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Przedsięwzięcie skierowane było do
samorządów terytorialnych, które przy
współpracy z organizacjami pozarządo−
wymi i mieszkańcami chciały udosko−
nalić sprawowanie władzy, poprzez eli−
minację korupcji i innych form patolo−
gii. Według organizatorów udział w ak−
cji pozwolił obiektywnie ocenić do−
tychczasowe funkcjonowanie samorzą−

du pod względem zgodności z uznany−
mi standardami etycznymi.

Wszystko rozpoczęło się w ubieg−
łym roku. Płock, przystępując do akcji,
musiał wprowadzić sześć obligatoryj−
nych zasad. 

Zgodnie z pierwszą zasadą przejrzy−
stości, Urząd Miasta opracował opis
usług świadczonych przez samorząd,

czyli co można załatwić w urzędzie.
Powstały tzw. karty usług dla klien−
tów, które informują o tym, jakimi
sprawami zajmują się poszczególne
wydziały Urzędu. 

II zasada – braku tolerancji dla korup−
cji – nałożyła na samorząd obowiązek
opracowania i wdrożenia kodeksu
etycznego swoich pracowników. Za−
wiera on spis reguł i zasad, którymi po−
winni kierować się pracownicy urzędu. 

Kolejną była zasada partycypacji
społecznej, gdzie Płock podjął się
opracowania i wdrożenia programu
współpracy z organizacjami pozarzą−
dowymi, a także powołania pełnomoc−
nika ds. tych organizacji. 

IV zasada przewidywalności wymaga−
ła od samorządu opracowania i ciągłej
aktualizacji strategii rozwoju społeczno−
ekonomicznego miasta. Latem ubiegłego
roku wśród płocczan przeprowadzona
została ankieta na temat inwestycji. Wie−
le zgłoszonych w niej postulatów zostało
wykorzystanych w powstających właśnie
wieloletnich planach inwestycyjnych. 

Aby spełnić piątą zasadę fachowo−
ści, Urząd Miasta wprowadził jawne
procedury naboru do pracy. 

Ostatnim punktem była zasada
rozliczalności. UM przygotował
książeczkę pt. „Skąd mamy pienią−
dze i na co je wydajemy”. Jest to in−
formator budżetowy dla mieszkań−
ców, gdzie w przystępnej, zrozumia−
łej formie pokazane jest na co przez−
naczane są pieniądze płocczan. Co−
roczny budżet przedstawiony jest
w prostej formie, a nie w postaci ta−
belek i tysiąca liczb. 

Oprócz spełnienia sześciu obliga−
toryjnych zasad płocki samorząd wy−
brał sobie zadania fakultatywne.
Ulepszone zostało oznakowanie
wewnętrzne Urzędu Miasta oraz
podnoszono kwalifikacje pracowni−
ków. W ramach zadań dodatkowych
w ratuszu zorganizowano też szkole−
nie z zakresu etyki w życiu publicz−
nym.

Organizatorem akcji była Gazeta
Wyborcza, a wspierały ją: Fundacja
Agory, Polsko−Amerykańska Funda−
cja Wolności, Program przeciw Ko−
rupcji im. Stefana Batorego, Funda−
cja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Bank Światowy. M.D.

Urząd Miasta otrzymał certyfikat udziału w akcji „Przejrzysta Polska”

Przejrzysty Urząd – Przejrzysta Polska

– Rozmowy trwały kilka tygodni
a ich efektem jest racjonalny podział
gruntów – cieszył się Mirosław Mi−
lewski. – W ten sposób zostały zabez−
pieczone zarówno interesy miasta,
jak i samorządu województwa mazo−
wieckiego.

Ustalenia dotyczyły trzech pun−
któw. Przede wszystkim uregulowa−
no problem podziału działek wokół
Teatru Dramatycznego i galerii roz−
rywkowo−handlowej „Podkowa” na
Nowym Rynku. 

– Reforma administracyjna prze−
prowadzona w 1998 roku spowodo−
wała, że samorząd województwa ma−
zowieckiego stał się właścicielem
gruntów tylko pod budynkiem teatru
– mówił Adam Struzik. – Ale już
schody prowadzące do budynku, nie
należały do nas. Teraz wszystko zo−
stało uregulowane.

Efektem porozumienia jest także za−
miana działek w innych częściach mia−
sta. – Miasto oddaje dwie działki o po−
wierzchni dwóch hektarów znajdujące
się przy ulicy Medycznej – wyjaśnia Mi−
rosław Milewski. – Dzięki temu przy
szpitalu będzie mogło powstać lądowi−
sko dla helikopterów oraz dodatkowo
poprawi się komunikacja w tym miejscu.

W zamian samorząd województwa
mazowieckiego zdecydował się oddać
miastu Plac Celebry, gdzie ma pow−
stać hala widowiskowo−sportowa. 

Teraz jeszcze trzeba poczekać na wy−
cenę zamienianych gruntów. – Dopiero
po dokładnym oszacowaniu kosztów bę−
dzie wiadomo kto i ile będzie musiał
dopłacić – mówi Prezydent. 

Koszty wyceny strony pokryją po
połowie. Zarówno miasto, jak i samo−
rząd województwa mazowieckiego zo−
bowiązały się, że nie będą wnosiły
protestów i sprzeciwów związanych
z uzyskaniem decyzji o warunkach za−
budowy i pozwoleń na budowę galerii
oraz teatru.

dokończenie na str. 4

Miasto znalazło kompromisowe rozwiązanie z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie spornych gruntów w Płoc−
ku. Na spotkaniu 8 marca prezydent Mirosław Milewski i Adam Struzik – marszałek województwa podpisali porozumienie.

Wspólne ustaleniaWspólne ustalenia
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Prezydent zarządził
Zmiana w Radzie

Dokonano zmiany w składzie oso−
bowym rady nadzorczej spółki Rynex.
Przedstawiciela Gminy Płock – Izabe−
lę Śniecińską zastąpił Artur Jerzy Sie−
czkowski. Ur. 1971 r., prawnik, absol−
went podyplomowego studium orga−
nizacji zarządzania dla kadry kierow−
niczej na UMK w Toruniu.

Ośrodek Karate – DO

Płocki Ośrodek Karate – DO złożył
wniosek o wynajęcie pomieszczeń na
swoją siedzibę, salę treningową i ma−
gazyn. Prezydent zgodził się wynająć
Ośrodkowi 4 pokoje na IV piętrze
w budynku przy ul. 3 Maja 18 o łącz−
nej powierzchni 189,3 mkw. Mie−
sięczną stawkę za wynajęcie tych po−
mieszczeń ustalono na 3 zł. za mkw.

Programy profilaktyczne

W 2006 roku na terenie Płocka rea−
lizowane będą następujące programy
profilaktyki zdrowia finansowane
z budżetu miasta: promocja zdrowia
w placówkach oświatowych, profilak−
tyka stomatologiczna dla dzieci, no−
wotwory jamy brzusznej, edukacja
przedporodowa, promocja laktacji
i pielęgnacji noworodka, badania
przesiewowe: Biała sobota”, szczepie−
nia przeciwko grypie. We współpracy
z niepublicznymi zakładami opieki
zdrowotnej realizowane będą progra−
my profilaktyki nowotworów: jelita
grubego, prostaty i sutka. Prowadzone
są również rozmowy z Centrum On−
kologii w Bydgoszczy na temat udzia−
łu płocczan w badaniach nowatorską
metodą PET.

Łącznie na wszystkie programy
profilaktyczne w budżecie miasta
2006 roku zarezerwowano ponad 4
mln złotych.

Dyrektor Budowlanki

Zakończył się konkurs na stanowi−
sko dyrektora Zespołu Szkół Budo−
wlanych nr 1. Wygrał go Bogusław
Sukiennik, któremu Prezydent powie−
rzył to stanowisko na okres od 1 mar−
ca 2006 do 31 sierpnia 2010. Kandy−
dat został pozytywnie zaopiniowany
przez płocką delegaturę Kuratorium
Oświaty. Nowy dyrektor ma 44 lata,
jest absolwentem gdańskiej AWF.
Ostatnio pracował w Zespole Szkół
im. L. Bergerowej jako nauczyciel
wychowania fizycznego i przysposo−
bienia obronnego (w latach 1990 –
2000 był jej dyrektorem). (j)

* W obawie przed ptasią grypą
w zoo rozłożono maty dezynfekujące
a klatki ptaków przykryto przezroczy−
stą folią.

* PKN Orlen chce ufundować forte−
pian dla Rafała Blechacza – zwycięz−
cy ubiegłorocznego konkursu chopi−
nowskiego.

* Grupa Polimeni, która ma budo−
wać galerię w Nowym Rynku zapro−
ponowała kupcom z antypodkowy jej
sprzedaż za 7 mln zł.

* Na terenie dawnej jednostki woj−
skowej zawaliła się nieużywana od lat
hala. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

* Płocki Caritas rozprowadza
w szkołach na terenie diecezji skar−
bonki na „jałmużnę wielkopostną”.
Zebrane pieniądze mają być przezna−
czone dla hospicjów.

* Ośrodek Badawczo−Rozwojowy
Przemysłu Rafineryjnego opracował
technologię produkcji komponentów
do paliw z odpadów z tworzyw
sztucznych (folie, butelki itp.).
W przyszłym roku eksperymentalną
produkcję chce rozpocząć na Kostro−
gaju firma Wereszczyński.

* 6 medali i II miejsce w klasyfika−
cji drużynowej przywieźli zawodnicy
MUKS z biegów przełajowych
w Otwocku.

* W sobotę, 18 marca III L.O. zapra−
sza gimnazjalistów na „dzień otwarty”
w tej placówce.

* Urząd Marszałkowski uruchomił
infolinię 0 801 101 101 dla zaintere−
sowanych skorzystaniem z funduszy
unijnych.

* MDK organizuje kolejny przegląd
teatrzyków przedszkolnych; zgłosze−
nia do 14 kwietnia.

* „Stanisławówka” zaprasza na Mi−
sterium Męki Pańskiej 18 i 19 marca
o godz. 14 i 16.30.

* Za 16 mln złotych ma być zmo−
dernizowany i rozbudowany skansen
– Muzeum Wsi Mazowieckiej pod
Sierpcem. Zakończenie prac planowa−
ne jest na listopad przyszłego roku.

* Samorządowe Stowarzyszenie
Rozwoju Mazowsza organizuje wy−
jazd (16−18 maja) na II Polską Wysta−
wę Narodową Polandexpo Ałaa−
ty’2006 w Kazachstanie. Informacje
024/252 30 48.

* 17−19 marca w „Siedemdziesiąt−
ce” odbędą się Targi Medycyny Natu−
ralnej i Kosmetyki.

* Policja ustaliła autora 3 fałszy−
wych alarmów „bombowych” (w pie−
karni i Zespole Szkół nr 2) – okazał
się nim 23−letni ochroniarz tych pla−
cówek.

* Nowym przewodniczącym płoc−
kiej PO został Artur Jaroszewski.

* U 2 martwych łabędzi znalezio−
nych w Borowiczkach nie wykryto
wirusa ptasiej grypy. (j)

Minęło pół miesiąca...
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Konstrukcja oparta jest na 21 słupach
w kształcie litery A. Jej rozpiętość wyno−
si 90 metrów. Na początku marca rozpo−
częła się budowa tzw. ringu, czyli kolej−
nej konstrukcji stalowej. To przez niego
przejdą liny zadaszenia sceny i widowni.
37 lin ważących kilkadziesiąt ton powsta−
ło w Szwajcarii. Rozpięty wachlarzowo
nad stokiem dach będzie miał szerokość
od 28 metrów przy scenie do 90 metrów
koronie amfiteatru. Powierzchnia mem−
brany wyniesie ok. 4 tys. mkw. 

Przypomnijmy, że ideą jest wkom−
ponowanie amfiteatru w układ skarpy
w taki sposób, aby jak najmniej w nią
ingerować. Dlatego m.in. trybuny ma−
ją być poprowadzone eliptycznie
zgodnie z kierunkami opadania zbo−
cza. Centralnym punktem amfiteatru
będzie scena o pow. 238 mkw. i wyso−
kości 10 metrów. Budynek zaplecza
będzie półokrągły. 

Na parterze znajdą się m.in. biura, por−
tiernie, garderoby i sanitariaty. Wię−
kszość dużych garderób (30−osobowych)
powstanie jednak w piwnicy. Będą tam
również pomieszczenia techniczne, ma−
gazyn oraz sanitariaty dla widzów. Na
pierwszym piętrze przewidziano garde−
roby 10−osobowe oraz indywidualne,
charakteryzatornie i pomieszczenia gos−
podarcze. Na drugim piętrze znajdzie się
barek z zapleczem oraz taras widokowy. 

Amfiteatr wraz z zapleczem będzie
miał powierzchnię 3832 mkw. Na wi−
downi będzie mogło usiąść 3531 osób.
Dodatkowo na proscenium przewi−
dziano specjalne miejsce dla ponad 20
wózków inwalidzkich. Na zapleczu
będzie mogło przebywać 200 artystów
i 30 osób obsługi technicznej.

Zakończenie budowy płockiego
amfiteatru przewidziano w czerwcu
br. M.D.

Oblicze nowego amfiteatru zmienia się z dnia na dzień. Pra−
cownicy płockiej Vectry mają ręce pełne roboty. Powstaje
właśnie zadaszenie obiektu. 

Liny w ringu

Jak co roku, posiadacze czworo−
nogów zobowiązani są uiścić poda−
tek za psy. W tym roku nadal obo−
wiązują stawki ustalone przez Radę
Miasta w grudniu 2004 roku i wyno−
szą 30 zł za jednego pieska. Z tego−
rocznej opłaty zwolnione są osoby,
które w ciągu ubiegłego roku zao−
piekowały się psem ze schroniska,
osoby powyżej 65 roku prowadzące
samodzielnie gospodarstwo, niepeł−

nosprawni dla których pies jest prze−
wodnikiem oraz właściciele gospo−
darstw rolnych, wykorzystujący psy
do pilnowania dobytku. Osoby, któ−
re nabyły czworonoga po 30 czer−
wca 2005 r. płacą połowę stawki
czyli 15 złotych.

Podatek za psa można uiścić w kasie
Urzędu Miasta Płocka, na rachunek ban−
kowy Urzędu: PEKAO S.A. I/O Płock
65124031741111000028907170 oraz
w administracjach MZGM, MTBS,
ARS oraz spółdzielni mieszkaniowych
w terminie do 15 maja br. (j)

Zapłać za psa

W związku z zakończeniem pracy zawodowej pragnę złożyć
najserdeczniejsze podziękowania

za lata owocnej współpracy. Za pośrednictwem „Sygnałów Płockich”
serdecznie dziękuję wszystkim czytelnikom i użytkownikom Książnicy

Płockiej, w której spędziłam całe swoje życie zawodowe, a której ostatnich
kilkanaście lat miałam przyjemność i zaszczyt szefować. Dziękuję za

życzliwość, wsparcie, za ogromny kredyt zaufania, jakim Państwo
obdarzaliście mnie i instytucję przeze mnie kierowaną.

