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Mienie Zespołu zostanie przekazane
gminie Płock w zamian za przejęcie dłu−
gów (za zgodą wierzycieli). Likwidację
przeprowadzi likwidator, powołany
przez Prezydenta Miasta, a jego zada−
niem będzie m.in. zawiadomienie ban−
ków i kontrahentów o wszczęciu proce−
su likwidacyjnego, uregulowanie sto−
sunków pracy z pracownikami, przepro−
wadzenie inwentaryzacji majątku i pro−
tokolarne przekazanie mienia.

Przypomnijmy, że SZPZOZ powo−
łany został uchwałą Rady Miasta
z czerwca 1998 roku, przekształcającą
Zespół Opieki Zdrowotnej w Samo−
dzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej. W tym czasie SZPZOZ
działał na terenie miasta i 9 gmin.
W 1999 roku radni uchwalili dla tej
jednostki program restrukturyzacyjny.
W wyniku jego realizacji zmniejszył
się obszar działania i liczba placówek,
przy jednoczesnym powstaniu nowych
oddziałów szpitalnych i poradni spe−
cjalistycznych. Na bazie przychodni

rejonowych i wiejskich ośrodków
zdrowia powstały niepubliczne zakła−
dy opieki zdrowotnej. 

Obecnie w strukturze SZPZOZ fun−
kcjonują: 3 przychodnie (przy ul. Reja,
Wolskiego i Zielonej) oraz filia przy ul.

Góry. Obejmują one podstawową opie−
ką zdrowotną ponad 30 tys. pacjentów.
W ramach lecznictwa specjalistycznego
funkcjonują: Przychodnia Specjali−
styczna przy ul. Miodowej, Przychodnia
Rehabilitacyjna przy ul. Tysiąclecia

oraz zespół poradni przyszpitalnych
przy ul. Kościuszki 28. W Szpitalu
Miejskim św. Trójcy obok 4 podstawo−
wych oddziałów (wewnętrzny, dziecię−
cy, noworodkowy, ginekologiczno−po−
łożniczy) uruchomione zostały: oddział
chirurgii jednego dnia, ortopedii (z po−
doddziałem rehabilitacji narządów ru−
chu), psychiatrii (z pododdziałem lecze−
nia alkoholowych zespołów abstynen−
cyjnych) i dzienny oddział psychia−
tryczny. Jednostkami organizacyjnymi
SZPZOZ są także: przychodnia stoma−
tologiczna, zakład pielęgnacyjno−opie−
kuńczy, zakład medycyny szkolnej, za−
plecze diagnostyczne i laboratoryjne.
Na koniec ubiegłego roku zatrudnienie
w całej jednostce wynosiło 658 pracow−
ników (w końcu 1999 roku było ich
1099 pracowników).

Działania restrukturyzacyjne w mi−
nionych latach nie rozwiązały jednak
problemów ekonomicznych jednostki.
Kiedy w 2003 roku działalność
SZPZOZ przyniosła stratę ponad 4
mln złotych, zdecydowano się na roz−
wiązanie radykalniejsze – utworzenie
nowego podmiotu, działającego w in−
nej formule, czyli spółki komunalnej
która zawiązała się w marcu 2004 ro−
ku. Na koniec tego roku (2004) ujem−
ny wynik finansowy (z nierozliczony−
mi stratami z lat poprzednich) wyniósł
w sumie ponad 6,5 mln złotych.

Dokończenie na str. 5

14 dni po opublikowaniu uchwały Rady Miasta Płocka w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego rozpocznie się proces likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakła−
dów Opieki Zdrowotnej. Jego zadania będzie sukcesywnie przejmować nowa spółka komunal−
na „Płocki ZOZ”.

SZPZOZ do likwidacji

Inkubatory na oddziale noworodkowym

Tak w skrócie przedstawiają się wyniki plebi−
scytu zorganizowanego już po raz trzeci przez:
Urząd Miasta, „Tygodnik Płocki”, „Gazetę Wy−
borczą – Płock”, Radio dla Ciebie, Tele Top,
Radę Związków Sportowych oraz restaurację
Tango.

Wyniki zostały ogłoszone 25 lutego na Płoc−
kim Balu Sportu w restauracji Tango. Wcześniej
trzeba było podliczyć 5982 sms−y i aż 18063 ku−
pony! Takiej liczby głosów nigdy wcześniej nie
było. Dodatkowo, specjalna kapituła wyłoniła
najlepszego zawodnika i trenera 2005 r. oraz wy−
brała najciekawsze wydarzenie ubiegłego roku.

– Chcę podziękować płockim sportowcom za
dostarczone wrażenia, szczególnie przez piłkarzy
ręcznych i nożnych, wioślarzy, pływaków i przed−
stawicieli sportów walki – powiedział prezydent
Mirosław Milewski. – W 2006 roku życzę wiele
sukcesów i jeszcze więcej medali.

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wszyst−
kim laureatom wręczał prezydent Mirosław Mi−
lewski i jego zastępca Piotr Kubera. (m.d.)

dokończenie na str. 15

Pływaczka Katarzyna Kowalczyk (na zdjęciu) najpopularniejszym sportowcem 2005 ro−
ku, a Krzysztof Kisiel – trener płockich szczypiornistów – najpopularniejszym trenerem. 

Mistrzowie sportu
Chyba nie zaleje

– Obecny po−
ziom Wisły
w okolicach
Płocka oraz za−
legający na rze−
cze w tym rejo−
nie lód nie sta−
nowią aktualnie
bezpośredniego
zagrożenia po−
wodzią – mówi
Jan Siodłak, kie−
rownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochro−
ny Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta. –
Napływ wody do zbiornika włocławskiego odbywa
się stopniowo. W samym mieście poziom Wisły pod−
nosi się nieznacznie i wciąż utrzymuje się poniżej
stanu ostrzegawczego. Rzeka w naszym rejonie jest
jeszcze całkowicie zamarznięta, a grubość pokrywy
lodu wynosi średnio 38 centymetrów.

Dodajmy, że plusowa temperatura w dzień
a ujemna w nocy, sprzyjają stopniowemu topnieniu
lodu. Dotychczas nie ruszyły lodołamacze, bo po−
ziom wody w rzece jest zbyt niski. Wcześniejsze
kruszenie lodu na Wiśle nie było brane pod uwagę,
gdyż połamana kra nie miałaby gdzie spłynąć – do
niedawna za tamą we Włocławku utrzymywała się
jeszcze pokrywa lodowa. (j)M
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Prezydent zarządził

Konkursowa komisja
Prezydent powołał komisję, która

przeprowadzi konkurs na stanowi−
sko dyrektora Książnicy Płockiej
im. Władysława Broniewskiego. Na
czele 9−osobowego zespołu stanął
Piotr Kubera – z−ca Prezydenta
Miasta ds. polityki społecznej.

Lokale do wynajęcia

W trybie publicznego przetargu
nieograniczonego wynajęte mogą
być 4 lokale użytkowe położone
w centrum miasta: przy ul. Bielskiej
19 (27,3 mkw.), Królewieckiej 4
(53,2 mkw.), Rybaki 7 (34,4 mkw.)
i Sienkiewicza 64 (44 mkw.).

Działki dla gminy

W celu uporządkowania gospo−
darki wodami opadowymi na osie−
dlach Borowiczki i Imielnica pow−
stała konieczność wykupienia przez
gminę od właścicieli prywatnych
czterech działek niezabudowanych
o pow. 1513 mkw., 198 mkw., 25
mkw. i 1 mkw. przy ul. Zgodnej
oraz dwóch działek przy ul. Gra−
bówka o pow. 201 i 698 mkw.,
a także działki o pow. 145 mkw.
przy ul. Korczaka.

Garaże na sprzedaż

10 marca w Urzędzie Miasta
pok. 206 odbędą się przetargi ust−
ne nieograniczone na sprzedaż 4
działek zabudowanych garażami
przy ul. Norwida. Wszystkie mają
po 19 mkw. 24 marca (w tym sa−
mym miejscu i o tej samej godzi−
nie) sprzedawane będą 3 kolejne
nieruchomości z garażami: przy
ul. Norwida (19 mkw.), ul. Kredy−
towej (18 mkw.) i ul. Gałczyńskie−
go (po 18 mkw.). Natomiast 31
marca „pod młotek” pójdzie garaż
przy ul. Miodowej (20 mkw.)
i trzy przy ul. Bartniczej (po 19
mkw. każdy). 

Przystępujący do przetargu po−
winni złożyć pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z regulaminem,
warunkami i przedmiotem przetargu
oraz wcześniej wpłacić wadium
w kasie Urzędu Miasta lub na jego
konto. Bliższe informacje na temat
ww. przetargów w Referacie Obrotu
Nieruchomościami Gminy UM pok.
123, tel. 0/24 367 14 78.

Komisja Mieszkaniowa

Dobiegła końca 5−letnia kaden−
cja społecznej komisji mieszkanio−
wej przy Urzędzie Miasta, kontro−
lującej przydziały mieszkań komu−
nalnych. Prezydent na następne 3
lata powołał nową komisję w skła−
dzie: Maria Gładka z MOPS−u,
Grażyna Cieślik – prezes płockiego
oddziału PKPS, siostra Aneta
Krawczyk ze szpitala miejskiego,
Barbara Rudzka i Stanisław Jóź−
wiak (emeryci). Poza Grażyną Cie−
ślik wszyscy pracowali w komisji
poprzedniej kadencji. (j)

* Nowym prezesem PERN−u został
Lech Marek Gorywoda z Gorzowa,
a jego zastępcą ds. technicznych Sta−
nisław Trzop ze Słupna.

* Pokrywa lodowa na Wiśle
w Płocku osiągnęła miejscami gru−
bość pół metra.

* III L.O. otrzymało z Ministerstwa
Edukacji dwie pracownie kompute−
rowe.

* Komunikacja Miejska zapowia−
da, że nazwiska osób, które zalegają
z zapłatą mandatów za jazdę bez bi−
letu, umieszczać będzie w Krajo−
wym Rejestrze Długów.

* Fałszywy alarm o podłożonej
bombie spowodował ewakuację (13
lutego) ponad 800 osób ze Szkoły
Podstawowej nr 21.

* W zoo zdechł 9−letni słoń San−
tosh. Prawdopodobnie miał wadę ge−
netyczną.

* Do połowy lutego z Urzędem
Skarbowym rozliczyło się około 5
tys. płocczan z 95 tys. podatników.

* Czesław Mączyński (nauczyciel
w Centrum Edukacji) zdobył brązo−
wy medal na amatorskich mistrzo−
stwach Polski w biegach narciar−
skich (10 km), które odbyły się
w Tomaszowie Lubelskim.

* Futboliści Wisły przebywają na
zgrupowaniu na Cyprze. Zaliczyli
dwa remisy: z Rumunią 1:1 i China−
mi 1:1.

* Krajowa Spółka Cukrowa zapo−
wiedziała likwidację cukrowni
w Małej Wsi.

* Michał Przybytek – uczeń „sie−
demdziesiątki” został mistrzem
świata juniorów w windsurfingu zi−
mowym w zawodach rozegranych na
rzece św. Wawrzyńca w Kanadzie.

* Rembeks, szynka i hucówka ze
„starej wędzarni” Zakładów Mięs−
nych Olewnik zdobyły Grand Prix
na targach „Mięso i wędliny”, które
odbyły się w PKiN w Warszawie.

* W roku ubiegłym płocki oddział
ZUS wykrył, że ponad 500 osób bez−
podstawnie pobierało zasiłki choro−
bowe – muszą je oddać.

* 20 lutego o 5.30 rano płocczan
obudził głośny wybuch – okazało
się, że doszło do dekompozycji pod−
czas procesu polimeryzacji. W Ba−
sell Orlen Polyolefins uspokajali, że
to nic poważnego.

* Znaleziony przez pracowników
Orlenu martwy łabędź pojechał na
badania do Warszawy.

* Ogłoszono XII edycję konkursu
dla wolontariuszy „Ośmiu wspania−
łych”. Zgłoszenia do 15 marca
w Centrum Wolontariatu przy ul.
Misjonarskiej 22.

* Starosta Płocki ogłosił II edycję
konkursu dla małych i średnich
przedsiębiorstw o tytuł „Firmy roku”
i „Kryształowy Kokos Roku”. Zgło−
szenia w Starostwie Powiatowym do
30 kwietnia.

* PERN podsumował ubiegły rok;
przetransportował 51,1 mln ton ro−
py. (j)

Minęło pół miesiąca...
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Fortepian firmy Steinway & Sons stoi
już w sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej. Waży blisko tonę.
Kosztował – wraz z transportem, ubez−
pieczeniem i pokrowcem – 87 000 euro.
Podróż z Hamburga trwała kilkanaście
godzin. 2 marca zajmie się nim stroiciel
z Filharmonii Narodowej, a dzień póź−

niej sprawdzi go chilijski pianista, który
przez dwie noce będzie nagrywać płytę
z utworami współczesnych greckich
kompozytorów. Dzwięk nowego instru−
mentu Płockiej Orkiestry Symfonicznej
płoccanie usłyszą 10 marca podczas
Koncertu e−moll F. Chopina w wykona−
niu Ewy Pobłockiej. (rł)

Czarny i lśniący
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Ósmy Przegląd Małych Form Ta−
necznych w Spółdzielczym Domu
Kultury miał niezwykłą, kosmiczną
oprawę. – Dzieci zostały zabrane
w międzyplanetarną podróż w poszuki−
waniu planety Tańca. Po długiej po−
dróży – poprzez gwiazdy, słońce i księ−
życ – wróciły na ziemię. Nasza planeta
okazała się być tą, której szukały –
mówiła Mariola Kozyra z Miejskiego
Przedszkola nr 15, które było organi−
zatorem przeglądu. Poza tym przed−
szkolaki z 23 placówek zaprezentowa−
ły tańce nowoczesne i dyskotekowe,
a dzieci z MP nr 15 – kosmiczne stro−
je i fryzury oraz księżycowy krok ta−
neczny. Najmłodsi uczestnicy mieli 4,
a najstarsi – 6 lat. 

Wszystkie dzieci otrzymały drobne
upominki, opiekunowie – dyplomy,
a placówki – gry dydaktyczne. Prze−
gląd zorganizowano w ubiegłym ty−
godniu. (rł)

Planeta Tańca

Biura poselskie
informują o swoich nowych siedzibach. I tak Biuro Prawa i Sprawiedliwo−

ści (senator Janina Fetlińska, posłowie: Wojciech Jasiński, Marek Opioła, Ro−
bert Jerzy Kołakowski) mieści się obecnie przy Starym Rynku 4, I piętro. Czyn−
ne jest w dni powszednie w godz. 10 – 17, tel. 024/262 74 41. Natomiast Biuro
Platformy Obywatelskiej (poseł Łukasz Abgarowicz) zlokalizowane jest przy
ul. Królewieckiej 14, tel. 024/364 40 53, 024/364 40 52 i czynne jest od ponie−
działku do piątku w godz. 12 – 17. (j)
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W dniu 23 lutego pochowaliśmy na cmentarzu komunalnym naszego kolegę

Andrzeja Krysterę
Jego pamięci, jako twórcy i kierownika zespołu Kabaretu A+ A, 

poświęciliśmy kilka słów i uczciliśmy Jego pamięć minutą ciszy – na ostatnim
z karnawałowych wieczorów – w Klubie Seniora przy ul. Łukasiewicza 28.

Odszedł od nas nagle i niespodziewanie wspaniały człowiek, twórca i satyryk.
Ala, Lila i Włodek z kabaretu A+A

Andrzej Krystera pasjami lubił układać krzyżówki; większość zamieszczanych
w Sygnałach Płockich było jego autorstwa. Będzie nam Go brakowało

Zespół redakcyjny SP
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Bieżącym utrzymaniem jezdni zajmu−
je się Miejski Zarząd Dróg, który w tym
roku na naprawę ubytków w nawierz−
chni i zapadnięć ma ok. 500 tys. zł. Co−
dziennie na drogi wyjeżdżają ekipy, któ−
re sprawdzają, które dziury stanowią
największe zagrożenie dla kierowców.
Następnie do pracy przystępuje Zakład
Usług Miejskich „Muniserwis”, który
każdego dnia wysyła na płockie ulice 2−
3 ekipy. – Pracują na dwie zmiany – wy−
jaśnia Ireneusz Drozdowski, dyrektor
firmy. – W każdej ekipie jest po czterech,
pięciu pracowników.

Myli się ten, kto sądzi, że łatanie
dziur to prosta sprawa. Kiedy już uby−
tek w jezdni zostanie zinwentaryzowa−
ny, drogowcy wycinają i wykuwają od−
powiednio duży zniszczony kawałek
nawierzchni. Następnie muszą oczyścić
fragment, posmarować specjalną emul−
sją, a na koniec zalać dopiero asfaltem.
– Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, to
uporamy się z pracą w ciągu dwóch,
trzech tygodni – mówi dyrektor. – Gdy−

by w nocy temperatura nie spadała po−
niżej zera, to jesteśmy w stanie praco−
wać nawet na trzy zmiany.

Oprócz bieżącego utrzymania Miej−
ski Zarząd Dróg zajmuje się remonta−
mi i modernizacją ulic. Na ten cel
w budżecie miasta na 2006 rok zare−
zerwowano blisko 7 mln zł. W wyka−
zie planowanych remontów przez
MZD na ten rok są następujące ulice:
Północna (I etap – od Lotników do
Mickiewicza), Dobrowolskiego (wraz
z chodnikami ul. Gintera), 11 Listopa−
da, Miodowa (kontynuacja z 2005 r.)
oraz Gwardii Ludowej (odcinek od
Przemysłowej do Bielskiej). Ponadto
przewidywany jest remont nawierz−
chni jezdni ulicy Słonecznej, Kościel−
nej i Chopina (od Dworcowej do Oto−
lińskiej). W tym roku zostaną również
naprawione chodniki na Kolegialnej,
Dworcowej, Kwiatka, Dojazd, Ogro−
dowej i Okopowej. Natomiast w ulicy
Borowickiej i Wierzbowej wyremon−
towane będą przepusty. (m.d.)

