętych
tubylców i przede wszystkim zabytki kultury

z unikalną buddyjską świątynią Borobudur
(na zdjęciu) na czele.

Zbudowana na podstawie kwadratu o dłu−
gości boku 111 metrów, wysoka na 36 m, nie
jest obiektem z jakim zwykle kojarzy się
świątynia – nie ma dachu. To 8 tarasów z po−
sągami Buddy w najrozmaitszych wyda−
niach, dzwonami, wykutymi w kamieniu

wulkanicznym reliefami, przedstawiającymi
sceny z życia Buddy.

Budowana od połowy VIII do połowy IX
wieku służyła kultowi religijnemu tylko do
XI wieku. Potem, nie wiadomo dlaczego, zo−
stała zapomniana, utonęła w bujnej roślinno−
ści. Odkrył ją na nowo w 1915 roku angielski
gubernator, a świetność przywrócili holen−

derscy kolonizatorzy. Dziś wpisana jest na
światową listę zabytków UNESCO, a w jej
utrzymaniu partycypuje wiele państw, co jest
odnotowane na specjalnej tablicy u wejścia
na Borobudur.

Podczas spotkania z Indonezją, a ściślej
mówiąc z wyspą Jawa, nie zabrakło lokal−
nych ciekawostek, z których smażone mrów−
ki z ryżem, czy sprzedawane na targu karalu−
chy na wagę, należały do mniej zaskakują−
cych. Do wszędobylskich małp, jaszczurek
i wszędzie palonych kadzidełek ofiarnych
szybko podobno można się przyzwyczaić.

Na samej Jawie mieszka około 130 mln lu−
dzi (przeważnie bardzo biednych) – konglo−
merat różnych kultur, religii, języków i oby−
czajów. (j)

Kawiarenka „Pod różą wiatrów”

Moja Indonezja
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*ZDROWIE*OPIEKA SPOŁECZNA*ZDROWIE*OPIEKA SPOŁECZNA*ZDROWIE*OPIEKA SPOŁECZNA*ZDROWIE*OPIEKA SPOŁECZNA*

Już po raz dziesiąty 724 licealistów
weźmie udział w zajęciach „Szkół Pro−
mocji Zdrowia”. W akcję zaangażowa−
nych jest 7 szpitali oraz 9 liceów z tere−
nu całego Mazowsza. W tym roku Sa−
morząd Województwa Mazowieckiego
przeznaczył na ten cel 576 tys. zł. 

Przez cały rok szkolny, co najmniej
raz w tygodniu, uczniowie z klas o pro−
filu biologiczno−chemicznym uczestni−
czyć będą w 90–minutowych blokach
zajęciowych. W trakcie trzech lat nauki,
uczniowie zdobywają praktyczną wie−
dzę z zakresu m.in.: promocji zdrowia,
profilaktyki zdrowotnej, udzielania pier−
wszej pomocy, przeciwdziałania uzależ−
nieniom, rehabilitacji osób niepełno−
sprawnych, podstaw psychologii, mikro−
biologii, a także żywienia. 

Biorący udział w programie ucznio−
wie mogą także zdobyć wiedzę na temat
pracy w szpitalu, podstaw medycyny
oraz zasad zdrowego stylu życia.

Program zajęć składa się z 9 części reali−
zowanych w formie: wykładów, semina−
riów, dyskusji panelowych, gier dydaktycz−
nych, ćwiczeń praktycznych, konferencji,
wycieczek edukacyjnych oraz pokazów fil−
mów, foliogramów i tablic. Do prowadze−
nia zajęć wykorzystywane są nowoczesne
narzędzia m.in.: fantomy, modele i sprzęt
audiowizualny. Zajęcia w szpitalach pro−
wadzone są równolegle do nauki w liceach.

Program „Szkoły Promocji Zdrowia”
realizowany jest przez 9 mazowieckich
liceów, w tym przez III L.O. w Płocku
we współpracy z Wojewódzkim Szpita−
lem Zespolonym na Winiarach. mm

Szkoły promocji zdrowia
Zakończył się trzyletni program

„Od bierności do aktywności” reali−
zowany przez Miejski Ośrodek Po−
mocy Społecznej w Płocku dla osób
niepełnosprawnych i bezrobotnych. 