Dziękuję za wszystkie wspólne lata.
Bożenna Strzelecka

Nowe przedszkole
Radni podjęli uchwałę w sprawie za−

łożenia nowego przedszkola. Miejskie
Przedszkole nr 4 zlokalizowane jest na
Podolszycach południowych przy ul.
Czwartaków 18b i rozpocznie działal−
ność 1 września br. Wybudowane zosta−
ło przez MTBS w jego zasobach lecz
prowadzone będzie (podobnie jak pozo−
stałe) przez gminę, która wyłożyła na
nie pieniądze z budżetu. (j)
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Park ma kolejnego partnera; jest nim
spółka PCC Rokita z Brzegu Dolnego,
która od 40 lat jest odbiorcą surowców
chemicznych od Petrochemii a obec−
nie PKN Orlen. Z kolei głównym
udziałowcem Rokity (90%) jest nie−
miecka firma PCC AG z siedzibą
w Duisburgu, zajmująca się produkcją
i handlem chemikaliami. Ma swoje
przedstawicielstwa w wielu krajach
m.in. w Polsce, Rosji, Czechach,
Ukrainie, w Chinach i USA. Spółka
PCC Rokita jest jedną z większych
firm chemicznych w naszym kraju, za−
opatrującą w surowce i półprodukty
przemysł tworzyw sztucznych, kosme−
tyczny i chemii gospodarczej.

Chcąc rozwijać się w Płocku, spółka
ta podpisała 2 ważne umowy: pier−
wszą z PKN Orlen na dostawy tlenku
etylenu do przyszłej Wytwórni Etok−
sylatów, drugą z Płockim Parkiem
Przemysłowo−Technologicznym nt.
zasad uczestnictwa terytorialnego,
programowego i funkcjonalnego PCC
w Parku. Spółka zobowiązała się do
zrealizowania w Płocku, na działce
o pow. 2,4 ha przy ul. Długiej 14, in−
westycji przemysłowej o wartości mi−
nimum 40 mln złotych, która zatrudni
co najmniej 32 osoby. Budowa instala−
cji etoksylatów ma rozpocząć się jesz−
cze w tym roku. Zakończenie plano−
wane jest na połowę 2008 roku.
W Centrum Administracyjnym Parku
przy ul. Zglenickiego spółka PCC Ro−
kita wynajęła już 3 pokoje.

Na konferencji prasowej prezes no−
wego inwestora Mirosław Krutin pod−
kreślał, że spółka dynamicznie rozwija
się, że w roku ubiegłym na inwestycje
wydała 50 mln złotych a w tym zapla−

nowała na ten cel 100 milionów. Płoc−
ka wytwórnia etoksylatów ma być su−
per nowoczesna, proces produkcyjny
hermetyczny, a surowiec z Orlenu (tle−
nek etylenu) doprowadzany do niej ru−
rociągiem, co znacznie ograniczy od−
działywanie na środowisko naturalne.
PKN zobowiązał się doprowadzić ru−
rociąg do granicy działki i zapewnić
niezbędne media energetyczne, dalej
położy go spółka Rokita.

Prezes PPP−T Krzysztof Lewan−
dowski ma nadzieję, że to dopiero
pierwszy etap współpracy z PCC. Li−
czy, że po uruchomieniu produkcji
etoksylatów do Parku wejdą następni
inwestorzy, którzy będą wykorzysty−
wać ten półprodukt do wytwarzania
produktów finalnych. Etoksylat uży−
wany jest m.in. do produkcji kosmety−
ków, chemii gospodarczej (dodawany
jest np. do płynów do zmywania na−
czyń), wyborów z tworzyw sztucz−
nych, środków ochrony roślin. Podob−
ne nadzieje z nową inwestycją wiąże
prezydent Mirosław Milewski, bo
miasto – jako współwłaściciel Parku –
chciałoby w nim widzieć tysiące no−
wych miejsc pracy. Na początek bę−
dzie ponad 30.

Park ogłosił przetargi na realizację in−
frastruktury (wod.kan, c.o. światłowody
itp.), która powinna być gotowa jeszcze
w tym roku. Uzbrojony teren będzie
z pewnością atrakcyjniejszy dla inwe−
storów i przynajmniej część z dwunastu,
z którymi prowadzone są obecnie nego−
cjacje, zdecyduje się rozpocząć działal−
ność w Płocku. Wówczas Płocki Park
Przemysłowo−Technologiczny zacznie
się rozwijać w szybszym tempie.

E. Jasińska

W Płockim Parku Przemysłowo−Technologicznym

Zainwestuje PCC
Rokita

Choć końca zimy jeszcze nie widać,
to prace przy budowie dróg dojazdo−
wych do nowego mostu rozpoczęły się. 

Budimex−Dromex zaczął od przygo−
towań do postawienia fundamentów
pod estakadę. Będzie miała 512,5 me−
tra długości i znajdzie się na wysoko−
ści ok. 9−10 metrów. Połączy most ze
skarpą na prawym brzegu Wisły.

Prace przy budowie odcinków łą−
czących nowy most z ulicami: Wy−
szogrodzką i Dobrzykowską powin−
ny zakończyć się w ciągu roku. Od
ul. Wyszogrodzkiej trzeba pobudo−
wać 1879 metrów dróg (łącznie
z estakadą), a od mostu do ul. Do−
brzykowskiej – 1511 metrów. Przy
Dobrzykowskiej powstanie również
rondo, które jest tak zaprojektowane,
aby w przyszłości można było z nie−
go zrobić dwupoziomowe. Od strony
Radziwia w ziemię, na głębokość 3−5
metrów, zostaną wpuszczone kolum−
ny żwirowo−kamienne i dopiero na
nich zostanie wybudowana droga.
Kolumny konieczne są do wzmocnie−
nia gruntu i ustabilizowania stosun−
ków wodnych. 

Prace kosztować będą prawie 106
mln 700 tys. zł. Budowa dróg doja−
zdowych jest dofinansowana kwotą
ponad 91 mln złotych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Sektorowe−
go Programu Operacyjnego Tran−
sport. (m.d.)

Estakada rozpoczęta

– Porozumienie dotyczy określenia
zasad współpracy pomiędzy miastem
a PTW – wyjaśnia Piotr Kubera, za−
stępca prezydenta.

Na mocy podpisanego dokumentu
PTW zrzeka się na rzecz miasta swych
nieruchomości przy ul. Kawieckiego,
tuż nad Wisłą. Miasto ma za to w ciągu
trzech lat wyremontować budynki, które
znajdują się na tym terenie. – W budże−
cie na 2006 rok na ten cel zarezerwowa−
nych jest 900 tysięcy złotych – mówi
Piotr Kubera. – W przyszłym roku chcie−
libyśmy przeznaczyć taką samą kwotę.

Po oddaniu budynków miastu, PTW
nadal będzie miało tam swoją siedzibę,
przynajmniej przez 90 lat. Towarzystwo
zobowiązało się jednak do ponoszenia
kosztów wynikających z bieżącej ek−
sploatacji użyczonych obiektów (ener−
gia, woda oraz naprawy bieżące i konser−
wacyjne). Nie będzie musiało natomiast
dokonywać remontów i modernizacji. 

Płockie Towarzystwo Wioślarskie
w 2005 roku obchodziło 120−lecie ist−
nienia. Sam pomysł powstania PTW
zrodził się znacznie wcześniej, bo 14
sierpnia 1882 roku. 

Siedziba Towarzystwa zajmuje
działkę o powierzchni 2,26 hektara.
Znajdują się tam cztery kompleksy za−
budowań: budynek po byłym basenie,
hangary na łodzie wioślarskie, budy−
nek, w którym znajduje się baza szko−
leniowa dla wioślarzy (szatnie, basen

wioślarski, siłownia, sala ergometrów,
sauna, pokoje hotelowe dla zawodni−
ków) oraz dwa korty tenisowe o po−
dłożu ceglanym. 

Finansowanie Towarzystwa oparte
jest na dotacjach władz samorządo−
wych, składkach członków, darowiz−
nach instytucji i osób prywatnych.
– Jednak mimo ich życzliwości i zaan−
gażowania środki te nie pokrywają
często najpilniejszych potrzeb – czyta−
my na stronie internetowej PTW. 

– Towarzystwo nie dałoby rady sa−
mo wyremontować swoich obiektów
– mówi zastępca Prezydenta. – Dlate−
go postanowiliśmy pomóc. Należy się
to przede wszystkim sportowcom, któ−
rzy zarówno w Polsce, jak i na świecie
osiągają znaczące sukcesy.

Płocczanie brali udział w Igrzyskach
Olimpijskich w Monachium, Montrea−
lu, Moskwie, Seulu, Barcelonie i At−
lancie. Podczas niektórych występów
(w Moskwie i Barcelonie) zdobywali
medale olimpijskie. Ponadto płoccza−
nie stawali na podium na Mistrzo−
stwach Świata Seniorów i Juniorów
oraz w Pucharze Narodów i na Akade−
mickich Mistrzostwach Świata. 

Zawarte porozumienie upoważnia
władze PTW do przekazania budyn−
ków oficjalnie. – Gdy będzie podpisa−
ny akt notarialny, będziemy mogli og−
łosić przetarg na remont siedziby
– wyjaśnia Piotr Kubera. M.D.

Miasto podpisało porozumienie z Płockim Towarzystwem
Wioślarskim. Uroczystość odbyła się 3 marca w ratuszu. 

Dla płockich wioślarzy
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Urząd Miasta poszukuje wykonaw−
ców, którzy przebudują boiska sporto−
we w trzech płockich szkołach podsta−
wowych nr 11 i nr 18 oraz w III Lice−
um Ogólnokształcącym.

Prace mają zakończyć się do 31 sier−
pnia br. 

SP nr 11

Obecnie na terenie przyszkolnym
przeznaczonym na zajęcia sportowe
znajduje się boisko asfaltowe do piłki
ręcznej o wymiarach 42 x 15,4 metrów
i powierzchni ok. 647 mkw. Nawierz−
chnia boiska jest uszkodzona i nie na−
daje się do użytku. Ponadto jest tam
boisko uniwersalne o nawierzchni na−
turalnej o wymiarach 39 x 22 metrów
i powierzchni 858 mkw. Boisko jest
w bardzo złym stanie technicznym.

Po przebudowie powstanie boisko
wielofunkcyjne do piłki ręcznej
z przeznaczeniem do gry w piłkę ko−
szykową, siatkówkę oraz badmintona.
Będzie miało ono nawierzchnię uszla−
chetnioną z tworzyw sztucznych. Wy−
posażone zostanie w dwa kosze do ko−
szykówki oraz słupki do piłki siatko−
wej i do badmintona, które będzie
można demontować. Po remoncie ucz−
niowie będą mogli korzystać również
z nowego boiska do piłki ręcznej oraz
placu do ćwiczeń ogólnych. Poza li−
niami końcowymi boiska do piłki
ręcznej pojawią się specjalne siatki do
wyłapywania piłek.

Od ulicy Kochanowskiego będzie
dojazd i niewielki plac manewrowy
dla małych samochodów dostaw−
czych. W projekcie przewidziano rów−
nież wymianę części ogrodzenia zew−
nętrznego po stronie boisk (na trzech
odcinkach o długości 132,36 mb). 

Powierzchnia modernizowanego te−
renu wynosi około 2800 mkw. Boisko
wielofunkcyjne będzie miało 630
mkw., a do piłki ręcznej – 656 mkw.

SP nr 18

Istniejące boisko do piłki ręcznej zo−
stanie przebudowane. W części połud−
niowej działki powstanie skocznia
w dal i wzwyż, a po stronie wschod−
niej boisko do koszykówki i siatkówki
o nowoczesnej nawierzchni. Wokół
boiska do piłki ręcznej o wymiarach
20 x 40 metrów, znajdować się będzie
bieżnia 4−torowa, zintegrowana z bież−

nią prostą o długości 78 metrów.
Wzdłuż niej po stronie zachodniej
ustawione zostaną ławki. Pomiędzy
bieżnią i budynkiem szkolnym będzie
boisko pomocnicze o wymiarach 
10 x 16 m. Posłuży ono do rozgrzewki
i gry w „dwa ognie”. W części połud−
niowej działki znajdzie się rozbieg
o długości ok. 42 metrów wraz z ze−
skocznią o wymiarach 3 x 8 m do sko−
ku w dal oraz rozbieg o promieniu 15
metrów i zeskocznią o wymiarach 6 x
6 m. do skoku wzwyż. W pobliżu bo−
isk na terenie zielonym, będącym tere−
nem zabaw, usytuowano urządzenia
do ćwiczeń sprawnościowych. 

W części wschodniej działki na gra−
nicy z ogrodzeniem będzie boisko do
piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18 m,
połączone z boiskiem do koszykówki
o wymiarach 14 x 26 m i otoczone wy−
sokim ogrodzeniem.

Boiska zostaną wykonane z na−
wierzchni poliuretanowej na podbudo−
wie betonowej lub betonowo−asfalto−
wej.

III LO

Główne miejsce zajmie boisko wie−
lofunkcyjne przeznaczone do gry
w piłkę ręczną, siatkową, koszykową.
Zostanie ono wyposażone w dwie
bramki do piłki ręcznej, cztery kosze
do koszykówki oraz dwa słupki do pił−
ki siatkowej, które będzie można de−
montować. W zachodniej części dział−
ki zaplanowano skocznię do skoku
w dal z rozbiegiem szerokości 1,22 m
z zeskokiem piaskowym i obrzeżami
drewnianymi. Na całej długości boiska
od strony oś. Miodowa (wzdłuż boiska
i skoczni w dal) staną ławki o kon−
strukcji betonowo−drewnianej. Pomię−
dzy boiskami i urządzeniami sporto−
wymi przewidziano tereny zielone. Od
strony osiedla Miodowa zostanie pod−
wyższone ogrodzenie stalowe. Wyko−
nawca zadania będzie musiał również
zadbać o oświetlenie boiska wielofun−
kcyjnego. Projekt przewiduje również
rozbiórkę istniejącego magazynu.
W zamian powstanie tam kontener za−
pleczowy o wymiarach ok. 2,7 x 5,4
m., gdzie będzie można przechowy−
wać sprzęt sportowy.

Do zagospodarowania jest ponad 2
tys. mkw., z czego boisko wielofun−
kcyjne zajmie 858 mkw. M.D. 

Boiska jak marzenie

Skomplikowanie wniosków, zbyt
restrykcyjne egzekwowanie wymo−
gów formalnych czyli nadmierna biu−
rokratyzacja to część z długiej listy za−
rzutów jakie wysuwają beneficjanci
i Instytucje Wdrażające wobec progra−
mu ZPORR 2004 – 2006. – To powo−
duje, że staje się on nieczytelny i aspo−
łeczny, a przez to niedostępny – mówił
Tomasz Sieradzki – członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego – pod−
czas pierwszej konferencji pt. „Jak
usprawnić przepływ informacji urzęd−
nik – beneficjent w realizacji
ZPORR”.

W środę, 1 marca do Płocka przyje−
chali: przedstawiciele Urzędu Mar−
szałkowskiego, Tadeusz Zając – dy−
rektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
oraz Hanna Ceglińska – Leśnodorska
– prezes fundacji „Europa Kobiet – In−
stytut Europejski”, aby podsumować
1,5−roczne doświadczenia w realizacji
tego programu. – Co gorsza, to nie
unijni urzędnicy, ale my, czyli admini−
stracja centralna mnożymy te bariery
– dodał Sieradzki. – To Polacy Pola−
kom zgotowali ten los.