Nocne przymrozki, a w dzień temperatura powyżej zera. Czym
to grozi? Na pewno dziurami w jezdniach. Kierowcy narzeka−
ją, a drogowcy mają pełne ręce roboty.

Kują, smarują, łatają
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Internat znajduje się przy ul. 3 Ma−
ja. Jego część zajmuje Zarząd Jedno−
stek Oświatowych i dwa małe miesz−
kania. Budynek powstał w końcu lat
60. Jest murowany, nie ma piwnic.
Część jego ma cztery kondygnacje,
a część – dwie. Stan jego jest dobry,
z wyjątkiem elementów wykończe−
niowych i instalacji. Niedawno w in−
ternacie wymieniono okna na PCV.
Ponadto budynek ma własny węzeł
cieplny, ale wymagający wymiany.
Wyposażony jest w monitoring. Wy−
konawca robót będzie musiał wymie−
nić instalacje wodno−kanalizacyjne,
elektryczne, wentylację oraz wyposa−
żyć kuchnię. 

W ramach inwestycji nie będzie re−
montowana część należąca do Zarządu
Jednostek Oświatowych.

Projekt przewiduje modernizację
części mieszkalnej, wejścia oraz budo−
wę – w miejscu istniejących mieszkań

– kuchni oraz stołówki. Dzięki zmia−
nom obiekt zostanie przystosowany
dla osób niepełnosprawnych. Wyko−
nawca będzie musiał także wymienić
dach oraz ocieplić cały budynek. 

Po przebudowie wszystkie pokoje
w internacie będą dwu− lub trzyosobo−
we. Na dwa pokoje przypadać będzie
jedna łazienka. Na każdej z trzech kon−
dygnacji znajdzie się 14 pokoi dla 34
osób, czyli łącznie w całym internacie
zamieszka 102 uczniów. Ponadto, na
każdym piętrze będzie pokój z łazienką
dla wychowawcy, pralnia, podręczna
kuchnia, izolatka z łazienką, pomiesz−
czenie porządkowe, podręczny magazyn
oraz dwa pokoje do nauki. Jedynie na
pierwszym piętrze nie będzie izolatki.
W jej miejscu powstanie pokój dla oso−
by niepełnosprawnej. Dostęp na parter
i I kondygnację zapewniać będzie spe−
cjalna platforma dla niepełnosprawnych. 

W części wejściowej (dwukondygna−
cyjnej) zaplanowano hol z portiernią,
sanitariaty (również dla niepełnospraw−
nych) oraz pokoje biurowe. Ponadto,
będzie tam część przygotowalni kuchni
z osobnym wejściem zewnętrznym. Na
drugim piętrze zostanie podniesiony
strop. Dzięki temu znajdą się tam po−
mieszczenia kuchni oraz stołówki.
Kuchnia dziennie będzie mogła wyda−
wać 200 posiłków (śniadań, obiadów,
kolacji). Ze stołówki zaprojektowanej
na 88 miejsc będą korzystać głównie
mieszkańcy internatu (80 proc.); reszta
to uczniowie i pracownicy liceum.

O wyborze firmy zadecyduje ce−
na. Oferty należy składać do 4
kwietnia w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3, sta−
nowisko 8. M.D.

Z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie Jagiellonki
będą mogli korzystać z nowego internatu. Urząd Miasta po−
szukuje wykonawcy, który przebuduje i zmodernizuje budynek. 

Pokoje i stołówka

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
na Podolszycach Północ przy ul. Uro−
dzajnej oddano do użytku JRG nr 3.
Znajdują się tam siedziby straży pożar−
nej oraz pogotowia ratunkowego. Teraz
przyszedł czas na posterunek policji. Na
parterze – o pow. prawie 300 mkw.
– znajdą się garaże, recepcja, dyżurka,
pokój dla zatrzymanych (9,2 mkw.),
trzy pomieszczenia dla dzielnicowych
(12,9−13,6 mkw.). Pomyślano również
o pokojach socjalnych oraz magazynie
uzbrojenia (7,6 mkw.). Na parterze będą
sanitariaty (część z nich przeznaczona
dla osób niepełnosprawnych), zaplecze
oraz pomieszczenie na agregat prądo−
twórczy. Musi znaleźć się także miejsce
na kojce z budami. 

Pierwsze piętro zarezerwowano na
pomieszczenia administracyjno−biuro−
we (pokój komendanta – 18,1 mkw., je−
go zastępcy – 17,3 mkw. oraz dwa po−
koje przesłuchań – 11,9 i 9,4 mkw.). Po−

nadto trzy pomieszczenia o pow. od
12,1 do 18,3 mkw. przeznaczono dla
sekcji dochodzeniowo−śledczej, a dwa
o pow. 11 mkw. każdy dla policjantów
operacyjnych. Największą część – pra−
wie 50 mkw. – zajmie sala odpraw. Po−
nadto, na piętrze będzie WC damski
i męski, magazyn dowodów rzeczo−
wych, pomieszczenie dokumentacji nie−
jawnej oraz serwerownia. Na piętrze do
zagospodarowania jest 312 mkw. 

Wejście do posterunku policji zapro−
jektowano od frontu budynku (od strony
południowej). Dodatkowe wejście znaj−
duje się od strony dziedzińca. 

Na wykonanie wszystkich prac wy−
brana w przetargu firma będzie miała
dziewięć miesięcy. Oferty należy
składać do 10 kwietnia w Biurze Ob−
sługi Klienta Urzędu Miasta, ul.
Zduńska 3, stanowisko nr 8. O wybo−
rze wykonawcy zadecyduje zapropo−
nowana cena. (m.d.)

Urząd Miasta poszukuje wykonawcy, który wybuduje posteru−
nek policji przy Jednostce Ratowniczo−Gaśniczej nr 3. 

Czas na policję
Przypomnijmy, że modernizacja

Tumskiej rozpoczęła się w czerwcu
2005 roku. Teraz do 30 września br.
ma być zrealizowany odcinek od
skrzyżowania z ul. Kwiatka i Kolegial−
ną do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza
(etap II) oraz od skrzyżowania z ul.
Sienkiewicza do skrzyżowania z ul.
Królewiecką (III etap). Zakres prac in−
westycyjnych obejmuje m.in.: wymia−
nę i uzupełnienie infrastruktury tech−
nicznej tj. sieci: wodociągowej, kana−
lizacji sanitarnej i deszczowej, ciepl−
nej, elektrycznej, telekomunikacyjnej,
przyłącza sieci do granic poszczegól−
nych posesji, instalację sygnalizacji
świetlnej. Do zadań wykonawcy bę−
dzie również należało architektoniczne
wykończenie nawierzchni ulicy oraz
ustawienie trzech niewielkich fontann;
jedna z nich stanie na wysokości Hote−

lu Angielskiego, druga – pomiędzy
dawnymi Domami Towarowymi
„Centrum” a SDH, a trzecia – na wy−
sokości banku PKO BP. Nawierzchnia
będzie wyłożona kostką (pośrodku)
i płytami granitowymi (po bokach),
podobnie jak na I odcinku.

Drugi i trzeci etap remontu Tumskiej
będzie objęty nadzorem archeologicz−
nym. Oznacza to, że jeśli podczas prac
ziemnych zostaną znalezione przedmio−
ty mające wartość historyczną, wtedy na
plac budowy wejdą archeolodzy. 

Kulminacją przebudowy będzie
ustawienie siedzisk dla spacerowi−
czów, stojaków na rowery oraz nowe
nasadzenia zieleni.

Oferty należy składać do 11 kwiet−
nia, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta, ul. Zduńska 3, stanowisko 8.
O wyborze zadecyduje cena. (m.d.)

Dokończenie przebudowy i modernizacji ulicy Tumskiej zbliża
się wielkimi krokami. Urząd Miasta poszukuje wykonawcy,
który zajmie się drugim i trzecim etapem inwestycji.

Jesienią nową Tumską
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1. UCHWAŁA NR 891/LIII/06 w sprawie
likwidacji Samodzielnego Zespołu Pub−
licznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płocku.

2. UCHWAŁA NR 892/LIII/06 w sprawie
zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006
rok.

3. UCHWAŁA NR 893/LIII/06 w sprawie
programu „Organizacja prac społecznie
użytecznych”.

4. UCHWAŁA NR 894/LIII/06 w sprawie
sprzedaży w formie bezprzetargowej nie−
ruchomości zabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Płock położonej w Płoc−
ku przy ul. Kwiatka 7.

5. UCHWAŁA NR 895/LIII/06 w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis.

6. UCHWAŁA NR 896/LIII/06 w sprawie
założenia przedszkola publicznego, przy−
jęcia aktu założycielskiego przedszkola
oraz nadania statutu.

7. UCHWAŁA NR 897/LIII/06 w sprawie
zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie przystąpienia miasta Płocka
do programów stypendialnych uczniów
szkół ponadgimazjalnych oraz studen−
tów, współfinansowanych z Europej−
skiego Funduszu Społecznego oraz

ustalenia regulaminów przyznawania
stypendiów. 

8. UCHWAŁA NR 898/LIII/06 w sprawie
w zmiany uchwały Nr 834/XLVIII/05 Rady
Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne pro−
wadzone przez miasto Płock.

9. UCHWAŁA NR 899/LIII/06 w sprawie
zmiany uchwały Nr 835/XLVIII/05 Rady
Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziec−
ka w żłobku prowadzonym przez miasto
Płock.

10. UCHWAŁA NR 900/LIII/06 w sprawie
otrzymania dofinansowania projektu pn.
„Ze stypendium po tytuł – program sty−
pendialny na rok akademicki 2005/2006”.

11. UCHWAŁA NR 901/LIII/06 w sprawie
otrzymania dofinansowania projektu pn.
„Ze stypendium ku dojrzałości –program
stypendialny na rok szkolny 2005/2006”.

12. UCHWAŁA NR 902/LIII/06 w sprawie
uchylenia Uchwały Nr 555/XXXIX/96
Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996
roku w sprawie przystąpienia do sporzą−
dzenia zmiany w Planie zagospodarowa−
nia przestrzennego Zespołu Jednostek
Osadniczych Płocka oraz Uchwały Nr
812/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22
lipca 1997 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu za−
gospodarowania przestrzennego obszaru
położonego pomiędzy jarem rzeki Brzeź−
nicy a terenem Szpitala Wojewódzkiego
na Winiarach w Płocku.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na  LIII 
sesji w dniu 21 lutego 2006 roku:

TToommaasszz  KKoorrggaa
Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Jak zo−

stały podzielone środki budżetowe przezna−
czone na szkolnictwo wyższe? Według ja−
kich kryteriów nastąpił ten podział?

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o oznakowanie i poprawę nawierzchni ul.
Wesółka oraz zintensyfikowanie działań
w celu doprowadzenia mieszkańcom tej uli−
cy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę aby w 2006 roku w planie remontów
spółki Płocki ZOZ znalazło się docieplenie
murów i remont dachu w ośrodku zdrowia
Góry. 2/ Proszę o oznakowanie nowych
ulic na osiedlu Ciechomice oraz utwardze−
nie poboczy na ulicach: Góry, Łącka i Cie−
chomicka. 3/ Proszę o zabezpieczenie hy−
drantów na ulicach miasta. 4/ Proboszcz
parafii w Ciechomicach oraz rady osiedli:
Pradolina Wisły, Góry, Ciechomice proszą
o przekazanie części działki przy kościele
na parking.

Andrzeju Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Proszę
o poprawienie stanu nawierzchni ul. Gra−
nicznej, zwłaszcza w okolicy skrzyżowania
z ul. Otolińską. 2/ Proszę o zbadanie emisji
pyłów i gazów z Orlenu w czasie najwię−
kszych mrozów. 3/ Proszę o informacje na

temat przedłużających się procedur, związa−
nych z przetargiem na budowę hali sporto−
wo−widowiskowej.4/ Proszę o informacje na
temat profilaktyki nowotworowej. Kto koor−
dynuje te działania? 5/ Proszę o informacje
na temat starań UMP o fundusze unijne, ze
szczególnym uwzględnieniem pieniędzy na
budowę dróg dojazdowych. 6/ W związku
z odstąpieniem spółki MTBS od kupna
udziałów w spółce Petrotel proszę o wyjaś−
nienie kwestii zwrotu 4 mln zł, które zostały
przekazane tej spółce na ww. cel. 7/ Proszę
o dokładne informacje na temat remontu blo−
ku operacyjnego, zwłaszcza kwestii kosztów
i nieterminowego wykonania oraz wymogów
Sanepidu. 8/ Proszę o informacje na temat
działania służb miejskich, podejmowanych
w związku z zagrożeniem powodziowym. 9/
Proszę o wycięcie topól, rosnących w pobli−
żu przystanku autobusowego przy ul. Gał−
czyńskiego. 10/ Proszę o informacje na temat
działań, związanych z rozbudową LO im.
Wł. Jagiełły.

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ De−
montaż słupków przy ul. Sienkiewicza 11,
utrudniających dostawy towaru do sklepu
i blokujących dostęp służb specjalnych np.
w razie pożaru. 2/ 16 lutego poinformowano
mieszkańców ul. Jaśminowej, że tego dnia
będzie usuwany śnieg. Nie uczyniono tego
do tej pory. 3/ Czy po publikacjach praso−
wych w sprawie schroniska dla zwierząt ra−
tusz podjął działania, by takie sytuacje nie
powtarzały się?

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
W sprawie podwyżki płac pracowników ad−
ministracji i obsługi z wyrównaniem od 1
stycznia 2006 r. opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone  między 
sesjami i podczas  LIII sesji 
Rady Miasta  w dniu 21 lutego 2006 roku:

Ogółem 31 grudnia br. w PUP w Płocku było zarejestrowanych 24
tys. 316 osób bezrobotnych, z czego 3460 z prawem do zasiłku, a 20
tys. 856 bez takiego prawa. 12 tys. 824 to płocczanie (2001 osoby z pra−
wem do zasiłku i 10 tys. 823 bez prawa do świadczeń), a 11 tys. 492 to
mieszkańcy powiatu ziemskiego (1459 osoby z prawem do zasiłku i 10
tys. 033 bez prawa) oraz 699 osób poszukujących pracy.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2005 r. zostały wyrejestro−
wane z ewidencji osób bezrobotnych 18793 osoby, z czego m.in. 9657
osób zostało pozbawionych statusu bezrobotnego z uwagi na podjęcie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, natomiast 5381 osób – z uwa−
gi na niestawiennictwo w wyznaczonym terminie w urzędzie w celu
potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

W 2005 roku PUP zorganizował 1278 miejsc odbywania stażu,
w tym: 766 dla osób z powiatu grodzkiego i 512 dla osób z powiatu
płockiego. Z tej liczby aż 823 miejsca współfinansowane były z Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach prac interwencyjnych zorganizowano łącznie 135 miejsc dla
147 osób. Natomiast w ramach robót publicznych pracowało 415 osób;
znacząca większość, bo aż 400 pochodziła z terenu powiatu płockiego.

– Walka z bezrobociem w 75 procentach zależy od działań państwa,
a tylko w 25 procentach od samorządu – mówił na sesji prezydent Mi−
rosław Milewski. – Staramy się, aby pozyskiwać jak najwięcej miejsc
pracy. Cieszę się, że 80 procent przetargów przeprowadzanych przez
Urząd Miasta wygrywają płockie firmy. Oznacza to, że mieszkańcy na−
szego miasta mają pracę.

Realizacją uchwały w sprawie rozwiązywania bezrobocia zajmuje
się – bezpośrednio lub pośrednio – kilka wydziałów Urzędu Miasta.
Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwal−
czania Bezrobocia przygotował bazę nieruchomości prywatnych
i gminnych dla potencjalnych inwestorów. Centrum Obsługi Inwestora
w 2005 roku otrzymało 42 zapytania inwestycyjne. Obecnie prowadzo−
ne są zaawansowane rozmowy o inwestowanie w Płockim Parku Prze−
mysłowo−Technologicznym, w Trzepowie oraz na Sobótce. Pełnomoc−
nik wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizował kursy języ−
kowe i obsługi komputera dla osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP. Kursy te ukończyło 71 osób. 

W komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w 2005 roku zatrud−
nienie w formie staży znalazło 111 bezrobotnych absolwentów. – Od
2003 roku przyjęliśmy na staże ponad trzysta osób – mówił Mirosław
Milewski. – Część z nich została zatrudniona na stałe.

W ubiegłym roku z bezpłatnych przejazdów autobusami Komunika−
cji Miejskiej skorzystało prawie 600 osób poszukujących pracy.

Prezydent zapewnił, że w tym roku również będą prowadzone inten−
sywne działania na rzecz walki z bezrobociem. Wraz z PUP realizowa−
ny będzie Program Prac Społecznie Użytecznych, którym zostanie ob−
jętych około 500 najbiedniejszych osób bezrobotnych. Ponadto, konty−
nuowany będzie program przygotowania do zawodu. – Wielu praco−
dawców chce zatrudniać, ale w niektórych branżach na rynku brak jest
wykwalifikowanych pracowników – wyjaśniał Prezydent. 