IV i ostatni etap projektu, współfi−
nansowanego ze środków Unii Euro−
pejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz
PFRON, realizowany był do końca
stycznia br. 

Generalnie celem całego projektu
było przygotowanie grupy 100 bezro−
botnych osób niepełnosprawnych – w
stopniu znacznym lub umiarkowanym
– do aktywnego poszukiwania pracy.

Ostatnia grupa – 25 osób – prowa−
dzona była od sierpnia 2007. W trakcie
zajęć uczestnicy doskonalili swoje
umiejętności interpersonalne związane
z kontaktem z pracodawcą, uczyli się
autoprezentacji i właściwego sporzą−
dzania dokumentów aplikacyjnych.
Założono im skrzynki pocztowe e−ma−
il oraz stworzono multimedialne CV.
Spośród tej grupy w trakcie trwania
projektu 2 osoby podjęły zatrudnienie.
Od maja do grudnia 2007 r. odbyło się
8 spotkań z pracodawcami, które miały
na celu przekazanie rzetelnych infor−
macji o korzyściach, płynących z za−
trudnienia osób niepełnosprawnych.
W spotkaniach uczestniczyli przedsta−
wiciele należący do Izby Gospodarczej
Regionu Płockiego oraz wielu przed−
stawicieli firm płockich.

Realizacja:

I edycja (luty – lipiec 2006): zaję−
cia rozpoczęła grupa 25 – osobowa
(ukończyło 22 osób). Efekt: 1 os.
podjęła pracę na podstawie umowy
zlecenia, 1 os. została zatrudniona na
stanowisku pracownika biurowego,
1os. podjęła pracę w Zakładzie Pracy
Chronionej na stanowisku kadrowej,
2 os. podjęły pracę wolontarystycz−
ną, 1 os. rozpoczęła kurs kadrowo−
płacowy organizowany przez inną
instytucję, 1 os. od października
podjęła kształcenie na poziomie
wyższym, które refundowane jest ze
środków PFRON, 1 os. prowadzi
sklep internetowy.

II edycja (sierpień 2006 – sty−
czeń 2007): zajęcia rozpoczęła gru−
pa 28 osób (ukończyły 23 osoby).
Efekty: 1 os. podjęła pracę jako pra−
cownik ochrony, 1 os. oba podjęła
pracę wolontarystyczną, 1 os. podję−
ła starania w kierunku prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, 2
os. ukończyły kurs komputerowy or−
ganizowany przez inną instytucję, 1
os. ukończyła kurs w zakresie ku−
charz− kelner.

III edycja (luty – lipiec 2007):
Zajęcia rozpoczęła grupa 25 – oso−
bowa (ukończyło: 17 osób). Efekty:
2 os. podjęły zatrudnienie na umowę
o pracę, 1 os. podjęła pracę wolonta−
rystyczną. 

(op. rł)

Od bierności do...

13 płockich przedsiębiorców spotkało się
w ratuszu (1 lutego) z władzami miasta.
– Zbieramy się tu co roku, aby podziękować
za wszystkie dary, które przekazali Państwo
potrzebującym – mówił Jan Siodłak, kie−
rownik Oddziału Zarządzania Kryzysowe−
go, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
który zajmuje się pozyskiwaniem darów. 

Podziękowania przedsiębiorcom
z branży spożywczej i odzieżowej złożył
zastępca prezydenta Tomasz Kolczyń−
ski. – Dzielicie się Państwo swoimi do−
brymi sercami – mówił. – Współpraca
z Urzędem Miasta trwa już wiele lat
i mam nadzieję, że będzie się rozwijała. 

Tomasz Kolczyński życzył przed−
stawicielom firm udanego roku oraz
wielu owocnych interesów.

W 2007 roku dary otrzymało 19
placówek z Płocka, Polski, a nawet
z zagranicy. Obdarowane zostały
dzieci i dorośli, również osoby niepeł−
nosprawne. Przekazanie prezentów
zawsze odbywało się w ratuszu, a w
ubiegłym roku były trzy takie spotka−
nia; przed Wielkanocą, na Dzień
Dziecka oraz na Mikołajki. 

W zamian przedsiębiorcy otrzymali
listy gratulacyjne z podziękowaniami
od prezydenta Mirosława Milewskie−
go, ratuszowe kalendarze oraz torby
do laptopów.

Spotkanie było również okazją do
rozmów na temat małej i średniej
przedsiębiorczości w Płocku.