Słów krytyki nie szczędził również
Tadeusz Zając: – Niektóre rubryki
(dot. wniosku o dofinansowanie –

przyp. red.) są tak niejasne i źle sfor−
mułowane, że ich prawidłowe wypeł−
nienie wymaga bardzo dokładnego
studiowania instrukcji wypełniania
wniosku. Między niektórymi rubryka−
mi jest tak niewielka różnica, że te
podpunkty wyraźnie nakładają się na
siebie. Z kolei sama instrukcja wypeł−
niania zawiera dwie poważne słabości:
sugeruje konkretne zapisy we wnio−
sku, utrudniające lub w niektórych
przypadkach uniemożliwiające szaco−
wanie ryzyka projektów. – Na przy−
kład, musi znaleźć się taki zapis „stałe
kontakty z przedstawicielami środowi−
ska pozwoliły poznać rzeczywiste za−
potrzebowanie na oferowane usługi
szkoleniowe”. Jeżeli będzie inny zapis,
wniosek nie przejdzie oceny formalnej.
Przecież to jest kompletna bzdura,
a my do tej dziwnej nowo mowy musi−
my się dostosować.

Takich „rytualnych” sformułowań,
które nic nie wnoszą, a wręcz utrud−
niają merytoryczną ocenę, jest podob−
no więcej. Uwagi dotyczyły również
braku jasnych procedur ze strony In−
stytucji Zarządzającej oraz konieczno−
ści powołania grup roboczych (składa−
jących się z przedstawicieli Instytucji
Zarządzającej, Pośredniczącej i Wdra−
żającej), które mogłyby wypracować
wspólną strategię ocen i weryfikacji
wniosków, a tym samym wyelimino−
wały przypadki dublowania kompe−
tencji i zadań.

Płock zapoczątkował cykl konfe−
rencji, których celem jest zbieranie
doświadczeń w regionie, a następnie
przygotowanie konkretnych propozy−
cji, które powinny być uwzględnione
przy tworzeniu dokumentów progra−
mowych i założeń do nowych sekto−
rowych programów operacyjnych na
lata 2007 – 2013. – Z uwagi na to, że
w drugim etapie będziemy mogli po−
zyskać pięciokrotnie większe środki
niż w latach 2004−2006, trzeba jak
najszybciej usprawnić, przyspieszyć
i przede wszystkim uprościć wszyst−
kie procedury – podsumował Sie−
radzki. (rł)

Polska biurokracja i brak jasnych procedur – to najpoważniej−
sze bariery w dostępie do pieniędzy w ramach Zintegrowane−
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata
2004 – 2006 

Spór o ZPORR
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dokończenie ze str. 1
– Jest to o tyle ważne, że obie strony

praktycznie od razu i bez żadnych ogra−
niczeń mogą przystąpić do realizacji in−
westycji – wyjaśnia Mirosław Milewski. 

Od kilku tygodni trwały ustalenia,
jak mają wyglądać oba budynki. I choć
jeszcze się nie zakończyły, koncepcje
architektoniczne różnią się znacznie
od początkowych. 

– Chcemy wyeksponować zarówno
teatr, jak i galerię – mówi Robert
Woźniak, architekt pracujący dla gru−
py Polimeni, która na Nowym Rynku
ma wybudować kompleks handlowo−

rozrywkowy. – Ponadto, chcemy za−
pewnić prawidłową komunikację po−
między obiektami.

Architekci ustalili, że od strony tea−
tru galeria będzie częściowo obniżona,
aby go nie zasłaniać. Taki sam efekt
ma ma przynieść ścięcie narożnika
„Podkowy” od strony al. Jachowicza.
Pomiędzy budynkami zostanie wyo−
drębnione miejsce na niewielki plac.
Pozostaną tam m.in. dwa duże drzewa,
które rosną przed teatrem, będą także
elementy małej architektury, np. ław−
ki, niewielka fontanna. – Szczegóły nie
są jeszcze znane, ale na pewno doj−

dziemy do porozumienia – zapewniał
Woźniak. 

Nadal trwają rozmowy na temat
wejścia do teatru. Na pewno będzie
ono w tym samym miejscu gdzie do−
tychczas. Być może, że prowadzić bę−
dzie do niego szklany tunel wysoki na
9 metrów. Od strony al. Jachowicza
miałby się znaleźć wielki napis „Teatr
Dramatyczny”. – W ten sposób od ra−
zu będzie widać, że oprócz galerii
znajduje się tam instytucja kultury
– wyjaśnia Marszałek Województwa
Mazowieckiego. 

– Zarówno galeria, która ma pow−
stać w przyszłym roku, jak i odremonto−
wany teatr będą wizytówkami Płocka
– zapewnia Prezydent.

Małgorzata Domańska

Wspólne ustalenia
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*ZDROWIE*OPIEKA SPOŁECZNA*ZDROWIE*OPIEKA SPOŁECZNA*ZDROWIE*OPIEKA SPOŁECZNA*ZDROWIE*OPIEKA SPOŁECZNA*

Pod koniec lutego do Płocka przyjechali przed−
stawiciele Wspólnoty Francuskiej Walońsko —
Brukselskiej oraz Komisji Wspólnotowej Francu−
skiej Regionu Stołecznego Brukseli (COCOF).
Była to misja identyfikacyjna, której celem jest
wymiana doświadczeń z zakresu walki z margina−
lizacją społeczną oraz zapoznanie się z naszym sy−
stemem, pomocy rodzinie (w ramach Projektu
Współpracy IV.1 – Programu wykonawczego na
lata 2005 – 2007). Do Płocka przybyli: Luigi Le−
onori – psychiatra i prezes SMES−Europa (euro−
pejskie Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego
i Wykluczenia Społecznego), Serge Zombek –
psychiatra i toksykolog oraz Helene van den Steen
i Marilian Silva Barreto Lara z Europejskiego
Centrum Mediacji w Brukseli. Goście zapoznali
się m.in. z funkcjonowaniem Biura Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych i nowatorskim progra−
mem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Za−
kładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Ko−
biernikach. Odwiedzili również Środowiskowy
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Reja, DPS
„Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej i specjali−
styczne mieszkanie treningowe. Zapoznali się
również z funkcjonowaniem Oddziału Psychiatrii
i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych. Uwagi
belgijskich specjalistów pomogą w opracowaniu
konkretnych propozycji wymiany doświadczeń,
np. poprzez staże zawodowe. 

Przedstawiciele Wspólnoty Francuskiej byli pod
wrażeniem różnorodności prowadzonych w Płoc−
ku projektów, a program wizyty ocenili jako bar−
dzo interesujący. – Zaobserwowana u Państwa
świadomość problemów związanych z wyklucze−
niem społecznym i pragnienie przeciwdziałania te−
mu procesowi zasługuje naszym zdaniem na naj−
wyższe uznanie i świetnie rokuje dla dalszej
współpracy – stwierdzili Luigi Leonori i Helene
van den Steen. 

– Wysoko ocenili program dla społeczności
romskiej. Podobało im się mieszkanie treningowe
i funkcjonowanie płockiego DPS−u, a prowadzenie
oddziału psychiatrycznego nie odbiega, ich zda−
niem, od standardów europejskich – zapewnia
Marzenna Kalaszczyńska – Kikiewicz, Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych UMP. 

Goście przyznali, że niewiele mają do krytyko−
wania, choć stan chodników i dróg mógłby – ich
zdaniem – być lepszy.

Teraz z wizytą do Brukseli jedzie dwóch przed−
stawicieli Urzędu Miasta m. in. Marzenna Kalasz−
czyńska – Kikiewicz, która ma przedstawić pro−
gramy realizowane przez Biuro Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych. Ta wizyta to część kolejnego
projektu „Programu Wykonawczego na lata 2005
– 2007”, tym razem zidentyfikowanego jako IV.3.

Elementy współpracy

Obydwa programy są elementami szerszego pro−
gramu współpracy pomiędzy rządem Rzeczypospo−
litej Polskiej a rządem Wspólnoty Francuskiej
i Rządem Regionu Walonii (porozumienie podpisa−
ne przed 10 laty). Obie strony powołały Stałą Ko−
misję Mieszaną, która ma realizować zapisy umo−
wy z 1996 roku. Pod koniec listopada 2004 roku
podpisana została kolejna umowa o współpracy za−
wartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Komisją
Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego
Brukseli (COCOF), która w związku z przystąpie−
niem do współpracy nowego partnera, wprowadzi−
ła zmianę nazwy Komisji na Polsko−Walońsko−
Brukselską Komisję Mieszaną. Porozumienie doty−
czy wymiany doświadczeń w zakresie edukacji,
kultury i sportu. Strony zobowiązały się do współ−
pracy naukowej i technicznej, a także wzajemnego
wspierania rozwoju ekonomicznego i regionalnego.
Czwarty rozdział dotyczy spraw społecznych
i zdrowia. Właśnie tego obszaru dotyczą nasze
(brukselsko – płockie) kontakty.

Program Wykonawczy koordynowany jest – ze
strony polskiej – przez Ministerstwo Spraw Wew−
nętrznych i Administracji, natomiast ze strony
Wspólnoty Francuskiej Belgii, Regionu Walonii
i Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Sto−
łecznego Brukseli, przez Komisariat Generalny ds.
Stosunków Międzynarodowych Wspólnoty Francu−
skiej (CGRI) oraz Wydział ds. Stosunków Między−
narodowych Generalnej Dyrekcji Stosunków Mię−
dzynarodowych Regionu Walońskiego (DRI).

Kandydatów do uczestnictwa wyłania strona
kraju pochodzenia we współpracy z Przedstawi−
cielstwem Walonia – Bruksela w Warszawie. (rł)

Międzynarodowa 
wymiana doświadczeń

Pięciu mieszkańców płockiego DPS−u
ma nowe specjalistyczne wózki inwalidz−
kie o napędzie elektrycznym. To najno−
wocześniejszy sprzęt renomowanych
firm zagranicznych. 

Sukces płockiego DPS
A 200 Otto Bock to mercedes klasy S wśród

wózków. Ma trzystopniową regulację kąta siedze−
nia, regulowane podpory na ręce i nogi, pasy bez−
pieczeństwa, wyświetlacz stanu baterii na pulpicie,
prędkościomierz, sygnalizację dźwiękową. Osiąga
prędkość 6 km/h i może pokonać jednorazowo ok.
15 km. Elcar jest praktycznie skuterem. Ma wspa−
niałą sportową linię i pełne wyposażenie; kierun−
kowskazy przednie i tylne, światła awaryjne i po−
zycyjne oraz klakson i stacyjkę wraz z mini−kom−
puterem sterującym (płytka PCB). Można w nim
wyregulować kierownicę, siedzisko a także obró−
cić fotel przy wsiadaniu lub wysiadaniu. 

Skuter z łatwością pokonuje nawierzchnię twardą
jak i miękką, np. trawę. Osiąga prędkość 15 km/h
i może pokonać do 30 km jednorazowo. 

Rozwiązanie problemu

To duży sukces dyrekcji, pracowników i samych
mieszkańców Domu „Przyjaznych Serc” przy ul.
Krótkiej. DPS w imieniu swych niepełnosprawnych
podopiecznych złożył wniosek o dofinansowanie za−
kupu z programu PFRON – PEGAZ i... otrzymał 16
tys. na każdą osobę. 

Kwota – w sumie 80 tys. zł – pozwoliła na wy−
branie takich wózków, które nie tylko są dostoso−
wane do indywidualnych potrzeb i stopnia niepeł−
nosprawności każdej z osób, ale również do wa−
runków zewnętrznych. Jest więc wózek do poru−
szania się wewnątrz budynku jest i taki, który
– dzięki światłom odblaskowym, reflektorom, mi−
gaczom i klaksonowi – może poruszać się swo−
bodnie po mieście. – Ten zakup praktycznie roz−
wiązuje nam problemy osób nie chodzących – za−
pewnia dyrektor placówki Piotr Ostrowicki. – To
jakby zakończenie projektu przebudowy alej spa−
cerowych, które wyremontowane zostały m. in.
z myślą o osobach poruszających się na wózkach.

100 procent

PEGAZ – to niezwykle korzystny dla osób nie−
pełnosprawnych program, którego celem jest ak−
tywizacja poprzez likwidację barier transporto−
wych i w komunikowaniu się. Zazwyczaj wię−
kszość środków PFRON przechodzi przez PCPR
(w naszym przypadku przez MOPS), gdzie dofi−
nansowanie sięga ok. 60 proc., a w wyjątkowych
przypadkach 80 proc. PEGAZ to program central−
ny, gdzie wnioski PFRON przyjmuje bezpośred−
nio i jeśli je zaakceptuje praktycznie w całości fi−
nansuje przedsięwzięcie. Przy zakupie wózków
dla mieszkańców płockiego DPS fundusz pokrył
aż 97 proc. wydatków, resztę powinni wyłożyć sa−
mi mieszkańcy, ale tu z pomocą przyszła dyrekcja
DPS−u i dołożyła brakującą kwotę. (rł)

Pani Iwona, Danuta i Renata, które otrzymały nowe wózki
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Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Reja – jedna z placówek zwiedzanych przez Belgów
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W gmachu głównym Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych Politech−
niki Warszawskiej, 24 lutego miało
miejsce wręczenie stypendiów studen−
tom Wydziału Budownictwa, Mecha−
niki i Petrochemii przez firmę Basell
Orlen Polyolefins.

Monika Pietrzykowska, Piotr
Ciećwierz, Tomasz Stypułkowski
(studenci V roku technologii che−
micznej) oraz Mariusz Czernij (IV
rok mechaniki i budowy maszyn) za
najlepsze wyniki w nauce (średnia
ocen blisko 5,0), otrzymali stypendia

całoroczne w wysokości 400 zł brut−
to miesięcznie. Pieniądze będą wyp−
łacane z wyrównaniem od paździer−
nika ub.r.

Współpraca pomiędzy spółką Basell
i Politechniką Warszawską, zawarta
w marcu ub.r., przewiduje także: od−
bywanie w tej firmie praktyk przez 40
studentów, nagradzanie najlepszych
prac dyplomowych i magisterskich,
dotyczących tworzyw sztucznych oraz
możliwość zatrudnienia 5 absolwen−
tów wydziału budownictwa, mechani−
ki i petrochemii. E.U.

Stypendia 
dla najlepszych

My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, Książko przyrzekamy,
Że szanować Cię będziemy,
Krzywdy zrobić Ci nie damy.

W ramach edukacji czytelniczej Ma−
gdalena Perkowska i Maria Strzegow−
ska (nauczyciele – bibliotekarze)
Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku
przygotowały montaż poetycki połą−
czony z pasowaniem uczniów klas
pierwszych na czytelnika biblioteki
szkolnej.

W roli aktorów wystąpili uczniowie
klasy IVc, szczególnie zaprzyjaźnieni
z biblioteką i należący do Koła Przyja−
ciół Książki. Poprzez wiersz i piosen−

kę, uczniowie dowiedzieli się, że
książka jest skarbem dla każdego czło−
wieka i należy się z nią obchodzić tak,
żeby nie uległa zniszczeniu i długo
służyła czytelnikom.

Każde dziecko po pasowaniu otrzy−
mało zakładkę do książki,wykonaną
przez uczniów klas piątych pod kie−
runkiem Barbary Siemaszko Gryczon.
Wychowawcom klas pierwszych bib−
liotekarki wręczyły plakat, zawierają−
cy zbiór zasad dotyczący właściwego
obchodzenia się z książką bo, jak po−
wiedział Marcus Tullius Cicero
,,Książka to najlepszy przyjaciel czło−
wieka, a biblioteka to świątynia jego
myśli”. I.J. 