Andrzej Nowakowski pytał, kiedy powstanie Wieloletni Plan Inwe−
stycyjny. – Wtedy będzie wiadomo, w którym kierunku rozwijać się bę−
dzie Płock, co może znacznie pomóc w ściągnięciu inwestorów – mówił.

Według zapewnień Mirosława Milewskiego WPI zostanie przedsta−
wiony radnym i płocczanom na marcowej sesji Rady Miasta.

Nowakowski zwrócił również uwagę, że tereny po byłej jednostce
wojskowej są niewykorzystane.

Zygmunt Buraczyński skrytykował materiał przygotowany na sesję
Rady Miasta. – Pokazane są podejmowane działania, ale nie ma jasno
wskazanych efektów, jakie one przynoszą – mówił. – Na przykład: czy
przeprowadzone szkolenia dla bezrobotnych pozwoliły znaleźć im pra−
cę lub ile osób i w jakim stopniu skorzystało z Funduszu Poręczeń Kre−
dytowych. 

Józef Czurko dopytywał o współpracę Płocka z angielskim mia−
stem Thurrock. – Czy płocczanie będą mogli wyjeżdżać tam do pra−
cy? – pytał.

– Rozmawialiśmy o czasowych miejscach pracy dla mieszkańców na−
szego miasta – wyjaśniał Prezydent. – Jak na razie nie doszliśmy do po−
rozumienia. Największym problemem są sprawy mieszkaniowe. Mam
nadzieję, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Na wniosek Anny Kossakowskiej radni zobowiązali Prezydenta do
przygotowania materiałów promocyjnych, z których będą mogli korzy−
stać inwestorzy. Małgorzata Domańska

Na ostatniej sesji radni zapoznali się z informacją na
temat realizacji postanowień uchwały w sprawie roz−
wiązywania problemu bezrobocia w Płocku. Mate−
riał zawierał kilkadziesiąt stron. 

Walka o miejsca pracy
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Prace takie mogą być organizowane
przez gminę w ośrodkach pomocy
społecznej, domach pomocy społecz−
nej, placówkach opiekuńczo−wycho−
wawczych, ośrodkach interwencji kry−
zysowej, organizacjach zajmujących
się pomocą charytatywną itp. 

Co roku (do 31 stycznia) gmina spo−
rządzać będzie roczny plan potrzeb na
prace społecznie użyteczne z określe−
niem rodzaju prac, liczbę godzin po−
trzebnych na ich wykonanie i liczbę po−
trzebnych bezrobotnych. Natomiast kie−
rownik ośrodka pomocy społecznej spo−
rządzi listę osób bezrobotnych, korzy−
stających z różnych form pomocy spo−
łecznej, którzy takiej pracy mogliby się
podjąć i prześle ją do Powiatowego
Urzędu Pracy, który poszczególne prace
będzie bezrobotnym przydzielać, uw−
zględniając ich możliwości m.in. wiek,
stan zdrowia, posiadane kwalifikacje.

O skierowaniu konkretnych osób do
prac społecznie użytecznych zawiada−
miany jest ośrodek pomocy społecz−
nej. Natomiast placówka, w której or−
ganizowane są takie prace, prowadzi
ewidencję tych prac i ustala wysokość
świadczeń, przysługujących osobom,
które je wykonują. Świadczenia, przy−
sługujące osobom skierowanym do
prac społecznie użytecznych, wypła−
cane będą przez Urząd Miasta Płocka
w okresach miesięcznych. 

Jeżeli skierowana osoba odmówi
podjęcia pracy lub się do niej nie zgło−
si, placówka w której roboty maja wy−
konywane zawiadamia o tym fakcie
Urząd Miasta, starostę i kierownika
ośrodka pomocy społecznej.

Przypomnijmy, że minimalną staw−
kę za godzinę prac społecznie użytecz−
nych radni uchwalili na poprzedniej
sesji na 6 złotych. (j)

Na lutowej sesji uchwalono program pn. „Organizacja prac spo−
łecznie użytecznych” skierowany do osób bezrobotnych bez pra−
wa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Prace użyteczne

Radni skorygowali uchwały w spra−
wie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu
i żłobku. We wcześniejszej wersji, za
nieobecności zwrotowi podlegała stawka
żywienia z wyjątkiem pierwszego dnia.
Motywowane to było tym, że zakupy
produktów żywnościowych realizuje się
często dzień wcześniej i trudno przewi−
dzieć, ile dzieci będzie nieobecnych. 

Po analizie sytuacji, dyrektorzy
przedszkoli stwierdzili, że są w stanie
uporać się z tym problemem i stąd uch−
wała, realizujące postulaty rodziców, że
stawka żywieniowa zwracana będzie za
wszystkie dni nieobecności dziecka, tak
w żłobku jak i w przedszkolu.

Przypomnijmy: miesięczne opłaty
za pobyt dziecka w przedszkolu skła−
dają się z 2 części. Pierwsza, w wyso−
kości 50 zł, to opłata stała za realizację
programu edukacyjnego (nie ponoszą
jej rodzice 6−latków z grup „0”, prze−
bywających w przedszkolu do 5 go−
dzin), druga zaś to stawka żywienio−
wa, która wynosi przeciętnie 4 złote
dziennie za 3 posiłki (2 zł za sam
obiad). I te 4 złote za każdy dzień nie−
obecności odpisywane będą przy re−
gulowaniu opłaty za następny miesiąc.
Opłata stała może być odpisywania
w wyjątkowych przypadkach np. dłu−
gotrwałej choroby, ferii. (j)

Nieobecny nie płaci

Ubiegły rok był dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
okresem dużych zmian, nowych
inicjatyw i remontów. Ze spra−
wozdaniem na ten temat i pla−
nami na przyszłość zapoznali
się radni na ostatniej sesji. 

Największą zmianą była likwidacja
9 rejonowych OPS i powołanie na ich
miejsce trzech Zespołów Pracy Socjal−
nej przy których powstały Zespoły Po−
radnictwa Specjalistycznego. W tych
ostatnich dyżurują prawnicy, psycho−
logowie i pracownicy socjalni, którzy
udzielają bezpłatnych porad i konsul−
tacji osobom w trudnej sytuacji życio−
wej. Utworzono też Sekcję ds. Integra−
cji Społecznej pomagającą bezdom−
nym, uchodźcom i osobom mającym
trudności w przystosowaniu się do ży−
cia po opuszczeniu zakładu karnego.
Sekcja zajmuje się również prowadze−
niem mieszkań chronionych dla osób
niepełnosprawnych. W 2005 r. utwo−
rzono dwa takie mieszkania dla pełno−
letnich wychowanków opuszczających
rodziny zastępcze i placówki opiekuń−
czo−wychowacze. W planach na 2006
rok jest utworzenie kolejnego, drugie−
go mieszkania chronionego dla osób
niepełnosprawnych. 

Remonty i plany

Ze zmianą struktury organizacyjnej
wiązały się remonty. Metodą gospo−
darczą, dzięki pomocy uczniów ZSB
nr 1, wyremontowano drugie i pier−
wsze piętro budynku przy pl. Dąbrow−
skiego. 

Pod koniec 2005 roku MOPS rozpo−
czął adaptację pomieszczeń przy ul.
Kolegialnej na potrzeby „Pokoju Przy−
jaznych Przesłuchań” dla ofiar prze−
mocy, sfinansowaną ze środków Miej−
skiego Programu Profilaktyki i Roz−
wiązywania Problemów Alkoholo−
wych. W tym samym czasie ruszył re−
mont budynku przy ul. Kochanow−
skiego, gdzie wkrótce rozpocznie swo−
ją działalność Środowiskowy Dom Sa−
mopomocy dla osób niepełnospraw−
nych intelektualnie. Remont i adapta−
cję sfinansowano z dotacji Wojewody
Mazowieckiego. W tym roku dla ofiar
przemocy MOPS chce jeszcze urucho−

mić hostel, a dla osób bezdomnych
– punktu higieny sanitarnej przy Izbie
Wytrzeźwień. 

Koszty i klienci

W 2005 roku MOPS wydał ponad
46 mln zł, z czego 19 proc. stanowią
płace i koszty utrzymania ośrodka.
Świadczenia stałe i rodzinne pochła−
niają 81 proc. jego budżetu.

W ubiegłym roku pomocą objęto
ponad 6 tys. rodzin (14,7 tys. osób).
Przyczyną ich trudnej sytuacji były
przede wszystkim: bezrobocie (50
proc.), ubóstwo (prawie 30 proc.), nie−
pełnosprawność (22 proc.) i długo−
trwała ciężka choroba (16 proc.) W sa−
mym Dziale Świadczeń Rodzinnych
obsługiwanych jest ponad 8 tys. osób;
w tym tysiąc matek samotnie wycho−
wujących dzieci, które korzystały z za−
liczki alimentacyjnej. W 2005 r.
MOPS na świadczenia rodzinne i zali−
czkę wydawał miesięcznie około 1,5
mln zł. 

Poza tym w minionym roku utwo−
rzono w Płocku 15 nowych rodzin za−
stępczych, w których umieszczono 20
dzieci. W grudniu udało się powołać
pierwszą niespokrewnioną z dziec−
kiem rodzinę zastępczą specjalistycz−
ną. Będą w niej umieszczane dzieci
z różnymi dysfunkcjami i problemami
zdrowotnymi, wymagającymi szcze−
gólnej opieki i pielęgnacji.

W sumie w Płocku jest 239 rodzin
zastępczych, z czego jedynie 12 nies−
pokrewnionych, a dwie specjalistycz−
ne. 

Niepełnosprawni

Ze sprawozdania wynika, że wzrasta
w Płocku liczba osób niepełnospraw−
nych. Powiatowy Zespół ds. Orzeka−
nia o Niepełnosprawności wydał o 24
proc. orzeczeń więcej niż w roku
2004. Podobnie było z legitymacjami
osoby niepełnosprawnej. Tu wzrost
wyniósł 27 proc. Spadło z kolei zainte−
resowanie pracodawców zatrudnia−
niem osób niepełnosprawnych. Zda−
niem autorów to reakcja na noweliza−
cję ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej. Wcześniej pracodawca
mógł ubiegać się o refundację kosztów
utworzenia stanowiska pracy dla takiej
osoby. Teraz koszty musi ponieść sam,
a PFRON zwraca jedynie bezpośred−
nie koszty przystosowania. Przedsię−
biorca zatrudniający osobę niepełno−
sprawną nie może też już liczyć na re−
fundację jej wynagrodzenia. 

W 2005 r. MOPS wspólnie z organi−
zacjami rządowymi i lokalnymi, wpro−
wadził też kilka programów m.in.: rzą−
dowy „posiłek dla potrzebujących”
i dwa programy dla społeczności rom−
skiej. Współpraca z Wojewódzkim
Urzędem Pracy zaowocowała szkole−
niem (Zaczynam od nowa – szukam
pracy) dla 87 osób – klientów pomocy
społecznej.

Na koniec grudnia ubr. MOPS za−
trudniał 228 pracowników na 119 eta−
tach. 40 osób odbyło staże i zawodowe
kursy przygotowawcze (ze skierowa−
nia PUP). (rł)

Podsumowanie roku

W mieszkaniun chronionym
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dokończenie ze str. 1
Likwidacja SZPZOZ i przejęcie za−

dań przez spółkę Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej ma być sposobem na zbu−
dowanie nowoczesnej, sprawnej
i efektywnej placówki przy utrzyma−
niu funkcji kontrolnych samorządu.
Świadczenia zdrowotne udzielane do−
tychczas przez placówki SZPZOZ
w całości będą realizowane przez no−
wy podmiot. Proces likwidacyjny po−
winien zakończyć się najpóźniej do
końca grudnia 2008 roku.

Radni nie mieli zastrzeżeń co do sa−
mej istoty przekształceń w SZPZOZ,
jednakże wątpliwości budziło tempo ich
wprowadzania i gospodarka finansowa.
Piotr Nowicki pytał, dlaczego (jak wiele
innych placówek) nie wystąpiono o po−
życzkę na restrukturyzację do Minister−
stwa Zdrowia albo nie ubiegano się o in−
ne fundusze pozabudżetowe i dlaczego
rezygnujemy z budynku przy ul. Kole−
gialnej? Andrzej Nowakowski prosił
o doprecyzowanie planów inwestycyj−

nych, ledwie naszkicowanych w przed−
stawionym radnym materiale.

Odpowiadając na te zastrzeżenia pre−
zydent Milewski przypomniał, że gdy
rozpoczynano przekształcenia w SZP−
ZOZ, jednostka była na skraju bankruc−
twa a komornik zablokował wszystkie jej
konta. Zapewniał, że przy ul. Kościuszki
28 bardzo wiele się w ciągu minionych 3
lat zmieniło – tak w standardzie usług jak
i w wyposażeniu. Kto nie wierzy, nich
sam się przekona – namawiał. Natomiast
Piotr Kubera podkreślił, że każda po−
życzka jest oprocentowana i nie ma żad−
nej gwarancji jej częściowego umorze−
nia. W sytuacji gdy SZPZOZ nie zarabiał
na bieżące utrzymanie, to skąd wziąłby
pieniądze na spłatę pożyczki? Sprosto−
wał też zarzut, że Apteka Płocka przy ul.
Miodowej – jako jedyna – przynosi stra−
ty; jej zysk wyniósł 124 tys. złotych.

Radni uchwałę w sprawie likwidacji
samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej przyjęli
12 głosami. E.J.

SZPZOZ do likwidacji
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Zwolnieni z podatku od nieruchomo−
ści, nowowybudowanych oraz zakupio−
nych budynków lub ich części będą mi−
kro−, mali i średni przedsiębiorcy. Po−
moc może być udzielona na tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z no−
wą inwestycją. W przyjętej przez rad−
nych uchwale czytamy: Przez nową in−
westycję należy rozumieć: budowę lub
rozbudowę obiektów związanych z pro−
wadzeniem działalności gospodarczej,
zakup nieruchomości niewykorzystywa−
nej na działalność gospodarczą przez
okres co najmniej dwóch lat przez
przedsiębiorcę ubiegającego się
o udzielenie pomocy, rozpoczęcie dzia−
łalności w obiektach już istniejących,
niewykorzystywanych przez okres co
najmniej dwóch lat oraz zakupu zakła−
du, który już został lub zostałby zlikwi−
dowany, jeśli nie byłby zakupiony.

Uchwała określa również okres
zwolnienia z podatku od nieruchomo−
ści w zależności od liczby nowoutwo−
rzonych miejsc pracy. Jeśli przedsię−
biorca zatrudni co najmniej trzy nowe

osoby nie będzie płacił podatku przez
rok; ulga wzrasta o kolejne lata jeśli
stworzonych zostanie co najmniej 7,
15, 25 i 50 nowych miejsc pracy. 

Zwolnienie przysługuje jeżeli zwię−
kszony poziom zatrudnienia zostanie
utrzymany przez cały okres ulgi oraz
kolejnych 12 miesięcy. Ponadto, aby
skorzystać z tego przywileju trzeba za−
trudnić osoby bezrobotne zamieszkałe
na terenie Płocka.

Prawo do zwolnienia z podatku od
nieruchomości nie obejmuje: stacji pa−
liw, działalności gospodarczej związa−
nej z wytwarzaniem, przetwarzaniem,
magazynowaniem, dystrybucją i obro−
tem paliwami, działalności handlowej
prowadzonej na powierzchni większej
niż 300 mkw. oraz w przypadku, gdy
przedsiębiorcy prowadzą działalność
w górnictwie węgla oraz hutnictwie
żelaza i stali.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzy−
stać z pomocy muszą złożyć udoku−
mentowany wniosek do 31 grudnia
2006 roku. (m.d.)

Już niedługo przedsiębiorcy, którzy na terenie Płocka stwo−
rzą nowe miejsce pracy będą zwolnieni z podatku od nieru−
chomości. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na ostatniej
sesji Rady Miasta. 

Zatrudniasz 
– nie płacisz

Płock otrzyma dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację dwóch
projektów stypendialnych na rok
2005/2006. Chodzi o projekt „Ze sty−
pendium ku dojrzałości” (do kwoty 1
435 500 zł) i „Ze stypendium po ty−
tuł” (do kwoty 78 000 zł). Rada Mia−
sta upoważniła Prezydenta Miasta
Płocka do przyjęcia tych środków fi−
nansowych. Wyraziła również zgodę
na wystawienie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową, jako za−

bezpieczenie prawidłowej realizacji
umowy. 

W ubiegłym roku z tej formy pomo−
cy skorzystało 59 studentów i 546 ucz−
niów (w tym w pełnej kwocie – 1125
zł – 94 osoby). W tym roku na stypen−
dia czeka 39 studentów i ponad 700
uczniów. Ci pierwsi mogą liczyć na
2000 zł, a drudzy na 1500 zł (oczywi−
ście o ile przedstawią odpowiednie ra−
chunki, np. za zakup podręczników). 

Wypłaty powinny się rozpocząć
wkrótce. (rł)

Dofinansowanie 
do stypendiów

Co to jest weksel in blanco?
To dokument potwierdzający istnienie zobowiązania osób, które go pod−

pisały i zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej su−
my pieniędzy. 

Korzystają z niego zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządo−
we jak i osoby fizyczne. Wystawiając weksel, nie musimy ani gromadzić
odpowiedniej kwoty w banku, ani mrozić posiadanych pieniędzy czy zasta−
wić nieruchomości.