(m.d.)

Podziękowania za serca

W 2008 roku na ochronę zdrowia Sa−
morząd Województwa Mazowieckiego
wyda ponad 286 mln zł, z czego ponad
200 mln zł przeznaczonych zostanie na
inwestycje oraz modernizacje w mazo−
wieckich szpitalach. Dodatkowo w la−
tach 2007−2013 szpitale będą mogły
ubiegać się o kolejne 340 mln zł z fun−
duszy unijnych.

Aby poprawić sytuację sieci placó−
wek służby zdrowia, niezbędne są tak−
że działania mające na celu restruktu−
ryzację placówek. Jej celem powinno
być stworzenie silnych podmiotów,
które zapewnią wysoki standard usług
zdrowotnych, lepsze wykorzystanie
sprzętu i aparatury medycznej. 

Dofinansowanie z województwa
otrzyma w tym roku 29 jednostek:
szpitali, przychodni, stacji pogotowia

ratunkowego. Wśród nich są 3 placów−
ki z regionu płockiego. Wojewódzki
Szpital Zespolony w Płocku liczyć
może na 11 mln zł na rozbudowę, 1
mln na realizację zaleceń straży pożar−
nej, 120 tysięcy złotych na zakupy
sprzętu medycznego i 110 tysięcy na
modernizację oddziału kardiologiczne−
go, wewnętrznego, chirurgicznego II
i zakaźnego.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy otrzyma 350 tysięcy
zł na dostosowanie obiektu do obowią−
zujących przepisów p.poż. i budowla−
nych, a Wojewódzki Samodzielny
Zespół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wil−
czkowskiego w Gostyninie−Zalesiu bę−
dzie mógł za 235 tysięcy zł zmoderni−
zować dwa pawilony. Opr. (j)

Inwestycje w służbie zdrowia

W rankingu prywatnej służby
zdrowia tygodnika Wprost i wydaw−
nictwa Termedia Płocki Zakład
Opieki Zdrowotnej został sklasyfi−
kowany wysoko w kilku katego−
riach. Ortopedia uplasowała się na
czwartym miejscu, ginekologia na
piątym, chirurgia na dziesiątym.

W klasyfikacji ogólnej płocka spółka
zajęła 13 miejsce.

Wziąwszy pod uwagę fakt, że
PZOZ wyprzedziły tylko renomowa−
ne, od lat liczące się na polskim ryn−
ku medycznym ośrodki, tak wysoką
pozycję Płocka uznać trzeba za duży
sukces. (j)

PZOZ wśród najlepszych

Wojewoda Mazowiecki Jacek Koz−
łowski zakończył postępowanie admini−
stracyjne wobec Domu Opieki „Beta−
nia” w Radości, który funkcjonował bez
wymaganego zezwolenia.

W wyniku działań Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego nałożono karę
pieniężną na Fundację Pomocy Niepeł−
nosprawnym Betania w wysokości
10.000 zł. Karę tej wysokości przewi−
dział ustawodawca za nielegalne prowa−
dzenie ośrodków opieki. Sprawa nieod−
powiedniego traktowania mieszkańców
trafiła do prokuratury, która bada czy
doszło do popełniania przestępstwa.
Ewakuowani 8 grudnia 2007 roku
mieszkańcy placówki w Radości, znale−
źli opiekę w sprawdzonych domach po−
mocy społecznej na terenie Warszawy.

Na Mazowszu działa 18 niepublicz−
nych i 86 publicznych placówek, zapew−
niających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub w podeszłym wieku. Szacuje się, że
bez zezwolenia dodatkowo funkcjonuje
około 90 domów opieki. 

W grudniu i styczniu dwukrotnie
zwiększyła się liczba wniosków o wy−

danie zezwolenia z 12 na 24. Obecnie
toczy się 29 postępowań administracyj−
nych prowadzonych w celu wymierze−
nia kary za prowadzenie placówki bez
zezwolenia. Wzmożono również kon−
trole doraźne.

Wybierając prywatną placówkę opie−
ki całodobowej należy:

1. upewnić się, czy działa ona legalnie
(ma zezwolenie Wojewody)

2. dowiedzieć się o pełne koszty usług
i o to, jakie usługi są świadczone w pla−
cówce

3. dokładnie obejrzeć placówkę (po−
koje, sanitariaty, zaplecze)

4. ustalić kontakt placówki z rodziną
5. dokładnie zapoznać się z umową

(ew. zasięgnąć opinii w Oddziale ds.
Pomocy Stacjonarnej w Wydziale Poli−
tyki Społecznej MUW).