Pasowanie czytelników

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
18 pożegnali tegoroczny karnawał na
„ostatkowym” balu. Ponieważ wszy−
scy nie zmieściliby się w sali gimna−
stycznej jednocześnie, uczestników
podzielono na 2 grupy; od godz. 15
do 17 balowali uczniowie z klas I –
III, a od godz. 17.30 do 19.30 starsi
z klas IV – VI. Stroje były dowolne,
obowiązkowy tylko dobry humor.
Nad bezpieczeństwem rozbawionych
dzieci czuwali nauczyciele.         (j)

Pożegnanie karnawału

Zdjęcie budynku Gimnazjum – stan z września 1914 r.

Trwają intensywne i szeroko za−
krojone prace (pod patronatem dy−
rekcji Liceum im. Władysława Ja−
giełły i zarządu „Stowarzyszenia Ja−
giellończyków”) nad opracowaniem
całościowej monografii naszej szkoły
oraz nad przygotowaniem uroczy−
stych obchodów 100. rocznicy pow−
stania Liceum.

W powstającym wydawnictwie, pod
redakcją naukową profesor Anny Ma−
rii Stogowskiej, chcielibyśmy zapre−
zentować różne aspekty 100 – letniego
dorobku naszej szkoły, a przede
wszystkim ukazać ją przez pryzmat
działań i osiągnięć jej absolwentów
i wychowanków oraz dyrekcji i grona
pedagogicznego.

Stanowi to znakomitą i może nie−
powtarzalną okazję, aby:

1. sporządzić kompletną listę naz−
wisk absolwentów i w miarę możliwo−
ści wychowanków Gimnazjum i Lice−
um im. Władysława Jagiełły w latach
1907 – 1939, a zwłaszcza w okresie
1932 – 1939. Trudności Komitetu Re−
dakcyjnego monografii w tej materii
wynikają z braku szkolnych dokumen−
tów archiwalnych, zniszczonych lub
wywiezionych przez okupanta nie−
mieckiego podczas II wojny świato−
wej, gdy w gmachu naszego Liceum
mieściła się niemiecka szkoła średnia.

2. ustalić, w miarę jak najpełniejszą,
listę nazwisk żyjących uczniów naszej
szkoły – profesorów wyższych pol−
skich i zagranicznych, uznanych arty−
stów i literatów, uczestników igrzysk
olimpijskich i wszelkich innych osób,
które w sposób znaczący zapisały się
w powojennych dziejach Polski i świa−
ta. W tym miejscu należy dodać, że
prezydium Komitetu Organizacyjnego
obchodów 100. rocznicy powstania
Liceum Ogólnokształcącego im. Wła−
dysława Jagiełły planuje Szanowne
Osoby z tej listy zaprosić do Komitetu
Honorowego uroczystości.

3. wyjaśnić dzieje cennego daru To−
warzystwa Naukowego Płockiego dla
naszej szkoły w postaci portretu
z 1910 roku króla Władysława Jagieł−
ły, pędzla znanego malarza Władysła−
wa Drapiewskiego. Ofiarowane dzie−
ło, wg informacji doktora Aleksandra
Macieszy zawartej w jego monografii
„Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
1906−1931”, znajdowało się w pokoju
nauczycielskim od roku 1919.

4. odszukać zaginioną Kronikę
Szkoły z lat 1955 – 1966, która zosta−
ła wypożyczona, wg ustaleń zastępcy
dyrektora Liceum Ryszarda Ołdakow−
skiego, jako eksponat na wojewódzką
wystawę tzw. „postępu pedagogiczne−
go” w Mińsku Mazowieckim.

Serdecznie apeluję do Jagielloń−
czyków, ich rodzin i znajomych oraz
wszystkich innych osób mających
wiedzę, świadectwa dojrzałości (ko−
pie) lub inne materiały źródłowe,
mogące pomóc w ustaleniach przed−
stawionych wyżej kwestii o niez−
włoczne skontaktowanie się ze mną
telefonicznie pod numerem 0502 397
873 lub listownie na adres: 

Małgorzata Kwiatkowska, 
Liceum Ogólnokształcące 
im. Władysława Jagiełły, 
09−402 Płock, ul. 3 Maja 4.

Małgorzata Kwiatkowska 
„Stowarzyszenie Jagiellończyków”

PS Przypominam o konieczności
dokonania wpłat na pakiet zjazdowy
(100 zł) na konto: Stowarzyszenie Ja−
giellończyków PeKaO S.A. I/O
w Płocku nr 78 1240 3174 1111 0010
0905 3718 z dopiskiem „Pakiet”.
Wpłaty z zagranicy przyjmowane są
na konto: Stowarzyszenie Jagielloń−
czyków PeKaO S.A. PPLPW 78 1240
3174 1111 0010 0905 3718. Ci, którzy
mogą, niech wesprą dodatkowo kole−
żanki i kolegów, będących w trudnej
sytuacji materialnej.

Przed jubieluszem 21−24 września

Apel Stowarzyszenia 
Jagiellończyków
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– Wyniki płockiej komendy, przy po−
ważnych problemach, jakie miała
w ubiegłym roku, są bardzo dobre
– mówił na konferencji prasowej Ar−
kadiusz Pawelczyk, nowy szef mazo−
wieckiej policji.

Pawelczyk podkreślił, że w 2005 ro−
ku brakowało na płockich ulicach pra−
wie setki funkcjonariuszy. – W tym ro−
ku będzie dużo lepiej – pocieszał Ry−
szard Kijanowski, komendant płoc−
kich mundurowych. – Trzydziestu no−
wych ludzi właśnie się szkoli i nieba−
wem zacznie pracę. Mamy jeszcze pięt−
naście wakatów i mam nadzieję, że
w tym roku uda się je zlikwidować.
Wtedy byłoby już super.

Arkadiusz Pawelczyk mówił rów−
nież o nowej siedzibie policji w Płoc−
ku. – Chciałbym, aby warunki pracy
płockich funkcjonariuszy znacznie się
poprawiły, ale środki na ten cel są
bardzo ograniczone – argumentował.
– W tym roku Komenda Wojewódzka
ma o połowę mniej pieniędzy na inwe−
stycje niż w 2005 roku. Na pewno kie−
dyś powstanie nowa siedziba. Ale czy

niedługo? Wątpię. Będzie dobrze, jeśli
wystarczy nam na bieżące potrzeby.

Pawelczyk zapewnił, że znajdą się
pieniądze na nowy sprzęt dla Płocka,
m.in. na komputery i samochody.
– Musimy jednak skupić się na wykry−
walności przestępstw – mówił. – W
Płocku i okolicach istnieje zagrożenie
przestępczością narkotykową. Priory−
tetem jest jej zwalczanie.

Nowy szef mazowieckiej policji
chce również, aby płoccy policjanci
skuteczniej ścigali sprawców rozbo−
jów, kradzieży, a także odpowiedzial−
nych za drobne, choć niezwykle uciąż−
liwe sprawy: zakłócanie ciszy nocnej
czy wandalizm.

Według zapewnień Pawelczyka, nie
będzie zmiany na stanowisku płockiego
komendanta. – Ale to nic dziwnego, że
policjanci odchodzą na emeryturę
– mówił. – Zmiany będą na całym Ma−
zowszu, ale nie będzie kosy, która zetnie
wszystkich po kolei. Nie wyobrażam so−
bie natomiast sytuacji, aby w policji zo−
stał ktoś, kto się wypalił. Każdego z sze−
fów ocenię indywidualnie. M.D.

Indywidualna ocena

Masz samochód dostawczy? Przy−
łącz się do akcji płockiej policji „Stop
noc”. Jak to działa? Na szybie swojego
auta naklejasz specjalną naklejkę
„Stop noc”. Jeśli patrol policyjny zo−
baczy auto z taką naklejką pomiędzy
północą a godziną czwartą rano, obo−
wiązkowo je zatrzyma. Sprawdzi kto
nim kieruje i czy przypadkiem nie jest
to złodziej. W razie wątpliwości poli−
cjanci skontaktują się telefonicznie
z właścicielem samochodu.

– W tym roku wśród skradzionych
samochodów, blisko połowę stano−
wiły dostawcze – mówi Mariusz Gie−
rula, rzecznik prasowy policji.– Nie−
stety, żaden z tych pojazdów nie zo−
stał włączony do tej akcji. Aby zmini−
malizować szansę kradzieży, posta−
nowiliśmy objąć akcją także samo−
chody ciężarowe.

Gierula ostrzega, że oznakowanie
pojazdu nie gwarantuje, że nie zo−
stanie on skradziony. – Jest to jed−
nak dodatkowe zabezpieczenie,

z którego można skorzystać bezpłat−
nie – dodaje.

Program „Stop noc” działa w na−
szym mieście od stycznia br. Dotych−
czas przystąpiło do niego ponad 200
właścicieli pojazdów. 

Chętni do wzięcia udziału w akcji
muszą zgłosić się do Komendy Miej−
skiej Policji w Płocku, ul. Słowackiego
4/1, pok. 115 (wtorki godz. 15−17 i piąt−
ki godz. 13−15). Należy wypełnić tam
deklarację, podając swoje podstawowe
dane: nazwisko, adres, markę samocho−
du, numer rejestracyjny oraz nazwiska
trzech osób, które prócz kierowcy ko−
rzystają z auta. Dane te policja wprowa−
dza do specjalnej bazy danych. Podczas
załatwiania formalności trzeba mieć
przy sobie prawo jazdy, dowód rejestra−
cyjny i ubezpieczenie swojego auta.

Jeśli już otrzymamy naklejki ze
świecącymi w nocy napisami, należy
je umieścić wewnątrz, na przedniej
i tylnej szybie samochodu po stronie
kierowcy. (m.d.)

Nie tylko osobowe

Tegorocznym tematem Ogólnopol−
skiego Konkursu Plastycznego dla
dzieci i młodzieży, poświęconego wal−
ce z żywiołami zagrażającymi czło−
wiekowi, był ogień. Zapobiegam po−
żarom i ostrzegam przed nimi – takie
hasło trzeba było przedstawić w do−
wolnej formie plastycznej.

Do Oddziału Zarządzania Kryzyso−
wego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta, który był
organizatorem I etapu konkursu wpły−
nęło prawie 200 prac, wykonanych
bardzo różnymi technikami. Komisja
pod przewodnictwem plastyka Jerzego
Mazusia oceniała plon konkursu w 3
kategoriach wiekowych oraz w grupie
autorów z placówek specjalnych.

Cztery prace, ocenione przez jury
najwyżej, reprezentować będą nasze
miasto na II etapie konkursu, który od−
będzie się w Warszawie. Są to: rysu−
nek Bartosza Skalskiego ze Szkoły

Podstawowej nr 20 (grupa 6−8 lat),
bardzo sugestywnie pokazujący nie−
bezpieczny zawód strażaka, praca Ka−
tarzyny Jędrzejewskiej z Młodzieżo−
wego Domu Kultury nagrodzona za
ekspresję i ciekawą kolorystykę, ko−
miksowe dzieło Doroty Nowakow−
skiej z Gimnazjum nr 4, w wyrazisty
sposób ilustrujące konkursowe hasło
i ciekawa, szklana diorama Ilony Woź−
niak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno−
Wychowawczego nr 2, pokazująca te−
mat dynamicznie i przestrzenie.

Dwie prace komisja postanowiła
uhonorować wyróżnieniami: Krzysz−
tofa Kaźmierczaka ze Szkoły Podsta−
wowej nr 20 (za nowatorskie ujecie
tematu) i Marcina Kwiatkowskiego
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno−
Wychowawczego nr 2 (interesujący
efekt uzyskany dzięki połączeniu
dwóch technik: linorytu i malowania
klejem). (j)

Zapobiegam pożarom
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Bartosz Skalski Dorota Nowakowska

Ilona Woźniak Katarzyna Jędrzejewska

* 39−letnia płocczanka kierująca Oplem
Vectra potrąciła na przejściu dla pie−
szych 14−letnią dziewczynkę. Ranna
trafiła do szpitala. Do zdarzenia do−
szło na ul. Kolejowej.

* 39−letni kierowca VW Golfa potrącił
na oznakowanym przejściu dla pie−
szych przy ul. Bielskiej 84−letnią
kobietę, która z obrażeniami ciała
została odwieziona do szpitala.

* W bloku przy ul. Reja zapaliła się
winda osobowa. Spaleniu uległa
obudowa zewnętrzna i wewnętrzna
dźwigu, instalacja sterująca oraz
szyb windy. Do zdarzenia doszło
w nocy. Nikt nie ucierpiał. 

* 32−letni mieszkaniec Włocławka,
kierujący Seatem Ibiza, na śliskiej
nawierzchni nie dostosował pręd−
kości do warunków na drodze
i uderzył w tył Seata Cordoby. Ran−
ny został pasażer seata. Do zdarze−
nia doszło na ul. Bielskiej.

* Z kiosku przy ul. Hermana złodzieje
zabrali artykuły chemiczne i kos−
metyki.

* 21−letni mieszkaniec Żuromina skradł
ze szpitalnej szafki leki. Sprawca tra−
fił do policyjnego aresztu.

* Ze sklepu przy ul. Piasta Kołodzieja
zginęło 30 paczek kawy i 20 karto−
nów papierosów. 

* Z ul. Czwartaków złodzieje skradli
Renaulta Kangoo. 

* Złodzieje zabrali pozostawioną na sa−
mochodzie drabinę aluminiową. Do
zdarzenia doszło przy ul. Bielskiej.

* Z gabloty sklepu przy ul. Wyszo−
grodzkiej zginęło siedem telefonów
komórkowych. 

* Z otwartego Forda Transita zaparko−
wanego przy ul. Tysiąclecia zło−
dzieje zabrali portfel, w którym by−
ły dokumenty i pieniądze. 

* Złodziej, wykorzystując klucz pozo−
stawiony pod wycieraczką, dostał
się do mieszkania przy ul. Ko−
ściuszki i zabrał sprzęt RTV.

* 18−letni płocczanin próbował zabrać
z mercedesa radio. Został zatrzy−
many przez właściciela pojazdu
i przekazany policji. (m.d.)

Kronika policyjna
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Dziś w Kobiernikach pracuje 11
osób z lekkim i umiarkowanym stop−
niem niepełnosprawności; jedna osoba
jako sprzątaczka, pozostali jako opera−
torzy sortowni. Na początku kwietnia
zakład planuje kolejne przyjęcia.

Idea zrównoważonego rozwoju

Idea jest prosta: połączyć działania
na rzecz środowiska naturalnego
z działaniami na rzecz środowiska lo−
kalnego, a zwłaszcza ludzi z niego wy−
kluczonych, czyli osób niepełno−
sprawnych poszukujących pracy. Rea−
lizacja wymagała dużo wysiłku i wie−
lomiesięcznych przygotowań, a przede
wszystkim zaangażowania i zgodnej
współpracy kilku instytucji.