Weksel in blanco jest najczęściej wekslem gwarancyjnym, składanym jako
zabezpieczenie wykonania określonej pracy, zadania lub zaciągniętego kredy−
tu. Zabezpiecza więc interesy instytucji przyznającej pieniądze. W razie gdy−
byśmy tej pracy nie wykonali, posiadacz naszego weksla wypełnia go – wpi−
sując odpowiednią kwotę – i uruchamia całą procedurę odzyskania swoich pie−
niędzy. Zwykle wekslowi in blanco towarzyszy deklaracja wekslowa, określa−
jąca szczegóły realizacji zadania i przedmiot naszego zobowiązania. 

Radni zdecydowali, że płocka bożni−
ca przy ul. Kwiatka 7 zostanie sprzeda−
na Stowarzyszeniu Synagoga Płocka. 

Najpierw jednak stowarzyszenie
musi wyremontować i zaadaptować
budynek. Ma w nim powstać muze−
um poświęcone Żydom mazowiec−
kim. – Powinno na to wystarczyć

pięć lat – mówił prezydent Mirosław
Milewski.

Dopiero po otwarciu muzeum, bu−
dynek zostanie sprzedany w formie
bezprzetargowej z zastosowaniem 99
proc. bonifikaty. Do tego czasu nie−
ruchomość zostanie stowarzyszeniu
użyczona. (m.d.)

Sprzedana za kilka lat

Sprawozdania
Komisji Skarbu, 

Budżetu i Gospodarki Finansowej
W minionym roku 8−osobowa komisja pod przewodnictwem Violetty Kul−

py odbyła 22 posiedzenia. Oprócz podstawowych zadań (opiniowanie bu−
dżetu, ocena jego realizacji, opiniowanie projektów uchwał) członkowie zaj−
mowali się szeregiem innych tematów. Przedmiotem prac komisji były
m.in.: analiza zadłużenia miasta, działalność Funduszu Poręczeń Kredyto−
wych, efektywność wykorzystania środków finansowych w Płockim Parku
Przemysłowo−Technologicznym, efekty kontroli podatkowej w latach 2002−
2004.

W okresie sprawozdawczym komisja wypracowała 12 wniosków, 10
z nich było skierowanych do Prezydenta Miasta, 2 wnioski przekazano wi−
ceprzewodniczącemu Rady Miasta. Średnia frekwencja na posiedzeniach
komisji wyniosła 89 procent. Stuprocentową obecnością mogą pochwalić
się: Violetta Kulpa, Sławomir Goszkowski i Bożena Musiał.

Komisji Gospodarki Komunalnej
7−osobowy zespół (w grudniu 2004 poszerzony o Arkadiusza Iwaniaka)

pod przewodnictwem Elżbiety Popczuk od lutego 2005 do 18 stycznia 2006
odbył 15 posiedzeń, w tym 2 wspólne z Komisją Skarbu, Budżetu i Gospo−
darki Finansowej oraz jedno z Komisją Rewizyjną. 

Główne tematy, jakimi w okresie sprawozdawczym zajmowała się komi−
sja, dotyczyły m.in. programu rewitalizacji Starówki, działalności spółki Ko−
munikacja Miejska, stanu bezpieczeństwa publicznego, realizacji „programu
300”, ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, remontów
dróg.

W okresie sprawozdawczym komisja wypracowała 6 wniosków, które
skierowała do Prezydenta Miasta oraz 9 zapytań. Na wszystkich posiedze−
niach komisji obecni byli: Elżbieta Popczuk, Zbigniew Nowak, Violetta
Kulpa i Wiesław Kossakowski.

Komisji Rewizyjnej
W roku ubiegłym 8−osobowa komisja (13 grudnia 2005 dokooptowany

został do niej Jan Robakiewicz) miała dwóch przewodniczących: do 24
maja Zenona Sylwestra Wiśniewskiego, a od 28 czerwca Zbigniewa No−
waka.

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 22 posiedzenia, w tym 2
wspólne z Komisją Gospodarki Komunalnej i jedno z Komisją Skarbu,
Budżetu i Gospodarki Finansowej. Komisja powołała też zespoły kontro−
lujące następujące tematy: budowę ul. Morelowej, Miejski Zespół Obiek−
tów Sportowych, Miejski Zarząd Dróg, przetargi na drogi dojazdowe do
drugiej przeprawy mostowej.

Na swych posiedzeniach komisja zajmowała się m.in.: analizą wykupu
gruntów w latach 1998 – 2002, stanem zadłużenia miasta, inwestycjami,
wyjazdami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta i radnych, anali−
zą zamówień z tzw. wolnej ręki, bilansami spółek gminnych. Rozpatrzyła
także 6 skarg złożonych przez mieszkańców na działalność różnych jed−
nostek miejskich.

Komisja wypracowała 14 wniosków, 2 opinie, 20 wyciągów z protoko−
łów, które przekazano do Prezydenta Miasta, wiceprzewodniczącego Rady
Miasta, Sekretarza Miasta, radców prawnych i Regionalnej Izby Obrachun−
kowej. Stuprocentową frekwencję na posiedzeniach komisji mieli: Zbigniew
Nowak, Elżbieta Popczuk, Wiesław Kossakowski, Marek Krysztofiak, Bo−
żena Musiał, Jerzy Seweryniak, Barbara Smardzewska−Czmiel. Opr. (j)
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60−lecie pożycia małżeńskiego świę−
towali Regina i Lucjan Majchrzakowie.
Natomiast 51−lecie ślubu obchodzili:
Sabina i Józef Jeziorkowscy, Henryka
i Stanisław Paradowscy, Danuta i Jan
Zielińscy oraz Krystyna i Edward Jan−
kowscy. Natomiast złotymi jubilatami
byli Jadwiga i Zdzisław Kwiatkowscy. 

Prezydent Mirosław Milewski wrę−
czył wszystkim parom medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” od
Prezydenta RP oraz złożył życzenia. 

Po oficjalnej części kolędy zaśpie−
wali soliści z chóru Pueri Cantores
Plocenses. Potem były pamiątkowe
zdjęcia, kwiaty, życzenia od najbliż−
szych i lampka szampana.

Aby ponownie stanąć na ślubnym
kobiercu trzeba zgłosić się do Urzędu

Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.
– Może przyjść jedno z małżonków,
dzieci lub wnukowie – opowiada El−
żbieta Wasilewska, kierownik USC. 

Następnie trzeba wypełnić odpo−
wiedni wniosek. Ponadto, jeśli ślub nie
był zawarty w Płocku, należy dołączyć
skrócony odpis aktu małżeństwa. Po−
tem należy już tylko czekać. – Cała
procedura trwa około pół roku – wy−
jaśnia Elżbieta Wasilewska. – Wnioski
wysyłane są do Warszawy i musimy
czekać aż Prezydent RP nada medal,
podpisze specjalną legitymację, a na−
stępnie wszystko do nas prześle. 

Medal przyznawany jest za przynaj−
mniej 50 lat wspólnego życia małżon−
ków. Można go otrzymać tylko raz
w życiu. (m.d.)

Sześć par ponownie stanęło na ślubnym kobiercu. Uroczystość
odbyła się 15 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Złote gody

Danuta i Jan Zielińscy świętowali jubileusz 51−lecia małżeństwa wraz z rodziną, pre−
zydentem Mirosławem Milewskim (stoi pierwszy z lewej) i kierownikiem USC Elżbietą
Wasilewską (pierwsza z prawej)
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Na podstawie ustawy z dnia 17
grudnia 1998r o emeryturach i ren−
tach z FUS Zakład Ubezpieczeń
Społecznych dokona od 1 marca
2006r. waloryzacji emerytur i rent,
podwyższenia świadczeń najniż−
szych oraz dodatków do emerytur
i rent. Szacuje się, że w wyniku wa−
loryzacji podwyższone zostaną
emerytury i renty z FUS, renty so−
cjalne oraz zasiłki i świadczenia
przedemerytalne pobierane przez
ponad 156,5 tysiąca emerytów i ren−
cistów z terenu działania Oddziału
ZUS w Płocku. 

Waloryzacja świadczeń będzie do−
konana poprzez pomnożenie kwot
emerytur i rent (przyznanych do dnia
28.02.2005r.) przez wskaźnik walory−
zacji – 106,2% oraz kwot świadczeń
przyznanych w okresie od 1.03.2005r
do 28.02.2006r – przez wskaźnik
102,3%.

Od 1 marca b.r. zostaną również
ustalone nowe wysokości świadczeń
najniższych i wynosić będą:

− emerytura, renta z tytułu całkowi−
tej niezdolności do pracy oraz renta ro−
dzinna – 597,46 zł,

− renta z tytułu częściowej niezdol−
ności do pracy – 459,57 zł,

− renta z tytułu całkowitej niezdol−
ności do pracy w związku z wypad−
kiem przy pracy lub chorobą zawodo−
wą oraz renta rodzinna wypadkowa
– 716,95 zł,

− renta z tytułu częściowej niezdolno−
ści do pracy w związku z wypadkiem
lub chorobą zawodową – 551,48 zł.

− renta socjalna – 501,87 zł. 
Podwyższone zostaną także dodatki

do emerytur i rent: 
− dodatek pielęgnacyjny, kombatan−

cki, za tajne nauczanie – 153,19 zł,
− dodatek dla sierot zupełnych –

287,93 zł
− dodatek pielęgnacyjny dla inwali−

dy wojennego całkowicie niezdolnego
do pracy i samodzielnej egzystencji –
229,79 zł.

Zmianie ulegają również:
− kwota przychodu odpowiadająca

70% przeciętnego miesięcznego wy−
nagrodzenia za IV kwartał 2005r i wy−
nosi 1 770,10 zł (przychody emerytów
i rencistów osiągane do tej kwoty nie
powodują zmniejszenia pobieranego
świadczenia),

− kwota przychodu odpowiadająca
130 % przeciętnego miesięcznego wy−
nagrodzenia za IV kw.2005r i wynosi
3 287,30 zł (przychody emerytów
i rencistów osiągane powyżej tej kwo−
ty powodują zawieszenie wypłaty
świadczenia).

− kwota zasiłku pogrzebowego – 5
057,24 zł,

− wysokość kwoty bazowej – 1
977,20 zł.

Barbara Smardzewska−Czmiel 
(rzecznik prasowy Oddziału ZUS

w Płocku)

ZUS informuje

Waloryzacja świadczeń 

Oferta ROSzEFS dostosowana jest
do potrzeb osób na różnych pozio−
mach zaawansowania w pisaniu pro−
jektów, zależy także od stopnia posia−
danej wiedzy oraz konkretnych ocze−
kiwań projektodawców.

Doradcy ROSzEFS udzielają in−
formacji o dostępnych źródłach fi−
nansowania, oferowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społeczne−
go. Uczą w jaki sposób zamienić po−
mysł na konkretny projekt zgodnie
z wymaganiami, pomagają w prawi−
dłowym wypełnianiu wniosku apli−
kacyjnego. Eksperci doradzają także
w jaki sposób prawidłowo zarządzać
konkretnym projektem i służą pomo−
cą w tworzeniu partnerstw projekto−
wych.

Z usług ośrodka mogą korzystać
przedstawiciele organizacji pozarzą−
dowych, jednostek samorządu teryto−
rialnego, ośrodków poradnictwa za−
wodowego i psychologicznego, a tak−

że szkół, jednostek naukowych i orga−
nizacji przedsiębiorców.

Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt telefoniczny lub mailowy
i wcześniejsze umówienie terminu
spotkania. Tel. 22 620 31 92, 22 890
94 49, roszefs@boris.org

www.roszefs.boris.org.pl
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw

Społecznych jest niezależną i niedo−
chodową organizacją pozarządową,
która od 1992 r. wspiera szeroko poję−
tą aktywność obywatelską, szczegól−
nie organizacje pozarządowe oraz ini−
cjatywy społeczne służące publiczne−
mu dobru. 

Głównym celem Stowarzyszenia
jest zwiększenie efektywności rozwią−
zywania problemów społecznych dzię−
ki odpowiedniemu wykorzystaniu
możliwości i sił tkwiących w społe−
czeństwie. BORIS działa na Mazo−
wszu od 14 lat. 

Stowarzyszenie BORIS

Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby zainteresowane Euro−
pejskim Funduszem Społecznym na bezpłatne konsultacje i po−
rady. Pomoc oferowana jest w ramach Regionalnego Ośrodka
Szkoleniowego EFS (ROSzEFS), prowadzonego przez Stowa−
rzyszenie BORIS.

KONSULTACJE
I PORADY

W poprzednim nume−
rze podałem informację
o kolejnych organiza−
cjach pożytku publiczne−
go (OPP), działających
w Płocku. Były to lokal−
ne koła lub oddziały wię−
kszych wojewódzkich stowarzyszeń
i związków, a wśród nich m. in. Koło
Terenowe Polskiego Związku Głu−
chych w Płocku. Niestety lokalne kon−
to, które przekazały do publikacji wła−
dze płockiego koła PZG nie jest wła−
ściwym do przekazywania 1 proc. po−
datku na OPP. Wpłaty można dokony−
wać jedynie na konto mazowieckiego
oddziału PZG z odpowiednim dopi−

skiem. Za mimowolne wprowadzenie
w błąd czytelników przepraszam. 

Radosław Łabarzewski
Oto właściwe dane: 
Polski Związek Głuchych
Oddział Mazowiecki
KRS: 0000005726
OPP: 2004
03−741 Warszawa, ul. Białostocka 4
tel. 022 619 92 95, 022 619 61 78
tel. (do płockiego koła) 024 366 94 31 
www.pzg.org.pl/wa
Bank Millenium
Nr konta: 69 1160 2202 0000 0000
5515 6090 
Z dopiskiem „na cele statutowe 
Koła Terenowego w Płocku”

Uwaga! Inne konto

Innowacyjny ORLEN GAZ
Spółka ORLEN GAZ zdobyła Certyfikat Innowacyjności 2005 i znalazła się

w gronie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Program badawczy prowa−
dzony był przez Polską Akademię Nauk, a lista 500 najlepszych opublikowana
została po raz pierwszy. Lista rankingowa została przygotowana przez zespół
ekspertów Międzynarodowej Sieci Naukowej, koordynowanej przez Instytut
Ekonomiczny PAN, który badania polskich firm prowadzi już od 25 lat. Najno−
wsza inicjatywa ma na celu wyłonienie przedsiębiorstw, które stawiają na inno−
wacyjność i pomóc im w ubieganiu się o fundusze unijne. bc
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*ZAPOMNIANI PŁOCCZANIE*ZAPOMNIANI PŁOCCZANIE*ZAPOMNIANI PŁOCCZANIE*ZAPOMNIANI PŁOCCZANIE*ZAPOMNIANI PŁOCCZANIE*

Żeby złapać jednego człowieka, UB
potrafiło zwerbować połowę miesz−
kańców podpłockiej wsi, a do rozbicia
siedmioosobowej grupy „Cacki” zaan−
gażować 1100 żołnierzy. Nie od dziś
wiadomo, że dla żołnierzy AK wojna
nie skończyła się w 1945 roku, trwała
jeszcze wiele lat. Nie dlatego, że
chcieli, ale dlatego, że nie mieli innego
wyboru. UB rozpracowywała człon−
ków Armii Krajowej do 1988 roku. Te
wstrząsające i mało znane karty
współczesnej historii odsłaniał w po−
niedziałek (20 stycznia) historyk IPN
Jacek Pawłowicz – autor prezentowa−
nego na łamach „Sygnałów Płockich”
cyklu biograficznego „Zapomniani
płocczanie”. Nazwiska znane naszym
czytelnikom z tych publikacji pojawiły
się również w wykładzie „Zbrojne po−
dziemie niepodległościowe na Mazo−
wszu Płockim w świetle nowych do−
kumentów”. Wykład rozpoczął V edy−
cję „Spotkań z historią najnowszą” or−
ganizowanych wspólnie przez Instytut
Pamięci Narodowej, płocki Klub
Inteligencji Katolickiej i Książnicę
Płocką.

„Wyzwolony” Płock

Armia Czerwona weszła do Płocka
21 stycznia 1945 roku. Sowieci ujrzeli
zgliszcza budynku przy ul. Sienkiewi−
cza i ciała zamordowanych przez
Niemców Polaków. – Do niedawna
wiedzieliśmy tylko tyle – mówi histo−
ryk IPN. – Co było potem? Za pier−
wszą linią frontu szła druga – enkawu−
dziści, którzy już w kilka godzin po
wyzwoleniu Płocka rozpoczęli aresz−
towania ludzi związanych z podzie−
miem niepodległościowym. 

Początkowo zdezorientowani, żoł−
nierze AK szybko rozpoczęli odbu−
dowywanie struktur, które wtedy
jeszcze zajmowały się jedynie cho−
waniem broni, ocalałych dokumen−
tów i pomocą ukrywającym się w la−
sach kolegom. – Jednak ilość wojsk
sowieckich, skala represji i morder−
stwa ze strony UB (w pierwszych
dwóch tygodniach działania w Płoc−
ku liczba 15 funkcjonariuszy, którzy
przyszli tu 21 stycznia urosła do
150), doprowadziły do podjęcia roz−
mów z ówczesnym szefem ABW Tade−
uszem Konopką o wyprowadzeniu
z podziemia żołnierzy AK – opowia−
dał Pawłowicz. Nastąpiło to w lipcu
1945 r. w Łęgu Kościelnym, gdzie
wspólnie z Janem Nowakiem – ostat−
nim komendantem obwodu płockie−
go AK i Michałem Tomczakiem
– ostatnim inspektorem płocko−sier−
peckiego AK ujawniło się 29 zna−
nych UB żołnierzy podziemia. Pozo−
stali tego nie chcieli. Oni stworzyli
w Płocku i powiecie płockim dwie
pierwsze struktury podziemne, które
podjęły walkę z komunistami: Polski
Związek Powstańczy (miasto Płock),

założony przez Marcelego Kowal−
skiego ps. Okrzeja i Ruch Oporu Ar−
mii Krajowej (pow. płocki) założony
przez Jana B. Jaroszewskiego ps. Za−
wieja. Działali do połowy 1946 roku,
kiedy to zostali rozbici. 