Jeżeli chodzi o wolne miejsca w pla−
cówkach, sytuacja na Mazowszu jest
dobra. Wyjątek stanowią DPS−y przez−
naczone dla osób chorych psychicznie –
tu jest niedostatek miejsc. Informacje na
temat DPS−ów są dostępne na stronie in−
ternetowej www.mazowieckie.pl

Maciej Wewiór
(rzecznik prasowy 

Wojewody Mazowieckiego)

Betania ukarana
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Kilka lat temu zapoczątkowany został
plebiscyt Płockie Orły, który dotyczył
wyłącznie sportowców płockiej Wisły,
a w praktyce piłkarzy nożnych i ręcz−
nych. Rok ubiegły był wyjątkowy, gdyż
Wisła obchodziła 60−lecie swojego ist−
nienia, ale poziom sportowy pozosta−
wiał wiele do życzenia. Piłkarze nożni
musieli rywalizować na boiskach II ligi
po spadku z ekstraklasy, a piłkarze ręcz−
ni musieli zadowolić się tylko wicemi−
strzostwem Polski, po dość zaciętym i w
rezultacie pechowo przegranym pięcio−
meczu z Zagłębiem Lubin. 

Z tego też względu kapituła postano−
wiła docenić najwybitniejsze postacie
klubu, które najbardziej znacząco zapi−
sały się w 60−letniej kronice sportowej
płockiej Wisły. Następnie kibice i sym−
patycy głosowali na swoich ulubieńców
na kuponach drukowanych w prasie.
Plebiscyt przeprowadzono w pięciu ka−
tegoriach. Wśród trenerów zwyciężyli
ci, którzy podczas swojej pracy z zespo−
łem nie zostali docenieni i rozstano się
z nimi w niezbyt miłych okoliczno−
ściach. Trenerem 60−lecia piłkarzy noż−
nych został wybrany Leszek Harabasz,
były zawodnik i trener, który wprowa−
dził Wisłę do ekstraklasy i na skutek za−
wirowań licencyjnych został odsunięty
wówczas od prowadzenia pierwszego
zespołu. Według wielu fachowców, za
jego kadencji Wisła grała najbardziej
skutecznie i widowiskowo. 

Trenerem 60−lecia piłkarzy ręcznych
wybrano Krzysztofa Kisiela. Jako za−
wodnik i trener dał się poznać jako czło−
wiek o „kamiennej twarzy” i niesamo−
witej skuteczności. Po zdobyciu z Wisłą
mistrzostwa Polski jako trener musiał
szukać sobie pracy, gdyż zarzucano mu
brak dyscypliny w zespole, choć wyniki
mówiły inaczej. Kisiel osobiście nie
mógł odebrać nagrody, gdyż prowadzi
w Piotrkowie Trybunalskim zespół Ki−
per Focus Park, który – jak na ironię – 5
dni przed ogłoszeniem wyników plebi−
scytu pokonał zespół płockiej Wisły
w rozgrywkach ligowych i jest poważ−
nym kandydatem do strefy medalowej.
Obecna na uroczystości, żona Krzyszto−
fa Kisiela po otrzymaniu statuetki zwy−
cięzcy przekazała ją – na prośbę męża
– Stanisławowi Sulińskiemu, który był

również nominowany w kategorii Tre−
ner 60−lecia i choć nie osiągnął spekta−
kularnych sukcesów, to wykształcił całe
rzesze znakomitych zawodników, a o je−
go pracy szkoleniowej z młodzieżą
można pisać już książki. Piłkarzem noż−
nym 60−lecia bezsprzecznie został Ire−
neusz Jeleń, który przyszedł do Płocka
jako nikomu nieznany piłkarz. Jego ta−
lent eksplodował właśnie w Płocku i to
dzięki niemu przeżywaliśmy miłe chwi−
le, jak w niekonwencjonalny sposób
zdobywał bramki, decydujące często
o wyniku całego meczu. Choć w gronie
nominowanych w tej kategorii znalazły
się takie znakomitości jak Krzysztof
Koszarski, Paweł Dylewski, Tadeusz
Świątek i Bogusław Pachelski to właś−
nie Jeleń został triumfatorem plebiscytu.
Nie bez znaczenia był na pewno wyjazd
Irka na Mistrzostwa Świata z kadrą Pa−
wła Janasa i obecnie świetna dyspozycja
w lidze francuskiej. 