Pomysł zrodził się przed rokiem
w Regionalnym Centrum Edukacji
Ekologicznej. – Pierwsze rozmowy
przeprowadziliśmy z p. Marzenną Ka−
laszczyńską (Rzecznik Osób Niepełno−
sprawnych) i p. Katarzyną Kęsicką
(dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy)
– tłumaczy Ludwik Ryncarz – prezes
zarządu Regionalnego Centrum Edu−
kacji Ekologicznej. – Chcieliśmy po
prostu dowiedzieć się, ile jest osób nie−
pełnosprawnych bez źródeł utrzyma−
nia, którym taki program mógłby po−
móc i jakie szkolenia urząd pracy mo−
że dla nich zorganizować.

W ubiegłym roku przedstawiciele
RCEE spotkali się z ok. 600 osobami,
z tej grupy zostało wyłonionych blisko
150 osób. Kolejnym etapem był wybór
firm – partnerów projektu. Pierwszy do
udziału zaproszony został ZUOK, jako
członek wspierający płockie RCEE.

– Najbardziej zadowoleni jesteśmy
z tego, że coś się ruszyło, że wspólnie
możemy tym ludziom pomóc. Jeśli inni
pójdą za naszym przykładem będziemy
bardzo zadowoleni – tłumaczy Tade−
usz Rutkowski – wiceprezes ZUOK –
firmy, która od razu zaangażowała się
w projekt. 

Następne rozmowy prowadzone były
z firmami: Remondis, SITA PGK i Eko−
Maz. – Wszędzie mieliśmy bardzo pozy−
tywny odzew i jesteśmy po pierwszych,
roboczych ustaleniach – dodaje Dariusz
Zaremba – koordynator programów
w RCEE. Remondis jeszcze w marcu
ma zatrudnić 5 osób, a płocka SITA, na
przełomie marca i kwietnia – 12 osób. 

Dobra współpraca

W ramach płockiego autorskiego
programu współpracują trzy instytu−
cje: Rzecznik Osób Niepełnospraw−
nych, Powiatowy Urząd Pracy i Regio−
nalne Centrum Edukacji Ekologicznej.
RON pomaga przy poszukiwaniu kan−
dydatów, PUP zapewnia przygotowa−
nie zawodowe oraz finansowanie (pół−
roczna pensja i zwrot kosztów doja−
zdu), a RCEE zajmuje się koordynacją
działań i współpracą z firmami. 

Po półrocznym stażu część osób
znajdzie w ZUOK stałe zatrudnienie.
Inni będą pracowali przy realizacji ko−
lejnego pilotażowego projektu, już na
terenie miasta. 

W ZUOK zapewniają, że każdy
z nowych pracowników przeszedł
podstawowy instruktaż stanowiskowy
i szkolenie BHP. Zakład zapewnił też
pełne wyposażenie ochronne i środki
czystości. – Osoby niepełnosprawne,
zatrudnione w ramach tego programu,
pracują z pełnym zaangażowaniem
i spełniają wszelkie wymagania sta−
wiane przez nasz zakład – tłumaczy
prezes miejskiej spółki Józef Janicki,
który podkreśla, że w firmie nie ma
żadnych podziałów, a niepełnosprawni
pracują wspólnie i na tych samych sta−
nowiskach co pozostali pracownicy. 

– Praca jest bardzo dobra i niezbyt
ciężka a załoga bardzo życzliwa –
opowiada Bożena Truszkowska, któ−
ra przez osiem miesięcy była
bezrobotna. Teraz ma nadzieję, że po
pół roku będzie mogła podjąć tu stałą
pracę. Podobnie jak Sławomir Janic−
ki, który przez 4 i pół roku figurował
w PUP−ie jako bezrobotny bez prawa
do zasiłku. 

W lutym ZUOK zwiedzili członko−
wie międzynarodowego Stowarzysze−
nia Zdrowia Psychicznego i Wyklu−
czenia Społecznego SMES−Europa,
którym płocki projekt bardzo się spo−
dobał. 

Teraz ZUOK planuje kolejne przy−
jęcia (ok. 8 – 11 osób). Nastąpi to na
początku kwietnia. 

Rzecznik Osób Niepełnospraw−
nych wspólnie z RCEE starają się
o środki na zakup samochodu, który
mógłby dowozić niepełnosprawnych
pracowników do kobiernickiego za−
kładu. (rł)

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych realizuje nowator−
ski program zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wkrótce
mają do niego dołączyć inne płockie firmy.

Dobre praktyki w Płocku
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Do końca 2006 r. należy złożyć do
ZUS wniosek o wyliczenie kapitału
początkowego. Warto to zrobić jak
najwcześniej, bo z czasem coraz trud−
niej znaleźć potrzebne dokumenty. Je−
śli nie zdążymy do 31 grudnia musimy
liczyć się z tym, iż wysokość naszej
przyszłej emerytury może być niższa
ze względu na brak dokumentów niez−
będnych do wyliczenia kapitału, a w
szczególności dokumentacji potwier−
dzającej uzyskiwane wynagrodzenia. 

Kapitał początkowy wylicza się oso−
bom, które urodziły się po 31.12.1948 r.
i które na dzień 31.12.1998 r. pozosta−
wały w ubezpieczeniu przez co naj−
mniej 6 m−cy i 1 dzień. Osoby urodzone
przed 01.01.1949 r. otrzymają emerytu−
rę na starych zasadach, bez obowiązku
ustalenia kapitału początkowego. 

Wartość obliczonego kapitału w du−
żym stopniu będzie kształtować naszą
przyszłą emeryturę. Emerytura według
nowych zasad będzie przysługiwała ko−
biecie w wieku 60 lat oraz mężczyźnie
w wieku 65 lat, niezależnie od długości
okresów ubezpieczenia. Na wysokość
świadczenia będzie się składać wartość
zwaloryzowanego kapitału początkowe−
go oraz wartość waloryzowanych skła−
dek, zgromadzonych po 01.01.1999 r. na
indywidualnych kontach w ZUS.
Wszystko to podzielone zostanie przez
przewidzianą średnią długość życia dla
osób w danym wieku. Tak wyliczona
będzie emerytura z pierwszego filara.

Kapitał początkowy liczy się z wy−
nagrodzenia:

– z 10 kolejnych lat (muszą mieścić
się między 1980 a 1998 rokiem)

– z 20 dowolnych lat wybranych
z całego stażu pracy

– z rzeczywistego okresu zatrudnie−
nia – ten wariant dotyczy jednak tylko
osób urodzonych po 31.12.1968 r, które
przed 1 stycznia 1999 r. pracowały kró−
cej niż 10 lat oraz osób, które nie mogą
udokumentować 10 kolejnych lat kalen−
darzowych z powodu sprawowania
opieki nad dzieckiem do lat 4−ech, prze−
bywania na urlopie wychowawczym
lub urlopie bezpłatnym z tytułu opieki
nad dzieckiem lub odbywania zasadni−
czej/zastępczej służby wojskowej.

Z dniem 1.07.2004 r. doszła jeszcze
jedna możliwość; dla osób urodzonych
przed 31.12.1968 r., które studiowały
i nie mogą wykazać 10 lat pracy liczy

się faktyczny czas podlegania ubezpie−
czeniu. 

Aby ZUS mógł wyliczyć kapitał po−
czątkowy pracownik bądź jego praco−
dawca musi dostarczyć: 

– wniosek o ustalenie kapitału po−
czątkowego (druk ZUS Kp−1)

– kwestionariusz dotyczący okre−
sów składkowych i nieskładkowych
(druk ZUS Rp−6)

– zaświadczenia o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp−7) lub
legitymację ubezpieczeniową zawiera−
jącą stosowne wpisy

– świadectwa pracy
– dowody przedstawiające okres na−

uki w szkole wyższej i programowy
wymiar tej nauki

– książeczkę wojskową lub zaświad−
czenie z WKU o okresie służby wojsko−
wej 

– odpis aktów urodzenia dzieci
– zaświadczenia z urzędu pracy

o okresie pobierania zasiłków. 
Wszystkie dokumenty należy złożyć

w oryginale.
W przypadku braku dokumentów po−

twierdzających zatrudnienie i wynagro−
dzenie (a zakład pracy jest zlikwidowa−
ny) polecam stronę internetową ZUS:
www.zus.pl oraz www.zus.pl/zlik−
wzak.htm. na których znajdują się wy−
kazy archiwów m.in. zlikwidowanych
zakładów pracy. Informacje o miejscu
przechowywania dokumentacji niektó−
rych zlikwidowanych zakładów można

uzyskać także w Centralnym Ośrodku
Informacji Archiwalnej przy Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych, 00−
950 Warszawa, ul. Długa, skr. poczt.
1005. Po informacje w tym zakresie za−
praszam również do siedziby ZUS. 

Jeśli ZUS wyliczył już kapitał,
a nam udało się znaleźć brakujące do−
kumenty należy zwrócić się do ZUS
o jego ponowne przeliczenie. W ten
sposób podwyższymy swoją emerytu−
rę. O ponowne przeliczenie można
zwrócić się także wtedy, gdy byliśmy
na urlopie wychowawczym, a kapitał
policzono nam przed lipcem 2004 r.
Wtedy obowiązywały mniej korzystne
przepisy wyliczania kapitału.

Pamiętaj, że ZUS zawsze ma obowią−
zek wyliczyć kapitał początkowy w każ−
dym czasie, nawet po 2006 roku.

Barbara Smardzewska – Czmiel
(rzecznik prasowy ZUS w Płocku)

ZUS przypomina

Zadbaj o swój kapitał
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Konsultacje, porady oraz systemo−
wą terapię rodziny proponuje (bezpłat−
nie) Zespół Poradnictwa Specjali−
stycznego przy ul. Kolegialnej 47. 

Tajemnicze ADHD

ZPS proponuje m.in. pomoc w do−
skonaleniu umiejętności wychowaw−
czych rodziców wychowujących dzie−
ci z tzw. specjalnymi potrzebami edu−
kacyjnymi. Chodzi tu o dzieci z obja−
wami nadpobudliwości psychorucho−
wej tj. zaburzenia uwagi, nadmierna
ruchliwość, impulsywność czyli dzia−
łanie bez zastanowienia, podejmowa−
nie decyzji bez przewidywania na−
stępstw. – Mają ogromne problemy
w domu, w przedszkolu, szkole, w gru−
pie rówieśniczej, albo w kilku z tych
miejsc naraz. Często otrzymują kary,
gdyż albo odgrywają rolę błaznów, lub
tyranizują innych, co jest wynikiem
braku umiejętności kontrolowania
swojego zachowania i przewidywania
jego skutków – tłumaczy Grędecka.
– Życie rodziców z takim dzieckiem
jest bardzo uciążliwe. Pojawiają się
trudności opiekuńczo−wychowawcze,
bo jak się wydaje rodzicom i jak wma−
wia im otoczenie, jest to problem nieu−
dolności wychowawczej. Tymczasem
przyczyną zachowań dziecka jest tzw.
„zespół nadpobudliwości psychoru−
chowej z zaburzeniami koncentracji
uwagi”, czyli ADHD. Po prostu mózg
dziecka z ADHD pracuje inaczej. Go−
rzej funkcjonują jego części odpowie−
dzialne za kontrolę ruchu, impulsyw−
ność, uwagę. A trudna sytuacja w do−
mu, napięcie między rodzicami, niepo−
wodzenia szkolne mogą najwyżej
wzmacniać objawy. Należy pamiętać,

że zazwyczaj dzieci te są zdrowe, lecz
mają specyficzne potrzeby i wymagają
szczególnej wyrozumiałości. Najczę−
ściej są inteligentne, twórcze i bardzo
wrażliwe.

Systemowa terapia rodziny

Każdy człowiek funkcjonuje tylko
i wyłącznie w określonych systemach.
Podstawowym jest rodzina, która jak
każdy system, powstaje po to, aby reali−
zować określone zadania – potrzeby,
np. potrzeba miłości, bezpieczeństwa,
rozwoju (indywidualne) czy wychowy−
wanie dzieci (społeczne). – Jeżeli jedna
z potrzeb członków rodziny (systemu)
nie zostanie zaspokojona, wówczas da−
na osoba sygnalizuje to odmiennym za−
chowaniem, nieakceptowanym przez sy−
stem – wyjaśnia Grędecka. – Systemowe
podejście do rodziny wynika z faktu, że
problem jednostki dotyka najczęściej je−
go najbliższych, staje się problemem ro−
dziny. Terapia systemowa polega na
tym, że nie „leczy” się jednostki, lecz
wywołuje się zmianę w systemie ro−
dzinnym, która może spowodować, że
jednostka zmieni swoje postępowanie
(np. zaprzestanie brać narkotyki). – Jest
to trudne zadanie, gdyż każda rodzina
broni się przed wprowadzaniem zmian
w jej funkcjonowaniu, ale ma jednocześ−
nie duży potencjał oddziaływania na
poszczególnych członków. Często nie−
wykorzystany lub niedostrzegany. 

Zespół Poradnictwa Specjalistycz−
nego przy ul. Kolegialnej 47 zaprasza
od poniedziałku do piątku w godz.
7.30 – 15.30, a w środy od 9.30−17.30.
Więcej informacji na ten temat udziela
Anna Grędecka (tel.364−02−89) oraz
Rafał Stanek (tel.364−70−95). (rł)

– Każda rodzina, która nie potrafi sobie poradzić z problema−
mi swych członków może zgłosić się do Zespołu Poradnictwa
Specjalistycznego – zapewnia Anna Grędecka psycholog
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Masz problem? Przyjdź
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Budynek Przychodni Rehabilitacyj−
nej przy ul. Tysiąclecia 13 powstał ok.
40 lat temu. Od lat nie był remontowa−
ny. Przychodnia zajęła pomieszczenia
po byłym żłobku. Nie spełniają one
wymogów określonych dla zakładów
opieki zdrowotnej.

Zadanie inwestycyjne podzielone
będzie na dwa, podstawowe etapy:
w pierwszym przewidziano budowę
nowego obiektu, w którym będzie
Przychodnia Rehabilitacyjna, a w dru−
gim zostaną rozebrane budynki B i C
oraz przeprowadzony remont istnieją−
cego obiektu A na potrzeby Zakładu
Pielęgnacyjno−Opiekuńczego.

Przychodnia Rehabilitacyjna

W piwnicach nowego budynku
znajdą się m.in.: pokój dla konserwa−
tora z zapleczem technicznym, maga−
zyn na czystą bieliznę, szatnia dla
personelu, węzeł sanitarny, brudow−
nik, magazyn odpadów medycznych
oraz środków czystości.

Parter zajmą: zespół masażu, po−
mieszczenia światłolecznictwa, pra−
cownia elektroterapii, pracownia po−
la magnetycznego, zespół wodolecz−
nictwa, szatnia, rejestracja z zaple−
czem dokumentacji, pokój zabiego−
wy, dwa pokoje lekarskie (mogą być
na I piętrze), toalety dla personelu
i pacjentów, łazienka dla niepełno−
sprawnych, pokój kierownika (może
być na I piętrze).

I piętro przeznaczono na: kinezyte−
rapię, sale ćwiczeń indywidualnych,
ciepłolecznictwo, pokój krioterapii,
pokój socjalny oraz barek dla pacjen−
tów.

Zakład pielęgnacyjno−opiekuńczy

Obecnie mieści się w Szpitalu
Miejskim. Musi jednak zostać prze−
niesiony z uwagi na zwiększającą się

liczbę oddziałów szpitalnych. Zakład
posiada 25 łóżek; korzystają z nich
pacjenci przewlekle chorzy, którzy
wymagają intensywnej opieki pielę−
gniarskiej, kontynuacji leczenia far−
makologicznego i rehabilitacji. No−
wa lokalizacja Zakładu pozwoli na
zwiększenie liczby łóżek (docelowo
do 50). Jest to uzasadnione ze wzglę−
du na rosnące zapotrzebowanie na
ten rodzaj usług i liczbę osób ocze−
kujących na przyjęcie do Zakładu.