Do obu organizacji udało się ko−
munistom wprowadzić agentów. Na−
stąpiła kolejna fala aresztowań. Oca−
leli jedynie ci, którzy działali w tere−
nie. Rozbicie oddziałów „Okrzei”
i „Zawiei” zbiegło się z rozwinięciem
działalności przez dwie inne, duże
struktury ROAK; ROAK Obwód Me−
wa dowodzony przez Józefa Marcin−
kowskiego (obejmujący działaniem

pow. sierpecki, płocki, płoński,
mławski, lipnieński i rypiński) oraz –
największa struktura roakowska na
Mazowszu – Pomorski Batalion
„Znicz” ROAK Pawła Nowakow−
skiego ps. Łysy. To już nie była dzia−
łalność samopomocowa, tylko regu−
larna walka; likwidacja konfidentów
UB, sekretarzy PPR oraz likwidacja
posterunków MO, gdzie odbierano
broń, niszczono donosy konfidentów
i akta szykowane do rozpoznania ko−
lejnych osób. Jedną z najbardziej
znanych akcji była próba zamachu na
ówczesnego szefa sierpeckiego UB
Żółtogórskiego (Gelbberga), która
mimo niepowodzenia odbiła się sze−
rokim echem. Podziemie pokazało,
że działa na tym terenie i jest silne.

– Ocenia się, że struktury ruchu
oporu „Mewa” i „Znicz” przeprowa−
dziły ogółem 280 akcji bojowych. By−
ły to walki z grupami operacyjnymi
KBW, UB, MO oraz akcje odbijania
więźniów – tłumaczył Pawłowicz.
– Jednocześnie okres rozwoju ROAK−
u to również czas budowania legalnej
opozycji, jaką było PSL. Na nim
właśnie UB testowało pierwsze meto−
dy operacyjne – wprowadzanie agen−
tów do struktur partyjnych, wykrada−
nie i fałszowanie dokumentów, rozbi−
janie wieców wyborczych. W Płocku

udało się to podczas uroczystości po−
świecenia sztandaru na Stanisławów−
ce. Interwencja UB doprowadziła do
aresztowania części bardziej znanych
działaczy. Akcją dowodził ówczesny
zastępca płockiego komendanta UB
– Sergiusz Niczyporuk – późniejszy
wiceprezydent Płocka. 

Przetrącony kręgosłup

Zdaniem Pawłowicza, to był rów−
nież okres niezwykłej wręcz aktyw−
ności wobec żołnierzy podziemia
niepodległościowego. Przeciwko ok.
350 – 420 osobom ukrywającym się
w lasach wystawiono – według sza−

cunkowych danych – ok. 5,5 do 7 tys.
żołnierzy WP, funkcjonariuszy KBW
UB i MO. Zresztą przy Komendach
Powiatowych MO działały już spe−
cjalne plutony operacyjne, które zaj−
mowały się wyłącznie pacyfikacją,
obławami i rewizjami. – Jak wyglą−
dała taka rewizja np. w gospodar−
stwie wiejskim? Po wkroczeniu do
obejścia gospodarza wyprowadzano
do stodoły i przesłuchiwano przy po−
mocy cepów, a całe gospodarstwo
było rozbierane do ostatniej cegły –
dodaje historyk. 

Fałszerstwa wyborcze, rozbicie
PSL−u, niebywały terror na terenie
Mazowsza, a w końcu ogłoszona po
wyborach w 1947 r. przez komunistów
amnestia przetrąciły kręgosłup podzie−
mia niepodległościowego. Z amnestii
skorzystało ok. 97 proc. żołnierzy po−
dziemia, ukrywających się w lesie.

– Był to akt niezwykle upokarzający.
Każdy żołnierz musiał się sam zgłosić
do UB i wypełnić ankietę, czyli sam na
siebie donieść, opisać kto był jego do−
wódcą, jakie akcje podejmował. Trud−
no nie zrozumieć tych ludzi. Po dwóch
latach terroru komunistycznego i po
kilku latach okupacji niemieckiej
chcieli po prostu normalnie żyć. Zau−
fali – tłumaczył historyk. – Myślę, że
każdy na ich miejscu by zaufał. Jak da−

lece się mylili, pokazały pierwsze mie−
siące po amnestii, kiedy zaczęły się
aresztowania, zatrzymania, namawia−
nie do współpracy. W niedługim cza−
sie część tych, którzy się ujawnili,
wróciła do lasu. 1947 to rok, kiedy zo−
stały zlikwidowane prawie wszystkie
struktury podziemne w Płocku. Pozo−
stali nieliczni, prowadzący działalność
wywiadowczą. Natomiast na pograni−
czu płocko−sierpeckim działał oddział
prowadzony przez Franciszka Majew−
skiego ps. Słonego, którego historię
opisaliśmy w nr 16 (133) SP.

Pawłowicz wspomniał również pod−
czas spotkania niechlubną postać Wła−
dysława Rypińskiego ps. Rypa – czło−
wieka znikąd – który jeszcze podczas
okupacji niemieckiej, jako dowódca
oddziału AL, rozpoczął współpracę
z sowietami – późniejszego kata Ma−
zowsza, twórcy grupy likwidacyjnej,
której celem była eliminacja przeciw−
ników politycznych Polski Ludowej:
żołnierzy AK i działaczy PSL.
W skład jego „szwadronu śmierci”
wchodziło 8 funkcjonariuszy UB
i MO, byli jego podkomendny z party−
zantki. Morderstwa, porwania, tortury
to był ich chleb powszedni. Dworek
w Łęgu pod Płockiem stał się ich bazą
likwidacyjną. Zabito tam około 60−70
ludzi AK. Do dziś ich ciała nie zostały
ekshumowane. 

11 października 1947 r., we wsi
Chudzynek gm. Drobin pow. Płock,
Władysława Rypińskiego „Rypę” oso−
biście zastrzelił Wiktor Stryjewski ps.
Cacko – dowódca oddziału bojowego
11 Grupy Operacyjnej NSZ, skazany
później „...trzydziestoośmiokrotnie na
karę śmierci z pozbawieniem praw
publicznych i obywatelskich praw ho−
norowych na zawsze oraz z przepad−
kiem całego mienia...”. Karę wykona−
no 18 stycznia 1951 r. w Warszawie
o godzinie 20.20.

Pierwszym wykładem V edycji
spotkań z historią najnowszą Jacek Pa−
włowicz nawiązał do spotkania pt.
„Bandy reakcyjnego podziemia czy
zbrojne podziemie PRL” z 2001 roku,
kiedy to również mówi o powojennych
losach płockich żołnierzy AK. 

Kolejny wykład już 6 marca
o godz. 17 w Książnicy Płockiej. Le−
szek Rysak opowie o Stefanie Wy−
szyńskim. 

Radosław Łabarzewski

Powojenną historię Płocka i Mazowsza Północnego należałoby napisać od nowa – twierdzi historyk IPN Jacek Pawłowicz 

Zapomniani Płocczanie

Zbuntowany Płock

Władysław Rypiński ps. Rypa 

Wiktor Stryjewski ps. Cacko
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Przykład? Złoty medal na 51. Świa−
towej Wystawie Innowacji, Badań
i Nowoczesnej Techniki “Brussels Eu−
reka 2002” w Brukseli i rok później
Srebrny – na 31. Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków w Genewie
dla produktów, które powstały w Pol−
sce, w Płocku. Chodzi o chłodziwa
produkowane w Orlenie, których
głównymi twórcami są naukowcy
z płockiej Politechniki. Zdaniem prof.
Janusza Zielińskiego z Politechniki
Warszawskiej, kilkunastoletnia współ−
praca jego uczelni i płockiej firmy
przy wdrażaniu płynów chłodniczych
to właśnie dobry przykład wykorzysta−
nia potencjału badawczego przez pol−
ski biznes. Niestety, stanowiący nadal
raczej wyjątek, niż normę.

Wskaźnik „potrójnych patentów”

Wspaniałe pomysły są w cenie?
– Nie zawsze – twierdzi prof. Zieliński.
– Badania naukowe w Polsce są dra−
matycznie niedoinwestowane. Trzeba
ciągle i niezwykle głośno to powta−
rzać. Dla przykładu przytacza dane
Amerykańskiego Towarzystwa Che−
micznego, które co roku podaje wiel−
kość nakładów finansowych na bada−
nia w 50 największych amerykańskich
uniwersytetach. W 2004 roku na pier−
wszym miejscu znalazł się Uniwersy−
tet Kalifornijski z San Francisco, który
wydał wówczas na badania – tylko
w obszarze chemii − 28 mln dolarów. –
We wszystkich tych uniwersytetach
udział dotacji federalnych (czyli rzą−
dowych) na te badania wahał się
w przedziale od sześćdziesięciu do
osiemdziesięciu procent. Tak więc
w tym przypadku to nie prywatny sek−
tor jest głównym sponsorem badań.
Tym niemniej, zdaniem prof. Zieliń−
skiego, naukowcy powinni być “po−
wiązani” z podmiotami gospodarczy−
mi, które są zainteresowane wykorzy−
staniem wyników ich badań. Wg cza−
sopisma Chemical&Engineering News
w USA blisko 80 proc. wszystkich ba−
daczy jest w różnym stopniu zatrud−
nionych w prywatnych instytucjach
gospodarczych. W Polsce jest to nieca−

łe 17 proc. 
Zresztą od samego początku tran−

sformacji ustrojowej kraju polskie fir−
my prywatne preferowały gotowe roz−
wiązania, gotową myśl, niż wspieranie
prac badawczych i rozwojowych
z własnego obszaru naukowego.

To dwie główne przyczyny proble−
mów naszej nauki. Być może dlatego
tzw. wskaźnik “potrójnych patentów”
(opatentowanych jednocześnie w eu−
ropejskim, amerykańskim i japońskim
biurach patentowych), który określa
pozycję danego kraju, jeżeli chodzi
o myśl wynalazczą i innowacyjną, jest
tak niski w Polsce. – Proszę sobie wy−
obrazić, że wskaźnik ten liczony na mi−
lion mieszkańców jest u nas ok. 280
razy mniejszy niż w Niemczech, i 12
razy mniejszy niż na Węgrzech.

Jak to się robi w Płocku?

– W różny sposób staramy się po−
prawiać wzajemne zależności pomię−
dzy nauką a innowacyjnością – dodaje
prof. Zieliński. – Będąc jeszcze pro−
rektorem i dziekanem Wydziału Bu−
downictwa, Mechaniki i Petrochemii
udało mi się podpisać blisko 20 poro−
zumień i umów o współpracy z różny−
mi firmami i instytucjami (m. in. PKN
ORLEN, Basell Orlen Polyolefins,

grupą spółek “Petro”, PPPT, Poli−
techniką Lwowską). Przy płockiej
uczelni powstało również Centrum
Doskonałości – pracujące nad reduk−
cją wpływu przemysłu przetwórczego
na środowisko naturalne, które jest
głównym reprezentantem Polski w du−
żym przedsięwzięciu europejskim –
pozyskiwaniu wodoru z biomasy.
W 2005 roku Politechnika została jed−
nym z założycieli Polskiej Platformy
Wodoru i Ogniw Paliwowych. Są to
zatem porozumienia, które dotyczą nie
tylko np. praktyk studenckich i stypen−
diów, ale również realizacji wspólnych
działań badawczych oraz pomocy
w rozwiązywaniu problemów nurtują−
cych firmy z nami współpracujące.
Dobre pomysły nie powinny trafiać
„na półkę”.

Takim sztandarowym, a jednocześ−
nie komercyjnym przedsięwzięciem
były wdrożenia kolejnych produktów
z rodziny płynów do chłodnic samo−
chodowych, początkowo Petrygo
(1989), potem Qal (2001) i ostatnio
Petrygo Q (2004).

P jak pomysł

To chyba największy sukces Insty−
tutu Chemii i Zakładu Tworzyw
Sztucznych, którego początków nale−

ży szukać w 1988 roku. Władze kom−
binatu zaproponowały wówczas róż−
nym krajowym ośrodkom badawczym
możliwość zagospodarowania niewy−
korzystywanych aparatów i urządzeń
produkcyjnych. Projekt wzbudził zain−
teresowanie w środowisku chemików
Politechniki, gdzie od lat badano m.in.
powstawanie, wydzielanie i zagospo−
darowanie poliglikoli. W wyniku dy−
skusji przedstawicieli Petrochemii,
której głównym wówczas przedstawi−
cielem był inż. Paweł Krysztofik,
z pracownikami Instytutu – z dr Tere−
są Milczarską na czele, powstała kon−
cepcja produkcji płynu do chłodnic sa−
mochodowych. W konsekwencji zes−
pół pod kierownictwem dr inż. Teresy
Milczarskiej, wraz z pracownikami In−
stalacji Tlenku Etylenu i Glikolu,
opracował i wdrożył w 1989 r. pier−
wszy płyn chłodniczy o nazwie Petry−
go. Udany wyrób zdobył polski rynek.
Kolejne generacje chłodziwa, już jako
Qual i Petrygo Q, zdobywają nagrody
i rozpoczęły ekspansje na rynki zagra−
niczne. 

– Z roku na rok następuje wzrost
wymagań dla tych produktów. Dlatego
też podejmujemy się kolejnych wyzwań
w tym zakresie. Zajmujemy się również
bieżącą kontrolą – podaje prof. Zieliń−
ski. Jednym z zasadniczych naszych
zadań jest to, by firma co trzy lata uzy−
skiwała powtórnie certyfikaty na moż−
liwość produkcji i sprzedaży tego typu
chłodziw. Normy są niezwykle wyśru−
bowane. Dlatego chłodziwa, które
proponujemy są w pełni ekologicznymi
płynami, m.in. nie zawierają chromia−
nów, azotanów, azotynów, amin, fosfo−
ranów.

Nowy mechanizm

W ubiegłym roku powstała ustawa
o innowacyjności. – O wiele lat za
późno, ale lepiej późno niż wcale –
mówi prof. Zieliński. – Nie jest dosko−
nała, ale w pewnych ogólnych zary−
sach reguluje kwestię relacji między
działaniem innowacyjnym i wynalaz−
czym twórców a gospodarką, przemy−
słem, firmami, czyli podmiotami, które
mają tę myśl wcielać w życie. Dotyczy
to również kwestii finansowych, rozli−
czeń, odliczeń od podatków itd.

Prof. Zieliński ma nadzieję, że naj−
gorsze lata mamy za sobą i Polska
przestanie być miejscem na mapie UE,
gdzie ilość patentów, pomysłów
i wdrożeń jest na żenująco niskim po−
ziomie. (rł)

Mariaż pomiędzy nauką a biznesem powinien być normą, a nie wyjątkiem. Niestety, polskie firmy nie
są zainteresowane polską myślą innowacyjną, choć ta ceniona jest na świecie. 

35 lat Instytutu Chemii PW w Płocku

Kto kupi dobry pomysł?

Porozumienie o współpracy między Politechniką Warszawską a 5 spółkami PETRO
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Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
przy wsparciu Magistratu miasta
Darmstadt zorganizował V edycję
konkursu recytatorskiego poezji
i prozy niemieckiej oraz konkursu
plastycznego pt. „Niemcy – nasz za−
chodni sąsiad”.

W konkursie recytatorskim będą
brali udział uczniowie wszystkich
szkół gimnazjalnych i ponadgimna−
zjalnych z Płocka. Młodzież ma recy−
tować wiersze albo mówić teksty pro−
zy w języku niemieckim. Wybór pisa−
rza, poety jest dowolny. Celami kon−
kursu są: przybliżenie twórczości nie−
mieckich literatów, popularyzacja

poezji i prozy niemieckiej oraz rozwi−
janie umiejętności recytatorskich i ję−
zykowych.

Z kolei konkurs plastyczny kierowa−
ny jest do uczniów szkół podstawo−
wych i gimnazjów.

Techniki wymagane w pracach to:
rysunek, malarstwo i grafika. Głów−
nym założeniem tego konkursu jest
popularyzacja kultury, sztuki, przyro−
dy, architektury, sportu i turystyki
Niemiec.

Eliminacje uczniów odbywają się
w szkołach. Młodzież oceniają nau−
czyciele – germaniści.

Wzorem ubiegłych lat główną na−

grodą w konkursach jest kilkudniowy
pobyt w Darmstadt.

Koszt pobytu w Darmstadt pokrywa
w całości strona niemiecka i POKiS.

Laureaci będą mogli zwiedzić m.in.
tamtejsze Wzgórze Matyldy, Plac Lui−
zy, czy Instytut Kultury Polskiej
w Darmstadt.

7 marca w Domu Darmstadt odbę−
dzie się wręczenie nagród dla uczest−
ników V edycji, połączone z otwar−
ciem wystawy nagrodzonych prac.

Konkurs został zorganizowany
w ramach roku Polsko – Niemiec−
kiego oraz obchodów 10 –lecia pracy
Domu Darmstadt. EE..UU..

Zwycięzcy pojadą do Darmstadt
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W ręce funkcjonariuszy z sekcji
kryminalnej płockiej policji oraz
komendy w Nowym Duninowie
wpadło trzech mężczyzn w wieku
16−22 lata. Podejrzani są o dokona−
nie 22 włamań do domków letnisko−
wych w miejscowości Lipianki.
Sprawcy jesienią 2005 roku uszka−
dzali drzwi lub okna domków i za−
bierali co cenniejsze rzeczy.
– Głównie były to artykuły gospo−
darstwa domowego, sprzęt RTV
i AGD, ubrania, a nawet meble ku−

chenne – opowiada Mariusz Gieru−
la, rzecznik prasowy policji. 