Piłkarzem ręcznym 60−lecia został wy−
brany Andrzej Marszałek. Kto choć tro−
chę interesuje się szczypiorniakiem, naz−
wisko to z pewnością nie jest mu obce.
Znakomity bramkarz i kapitan zespołu od
ponad 20 lat nierozerwalnie związany
z Wisłą. Popularny „Biban” dziś już nie−
co mniej grywa między słupkami, gdyż
stara się ustępować powoli miejsce mło−
dzieży, ale jak twierdzą fachowcy, w tych
najważniejszych meczach z pewnością
trener wystawi go między słupkami bo …
jest po prostu najlepszy. 

Plebiscyt Płockie Orły wyłonił także
Osobowość 60−lecia. Tytuł ten przypadł
Tadeuszowi Prosowskiemu. Trener
piłkarzy nożnych, wieloletni wycho−
wawca młodzieży płockiego klubu i nie−
podważalny autorytet Wisły. Cała gala
zorganizowana została w płockim Tea−
trze Dramatycznym i zgromadziła na
widowni władze byłego i nowego wła−
ściciela klubu Wisła. PKN Orlen repre−
zentował członek zarządu Dariusz For−
mela, a władze miasta prezydent Miro−
sław Milewski. Przerywnikami muzycz−
nymi zachwycała zgromadzonych gości
Orkiestra Salonowa Johanna Straussa
pod batutą Macieja Niesiołowskiego,
a po części oficjalnej można było podzi−
wiać wystawę fotograficzną Jana Wać−
kowskiego. P. Nowicki

Płockie Orły 2007

Nominowani do tytułu „Osobowość 60−lecia”
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Oddział Miejski PTTK wspólnie
z klubem „Mechkon” przy Zespole
Szkół Technicznych zorganizowali 2 lu−
tego XXV zimowy rajd. W tym roku tu−
ryści piesi i na rowerach podążali Szla−
kami Powstania Styczniowego, którego
145. rocznicę obchodzimy w tym roku.

W rajdzie wytyczono 4 trasy: trzy pie−
sze i 1 rowerową. Przy słonecznej, lecz
wietrznej pogodzie wyruszyło na nie
około 500 entuzjastów turystyki, w tym
43 osoby z „Siedemdziesiątki”. 

Po dwugodzinnym marszu piechurzy
sprzed cukrowni Borowiczki i stacji PKP
w Łącku dotarli na metę w ZST. Czekał
tam już na nich ciepły posiłek. Przy wspól−

nym ognisku dzielono się uwagami i wra−
żeniami z rajdu, komisja sędziowska su−
mowała zdobyte punkty w klasyfikacji
szkół podstawowych, gimnazjów, śred−
nich i kół PTTK. Zwycięzcom prezes od−
działu PTTK – J. Natkowski wręczył dy−
plomy i puchary. Klub „Mechkon” kolej−
ny raz znalazł się w czołówce, plasując się
na II miejscu. Uczestnicy obejrzeli rów−
nież wystawę 32−letniego dorobku szkol−
nego klubu PTTK w Zespole Szkół Tech−
niczych, przygotowaną przez Alicję Ko−
wlaska i Zbigniewa Sokołowskiego.

Na zakończenie delegacja uczestni−
ków rajdu złożyła wieniec przy pomni−
ku gen. Zygmunta Padlewskiego. Z.S.

XXV rajd „Zima”

Szlakami Powstania 
Styczniowego

2 lutego Zarząd Osiedla „Wyszogrodz−
ka” zaprosił 100 najmłodszych mieszkań−
ców osiedla „Wyszogrodzka” wraz z rodzi−
cami na zabawę taneczną połączoną z kon−
kursami. Miejscem spotkania była siedziba
Harcerskiego Zespółu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka” przy al. Jachowicza 34.