Na parterze wyremontowanego
budynku przy ul. Tysiąclecia znajdą
się m.in.: magazyn bielizny czystej,
prysznic, wc, magazyn opatrunków,
dyżurka pielęgniarek, pokój socjal−
ny, łazienka dla niepełnosprawnych,
gabinet zabiegowy, kuchnia oddzia−
łowa, magazyn sprzętu podręcznego,
pomieszczenie do przechowywania
zwłok, brudownik, dziewięć pokoi 3−
łóżkowych oraz szatnia dla odwie−
dzających.

Na piętrze będzie sekretariat, po−
koje: kierownika, pielęgniarki koor−
dynującej, kąpielowy, magazyny po−
dręczne, wc dla personelu i pacjen−
tów, magazyn środków czystości,
pokój rehabilitacji, dwa pokoje 2−
osobowe z wc, cztery pokoje 2−oso−
bowe, jeden pokój 1−osobowy i czte−
ry pokoje 3−łóżkowe oraz stołówka.

Zarówno nowy, jak i wyremonto−
wany budynek będą w pełni dostoso−
wane do wymagań i potrzeb osób
niepełnosprawnych, poruszających
się na wózkach inwalidzkich. Pra−
cownicy i pacjenci będą mieli za−
pewniony parking.

Wykonawca będzie musiał wykonać
wszystkie prace do 30 listopada 2007
roku. Oferty należy składać do 28
kwietnia br. w Biurze Obsługi Klien−
ta Urzędu Miasta, ul. Zduńska 3, sta−
nowisko nr 8. M.D.

Przychodnia Rehabilitacyjna przy ul. Tysiąclecia zostanie roz−
budowana i przebudowana. Urząd Miasta poszukuje wyko−
nawcy, który opracuje kompletną dokumentację projektowo−
kosztorysową i zrealizuje zadanie.

Rehabilitacja 
i opieka w jednym

Płocki Bank Żywności jest organiza−
cją pozarządową (nie nastawiona na
zysk), która udziela potrzebującym po−
mocy społecznej, podejmuje działania
na rzecz proekologicznego rozwiązania
problemów żywnościowych, populary−
zacji zdrowego odżywiania się. Płocka
placówka powstała w 2002 roku. Dwa
lata później uzyskała lokum z magazy−
nem przy al. Kilińskiego, który (dzięki
sponsorom) został zaadaptowany do
przechowywania żywności.

W roku ubiegłym Płocki Bank Żyw−
ności otrzymał dotacje finansową z Ma−
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
Płockiego Funduszu Grantowego i niek−
tórych gmin. Zakupiona i zebrana żyw−
ność jest przekazywana najuboższym:
bezrobotnym, bezdomnym a także zasi−
la szkolne i środowiskowe stołówki.
Podczas dwóch dużych zbiórek w su−
permarketach: Auchan, Champion, Ka−
ufland i Albert (we wrześniu i na po−
czątku grudnia) wolontariusze zebrali
po 2 tony żywności. Trafiła ona do
szkolnych stołówek i świątecznych pa−
czek dla biednych z Płocka i powiatów:

płockiego, gostynińskiego
i sierpeckiego. Pomoc żywnościową
z banku uzyskało około 15 tys. osób.

Od 2004 roku polskie banki żywności
włączyły się do realizacji Europejskiego
Programu Pomocy Żywnościowej, któ−
rego zadaniem jest przekazywanie nie−
odpłatnie podstawowych produktów
(m.in. ryż, mleko, makaron, mąka, sery,
cukier, kasze) organizacjom charyta−
tywnym, a te z kolei rozdzielają je
wśród swoich podopiecznych.

Kto chciałby włączyć się w dzia−
łalność Płockiego Banku Żywności
proszony jest o kontakt tel. 0503 860
061. (j)

* Pierwsze banki żywności powsta−
ły w 1967 roku w USA z inicjatywy
Johna van Hagela. W ciągu 30 lat we
wszystkich stanach Ameryki Północ−
nej powstało 190 banków żywności,
udzielających pomocy milionom
Amerykanów. Banki szybko przyjęły
się także w Europie i utworzyły Euro−
pejską Federację Banków Żywności,
do które należy także 14 polskich pla−
cówek.

Podzielmy się
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Obok tych, których nie trzeba zapowiadać tj. Festi−
walu Muzyki Jednogłosowej (więcej obok) kontynuo−
wane będą świeże projekty, tj. FeMEV czy Hip – Hop
Desant. Pojawią się też całkiem nowe, np. Festiwal
Muzyki Dance, wybory Studenckiej Miss Polski. 

Przedstawiamy poniżej te, które naszym zdaniem, są
najciekawsze.

Kwiecień

Już 2 kwietnia w ramach Festiwalu Muzyki Jedno−
głosowej wystąpi Roberto Colavalle – kantor Kaplicy
Sykstyńskiej, który poprowadzi „Litanię do Wszyst−
kich Świętych” – tę samą, którą śpiewał podczas po−
grzebu Jana Pawła II. Wkrótce, bo 9 kwietnia, do Płoc−
ka przyjedzie ponownie marszałek Józef Piłsudski.
Miasto planuje niezwykle uroczyste obchody 85. rocz−
nicy nadania Krzyża Walecznych Płockowi za obronę
w 1920 roku, połączone z rekonstrukcją wydarzeń na
Placu Obrońców Warszawy.

W tym samym miesiącu (22−27 kwietnia) uczcimy
650−lecie płockiej Fary. Organizatorem uroczystości
będzie parafia św. Bartłomieja, która obok mszy św. na
Starym Rynku zaplanowała m.in. ewangelizację na uli−
cach miasta, konkursy, występy zespołów reggae,
spektakle plenerowe i widowisko muzyczno – histo−
ryczne. W obchody włączy się Książnica Płocka, która
otworzy 27 kwietnia wystawę fotograficzną poświęco−
ną „królewskiej świątyni”. Kwiecień zapoczątkują za−
planowane do końca listopada uroczystości jubileuszo−
we. Będzie sesja naukowa, uroczyste przeniesienie re−
likwii św. Zygmunta z katedry do Fary, parafialny od−
pust z biesiadą, specjalne publikacje (monograficzna
autorstwa ks. M. Grzybowskiego i albumowa H. i S.
Płucienników) i jubileuszowe gadżety; koszulki, kubki,
smycze, widokówki i silikonowe bransolety z logo Fa−
ry.

20 kwietnia Płockie Towarzystwo Muzyczne i szko−
ła muzyczna zaproszą nas na dziesięciodniowe Ogól−
nopolskie Spotkania Młodych Skrzypków. 30 kwietnia
w bazylice katedralnej usłyszymy chór Kijowskiej Fil−
harmonii Narodowej, który wykonaniem „Liturgii” S.
Rachmaninowa rozpocznie IV Międzynarodowe Dni
Muzyki Chóralnej. 

Maj

To miesiąc, kiedy na Starówce pojawiają się letnie
ogródki, a my chętniej wychodzimy z domu po długich
zimowych miesiącach. Wiosenna aura sprzyja impre−
zom plenerowym skierowanym do szerszej publiczno−

ści. Już pierwszego dnia na Starym Rynku po raz kolej−
ny spotkamy się na Międzynarodowym Dniu Kaszan−
ki. Pięć dni później w tym samym miejscu odbędzie się
VII Piknik Europejski i tu niespodzianka, być może
przyjedzie do nas włoska gwiazda francuskiej piosenki
– In−Grid. Dwa tygodnie później ponownie będziemy
się bawić w rytmach salsy i flamenco podczas IV Dni
Hiszpańskich. 

Nowością będzie koncert (20 maja) piosenek
Agnieszki Osieckiej. – Prowadzimy rozmowy z funda−
cją „Okularnicy” i aktorami teatru „Syrena” – mówi
Renata Mosiołek, dyr. POKiSu. Poszukiwane jest rów−
nież miejsce, bardziej kameralne niż plac Starego Ryn−
ku, w którym piosenki tj. „Okularnicy”, „Wielka wo−
da”, „Wariatka” czy „Miasteczko Beltz” zabrzmiałyby
godnie. Pod koniec maja powinno się rozpocząć Kino
Letnie na Starówce. Pomysły powoli się klarują. – Być
może będzie to przegląd filmów dokumentalnych i fabu−
larnych o Płocku (a było ich trochę, np. „Szatan z 7−mej
klasy”, „Stawka większa niż życie”, „Kapitan Sowa na
tropie” czy ostatnio „Dublerzy”). – Taki przegląd byłby
okazją do pokazania szerszej publiczności krótkich fil−
mów o płockich podwórkach, powstałych podczas kolej−
nych edycji warsztatów i festiwalu „Podwórko” w Płoc−
kim Ośrodku Kultury i Sztuki – dodaje. Kolejnym po−
mysłem jest projekcja filmów najbardziej optymistycz−
nych lub komediowych. Oczywiście nie zabraknie
„szortów”, czyli krótkich form filmowych – spotów re−
klamowych, teledysków, etiud, animacji – które widzie−
liśmy podczas ostatniego festiwalu offMORF.

W maju rozpocznie się również VIII Międzynarodo−
wy Festiwal Muzyki Organowej (wtorki maja i czer−
wca)

Czerwiec

Pierwszy weekend czerwca zawsze będzie kojarzył
się z Dniami Historii Płocka. Z tej okazji czeka nas ar−
tystyczne wydarzenie roku – słynne oratorium „Tu Es
Petrus” – poetycka opowieść o Janie Pawle II, autor−
stwa Zbigniewa Książka (pisał do muzyki takich kom−
pozytorów jak Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluś−
kiewicz, Andrzej Zarycki czy Jarosław Śmietana) i Pio−
tr Rubik. Ten ostatni, muzyki filmowej miał podobno
uczyć się pod kierunkiem samego Ennio Morricone
w Sienie i jako koncertmistrz Światowej Orkiestry Jeu−
nesses Musicales (która nota bene wystąpi w Płocku 17
marca) koncertował w Ameryce Południowej i Euro−
pie, występował z wybitnymi dyrygentami jak: Charles
Dutoit i Vernon Handley. 

Po Dniach Hiszpańskich będziemy mieli w tym roku
również Dzień Włoski (10 czerwca), który poprowadzi
Witold Casseti. Będzie coś dla miłośników włoskiej
muzyki (wystąpią: Michał Niemiec, Patrizio Buene
i Marco Bocchino) i motoryzacji (prezentacja fiata, fer−
rarii) i skuterów piaggio, kuchni włoskiej, a na zakoń−
czenie – zabawa w rytmach disco italiano. 

Tych, którzy wolą bardziej rockowe brzmienie za−
praszamy na Wielki Koncert Antyalkoholowy (22 czer−
wca), w którym wystąpią: zespół Harlem, Krzysztof Ja−
ryczewski i Sławek Wierzcholski. Rockową oprawę
będą miały również obchody 30−tej rocznicy „Czerwca
1976” (11, 23 czerwca). Wówczas wystąpi zespół Per−
fect. 

Na rozpoczęcie lata (24 czerwca) miasto zaprasza na
„Wianki”, połączone ze Świętem chleba i pokazem rę−
kodzieła oraz średniowiecznych rzemiosł. 

Lipiec, sierpień i wrzesień

Wakacje muszą być gorące. W tym roku najlepiej
spędzić je na nadwiślańskiej plaży, która będzie świad−
kiem wielu muzycznych wydarzeń. Pierwszego lipca
zespół Romen zaprosi nas na Piknik Romski nad Wi−
słą. Tydzień później w tym samym miejscu zaplanowa−
no zabawę rodem z Jamajki, czyli przegląd „Reggae−
Land – Płock 2006”, na którym wystąpić mają m.in.
Vavamuffin, Paprika Koprs, Maleo Reggae Rockers
czy Doberman. Trwają rozmowy z Gentlemanem, czy−
li słynnym niemieckim wokalistą reggae Tilmannem
Ottonem. W lipcu Płocka Orkiestra Symfoniczna po−
wróci z plenerowymi koncertami muzyki klasycznej. 

Po roku przerwy na rynku Starego Miasta zaroi się
też od ulicznych teatrów. Wraca Nadwiślański Festiwal
Teatrów Ulicznych. Trudno dziś podać dokładny po−
gram, ale rozważany jest przyjazd teatrów: Strefa Ci−
szy, Biuro Podróży, Teatr Snów, Akademia Ruchu czy
Feta. Nowością w tym miesiącu będzie Festiwal Muzy−
ki Dance (16 lipca). Festiwalowy lipiec zamknie IV
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektronicznej,
który został przesunięty na 28 lipca (do 30). Tydzień po
FEMeVie czas na nieco lżejszy repertuar, czyli „Hity
na czasie” organizowane wspólnie z telewizyjną
„Dwójką”. „Cud niepamięci” przeżywać będziemy już
13 sierpnia wspólnie ze Stanisławem Sojką, który wy−
stąpi w ramach letniego koncertu „Jazz na Starówce”. 

Podobnie jak przed rokiem uroczyście obchodzić bę−
dziemy rocznicę Obrony Płocka przed bolszewikami
(18 sierpień).

19 sierpnia powspominamy najlepsze dla rock’n’rolla
lata 60. i 70. w wielkim koncercie coverowym, który ma
zakończyć koncert światowej gwiazdy i legendy rocka.

Lato pożegnamy na ostro i jubileuszowo wspólnie
z zespołem Farben Lehre, który 9 września obchodził
będzie 20 urodziny. Możemy się spodziewać doboro−
wej obsady i dużej dawki ostrego rockowego grania.
Gdzie? Oczywiście na płockiej plaży. Dzień później
wybierzemy Studencką Miss Polski. 

Atrakcji nie zabraknie do końca roku. (rł)

Monumentalny koncert „Tu es petrus”, występ chóru Kijowskiej Filharmonii Narodowej czy też gwiazdy – In−Grid (Włochy)
i słynnego Gentlemana (Niemcy). Oto plany imprez kulturalnych na najbliższe miesiące

Płockie festiwale

Tu es petrus – będzie wielkim wydarzeniem artystycznym

Czy Gentleman przyjedzie do Płocka?
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T egoroczny festiwal jest muzycznym epitafium,
dedykowanym zmarłemu papieżowi Janowi Pa−

włowi II. Pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego
przypada dokładnie w piątą niedzielę Wielkiego Po−
stu, 2 kwietnia 2006 roku, kiedy to w trzecim dniu fe−
stiwalu spotkamy się w płockiej katedrze, aby wysłu−
chać Missa Requiem Johannesa Ockegnema – najstar−
szej ze znanych polifonicznych mszy żałobnych. 

Kantor z Kaplicy Sykstyńskiej

Wykonawcami tego arcydzieła wczesnego renesan−
su będą: Bornus Consort, Schola Gregoriana Silesien−
sis oraz Roberto Colavalle – kantor z Kaplicy Sykstyń−
skiej, który podobnie jak na pogrzebie Jana Pawła II
zaśpiewa Litanię do Wszystkich Świętych. Potem

wspólnie zaśpiewamy Barkę i wyjdziemy pomodlić
się przy pomniku Jana Pawła II. Tematyka requiem
będzie przewijała się przez wszystkie festiwalowe dni. 