Większość skradzionych rzeczy zo−
stała odzyskana, gdyż złodzieje trzyma−
li je we własnych domach. Sprawcy po−
chodzą z województwa kujawsko−po−
morskiego. W przeszłości byli już kara−
ni za podobne czyny. Teraz grozi im do
10 lat pozbawienia wolności. – Nie wy−
kluczamy dalszych zatrzymań – mówi
Gierula. – Ponadto, ustalamy czy zatrzy−
mani nie dokonywali podobnych prze−
stępstw w innych miejscach. (m.d.)

Letniskowi złodzieje

Płoccy policjanci zatrzymali pięciu
mężczyzn, którzy fałszowali bilety au−
tobusowe, a potem je sprzedawali.
– Dwaj z nich to 23−letni bracia – opo−
wiada Mariusz Gierula, rzecznik pra−
sowy policji. – Nigdzie nie pracują,
nie uczą się. Trzeci mężczyzna to 
21−latek. To oni zajmowali się produkcją.

W mieszkaniu braci funkcjonariusze
zabezpieczyli komputer, który służył
fałszerzom do wyrobu biletów. Wśród
zatrzymanych jest także 23−letni stu−
dent i 22−letni ochroniarz. Obaj zajmo−
wali się wprowadzaniem do obiegu
fałszywych biletów. – Wszyscy przyz−
nali się do popełnienia zarzucanych im
czynów – mówi Gierula.

Mężczyźni drukowali bilety mie−
sięczne Komunikacji Miejskiej o nomi−
nałach od 30 do 80 zł. Według wstęp−
nych ustaleń przestępczy proceder trwał
od września 2005 roku. W tym czasie
młodzi ludzie wprowadzili do obiegu
kilkaset fałszywych biletów. 

Jak sprawdzić, czy nie masz fał−
szywki? Podrobiony znaczek wydru−
kowany jest na sztywnym papierze,
a hologram nie jest w niego wtopiony
lecz przyklejony. – Prawdziwego ho−
logramu nie wyczujemy pod palcami
− wyjaśnia rzecznik. – Jeśli ktoś ma
wątpliwości może zgłosić się do ko−
mendy przy ulicy Słowackiego 4/1.

Wobec wszystkich zatrzymanych
zastosowano dozory policyjne. Grozi
im kara do pięciu lat pozbawienia wol−
ności. 

Jednak śledztwo w tej sprawie nie
zostało zakończone. Wiele wskazuje
na to, że młodzi ludzie fałszowali tak−
że inne dokumenty. – W mieszkaniu
znaleźliśmy podrobione recepty – mó−
wi Mariusz Gierula.

O tym, czym dokładnie zajmowali się
bracia będzie można powiedzieć, gdy
biegły odzyska z komputera wszystkie
dane. Mężczyźni próbowali je usunąć
tuż przed zatrzymaniem. (m.d.)

Jeździsz na fałszywce?

* 20−letni kierowca KIA wjechał na
skrzyżowanie na żółtym świetle
i potrącił przechodzącą przez jezd−
nię 21−letnią kobietę, która z obra−
żeniami ciała została przewieziona
do szpitala. Do zdarzenia doszło na
skrzyżowaniu ul. 1 Maja z Sienkie−
wicza. 

* 23−letni płocczanin kierujący Hondą
Civic potrącił na ul. Bielskiej pie−
szą, która z obrażeniami ciała zo−
stała przewieziona do szpitala.

* Kierowca Forda Mondeo, 30−letni
płocczanin, skręcając w lewo nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu
i zderzył się z Hondą Civic. Do
szpitala trafiła kierująca hondą. Do
zdarzenia doszło na skrzyżowaniu
ul. Piłsudskiego i Otolińskiej.

* Z Iveco, zaparkowanego przy ul.
Targowej, złodzieje zabrali saszet−
kę, w której były dokumenty, pie−
niądze i telefon komórkowy. 

* Z Peugeota Partnera skradziono tele−
fon komórkowy. Do zdarzenia do−
szło na ul. Królewieckiej.

* Policjanci zatrzymali dwóch 15−lat−
ków, którzy na elewacji kościoła
przy ul. Kutrzeby namalowali czar−
ną farbą kilka wulgarnych napisów.
Chłopcy przyznali się do zarzuca−
nych im czynów. Teraz ich sprawą
zajmie się sąd dla nieletnich. 

* W al. Kobylińskiego 40−letni kie−
rowca Nissana Micry potrącił na
oznakowanym przejściu 56−letnie−
go mężczyznę, który nagle wtar−
gnął pod nadjeżdżający pojazd.
Mężczyzna z obrażeniami ciała zo−
stał odwieziony do szpitala. 

* Na ul. Bielskiej 30−letnia płocczanka
nagle weszła pod nadjeżdżający
Daewoo Matiz. Kierowca chcąc
uniknąć potrącenia, zjechał na lewy
pas i zderzył się z jadącą Skodą Fa−
vorit. W wyniku zdarzenia obrażeń
ciała doznał kierujący matizem. 

* Z Renaulta Mastera zaparkowanego
przy ul. Padlewskiego złodzieje za−
brali radioodtwarzacz.

* Dwóch płocczan w wieku 22 i 24 la−
ta włamało się do mercedesa i skra−
dli radioodtwarzacz CD. Sprawców
zatrzymano i osadzono w areszcie.
Policjanci udowodnili 22−letniemu
Dominikowi L. dziesięć innych
włamań do samochodów.

* Podczas legitymowania przez poli−
cjantów, 18−letni płocczanin
odrzucił torebkę foliową, w której
była marihuana. Sprawca został
zatrzymany. 

* Z Opla Astry zaparkowanej przy ul.
Kazimierza Wielkiego złodzieje za−
brali dokumenty oraz radioodtwa−
rzacz. (m.d.)

Kronika policyjna

Mała matura w Państwowym Gimnazjum im. Reginy Żółkiewskiej, 1938 r.; autorka
stoi w ostatnim rzędzie – pierwsza od prawej strony

Taki tytuł nosi książka Ireny Płoskiej
– Łoś, której promocja miała miejsce 23
lutego w Książnicy Płockiej.

Pozycja składa się z młodzieńczych
wspomnień płocczanki, które obejmują
lata 1922 – 1940.

Wspomnienia są opisem lat dzieciń−
stwa i młodości spędzonych w Płocku.

– Wiele lat minęło, a jednak tyle zda−
rzeń stoi przed oczami jak żywe, choć
niektóre nieco we mgle dziecinnego
poznawania świata – pisze autorka.

Kolejne akapity rysują przed nami
obraz miasta w najpiękniejszych dla
autorki latach międzywojennych,
które były okresem rozwoju szkol−
nictwa, życia intelektualnego płoc−
kiej inteligencji, ruchu artystycznego
i towarzyskiego.

Irena Płoska – Łoś przedstawia dzieje
rodziny Płoskich, a także opowiada
o swoich koleżankach, kolegach i profe−
sorach z lat szkolnych.

Dzięki doskonałej pamięci pisarki
i jej młodzieńczym notatkom wspom−
nienia te stanowią „kopalnię informacji”
o faktach i ludziach, często zaznaczo−
nych już tylko nazwiskami.

Irena Płoska – Łoś urodziła się 14 lip−
ca 1922 roku w Płocku; córka rejenta Eu−
geniusza Płoskiego i Janiny z Betleyów.

Uczennica tzw. „ćwiczeniówki”,
szkoły powszechnej przy Państwowym
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim
im. Zofii Bukowieckiej w Płocku oraz
Państwowego Gimnazjum im. Reginy
Żółkiewskiej.

Od 1940 roku przebywała w Warsza−
wie, gdzie zdała „tajną maturę”. Brała
udział w Powstaniu Warszawskim jako
sanitariuszka. Ze stalagu w Oberlangen
została wyzwolona przez dywizję gene−
rała Stanisława Maczka.

W czasie służby w II Korpusie we
Włoszech poznała przyszłego męża Sta−
nisława Łosia. Po demobilizacji w An−
glii wyjechała wraz z mężem do Brazy−
lii. 

W Brazylii pisywała felietony
i opowiadania do gazet emigracyjnych
m.in. do londyńskich „Wiadomości”
i „Dziennika Żołnierza”, brazylijskiego
„Ludu” oraz do Radia „Wolna Europa”.

Mieszka do dziś w Kurytybie (Bra−
zylia), ale myślami wciąż jest
w Płocku. E.U.

Płocka Premiera Miesiąca

Wiele lat minęło

Płockie Towarzystwo Fotograficz−
ne ma nowy zarząd. Oprócz Artura
Krasa, który nadal będzie jego preze−
sem, wymieniony został cały skład
osobowy. 

Członkowie PTF zdecydowali o tym
podczas Walnego Zebrania zorganizo−
wanego 21 lutego w Domu Darmstadt.
PR−em i kontaktami z prasą będzie
zajmował się Rafał Gutowski, finansa−
mi – Andrzej Dębski. Pierwszemu po−
magał będzie Grzegorz Gętka, drugie−
mu – Jakub Kolbicz. 

– Doszliśmy do wniosku, że w obu
przypadkach jedna osoba to za mało –
tłumaczy Artur Kras. Liczba wystaw,
warsztatów i konkursów rośnie, wzra−
sta też – choćby za sprawą ostatniego
biennale plakatu – zainteresowanie
działaniami PTF. Dlatego rzecznik
i skarbnik będą mieli pomocników.
Sekretarzem organizacji została Irena
Chrostowska, a Piotr Statkiewcz –

członkiem zarządu, a także – na razie
nieformalnym – zastępcą prezesa. 

Z zadań zarządu wyłączono prowa−
dzenie kroniki. Teraz będzie się nią
zajmowała – nie wchodząca w skład
władz PTF – Beata Rybińska. (rł)

Zmiany w PTF 

Doroczna wystawa członków PTF „Mój
Płock” prezentowana w styczniu i lutym
w Książnicy Płockiej teraz zagościła
w płockim Zakładzie Karnym. Osadzeni
będą mogli ją oglądać przez najbliższe
dwa tygodnie. 



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

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

Przykład: autobus linii numer 26 z przystanku przy ul. Jana Pawła II−
Mazura odjeżdża o godzinie 7.25 (to podajemy). Jeżeli chcemy wsiąść na przy−
stanku Chopina Dworzec PKP, to do tego czasu należy doliczyć czas przeja−
zdu (z Jana Pawła II do dworca, podany z lewej strony), czyli 23 minuty i wte−
dy wiemy, że autobus wyjeżdżający z Podolszyc o 7.25 na interesującym nas
przystanku będzie o godzinie 7.48. 

*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*
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*ZASŁUŻENI PŁOCCZANIE*ZASŁUŻENI PŁOCCZANIE*ZASŁUŻENI PŁOCCZANIE*ZASŁUŻENI PŁOCCZANIE*ZASŁUŻENI PŁOCCZANIE*

Leon Dorobek urodził się we wsi Cekanowo
w powiecie płockim w 1886r. w licznej rodzinie
chłopskiej. Jako syn polskiej wsi był z nią niero−
zerwalnie związany i starał się pracować dla jej
dobra i rozwoju. Wzrastał w atmosferze ruchu lu−
dowego. Będąc dorosłym, często mawiał do sąsia−
dów i rówieśników: „ja jestem cekanowiak i gorą−
co pragnąłbym, aby Cekanowo było pierwszą wsią
w powiecie”. Jako podrastający chłopiec chodził
pieszo codziennie do szkoły w Płocku /około 14
km/. Zawód nauczycielski zdobył w Warszawie.
W 1912 roku zaczął pracować jako nauczyciel
w Skierniewicach. Tęsknota za rodzinną wsią spo−
wodowała, że już w 1914 r. przeniósł się do Płoc−
ka. Najpierw pracował w szkole przy ulicy Króle−
wieckiej, a potem objął kierownictwo szkoły zlo−
kalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza
i 1 Maja, naprzeciwko poczty. Szkoła ta była naz−
wana „jedynką” i mieściła się w tym lokalu do
maja 1928 roku. 

W czasie I wojny świato−
wej, po wejściu do Płocka
wojsk niemieckich w 1915
roku, Leon Dorobek wraz
z innymi obywatelami włą−
czył się do uzbrojonej milicji
obywatelskiej, która przejęła
w mieście sprawy porządko−
we i pełniła je znakomicie.
Działalność milicji była nie
na rękę okupantowi, więc już
na początku czerwca 1915 ro−
ku formacja została rozbrojo−
na, a jej członkowie uwięzie−
ni we Włocławku i Toruniu.
Potem część więźniów z To−
runia uwolniono, między ni−
mi znalazł się Leon Dorobek.
Powrócił do swej szkoły, po−
święcając się bez reszty spra−
wom społeczno−oświatowym.
W 1916 roku został wybrany
do Rady Miejskiej. Na tym stanowisku walczył
o rozwój oświaty oraz domagał się – wraz z dr
Macieszą – polepszenia warunków higienicznych
w szkołach. Współpracował z Miejską Radą
Szkolną, która prowadziła dożywianie dla 1000
najbiedniejszych dzieci z Płocka. 

Leon Dorobek był wielkim mówcą – wygłaszał
wiele przemówień w czasie różnych akcji i uro−
czystości, domagał się ofiarności na rzecz budow−
nictwa szkół i pomocy dla biednych. W rodzin−
nym Cekanowie zachęcał rolników do wdrażania
postępowych metod gospodarowania. Młodzież
tej wsi zmobilizował do prowadzenia poletek do−
świadczalnych różnych upraw. Akcją tą objęto ca−
ły powiat. W Cekanowie stworzył młodzieżowy
zespół muzyczny, współpracował z ochotniczą
strażą pożarną, przygotowywał rolników do zało−
żenia sklepu z różnymi artykułami oraz piekarni
i mleczarni. Z funduszów otrzymanych od ojca za−
kupił w Cekanowie działkę i pobudował dla siebie
mały domek. 

Przy pomocy Rady Miejskiej i z funduszów
społecznych, pod lasem w Cekanowie z jego ini−
cjatywy pobudowano trzy baraki na lokum waka−
cyjne dla dzieci z Płocka – były to pierwsze kolo−
nie. Część jednego baraku wykorzystał na biblio−
tekę i czytelnię oraz muzeum ornitologiczne. Do
swego domku przyjeżdżał często na rowerze,
a wakacje spędzał z dziećmi, organizując spacery
i wycieczki. Głównymi zajęciami były wyplatanki

ze słomy użytecznych przedmiotów i zabawek.
W pogadankach uczył jak szanować przyrodę
i kochać ojczyznę. W każdą niedzielę przy ogni−
sku były organizowane występy dzieci dla miesz−
kańców Cekanowa i okolicznych wiosek. Leon
Dorobek doskonale naśladował głosy ptaków.
Zwykle na zakończenie turnusu były organizowa−
ne konkursy na rozpoznanie głosu ptaków. Dzieci
często prosiły swego opiekuna o koncerty słowi−
cze „i same starały się naśladować” śpiew ptaków.

W 1918 roku magistrat miejski założył rzemieśl−
niczą szkołę dokształcającą młodzież pracującą.
Dyrekcję tej szkoły powierzono Dorobkowi. Zaję−
cia odbywały się w godzinach wieczornych w bu−
dynku szkoły dziennej. W roku 1929 liczyła ona
248 słuchaczy, a istniała do wybuchu II wojny
światowej. Z inicjatywy Leona Dorobka (jako rad−
nego), na skutek jego gorących przemówień do
mieszkańców Płocka, została wybudowana jedyna
szkoła w dwudziestoleciu międzywojennym,

w Alejach Jachowicza, zwana
powszechnie po dzień dzisiejszy
szkołą nr 1 Leona Dorobka. Do
niej 7 maja 1928 roku Dorobek
przeniósł szkołę dzienną i wie−
czorową. Pracował na stanowi−
sku kierownika prawdopodobnie
do 1938 roku. W tym czasie, ze
względów rodzinnych, przeniósł
się do Radziwia, zamieniając się
stanowiskami z kolegą (E. Ge−
skiem). Szkoła rzemieślnicza na−
dal była pod jego dyrekcją. Tam,
widząc wiele młodzieży bez za−
jęcia, w porozumieniu z miesz−
kańcami zaplanował wybudować
halę z maszynami rękodzielni−
czych i tam zatrudnić bezrobot−
nych. Plany te przekreśliła woj−
na. 

Leon Dorobek działał w ruchu
związkowym nauczycieli.

W 1918 r. gdy w Płocku powstało pierwsze Ogni−
sko TKKF w skład jego zarządu wybrany został
Leon Dorobek. Opowiadał się za połączeniem
Związku Nauczycieli Szkół Powszechnych ze
Związkiem Nauczycieli Szkół Średnich. Jako do−
świadczony pedagog był również wykładowcą
metodyki nauczania w Państwowym Seminarium
Żeńskim w Płocku. Z ramienia Oddziału Powiato−
wego ZNP należał do Komisji Kwalifikacyjnej
Nauczycieli. 

Wojna przerwała działalność tego wybitnego
nauczyciela−wychowawcy i patrioty. Już w pier−
wszych dniach stycznia 1940 roku został areszto−
wany i stracony (3 marca 1940 r.) w lasach łąc−
kich. W czasie wojny nikt nie znał jego losów. Po
wyzwoleniu Płocka w styczniu 1945 roku gajowy
wskazał mogiłę ośmiu rozstrzelanych. W kwietniu
tegoż roku odbyła się ekshumacja zwłok. Między
innymi rozpoznano szczątki Leona Dorobka. Po−
chowano je na cmentarzu w Radziwiu obok żony,
która w czasie nalotów została rażona pociskiem
i zmarła na skutek zakażenia.