Zabawę poprowadzili „przyjaciele”:
Bogdan Rogalski i Andrzej Milke wraz
z członkami zespołu. Atmosfera balu
była iście karnawałowa; prowadzący
z wielkim zaangażowaniem bawili dzie−
ci organizując konkursy, ucząc polskich
tańców ludowych. Dla najodważniej−

szych organizatorzy przygotowali na−
grody niespodzianki, które można było
zdobyć, biorąc udział w konkursach.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zado−
woleni z zabawy. Na koniec członkowie
Zarządu RMO „Wyszogrodzka” wręczyli
milusińskim słodycze, na które z niecier−
pliwością dzieci czekały.

Uczestnicy zabawy oklaskami po−
dziękowali sponsorom (Urzędowi
Miasta Płocka, PSS „Zgoda” Społem
oraz Harcerskiemu Zespołowi Pieśni
i Tańca „Dzieci Płocka”) za wspaniałe
popołudnie. L.B.

Kronika osiedli

Wyszogrodzki karnawał
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Paweł Krysiak, podopieczny Ja−
rosława Dobrzeniaka zdobył brązo−

wy medal w biegu na 60 m podczas
Halowych Mistrzostw Polski Junio−
rów i Juniorów Młodszych, które
odbyły się w końcu stycznia w Spa−
le. Zawodnik ten pokonał 60 m
w czasie 7.08, co jest nowym rekor−
dem klubu i również najlepszym
wynikiem tegorocznej 60−tki
w roczniku 1992 podczas mi−
strzostw. Paweł jest uczniem Gim−
nazjum nr 1 w Płocku i zawodni−
kiem Miejskiego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Płock”.

Na tej imprezie bardzo dobrze spi−
sała się też Kesja Żabowska, która
pokonując w pierwszej próbie po−
przeczkę na wysokości 162 cm zajęła
5. miejsce w skoku wzwyż. Również
piąta była reprezentantka MLKL
Płock Monika Pełka, która pchnęła
kulę na odległość 12.20 m.

Trenerem medalisty jest Jarosław
Dobrzeniak, a zawodników MLKL
prowadzi Mirosław Nisztor.

Opr. (j)

Marzenia się spełniają
– medal dla Pawła

Najlepsi: Piotr Buchalski i Bogdan Zalewski

W ostatnią sobotę karnawału na Balu
Mistrzów Sportu w hotelu „Starzyński”
ogłoszone zostały wyniki plebiscytu na
najlepszych i najpopularniejszych płoc−
kich sportowców i trenerów roku 2007.
Plebiscyt, już po raz piąty, zorganizo−
wali wspólnie: Urząd Miasta Płocka,
Rada Związków Sportowych, Gazeta
Wyborcza Płock, Tygodnik Płocki i Ra−
dio dla Ciebie. Oto wyniki:

Najlepszy sportowiec 2007: I – Piotr
Buchalski i Bogdan Zalewski (wioślar−
stwo), II – Rafał Kuptel, Zbigniew
Kwiatkowski i Damian Wleklak (piłka

ręczna), III – drużyna piłki ręcznej Wi−
sły Płock.

Najpopularniejszy trener 2007:
I – Wojciech Jankowski (wioślarstwo),
II – Bogdan Zajączkowski (piłka ręcz−
na), III – Jurij Szyczkow (pływanie).

Najpopularniejszy sportowiec 2007:
I – Katarzyna Żołnowska (pływanie), II
– piłkarze ręczni Wisły Płock, III – Piotr
Jaroszewski (tenis na wózkach).

Za wydarzenie sportowe roku uczest−
nicy plebiscytu uznali transmisję na te−
lebimie meczu finałowego piłki ręcznej
Zagłębie Lubin – Wisła Płock. (j)

Sportowcy 2007

Juniorki MMKS Jutrzenka wygrały
mecz z UMKS Trójka Ostrołęka 30:28
(14:13) i awansowały do ćwierćfinału
Mistrzostw Polski Juniorek z pierwsze−
go miejsca. 

Mecz był niesamowitą walką obu dru−
żyn, bo stawką było pierwsze miejsce
w grupie i organizacja ćwierćfinałów
u siebie. Przez większą część meczu na
tablicy wyników widniał remis. Dobra
gra w obronie i udane kontrataki zaowo−
cowały prowadzeniem do przerwy
14:13. 