Dwunastą edycję rozpocznie w piątek, 31 marca,
Schola Cantorum z Rygi (Łotwa), która wykona naj−
piękniejsze gregoriańskie, beoneawentyńskie i polifo−
niczne śpiewy żałobne, powstałe na potrzeby liturgii
w średniowieczu i wczesnym renesansie. Cały pro−
gram oparty jest na medytacjach i śpiewach żałob−
nych, poświęconych pamięci Jana Pawła II. Schola
Cantorum Riga powstała w 1995 roku z inicjatywy
Guntarsa Pranisa – kierownika artystycznego zespołu
oraz kantora ryskiej katedry i wykładowcy tamtejszej
Akademii Muzycznej. Należący do europejskiej czo−
łówki zespół, od początku swego istnienia, postawił
sobie za cel możliwie jak najbardziej autentyczną in−
terpretację chorału gregoriańskiego. 

W sobotę, 1 kwietnia, wystąpi niemiecka grupa
wokalna Ensemble Officium z Heidelbergu. Zaśpie−
wa Wigilię, czyli nocną modlitwę brewiarzową z for−
mularza „O zmarłych”. Zespół wykona pieśni za−
czerpnięte z rękopisów pochodzących z X wieku,
odnalezionych w szwajcarskim klasztorze St. Gal−
len. Założone przed 7 laty przez Wilfrieda Romba−
cha Ensemble Officium tworzy dwanaście osób. Są
laureatami dwóch pierwszych nagród w renomowa−
nym konkursie chóralnym w Arezzo (Włochy). Go−
ścili na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych
m. in. Bodenseefestival i Festival Musica Antiqua
w Erice (Sycylia).

Duch Johannesa Ockeghema

Rocznicowe uroczystości zakończy niedzielna (2
kwietnia) Eucharystia, sprawowana przez ks. bi−

skupa Stanisława Wielgusa w intencji Jana Pawła
II., podczas której zostanie wykonana wspomniana
Missa Requiem. 

W Płocku mszę żałobną odśpiewa chór konwencki
– zespół śpiewaków liturgicznych – jakim jest Scho−
la Gregoriana Silesiensis oraz grupa kantorów−wir−
tuozów, czyli Bornus Consort.

– Próbujemy w ten sposób stworzyć prawdziwą sy−
tuację, w jakiej muzyka późnego średniowiecza mog−
ła istnieć na co dzień – wyjaśnia Robert Pożarski,
Kantor Scholae Gregorianae Silesiensis, śpiewak
zespołu Bornus Consort, a także kierownik muzycz−
ny Scholi Teatru Wiejskiego Węgajty. – Oto bowiem
w czasie uroczystego pogrzebu schodzi się do świą−
tyni cały konwent klasztorny, czyli ojcowie i bracia,
którzy są doskonale wprawieni w śpiew jednogłoso−
wego Officium. Jednak na szczególnie uroczyste ob−
chody wyznaczeni zostają kantorzy−wirtuozi, czyli
bracia najbieglejsi w śpiewie, mający umiejętność
śpiewania z ksiąg. Nad wszystkim czuwa oczywiście
Pierwszy Kantor, którym był Johannes Ockeghem
w Katedrze w Tours.

Zespół wokalny Bornus Consort od 20 lat zajmu−
je się dawną polifonią wokalną, zaś działająca od 6
lat Schola Gregoriana Silesiensis skupia się przede
wszystkim na badaniu i wykonywaniu chorału gre−
goriańskiego z XIII/XIV w. bazując na źródłach do−
minikańskich i franciszkańskich z tamtego okresu.
Wrocławska Schola jest zaliczana do najlepszych
zespołów chorałowych w Polsce.

Wszystkie koncerty poprowadzi, jak zwykle, Piotr
Orawski – muzykolog, dziennikarz i nauczyciel aka−
demicki, od 1983 r. zawodowo związany z Polskim
Radiem. (rł)

XII Festiwal Muzyki Jednogłosowej 

Requiem dla JP2

T ak zwana kawiarnia jazzowa przy Płockim Oś−
rodku Kultury i Sztuki (pomieszczenie, gdzie

w sezonie koncertowym 2004/2005 funkcjonowało
mini−cafe „Mucha”, od kilku miesięcy znów jest
„ziemią jałową”) przez lata nie dopracowała się gro−
na bywalców, decydującego poniekąd o jej atmosfe−
rze i stabilności organizacyjnej. W sensie frekwencji
jesteśmy tu bowiem ewidentnie „raz na wozie, raz
pod wozem” – jak przekonaliśmy się na przełomie
lutego i marca br. kiedy to kawiarnia z dużym pośli−
zgiem wkroczyła w kolejny rok działalności. 

27 lutego byliśmy ewidentnie „pod wozem” – al−
bowiem koncert włocławskiego małżeńskiego due−
tu Blue Sounds w składzie Tomasz (perkusja) i Jo−
anna Karkoszka (śpiew), z towarzyszeniem gdań−
skiego muzyka Romana Puchowskiego, odbył się
w obecności... około dziesięciu słuchaczy. Reper−
tuar debiutanckiej, akurat promowanej i doprawdy
rzetelnej płyty Tak naprawdę to wszystko z mi−
łości... woła wprawdzie o recepcję kameralno−in−
tymną, ale chyba nie aż do tego stopnia. Zwłasz−
cza, że lokalni miłośnicy bluesa akustycznego –
w liczbie, jak wolno przypuszczać, nieco przekra−
czającej wyżej podaną – z pewnością mogliby tu
znaleźć wiele dla siebie: niebanalnie potraktowane
standardy w rodzaju Come On In My Kitchen al−
bo Parchman Farm, stylowe tematy autorskie
(Moje życie), takąż wokalistykę dzielnie walczą−
cej z przeziębieniem Joanny czy wreszcie dowcip−
ną konferansjerkę Puchowskiego, który objawił się
nie tylko jako zdolny, wszechstronny gitarzysta,
ale i jako erudyta bluesowy (nie darmo wcześniej
grywał z amerykańskimi bluesmanami, Keithem
Dunnem i Henry’m Heggenem).

Kilka dni później, 3 marca, znaleźliśmy się „na wo−
zie” – w każdym zaś razie blisko szczytu frekwencyj−
nej sinusoidy – przy okazji koncertu grupy jazzowego
gitarzysty Marka Napiórkowskiego (oprócz lidera ba−
sista Robert Kubiszyn, perkusista Robert Luty i piani−
sta Piotr Wyleżoł). Jazzowość propozycji tych muzy−
ków jest z konieczności umowna – choćby z uwagi na
różnorodność koneksji artystycznych lidera, który
zdążył wystąpić na bez mała siedemdziesięciu płytach
i nawiązać współpracę z wykonawcami tak różnymi
jak: Pat Metheny, Tomasz Stańko czy Jan Ptaszyn
Wróblewski (u którego boku zadebiutował w płockiej
„kawiarni jazzowej” prawie dekadę wcześniej). W je−
go grze recenzenci doszukują się wpływów tytanów
jazz−rockowej gitary w rodzaju Mike’a Sterna czy
Johna Abercrombie (też nb. znanego bywalcom „ka−
wiarni”). Szczególnie wyraźne wydają się tu wszakże
inspiracje Pata Metheneny’ego, zwłaszcza w wykona−
nym na gitarze akustycznej Wciąż się śnisz (z perku−
syjnym akompaniamentem Lutego na egzotycznym
udu). Reszta programu – który, obok utworów z de−
biutanckiej płyty Nap z ubiegłego roku, wypełniły
dwa interesujące tematy premierowe, na razie bez ty−
tułu – oscylowała między instrumentalną balladą
(Niedopowiedziane) a kompetentnym, jazz−rockowo
nacechowanym funky. Jak harmonijnie wszystkie te
style łączyły się w soczewce indywidualności arty−
stycznej „Napa”, będzie musiało pozostać kwestią in−
dywidualnej oceny – jeśli nie wręcz dyskusji.

Bezdyskusyjny wydaje się natomiast rozwój arty−
styczny toruńskiej Tortilli: Maurycy Męczekalski
(gitara), Przemysław Łosoś (śpiew, harmonijka ust−
na), Maciej Jackowski (gitara basowa) i Grzegorz
Weręgowski (perkusja) mają gotowy materiał na

czwartą płytę, która powinna się ukazać w kwietniu
br. jako dalszy, po niezłym albumie Po polsku
(2001), krok w kierunku twórczej fuzji bluesa oraz
dość odległych odeń stylów i form muzyki popular−
nej (patrz zwłaszcza Tango nad przepaścią, w sen−
sie rytmiki... istotnie będące tangiem). Utwory z pre−
mierowej płyty, obok opracowań standardów blue−
sowych (m. in. Shake Your Moneymaker, Wal−
king By Myself i Boom−Boom) oraz przebojów ro−
dzimych (Płonąca stodoła nieodżałowanego Cze−
sława Niemena), złożyły się na program dwóch
płockich koncertów zespołu w sobotę 4 marca: naj−
pierw w atrakcyjnie wyremontowanej sali Spółdziel−
czego Domu Kultury na osiedlu Tysiąclecia, a po−
tem, w późnych godzinach wieczornych, w kawiarni
artystycznej „Czarny Kot” na staromiejskim rynku.

Jak występy te należałoby usytuować na naszej si−
nusoidzie frekwencyjnej? Rzecz jest o tyle względna,
że grono odbiorcze, które salę SDK wypełniło w mniej
więcej jednej trzeciej, okazało się nazbyt wręcz liczne
jak na kameralne warunki obecnego lokalu Krzysztofa
Świerada. A jednak właśnie tu, mimo bardziej osz−
czędnego z konieczności nagłośnienia i wymuszonej
przez rozmiary kawiarnianej mini−estrady redukcji ze−
stawu perkusyjnego do werbla i hi−hatu, Tortilla zabrz−
miała szczególnie przekonująco, wyczarowując wśród
słuchaczy nastrój prawdziwej empatii, w płockich
przybytkach koncertowych tak rzadko obecnej.

Trudno mi dokładniej roztrząsać tę kwestię, jako
współorganizatorowi i konferansjerowi obu koncer−
tów oraz długoletniemu przyjacielowi zespołu – z ra−
cji regularnego relacjonowania dla miesięcznika
JAZZ FORUM wybranych imprez w słynnym toruń−
skim klubie „Od Nowa”, którego szefem jest... gita−
rzysta i lider Tortilli. Tytułem konkluzji zacytuję
więc tylko własne słowa z rozmowy z muzykami po
występie w „Czarnym Kocie”: „Nie myślałem, że
potraficie być aż tak dobrzy”. A. Dorobek

Frekwencyjna Sinusoida
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SOS korzystało z pomieszczeń
w różnych miejscach gościnnie. Obec−
nie stowarzyszenie otrzymało lokal na
swą działalność w budynku Miejskie−
go Centrum Rozwiązywania Proble−
mów Społecznych w Płocku przy ul.
Misjonarskiej 22, lokal nr 33. 

– Jestem przekonany, że posiadanie
własnego lokalu poszerzy liczbę osób,
korzystających z porad SOS – mówi
prezes SOS Tadeusz Borowicki. 
– W ramach statutowej działalności na−
szego stowarzyszenia, ukierunkowanej
finalnie na pomoc spółdzielcom, chce−
my pomóc w zmianie przepisów prawa
– stąd współpracujemy z określonymi
przedstawicielami parlamentu RP oraz
działamy na rzecz wszystkich spółdziel−
ców.. 

Statut SOS „Nasza Własność” poz−
wala na reprezentowanie swych człon−
ków przed instytucjami. Ponieważ
zmiany ostatniej nowelizacji (od dnia
22.07.2005 r.) nie są respektowane
przez większość zarządów spółdzielni,
w szczególności art. 4 o nie stosowa−
niu przepisów „wstecz” – będziemy
bronić praw członków SOS w sądach.
Art. 49 ustawy przywracający rolę są−
dów w procesie uwłaszczenia, zapew−
nia tryb bezprocesowy na koszt spół−
dzielni. Dotyczy to wniosków uwłasz−
czeniowych za cenę do 3% lokalu
z datą przed 9 czerwca 2001, bezpod−
stawności żądania wpłat z 50% bonifi−
katy bez możliwości warunków ko−
rzystniejszych, żądania dopłat z tytułu
kosztów modernizacji dla wniosków
sprzed 15. stycznia 2003, a także każ−
dego wniosku realizowanego opiesza−

le w czasie ponad 24 miesięcy i wadli−
wej uchwały zarządu (w odpowiedzi
na wniosek) naruszającej interes praw−
ny wnioskodawców. 

Rozpoczęły się prace nad zmianami
ustaw o spółdzielniach mieszkanio−
wych. Propozycje zmian przepisów PiS
i LPR są zbieżne, choć różnią się
w szczegółach: stosowania cen rynko−
wych i istnienia prawa własnościowego.
W ramach propozycji zmian do ustawy,
płockie SOS składa projekt obligatoryj−
nej zmiany spółdzielczych [własnościo−
wych] praw do lokalu na własność
[odrębną] mieszkań. Po prostu, wszyst−
kie mieszkania stałyby się własnością
prywatną, zaś nadal we własności spół−
dzielczej pozostać winny zasoby wspól−
ne jak drogi, parki itp. Każdy byłby wła−
ścicielem swojego. Zadowoleni
powinni być również entuzjaści „włas−
nościowego”, ponieważ jednym gestem
mogą zrzec się swojego lokalu na rzecz
spółdzielni (za prawo do zamieszkiwa−
nia w nim) i pozostać w ten sposób
z „prawem własnościowym do lokalu.

Jeśli te informacje są dla kogoś nie−
wystarczające, to polecamy nasz Po−
radnik Uwłaszczeniowy „Własność
odrębna” i zapraszamy na konsultacje.

Dyżury stałe: w każdy wtorek
o godz. 16, zaś cykl spotkań informa−
cyjnych w czwartki o godz. 17 (infor−
macje: 602−681−913 oraz na stronie
www.sosplock.kylos.pl). Najbliższe
spotkania: 16. marca, 6. i 27 kwietnia,
11. i 25. maja, 8. i 22 czerwca br.
Wszystko w siedzibie SOS. 

Tadeusz Borowicki 
Prezes Oddziału SOS 

Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców „Nasza Własność”
w Płocku zaprasza wszystkich zainteresowanych do swojej no−
wej siedziby przy Misjonarskiej 22

SOS w nowej siedzibie
Pamięci Barbary i Władysława Madejów

Razem do samego końca....

Każdy, którego droga wypadła
ulicą Jasną, musiał zauważyć bardzo
charakterystyczne małżeństwo często
spacerujące tą ulicą – to Barbara
i Władysław Madejowie.

Para aktorów, niezwykłych ludzi.
W 1987 roku Kapituła Płockiego
Towarzystwa Przyjaciół Teatru
wyróżniła Władysława Madeja
Srebrną Maską.

Co było tak innego w tych
osobach, że przykuwało uwagę
nawet obcych ludzi? Zawsze razem,
zawsze blisko. On swoją sylwetką
i urodą przypominający słynnego
Seana Connery, ona niepozorna
o pięknym, młodzieńczym
uśmiechu.Władysław zawsze
sprawiał wrażenie silnego, władczego

człowieka. Barbara utożsamiała
spokój i dobroć. Emanowała z tych
dwojga jakaś tajemnicza dobra
energia, która skupiała uwagę na tej
parze. Z roku na rok obserwowałam
jak starość odbiera im sprawność
fizyczną, ale tylko to, bo widoczna
moc miłości, nakazywała im brnąć
przez życie razem.