Aleksandra Zapłatowa
PS Życiorys opracowany i napisany w 1996 ro−

ku na okoliczność nadania imienia ówczesnej
Szkole Podstawowej nr 14 (obecnie Gimnazjum nr
6) przy Alei Jachowicza. Jedną z dwu propozycji
było nadanie tej szkole imienia Leona Dorobka,
o co zabiegał min. Związek Nauczycielstwa Pol−
skiego. (B. Osiecki)

3 marca mija 66.rocznica śmierci jednego z najbardziej zasłużonych
płockich pedagogów

LEON DOROBEK (1886−1940)

Myśli luźno
rzucone

Urodzony 26 lutego 1922 roku w Płocku−Radzi−
wiu Franciszek Dorobek już za życia został zaliczo−
ny do pocztu wybitnych płocczan. Wystarczy wy−
mienić Teatr Płocki, amfiteatr, Szkołę Muzyczną I i
II stopnia, Płocką Orkiestrę Kameralną (obecnie –
Symfoniczną), Politechnikę. W gruncie rzeczy to
dzięki jego staraniom te instytucje w Płocku powsta−
ły. Inicjator życia społecznego i kulturalnego powo−
jennego Płocka potrafił skutecznie zabiegać o roz−
wój tego miasta, czy to jako wiceprzewodniczący
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, dyrektor
Wojewódzkiego Domu Kultury, czy też jako praco−
wity działacz społeczny – członek TNP albo prezes
Płockiego Towarzystwa Muzycznego. 

24 lutego br. minęła 25 rocznica jego śmierci.
Dzień wcześniej w Płockim Ośrodku Kultury i Sztu−
ki odbyła się promocja najnowszej książki Andrzeja
Dorobka – poety, publicysty i tłumacza oraz syna
słynnego płocczanina. Nie była to prezentacja kolej−
nego tomu wierszy – na tę poczekamy do 17 marca
(godz. 19 POKiS) – dlatego wybór terminu nie był
tu bez znaczenia. “Obecność i odejścia (Reminiscen−
cje z kręgu Franciszka Dorobka)” to książka – jak
sugeruje sam pod tytuł – wspomnieniowa. Nie jest to
jednak monografia, a raczej luźny zbiór tekstów po−
święcony, nie tyle samemu Franciszkowi Dorobko−
wi, ale mniej lub bardziej wybitnym mieszkańcom
Płocka i Polski w ogóle. Ojciec autora stanowi nie−
jako pretekst, tło do dalszych rozważań. Obok Kazi−
mierza Askanasa, Władysława Broniewskiego, Ur−
szuli Ambroziewicz, Marka Grali, Marcina Kamiń−
skiego (jednoznacznie kojarzonych z Płockiem)
znajdziemy tu również wybitne osobowości polskiej
kultury – Witolda Lutosławskiego, Jerzego Waldrof−
fa czy Czesława Niemena.

– Chciałem na te niepospolite postaci spojrzeć
z punktu widzenia kontaktu z ojcem – tłumaczył An−
drzej Dorobek. Nie zawsze chodziło o kontakt bez−
pośredni, jak w przypadku wspomnianego Niemena
czy Tomasza Beksińskiego – dziennikarza muzycz−
nego radiowej „Trójki”, któremu Andrzej Dorobek
poświęca ostatnie strony swojej książki. To raczej
próba oceny, nie zawsze łatwych, kontaktów ojciec
– syn, rewizja własnych młodzieńczych postaw. 

Nie brakuje tu ocen krytycznych, czasami nieco
złośliwych komentarzy, które wynikają raczej z bar−
dzo osobistego spojrzenia autora, a nie z chęci wy−
wołania skandalu. Zresztą zawsze, gdy pojawia się
kąśliwa uwaga lub ocena, Dorobek – jak prawdziwy
dyplomata – równoważy je zgrabnym komplemen−
tem, jak w przypadku Jakuba Chojnackiego. Książ−
ka została napisana lekko i sprawnie, choć nie dla
wszystkich może strawnie. 

„Obecność i odejścia” wydał bydgoski Instytut
Wydawniczy „Świadectwo”. W Płocku książka do−
stępna będzie wyłącznie w antykwariacie Jerzego
Załęskiego (na tyłach dawnej Stodoły) (rł)
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Tak zatytułowano występ Płockiej
Orkiestry Symfonicznej, który odbył
się 10 lutego. Gwiazdą wieczoru był
trębacz Igor Cecocho (na zdjęciu).
W jego wykonaniu usłyszeliśmy
„Koncert Polski na trąbkę i orkiestrę
smyczkową” Mirosława Gąsieńca. Ce−
cocho, to trębacz uniwersalny, mający
bardzo szerokie zainteresowania mu−
zyczne. Artysta podkreśla swoje bli−
skie związki z jazzem (grał w big−ban−
dzie) i z muzyką rockową (przed laty
był gitarzystą w zespole rockowym).
W repertuarze klasycznym można go
usłyszeć grającego zarówno muzykę
dawną, jak i współczesną.

Wykonany w Płocku „Koncert Pol−
ski” wzbudził entuzjazm słuchaczy.
W utworze tym trębacz zaprezentował
niebywałą wirtuozerię i muzykalność.
Cecocho operuje dynamiką z niezwy−
kłą starannością, co dało się szczegól−
nie usłyszeć w trzeciej części kompo−
zycji, wykonanej na flugelhornie. Mu−
zyk zaoferował nam wyjątkową kla−
rowność wypowiedzi. Wyrazistość gry
połączona z idealnym cieniowaniem
dynamicznym była urzekająca,
zwłaszcza w zestawieniu z wirtuozerią
finału granego na trąbce piccolo. Ce−
cocho swoją grą udowodnił, jak ważna
dla muzyka powinna być dbałość
o brzmienie i jego barwę. Akompaniu−
jący soliście kwintet smyczkowy wy−
padł dość interesująco, choć dało się
zauważyć brak precyzji rytmicznej.
Nie działo się to jednak z winy samych
muzyków. W kuluarach dało się sły−
szeć narzekania na oślepiające światło,
które nie pozwalało poprawnie odczy−
tać gestów dyrygenta.

W programie koncertu znalazły się
także kompozycje Piotra Czajkow−
skiego („Kaprys włoski”, Suita z bale−
tu „Śpiąca królewna”) i Hectora Ber−
lioza („Karnawał rzymski”). Jednakże
mój entuzjazm wzbudziło wykonanie
„Czterech epizodów tanecznych z ba−
letu Rodeo” Aarona Coplanda. Utwór
podkreśla akcenty folkloru amerykań−
skiego, które były ważnym elementem
całej twórczości kompozytora.
W utworze słyszymy square dance –
ludowy taniec amerykański, popularny

na Dzikim Zachodzie oraz melodie
kowbojskie, walc z opisową muzyką,
ilustrującą prerie Dzikiego Zachodu
i tematy oparte na starych amerykań−
skich melodiach ludowych m.in.: tra−
dycyjny taniec „Hoe−down” w stylu
country, z humorystycznym tematem
knajpianego pianina. Całość została
wykonana szalenie brawurowo. Muzy−
cy uwolnili z tej kompozycji ogromne
pokłady radosnej energii i jej rubaszny
charakter. Kotla umiejętnie nasycił
wykonanie czystymi emocjami, nie
dopuszczając do pojawienia się frag−
mentów jałowych ani pustych. Czytel−
ność każdej frazy, przejrzystość i logi−
ka przebiegu, właściwe proporcje
brzmienia, tempa i dynamiki – to naj−
ważniejsze atuty tej interpretacji.
Owszem, grze orkiestry można by by−
ło to i owo zarzucić, jednakże wszyst−
kie niedostatki i ułomności zeszły tego
wieczoru na drugi plan.

Robert Majewski

* Igor Cecocho jest absolwentem
Białoruskiej Akademii Muzycznej
w Mińsku. W latach 1979−1990 był so−
listą orkiestry symfonicznej Teatru
Wielkiego w Mińsku oraz wykładow−
cą w Białoruskiej Akademii Muzycz−
nej. Laureat kilku konkursów trąbko−
wych. W październiku 1990 roku objął
prowadzenie klasy trąbki w Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, a od 1992
roku jest solistą Filharmonii Wrocław−
skiej.

Koncerty karnawałowe Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Baśnie i bale karnawału
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Domra to „rosyjski instrument szar−
pany z gryfem, z drewnianym pudłem
rezonansowym, zaopatrzony w trzy
struny i często używany w rosyjskich
ludowych zespołach orkiestralnych”−
czytamy w Słowniczku muzycznym
Jerzego Habeli. Z Małej encyklopedii
muzyki PWM dowiadujemy się nato−
miast, że jest to... „kozacki ludowy in−
strument muzyczny” (dodajmy od sie−
bie, że pod względem budowy, liczby
strun i sposobów artykulacji dźwięku
zbliżony do bardziej popularnej bała−
łajki). I „jak daleko stąd, jak blisko”,
jak wyraziłby się Tadeusz Konwicki,
do „Muzyka salonów carów rosyjskich
XIX wieku” – taki był tytuł koncertu
w Domu Darmstadt 16 lutego br.,
gdzie domra wystąpiła w duecie z for−
tepianem, i to w programie, który z sa−
lonowo−dworskiej perspektywy mógł
budzić wątpliwości.

Trzeba bowiem wyobraźni do−
prawdy żywej, by ujrzeć jej oczyma
imperatorów z dynastii Romanowów,
słuchających w zaciszu carskosiel−
skich komnat melodii ludowych
w rodzaju Sprzedawcy pudełek czy
zwłaszcza Kalinki – autorowi tych
słów kojarzących się raczej z żelaz−
nym repertuarem zespołu pieśni i tań−
ca Armii Czerwonej – i to na dodatek
nie przy kieliszku wytwornego chab−
lis, a przy cokolwiek przaśnej herbat−
ce z samowara. Miał to bowiem być
właśnie „koncert przy samowarze”.
Odnotujmy też, że „muzyka salonów

carów rosyjskich XIX wieku” zabrz−
miała w Domu Darmstadt za sprawą
artystów ze Lwowa: Dymitra Andro−
natyja (fortepian) i Siergieja Gabszy−
ja (domra, śpiew w dwóch utworach)
– czyżby z uwagi na wspomniane
wyżej kozackie pochodzenie główne−
go instrumentu wieczoru? Choć,
z drugiej strony, gdzie Grody Czer−
wieńskie, a gdzie egzotyczna zaporo−
ska Sicz...

Zostawiając na boku refleksje histo−
ryczno−geograficzne, zaznaczmy, że
mimo wszystkich wspomnianych pa−
radoksów był to doprawdy sympatycz−
ny koncert – także dzięki konferansjer−
skim wtrętom nie najgorzej mówiące−
go po polsku Gabszyja. Znane tematy
operowo−baletowe – najsłynniejszy
chyba fragment Tańców połowieckich
z borodinowskiego Kniazia Igora,
czyli Taniec dziewcząt, albo Taniec
młodych łabędzi z Jeziora łabędziego
Czajkowskiego – objawiły niespodzie−
wanie kameralne, a przy tym swojskie
oblicze. Dane na koniec opracowanie
melodii Czy wyjdę nad rzeczkę, chy−
ba trochę na wyrost nazwane przez
Gabszyja „wariacjami”, pulsowało
prawdziwą energią ludowego tańca,
a w Muzycznej dedykacji M. Wiguły
pojawiły się akcenty rytmiczne mogą−
ce nasuwać skojarzenia ze... swin−
giem. A że petersburscy imperatoro−
wie najprawdopodobniej drżeli z wra−
żenia w swych mogiłach to już zupeł−
nie inna sprawa. A.D.

LUDOWE SALONY

Zaprezentowane zostaną m.in. prace
Piotra Konrada, Zofii Zaremby, Dariu−
sza Kacy i Haliny Płuciennik. 

To będzie wystawa podsumowująca
wszystkie pięć warsztatów Cyfrowej
Obróbki Obrazu, organizowanych
w Soczewce przez Płocką Galerię
Sztuki. – Technika cyfrowa rozwijała
się na naszych oczach – mówi Bożena
Śliwińska, dyr. PGS w Płocku. – Z ro−
ku na rok powstawały coraz lepsze
i ciekawsze prace, bo i coraz większe
były możliwości techniczne; programy
komputerowe, skanery i papier. 

W tym czasie udało się nawiązać
współpracę z rektorami polskich uczelni 

Ponad 30 cyfrowych obrazów zobaczymy na wystawie 
Płockiej Galerii Sztuki.

Soczewka 2005
artystycznych zainteresowanych najno−
wszymi technologiami w sztuce, którzy
coraz chętniej przyjeżdżali do Płocka.
Wśród nich jest Adam Romaniuk z kato−
wickiego Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych. Katowicka ASP jako
pierwsza w Polsce utworzyła Pracownię
Technik Nietradycyjnych, a następnie
Technik Cyfrowych. W ubiegłym roku
przyjechał również Aleksander Olszew−
ski z Politechniki Radomskiej, gdzie pro−
wadzi Katedrę Sztuki. Warsztaty stały
się swego rodzaju forum wymiany do−
świadczeń plastyków, fotografików, sce−
nografów i grafików komputerowych. 

„Soczewka 2005” to również ostat−
nia wystawa organizowana przez dyr.
Bożenę Śliwińską, która z galerią
związana była od 25 lat.

Otwarcie wystawy 28 lutego w To−
warzystwie Naukowym Płockim (pl.
Narutowicza 8) o godz. 17. (rł)
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Magdalena Lica−Kaczan i Grzegorz Piaskowski z Muzeum Mazowieckiego oraz lama
A−jam Lugzi i jego tłumacz Yeshi Loshar – lekarz medycyny i członek zespołu „Śnież−
ne Lwy” 
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W niedzielę, 12 lutego, Dział Etno−
grafii Muzeum Mazowieckiego zorga−
nizował pierwsze z cyklu spotkań
z kulturą etniczną. Rozpoczęło się pro−
jekcją filmu – „Oddanie i opór. Bud−
dyzm i walka o wolność religii w Ty−
becie” (reż. Marni Kravitz, USA 2004)
o prześladowaniach Tybetańczyków
przez władze chińskie. Do Płocka
przyjechał lama A−jam Lugzi ze szko−
ły gelug−pa z klasztoru Lhitang Nalen−
da, który opowiadał o filozofii i religii
buddyjskiej. Odprawił również pudżę
– tradycyjną modlitwę tybetańską
w intencji o prawdziwą wolność dla
Tybetu. Każdy kto przyszedł na spot−
kanie mógł również spróbować jednej
z tybetańskich potraw – pierożków
momo. Na zakończenie wystąpił zes−
pół muzyczny „Śnieżne Lwy”, który
tworzy grupa Tybetańczyków chcą−
cych kultywować swoje tradycje na
obczyźnie (m. in. Penpa Sirso, Yeshi
Lhosar, Thinlay Lobsang) poprzez
prezentacje ciągle jeszcze żywego fol−

kloru tybetańskiego – narodowych
pieśni i tańców.

Spotkaniu towarzyszyły: pokaz
sztuki sakralnej ze zbiorów Muzeum
Mazowieckiego w Płocku oraz wysta−
wa fotograficzna „Tybet w obiektywie
Tashiego Łangdu”. Przez cały dzień
działał „tybetański sklepik”, gdzie
można było kupić rękodzieło ludowe,
kadzidła i płyty z muzyką tybetańską. 

W czasie spotkania zbierano rów−
nież pieniądze na rzecz Nyatri – Fun−
dacji Pomocy Dzieciom Tybetu, która
koncentruje swoje działania na pomo−
cy małym Tybetańczykom z Dolanji –
wioski położonej w indyjskich Hima−
lajach, gdzie mieści się obóz uchodź−
ców tybetańskich, z których połowa to
sieroty i półsieroty pochodzące ze
skrajnie biednych rodzin. 

Spotkania etniczne w płockim
Spichlerzu będą organizowane co
dwa miesiące. Następne – prezentu−
jące tym razem kulturę Indii –
w kwietniu. (rł)

Tybet – ginąca kultura

Konkurs na terenie Płocka został
zorganizowany po raz pierwszy
w 2002 roku. Z roku na rok rośnie
liczba placówek biorących w nim
udział. Tegoroczna edycja rozpoczę−
ła się 20 września 2005 r. i potrwa do
2 czerwca br. Udział potwierdziło: 25
przedszkoli, 14 szkół podstawowych,
2 zespoły szkół, 6 gimnazjów, 2 spe−
cjalne ośrodki szkolno−wychowaw−
cze oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych
i jedna szkoła wyższa. Dzieci i mło−
dzież zbierają, segregują i wrzucają
do specjalnych pojemników: butelki
plastikowe, papier i tekturę, baterie,
szkło i puszki po napojach. Do końca
grudnia zebrano już ponad 24 tony
makulatury, ponad 7 ton plastików,

156 kilogramów puszek oraz prawie
200 kilogramów baterii. 

Jak co roku, na zwycięzców w posz−
czególnych kategoriach czekają nagro−
dy rzeczowe o wartości od 250 do 2
tys. zł.

Celem konkursowych zmagań jest
kształtowanie właściwych codziennych
zachowań w związku z gospodarowa−
niem odpadami i ochroną środowiska
naturalnego. Organizatorami konkursu
są: Prezydent Płocka, Związek Gmin
Regionu Płockiego, Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Kobierni−
kach k/Płocka, SITA Płocka Gospodar−
ka Komunalna, EKO−MAZ, REMON−
DIS oraz Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej. (m.d.)