Po przerwie przewagę miały zawodni−
czki z Ostrołęki; w 41. minucie prowa−

dziły 21:19. Nasze piłkarki skutecznie
się jednak zmobilizowały i po koncerto−
wej grze w obronie doprowadziły do sta−
nu 30:24 na swoją korzyść. To był decy−
dujący moment meczu. Drużyna Trójki
straciła chyba wiarę w zwycięstwo; zdo−
była jeszcze 4 bramki, ale płocczanki nie
dały odebrać sobie zwycięstwa.

Wszystkie nasze piłkarki zasłużyły na
uznanie, ale za grę w drugiej połowie
najwięcej pochwał zebrała Agnieszka
Majkowska, która skutecznie kończyła
szybkie ataki i niepokonane w obronie:
Karolina Żurańska, Marta Krysiak, An−
na Janiszewska i Kaja Szatkowska. Za−
wodniczki Jutrzenki trenuje Jarosław
Stawicki. (j)

Mistrzynie ligi

Capoeira wywodzi się ze środowiska
afrykańskich niewolników. To sztuka
walki, ukryta pod złudną warstwą ta−
necznych ruchów przy muzycznym
akompaniamencie. Bazuje na filozofii
malandragem (podstęp, zaskoczenie, za−
sadzka, udawanie) i znacznie różni się
od popularniejszych wschodnich sztuk
walki.

Kto chciałby dowiedzieć się więcej na
ten temat powinien przyjść do Gimna−
zjum nr 8 na II ogólnopolskie warsztaty
Capoeira Regional.

Warsztaty, które trwać będą od 15 do 17
lutego, poprowadzą trzej utytułowani
znawcy: prof. Sem Memoria z Polski oraz
prof. Secao i prof. Tamarindo z Brazylii.
Początek warsztatów w piątek o godz. 16,
w sobotę i niedzielę o godz. 10. W progra−

mie m.in. treningi w grupach (według stop−
nia zaawansowania), pokazy sztuk walki,
trening samoobrony, nauka śpiewania, kon−
kurs akrobatyczny), RODA (nauka tańca).

W sobotę od godz. 15 do 17 mistrzo−
wie capoeiry poprowadzą trening dla
płocczan. (j)

Walcz, tańcz i śpiewaj

Po intensywnym treningu jesienno
–zimowym weteran płockiego sportu
Dariusz Bednarski wystartował 20
stycznia w hali warszawskiej AWF
na mityngu. Występ był bardzo uda−
ny, bo płocczanin ustanowił nowy
halowy rekord Polski w kat M−50
w skoku wzwyż wynikiem 176 cm,
poprawiając swój poprzedni rekord,
ustanowiony w 2006 roku w Linzu
(Austria) o 1 cm. Nic więc dziwnego,
że D. Bednarski już szykuje się do
następnych zawodów i z optymiz−
mem czeka na następne starty. Naj−
ważniejsze będą 3. Halowe Mistrzo−
stwa świata w dniach 17−22 marca
w Clermont−Ferand /Francja/. Potem
w lipcu będą 16. Mistrzostwa Europy
w Lubljanie (Słowacja) oraz na prze−

łomie sierpnia i września 1. Europej−
skie Igrzyska w Malmo (Szwecja).

Dariusz Bednarski bardzo chciałby
na nich wystartować, ale zależy to
nie tylko od jego woli czy kondycji,
ale przede wszystkim od pieniędzy.
Takie wyjazdy kosztują niemało
i nie zawsze mistrza stać na taki wy−
datek. Gdyby ktoś zechciał wspomóc
sportowego weterana finansowo,
proszony jest o kontakt z redakcją.

W minionym sezonie startowym
w światowym rankingu za 2007 rok
nasz skoczek uplasował się na VI
miejscu w swojej kategorii 50−54, co
można sprawdzić na stronie interne−
towej http://www.mastersath−
letics.net/High−Jump−Men−Masters−
Athletics−World.294.0.html (j)

Rekordowy skok

Rekordowy skok w hali AWF



Oddział Miejski PTTK organizuje 6
marca wyjazd do Włocławka na nie−
powtarzalny występ moskiewskiego
Państwowego Akademickiego Zespołu
Choreograficznego Pieśni i Tańca „Bie−
riozka”. To, obok Chóru Aleksandrowa,
najlepszy „towar eksportowy” Rosji.

Zespół, który w tym roku obchodzi
60−lecie istnienia, tworzy 60 pięk−
nych dziewczyn w barwnych stro−
jach. Ich baletowy korowód, w któ−
rym tancerki „płyną” po scenie robi
furorę na całym świecie.

Bilety w cenie 50 i 70 złotych do
nabycia w oddziale PTTK przy ul.
Tumskiej 4 (odwach), tel. 024/262
26 00. Dojazd autokarem 30 zł.

(j)

6 marca we Włocławku

Bieriozka

Cytat
numeru

Bo dobry człowiek
w mętnych zdarzeń tłumie
prawdziwą ścieżkę zawsze
znaleźć umie.

Johann Wolfgang von Goethe

Zima w zoo
Jak na spacer to do ogrodu zoologiczne−

go, który – jak się przekonali uczestnicy
poprzedniej edycji konkursu – nie tylko
wiosną czy latem jest piękny. Na konkurs
wpłynęło kilkadziesiąt ciekawych zdjęć.
Nagrodą dla tych, który zdjęcia jury oceni−
ło najwyżej były m.in. bezpłatne karty
wstępu do płockiego ogrodu zoologiczne−
go na cały rok. 

Organizatorami konkursu są: Miejski
Ogród Zoologiczny w Płocku, Gazeta Wy−
borcza Płock i Sygnały Płockie.

Oto regulamin konkursu: 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fo−
tografujących.
2. Przedmiotem fotografii powinny być,
zgodnie z tytułem, ogród zoologiczny i je−
go mieszkańcy zimą.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 8
odbitek.
4. Technika wykonania prac jest dowolna,
format: minimum 20x30 cm.
5. Każda praca powinna być opisana (imię
i nazwisko, adres autora, telefon kontakto−
wy, ewentualnie tytuł pracy czy komen−
tarz do zdjęcia). Do pracy powinno być
dołączone oświadczenie o posiadaniu
praw autorskich do zdjęć i zgoda na ich
publikowanie.
6. Przesłane odbitki nie będą zwracane. 
7. Koperty z pracami z dopiskiem „Zima
w płockim zoo” należy przynieść lub
przysłać na adres: Miejski Ogród Zoolo−
giczny, ul. Norbertańska 2, 09−402 Płock.
Prace przyjmowane będą do 15 marca
2008 r. 
8. Oceny zdjęć dokona jury powołane
przez organizatora. 
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomie−
ni o werdykcie.
10. Nagrodzone prace zostaną opubliko−
wane na łamach „Gazety Wyborczej
Płock” i „Sygnałów Płockich” oraz na
stronach internetowych Gazety Wybor−
czej i płockiego ZOO.

11. Organizatorzy przewidują trzy główne
nagrody i wyróżnienia ufundowane przez
Miejski Ogród Zoologiczny, Sygnały
Płockie i Gazetę Wyborczą Płock. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania konkursu.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny
z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizato−
ra ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych
organizatora/ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr
133 poz.833 z pózn. zm./ (rł)

Pamiętacie konkurs fotograficzny „Jesień w płockim zoo”? Właśnie ogłaszamy – dru−
gą, tym razem zimową, edycję i zapraszamy do udziału. Atrakcyjne nagrody czekają. 
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Wystawą fotograficzną „Lwów w zi−
mowej szacie” autorstwa Wiesława Ko−
walskiego odnotowano 30−lecie działal−
ności nieformalnego stowarzyszenia
płockich twórców amatorów „Rama –
79”. Na ekspozycji w Spółdzielczym
Domu Kultury autor pokazał ponad 50
zdjęć zrobionych we Lwowie 17 i 18 li−
stopada ubiegłego roku. Czarno−białe
fotogramy przedstawiają okryte białym
puchem pomniki, kameralne uliczki
i parki, cmentarz Orląt Lwowskich.

„Rama” to luźne stowarzyszenie pa−
sjonatów (malarzy, rzeźbiarzy, poetów,
fotografów, grafików), którzy mają coś

do przekazania w artystycznej formie.
W marcu swoje malarskie dokonania
zaprezentuje w Płocku inny członek te−
go stowarzyszenia Piotr Cichowski. (j)

30 lat „Ramy”

Czytelnicy, którzy prawidłowo wypeł-
nią krzyżówkę i z zaznaczonych liter
utworzą hasło, które dostarczą do redak-
cji (Stary Rynek 1 pok. 220) do 1 marca

wezmą udział w losowaniu upominków.