Aż 59 placówek oświatowych bierze udział w piątej edycji kon−
kursu „Segreguj odpady”

Góry śmieci rosną

Znał wszystkie żyjątka
jak Święty Franciszek
pochylał się
nad każdym robaczkiem
podziwiał w nich obraz
miłości i wielkości Boga

Kochał ludzi
słabych i grzesznych
– Ktokolwiek nas spotyka
od Boga przychodzi – powtarzał

Nie poeta
– jak mówił – lecz ksiądz piszący
wiersze
za talent
odpłacał prostotą i pokorą
zdziwiony
że wciąż jest czytany

Żył skromnie
niczym jeden z najmniejszych
nie znając 
co to pycha

A my darzyliśmy Go
najczystszą miłością
podziwialiśmy
mądrość i serce

Bliski Janowi Pawłowi II
był dla mnie
– choć tyle nas dzieliło −
bliźniaczym bratem
Świętego Franciszka

Barbara Ciszyńska

Płock, 23.01.2006r.

Najskromniejszy Ojciec
(pamięci ks. Jana Twardowskiego)

W styczniu 1993 roku na spotkaniu w Książnicy Płockiej (od lewej): Waldemar
Smaszcz, Maria Zalewska−Mikulska, ks. Jan Twardowski i autorka wiersza Barbara
Ciszyńska

Dzień otwarty w „osiemnastce”
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku przy

ulicy Jasnej 8 zaprasza rodziców, dzieci, mieszkańców osiedla,,Skarpa”
i wszystkich przyjaciół i sympatyków szkoły 2 marca br. na ,,Dzień otwarty”
naszej placówki.

W programie m.in.: konkurs plastyczny, zabawy i gry sportowe, prezentacja
osiągnięć szkoły, różnorodne stoiska z wytworami prac naszych uczniów. Za−
praszamy w godz. 16−18. I. J.

Dzięki wspólnym staraniom ucz−
niów i nauczycieli, Gimnazjum nr 6
w Płocku otrzymało certyfikat i szkla−
ną kulę, które stanowią przedłużenie
znaku „Promotora Ekologii” na 2006

rok w VII edycji Gali Laureatów i Wy−
różnionych Narodowego Konkursu
Ekologicznego „Przyjaźni Środowi−
sku”, zorganizowanego pod honoro−
wym patronatem Prezydenta RP.

Certyfikat świadczy przede wszyst−
kim o niezwykłej aktywności młodzie−
ży w podejmowaniu różnorodnych
działań na rzecz ekologii. Jest również
dowodem, że dzięki nowatorskiemu
podejściu kadry, szkoła może być kuź−
nią ciekawych pomysłów w promowa−
niu zdrowego stylu życia.

Przedłużenie znaku otrzymało rów−
nież Starostwo Powiatowe i Regional−
ne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku.

Organizatorem Gali było Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządo−
wych i Stowarzyszenie Europa Nasz
Dom. E.U.

Przyjaźni środowisku
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dokończenie ze str. 1
Wyniki plebiscytu:
Najpopularniejszy trener:
I miejsce – Krzysztof Kisiel (piłka

ręczna) – 24 tys. 901 punktów; II miej−
sce – Leszek Jarosiński (judo) – 24 tys.
090 pkt.; III miejsce – Michał Króli−
kowski (piłka ręczna młodzików) – 21
tys. 009 pkt. 

Najpopularniejszy sportowiec:
I miejsce – Katarzyna Kowalczyk

(pływanie) – 41 tys. 508 punktów; II
miejsce – Łukasz Smorzewski (judo)
– 38 tys. 424 pkt.; III miejsce – Pa−
weł Sobczyk (superquad) – 34 tys.
738 pkt.; IV miejsce – Adam Wiś−
niewski (piłka ręczna); V miejsce
– Damian Wleklak (piłka ręczna)

Najlepszy trener:
I miejsce – Krzysztof Kisiel (piłka

ręczna); II miejsce – Grzegorz Stellak
(wioślarstwo); III miejsce – Bogdan
Janiszewski (piłka ręczna)

Najlepszy sportowiec:
I miejsce – drużyna szczypiorni−

stów Wisły Płock; II miejsce – Kata−
rzyna Kowalczyk (pływanie); III
miejsce – Piotr Buchalski i Bogdan
Zalewski (wioślarstwo); IV miejsce
– Piotr Jaroszewski (tenis na wóz−
kach); V miejsce – Joanna Bałdyga
(lekkoatletyka)

Najlepsze wydarzenie:
Mecz Ligi Mistrzów piłkarzy ręcz−

nych Wisła Płock – THW Kiel 
Dla czytelników
Wśród osób, które wysłały choć je−

den kupon wylosowano nagrody.
Można je odebrać w siedzibie Rady
Związków Sportowych przy pl. Dą−
browskiego 4.

Anna Choińska wylosowała nagrodę
„Sygnałów Płockich”; Kazimierz
Szcześniak – „Gazety Wyborczej
– Płock”; Grzegorz Gronkiewicz – resta−
uracji Tango; Monika Czerniak – „Ty−
godnika Płockiego”; Marcin Baran
– Miejskiego Zespołu Obiektów Sporto−
wych; Wiesław Kossakowski – Integra−
cyjnego Klubu Tenisa (m.d.)

Mistrzowie sportu
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Szlagierowo zapowiadający się po−
jedynek na szczycie ekstraklasy piłka−
rzy ręcznych pomiędzy Wisłą Płock
a Zagłębiem Lubin dostarczył emocji
i potwierdził, że do grona zespołów
walczących o tytuł mistrza kraju nale−
ży zaliczać również szczypiornistów
z Lubina. Drugie miejsce, jakie zajęli
w ubiegłym roku na zakończenie ro−
zgrywek i obecna forma, najlepiej
świadczą o znakomitej pracy szkole−
niowej w tym klubie, a nazwiska za−
wodników takich jak: Piotr Obrusie−
wicz, Michał Kubisztal czy Łukasz Ja−
siński nawet dla średnio zaawansowa−
nych kibiców tej dyscypliny przestały
dawno być zagadką. 

Mecz w Płocku to twarda walka od
pierwszej do niemal ostatniej minuty
spotkania, ze sporą liczbą drobnych
błędów w obu zespołach. Wiślacy
w pierwszej części meczu nie potrafili
objąć prowadzenia nawet na chwilę.
Co gorsze, gdy zbliżali się do różnicy
jednej bramki, natychmiast popełniali
szkolne błędy, które bezlitośnie wyko−
rzystywali rywale. W 28. minucie Wi−
sła przegrywała 13:17 i nastroje w ha−
li przy Łukasiewicza nie były zbyt op−
tymistyczne. Jednak dobra postawa
w końcowych sekundach pierwszej
połowy zawodników zaowocowała
wyciągnięciem wyniku na 16:17. Ceną
były – niestety – równolegle dwie
dwuminutowe kary dla Damiana Wle−
klaka i Adama Twardo na 5 sekund
przed syreną oznajmiającą przerwę.
W praktyce kary te przełożyły się po−
czątek drugiej części spotkania i kibice
znów musieli drżeć o wynik, ale za−
wodnicy paradoksalnie grali lepiej
w osłabionym składzie. W 36. minucie

wszyscy odetchnęli z ulgą ponieważ
na tablicy świetlnej pojawił się wynik
19:19. 

Od tego momenu zaczęła się jeszcze
bardziej zacięta walka. Skutkiem tego
była czerwona kartka w 48. minucie
dla lubinianina Łukasza Jasińskiego za
brutalny faul na Titovie. Dopiero jed−
nak w 56. minucie trener Krzysztof
Kisiel mógł być bardziej spokojny
o wynik, gdyż rzadko się zdarza naf−
ciarzom trwonić różnicę 4 bramek,
a taką właśnie jego podopieczni sobie
wywalczyli. Zagłębie próbowało jesz−
cze odwrócić losy spotkania, ale zmę−
czenie dawało znać o sobie i zawodni−
cy byli bezsilni wobec nieźle dyspono−
wanego tego dnia Marcina Wicharego. 

Na szczególne wyróżnienie zasłużył
w tym meczu zdobywca 11 goli dla
płockiej drużyny Bartosz Wuszter,
który doskonale wykonywał rzuty kar−
ne, a i „na kole” kilka razy oszukał lu−
bińskich defensorów, wśród których
szczególnie zwracał uwagę, z racji po−
tężnej postury Paweł Orzłowski. P.N.

Kolejne zwycięstwo

Wisła Płock – Zagłębie Lubin
35:32 (16:17)

Wisła: Wichary, Góral – Niedziel−
ski, Ilin 1, Titov 4 (1), Matysik, Pa−
luch 4, Wiśniewski 6, Wleklak 3,
Kuptel, Wuszter 11 (4), Świerad,
Szczucki 1, Twardo 5;

Zagłębie: Ligarzewski, Zaprutko
– Orzłowski 3, Niedośpiał 2, Ste−
czek, Tomczak 1, Jasiński 3 CZ,
Kozłowski 4, Kubisztal 5, Jaszka 4,
Obrusiewicz 7 (4), Anuszewski 3,
Zart.

W arto wiedzieć, że Płock swój
hejnał miał już w średniowie−

czu, jednak przepadł on gdzieś na
przestrzeni wieków. Dopiero w 1919 r.
podjęto starania o przywrócenie mia−
stu hejnału, a w 1937 r. ogłoszono
konkurs, na który wpłynęły 4 prace
księdza Kazimierza Starościńskiego
i jedna Faustyna Piaska.

Ostatecznie autorem melodii hejna−
łu Płocka został ks. Starościński,
a piękny tekst napisał do niego płoc−
czanin, absolwent Małachowianki –
Tadeusz Boetzel.

W gronie najwierniejszych fanów
płockiej Wisły zaczęliśmy się swego
czasu zastanawiać, czy nie udałoby się
zaadoptować tego pięknego utworu do
potrzeb stricte „kibicowskich”, czyli
stworzyć z niego hymn płockich
kibiców. Wisła ma co prawda
oficjalny hymn, wydany na−
wet na płycie CD („Wisła
Dzisiaj Nas Zaprasza Na
Wspaniały Mecz”), jest to
jednak utwór „obcy”, stwo−
rzony przez ludzi nie związa−
nych z Płockiem i, co tu dużo
gadać, średnio przypadający do gustu
kibicom, zwłaszcza ze względu na je−
go „discopolowe” klimaty. Pomyśle−
liśmy więc, że płocki hejnał mógłby
się stać hymnem naszej Wisełki i za−

gościć na stałe na stadionie,
nie tylko w Płocku.

Najgorętszym orędowni−
kiem wprowadzenia hejnału

do obowiązkowego repertuaru
kibiców Nafciarzy był Maciek „Ma−
cio”, jeden z liderów grupy najak−
tywniejszych fanów Wisły – Ultras
N@fciarze. Sprawa okazała się jed−
nak niełatwa, bo utwór jest trudny do

śpiewania. Nie dawaliśmy
jednak za wygraną i... treno−
waliśmy. 

Przełomowym momentem
stała się nasza wyprawa do Zu−
richu, na mecz z Grasshoppers.
W czasie podróży mieliśmy mnóstwo
czasu, także na śpiewanie, więc...
śpiewaliśmy, a najczęściej podnoszo−
nym motywem było właśnie: „Płock,

Grodzie Nasz..” Pieśń brzmiała coraz
lepiej, w końcu śpiewał ją cały auto−
bus, a interpretacja nasza wzbudziła
duże uznanie nawet u jadących z na−
mi fanów Górnika Zabrze. Hejnał
śpiewaliśmy w trakcie meczu ze
Szwajcarami, w drodze powrotnej
i w rundzie jesiennej na meczach Wi−
sły nie tylko w Płocku.

Przed rozpoczęciem rundy wiosen−
nej Orange Ekstraklasy chcielibyśmy,
aby z utworem zapoznało się większe
grono płocczan, zwłaszcza kibiców
Wisły, tak abyśmy już na pierwszym
meczu z Lechem mogli wszyscy, pełną
piersią zaśpiewać:

„Płock, Grodzie Nasz z Tumskich
Wzgórz,

Trzymasz Straż, Grodzie Nasz,
Patrząc w Wisły toń...,

Ty trwasz, ty trwasz...”
Stowarzyszenie Sympa−

tyków Klubu Wisła Płock
oraz Ultras N@fciarze
zapraszają serdecznie ki−
biców do nauki śpiewania

hejnału i do włączenia się
w ten sposób do aktywnego

dopingu na meczach naszej Wi−
sły. Tak wygląda linia melodyczna.
Można ją także ściągnąć ze strony
Urzędu Miasta Płocka: www.ump.pl

Jacek Kruszewski

Wielu płocczan twierdzi, że nasz hejnał jest ładniejszy, przy−
jemniejszy dla ucha niż najbardziej znany hejnał krakowski,
odgrywany codziennie z wieży Kościoła Mariackiego. Mimo
to, hejnał płocki jest stosunkowo mało znany, również miesz−
kańcom Płocka.

Doping z hejałem



Czy wiecie, że matką cesarza nie−
mieckiego Fryderyka II była płocczan−
ka, znana z urody i siły fizycznej,
księżniczka Cecylia zwana też Cym−
barką?

Na przełomie XIV i XV wieku,
w latach 1381 – 1426, na tronie książę−
cym w Płocku zasiadał Siemowit IV,
zwany też Ziemaszką. Ożeniony był
z Aleksandrą Olgierdówną, siostrą
Władysława Jagiełły. Z tego związku
urodziło się 12 dzieci: pięciu synów i 7
córek. Dwoje z tych dzieci: Aleksan−
der (późniejszy biskup) oraz Cecylia
(Cymbarka) zawędrowało daleko od
Mazowsza, na ziemie Tyrolu.

Dziedzicem Tyrolu był wówczas
owdowiały Ernest I Żelazny z rodu
Habsburgów. Polskie wydarzenia
z krzyżackiego pogranicza widocznie
bardzo interesowały grafa Ernesta,
skoro po bitwie grunwaldzkiej udał się
do Krakowa, by wziąć udział w uro−
czystościach i świętowaniu victorii na
królewskim dworze. Przy tej okazji
Władysław Jagiełło i władca Tyrolu
wyrazili chęć umocnienia polityczne−
go sojuszu dworu polskiego i austriac−
kiego (skierowanego przeciw Zyg−
muntowi Luksemburskiemu) poprzez
zadzierzgnięcie więzów rodzinnych.
Wybór padł na urodziwą damę dworu,
królewską siostrzenicę Cecylię, księż−
niczkę mazowiecką. Do zaślubin do−
szło 2 lata później, w roku 1412. Cecy−
lia miała wówczas 15 lub 18 lat, gdyż
różne źródła podają różne daty jej uro−
dzin: 1394 lub 1397 rok. Wesele odby−
ło się w Krakowie, w wielkiej okazało−
ści i przepychu, z licznym udziałem
rycerstwa.

Wkrótce potem młoda para udała się
do Tyrolu. W ciągu 17 lat małżeństwa
(Cymbarka zmarła w 1429 roku) z te−
go związku przyszło na świat 10 dzie−
ci, wśród nich przyszły cesarz nie−
miecki Fryderyk III.

Natomiast Aleksander, brat Cecylii
został w 1423 roku arcybiskupem nieo−
dległego od Tyrolu Trydentu. Dzieciń−
stwo spędził na płockim dworze, od naj−
młodszych lat przeznaczony był do sta−
nu duchownego. Wysokie stanowisko
kościelne w Trydencie Aleksander zaw−
dzięczał m.in. szwagrowi Ernestowi.

Późniejszy cesarz niemiecki Maksy−
milian I, krewny grafów tyrolskich,

wystawiając sobie za życia wspaniały
pomnik, nie zapomniał o swoich pia−
stowskich przodkach. W kościele fran−
ciszkanów w Innsbrucku znajduje się
pomnik Ernesta Żelaznego i jego żony
Cymbarki.

Nasza księżniczka jest najpiękniej−
szą postacią wśród rzeźb w innsbruc−
kim kościele, świadectwem bliskich
kontaktów średniowiecznego Płocka
z austriackim Tyrolem.

Na podstawie Przeglądu Historycz−
nego (1913) i Noworocznika Krakow−
skiego (1863) oprac. Marian Wilk

Z Płocka rodem

Matka cesarza

Cytat
numeru

Najlepszą 
kobietą jest ta, 
o której się
najmniej mówi

Tucydydes, starożytny
uczony (ok. 400−480 p.n.e)JA
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Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z ponumero−
wanych liter ułożą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji w ratuszu pok.
220 w terminie do 20 marca br. rozlosujemy zestawy upominków.

Nagrodzeni za krzyżówkę
Taki jest urok natury, że prostak pcha się do góry – tak brzmi prawidłowe

hasło z krzyżówki zamieszczonej w nr 3(141) „Sygnałów Płockich”. Wśród
czytelników, którzy dostarczyli do redakcji takie właśnie rozwiązanie rozlo−
sowaliśmy upominki. Album „Mieszkamy wśród kwiatów” otrzyma Jan Bu−
dzyński z ul. Morykoniego. Zestawy (kalendarz ścienny, kubek, długopis,
smycz do kluczy) wylosowaliśmy dla: Małgorzaty Koteckiej z ul. Łukasie−
wicza, Marka Boczka z ul. Reja i Rafała Cieszkowskiego z ul. Kwiatka. Pod
odbiór nagród zapraszamy do redakcji w ratuszu pok. 220 w godzinach pracy
Urzędu Miasta. (j)

Fragment pomnika Cymbarki w Inns−
brucku
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