Barbara Grudzińska – Madej
odeszła 30 stycznia 2006 roku, mając
85 lat.Po jej śmierci Władysław zaraz
znalazł się w szpitalu. Z wysokiego,
pięknego człowieka nie pozostało nic;
jak za sprawą jakieś złej siły skurczył
się, zmalał, aż zniknął zupełnie;
cichutko, 11 lutego 2006 roku, mając
80 lat. 

Dla mnie ulica Jasna będzie
zawsze kojarzyła się z tą niezwykłą
parą. Iwona Jóźwicka

z redakcyjnej poczty

Prezydent ogłosił nabór na stanowi−
sko dyrektora Miejskiego Zespołu
Obiektów Sportowych. Kandydaci mu−
szą spełniać następujące warunki:
wykształcenie wyższe magisterskie
(preferowany kierunek ekonomiczny,
menadżer sportu), co najmniej 5−letni
staż pracy (w tym minimum 2 latach
w jednostkach samorządu terytorialne−
go lub w urzędach państwowych), zna−
jomość ustaw: o samorządzie gmin−
nym, o finansach publicznych, odpo−
wiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, prawo zamó−
wień publicznych oraz posiadać umie−
jętności kierownicze i organizatorskie.

Oferta powinna zawierać: życiorys,
list motywacyjny, kwestionariusz oso−
bowy, koncepcję funkcjonowania
MZOS, kopie dokumentów potwier−
dzających wykształcenie, kwalifikacje
i staż pracy, oświadczenia kandydata

o niekaralności i wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, za−
świadczenie lekarskie, stwierdzające
brak przeciwwskazań do zajmowania
stanowiska kierowniczego.

Oferty należy składać w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Nabór na stano−
wisko dyrektora Miejskiego Zespołu
Obiektów Sportowych w Płocku”
w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Ry−
nek 1 09−400 Płock (Wydział Organi−
zacji i Spraw Administracyjnych – Re−
ferat Kadr i Szkolenia) lub w Biurze
Obsługi Klienta UMP w terminie do
21 marca 2006 r. Oferty przesłane
pocztą elektroniczną nie będą rozpa−
trywane. 

Kwestionariusz osobowy oraz
szczegółowe informacje o naborze
na to stanowisko zamieszczone są na
stronie internetowej Urzędu Miasta
www.bip.ump.pl (j)

Dyrektor poszukiwany

Pomoc pogorzelcom
W imieniu Prezydenta Miasta, Oddział Zarządzania Kryzysowego, Och−

rony Ludności i Spraw Obronnych w miarę swoich możliwości, udzielił po−
mocy płocczance poszkodowanej w pożarze kamienicy przy Kolegialnej,
przekazując jej wyremontowaną przez MZGM kawalerkę, komplet poście−
li, wyroby dziewiarskie oraz tapczan jednoosobowy za 485 zł.

Ponadto, w komplety pościeli i rzeczy osobiste Oddział zaopatrzył rodzi−
nę, która straciła swój dobytek w pożarze na Rybakach. E.U.

E
W

A
 U

R
B

A
Ń

SK
A

Kto znał 
mojego dziadka?

Proszę o pomoc w odnalezieniu
mojego dziadka i wszelkich
wiadomości na jego temat. Nazywał
się Józef Gengler, urodził się
w 1892 roku. Do Polski przybył
z Francji z wojskiem generała Józefa
Hallera, brał udział w wojnie polsko−
bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej
(4 Pułk Kawalerii Konnej). Mam jego
legitymację członkowską Ogólnego
Związku Podoficerów Rezerwy
Rzeczp. Polskiej, okręg warszawski.
Służył w armii polskiej od 07.06.1920
do 1924 r. jako wachmistrz. Otrzymał
Krzyż Walecznych, medale:
„Polska....nia Obrońcy”
i „Dziesięciolecia Odzyskanej
Niepodległości”.

Po wojnie pozostał w Polsce,
mieszkał w Płocku na ulicy Wiatraki
1. Pracował w nieznanej mi firmie

warszawskiej w Gdańsku na statku
jako mechanik (mówił biegle po
francusku i niemiecku). Na statku,
w niewyjaśnionych okolicznościach
(wypadek?) zmarł latem 1934 r. i w
tym mieście został pochowany. Na
pogrzebie była tylko jego żona.

Moja mama miała wtedy 5 laty,
a 6 gdy zmarła jej mama. Nie wiem
do kogo się zwrócić. Może ktoś
z żyjących żołnierzy z tego okresu go
znał? Wyczytałam, że jest ich jeszcze
ok. 700, z tego w okolicach
Warszawy niespełna 60. Szukam
wszelkich informacji w internecie.
Wysłałam e−maila do Archiwum
Państwowego w Płocku o wszelkie
akta metrykalne, ale każą płacić
i zrezygnowałam. Czekam na jakieś
wskazówki i pomoc.

Zofia Szpurgis
e−mail: zosia.szp.@wp.pl
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„Stefan Wyszyński – Człowiek, Kapłan, Pry−
mas Tysiąclecia” to tytuł wykładu Leszka Rysa−
ka, który przedstawił słuchaczom 6 marca
w Książnicy Płockiej.

Lata szkolne

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia
1901r. Gdy miał 9 lat zmarła mu matka. Po
ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży
wstąpił do Seminarium Duchownego we Wło−
cławku, gdzie 3 sierpnia 1924r. otrzymał świę−
cenia kapłańskie. Mszę prymicyjną odprawiał
na Jasnej Górze. Po 4 latach studiów na Wy−
dziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecz−
nych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
uzyskał stopień doktora na podstawie pracy
„Prawo Kościoła do szkoły”.

Następnie, po odbytej podróży na−
ukowej po krajach Europy Za−
chodniej, został profesorem na−
uk społecznych w Wyższym
Seminarium Duchownym
we Włocławku, prowa−
dząc jednocześnie inten−
sywną działalność spo−
łeczną wśród włocław−
skich robotników.

Wojna

Podczas wojny jako
znany profesor – spo−
łecznik był imiennie po−
szukiwany przez Niem−
ców. Na polecenie bł. bi−
skupa Kozala opuścił Wło−
cławek i ukrywał się m.in.
we Wrociszowie i Laskach
pod Warszawą. W okresie
Powstania Warszawskiego pełnił
obowiązki kapelana, działającej
w Laskach i okolicy, grupy „Kampinos”
AK, a także był kapelanem miejscowego szpita−
la powstańczego. Swojej działalności nie ograni−
czał do funkcji duszpasterskich – zbierał ran−
nych, towarzyszył przy operacjach i podtrzymy−
wał na duchu dotkniętych skutkami wojny.

Po wojnie wrócił do Włocławka i zaczął orga−
nizować zniszczone w czasie działań wojennych
Seminarium Duchowne. W 1945r. został miano−
wany jego rektorem. Podjął też obowiązki redak−
tora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży”.

Prymas

W roku 1946 papież Pius XII mianował ks.
Stefana Wyszyńskiego biskupem diecezji lubel−
skiej. Sakrę biskupią nominat otrzymał na Jasnej
Górze od kardynała Augusta Hlonda.

Po śmierci kardynała w 1948 roku, biskup
Wyszyński został wybrany arcybiskupem Gniez−
na i Warszawy, a tym samym Prymasem Polski.

W okresie nasilenia komunistycznych represji
wobec Kościoła i społeczeństwa stanął w obronie
chrześcijańskiej tożsamości narodu, inicjując za−
razem politykę rozważnego układania stosunków
z władzami państwowymi. Aby uchronić Kościół
i naród od napięć i rozlewu krwi, prymas Wy−
szyński podjął decyzję zawarcia „Porozumienia”
z rządem. Podpisali je 14 kwietnia 1950r. przed−
stawiciele Episkopatu i władz państwowych.

Wobec braku konstytucji była to jedyna dekla−
racja prawna, określająca sytuację Kościoła
w Polsce. Władze komunistyczne nie zamierzały
jednak dotrzymywać zobowiązań; ciągle były ła−
mane punkty „Porozumienia”. Mimo to prymas

Wyszyński z wielką roztropnością, a jednocześ−
nie z odwagą bronił praw swojego narodu.

Więzienie

12 stycznia 1953r. otrzymał nominację na kar−
dynała, lecz nie mógł pojechać do Rzymu po ka−
pelusz kardynalski, gdyż władze nie wydały mu
paszportu. Osiem miesięcy później, został aresz−
towany i wywieziony z Warszawy. Przetrzymy−
wany był kolejno: w Rywałdzie Królewskim ko−
ło Grudziądza, Stoczku Warmińskim, Prudniku
koło Opola i Komańczy w Bieszczadach.

W ostatnim miejscu internowania napisał tekst
odnowionych Ślubów Narodu, które jako Jasno−
górskie Śluby zostały odczytane na Jasnej Górze
26 sierpnia 1956r. Kardynał Wyszyński został

zwolniony z aresztu dopiero w roku1962.

Nowenna

Powrót prymasa Wyszyńskiego
był wielkim świętem dla Ko−

ścioła w Polsce. W latach
1957 – 1965 prowadził Wiel−
ką Nowennę przed Jubileu−
szem Chrztu Polski – niez−
wykłe narodowe rekolek−
cje, będące jednocześnie
aktem zawierzenia Polski
Maryi. Na główne uro−
czystości milenijne 3 ma−
ja 1966 roku do Polski
chciał przyjechać papież
Paweł VI, lecz władze, kie−

rując się poleceniem Mosk−
wy, odmówiły mu wjazdu

do Polski.
Niemniej jednak, uroczysto−

ści milenijne były dla polskiego
Kościoła sukcesem – ludzie poczu−

li się duchowo niezależni od komuni−
stycznych władz, zjednoczeni, mający swą

własną tożsamość.

Ostatnie lata

W latach 60. Prymas Polski czynnie uczestni−
czył w pracach II Soboru Watykańskiego.

24 listopada 1964 roku Ojciec Święty Paweł VI
ogłosił – na jego prośbę – Maryję Matką Kościoła.

Prymas współpracował z metropolitą krakow−
skim – Karolem Wojtyłą. Przygotowywał go jako
swego następcę. W czerwcu 1979 r. Wyszyński
przyjął w ojczyźnie – po raz pierwszy od tysiąca
lat głowę Kościoła – Karola Wojtyłę mianowane−
go w 1978 r. Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

W późniejszym okresie, gdy w roku 1980 pow−
stała „Solidarność”, dążył do zachowania równo−
wagi i pokoju społecznego, pełniąc funkcję media−
tora pomiędzy władzami a „Solidarnością”. Zatro−
skany o pokój w ojczyźnie i dobro ludzi ustawicz−
nie wzywał do odpowiedzialności.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 28 maja
1981roku, w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. 31 maja na jego pogrzeb przybyły
do Warszawy tysiące ludzi. Obok sztandaru
„Solidarności” stał m.in. ks. Jerzy Popiełuszko.

Pochowano go z iście królewskimi honorami,
w krypcie archikatedry św. Jana w Warszawie.

– Prymasa Stefana Wyszyńskiego wiele osób
nazywało interreksem – osobą sprawującą naj−
wyższą władzę w państwie, był również dla nich
wzorem patrioty, ciepłym, wspaniałym człowie−
kiem, który dbał o swoją Ojczyznę i Kościół –
podsumował Leszek Rysak.

E. Urbańska

Płockie Spotkania z Historią Najnowszą

Prymas Tysiąclecia
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Zdobywca Berlina
Zmarł Kazimierz Otap – Sybirak, kombatant, żołnierz

I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Był jednym
z czterech żołnierzy, którzy w maju 1945 roku zatknęli bia−
ło−czerwoną flagę na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa.

Urodził się 29 sierpnia 1920 roku w Czajach na białostoc−
czyźnie. Jako 20−latek przeżył dramat zesłania na daleki
wschód do Kraju Ałtajskiego. W 1943 r. wstąpił na ochot−
nika do tworzonego właśnie wojska polskiego. Z Pierwszą
Dywizją przeszedł szlak bojowy od Lenino, poprzez Dęb−
lin, Warszawę do Berlina. Za męstwo i odwagę został uho−
norowany najwyższymi odznaczeniami bojowymi m.in.
Krzyżem Grunwaldu i Virtuti Militari. W 2005 roku odzna−
czony Krzyżem Zesłańców Sybiru – to odznaczenie miało
dla niego szczególną wartość. Z Płockiem związany był od
ponad 45 lat. Uczestniczył w powstawaniu i rozwoju Mazo−
wieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych. Od
1948 roku dział w organizacjach kombatanckich. Zawsze
z wielką dumą i godnością reprezentował Związek Komba−
tantów RP i byłych Więźniów Politycznych w poczcie
sztandarowym. Mimo podeszłego wieku nie opuścił żadnej
uroczystości patriotycznej w naszym mieście. Ci, którzy
znali go osobiście mówią o nim, ciepły i życzliwy człowiek. 

W czwartek, 2 marca, na cmentarzu przy al. Kobylińskie−
go pożegnali go: rodzina, koledzy kombatanci oraz władze
i mieszkańcy Płocka. (rł)

Perły Mazowsza 

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego OIKOS
i Koła LOP w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 zrealizo−
wali projekt pt. „Krajobraz historyczny – zapomniane
dziedzictwo czy perły kultury Mazowsza Północnego”.
Projekt wykonano w ramach programu Pracownia Umie−
jętności, Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej oraz Koalicja
„Młodzi Razem”.

Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom Płoc−
ka i Mazowsza Północnego, że człowiek dla swoich życio−
wych i duchowych potrzeb powinien identyfikować się ze
swoim siedliskiem, regionem – swoją małą ojczyzną.

Wystawę zdjęć (wykonanych w ramach projektu), pre−
zentujących znane miejsca w Płocku, można podziwiać do
końca marca w holu Urzędu Miasta (wejście od Starego
Rynku). E.U.
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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 12 ze Słupna odjeżdża o godzinie 7.10 (to po−
dajemy). Jeżeli chcemy wsiąść na przystanku Wyszogrodzka−Harcerska, to do
tego czasu należy doliczyć czas przejazdu (ze Słupna do Wyszogrodzkiej), po−
dany z lewej strony), czyli 15 minut i wtedy wiemy, że autobus wyjeżdżający
ze Słupna o 7.10 na interesującym nas przystanku będzie o godzinie 7.25. W
przypadku linii nr 6 średni czas pokonania całejtrasy wynosi 26 minut.

*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*
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K iedy przed kilkunastoma miesią−
cami Adam Mieczykowski, obej−

mując posadę dyrektora Płockiej Or−
kiestry Symfonicznej, planował zakup
nowego fortepianu, nikt nie przypusz−
czał, (nawet chyba ona sam), że stanie
to się tak szybko.

10 marca 2006 przejdzie do historii
płockiej kultury, jako dzień szczególny.
Tego dnia spełniło się marzenie wielu
melomanów; nowiuteńki Steinway prze−
żył swój pierwszy koncert. 

Historyczne wykonanie pierwszego
koncertu na płockim Steinway’u przypa−
dło Ewie Pobłockiej. Powierzenie kon−
certu inauguracyjnego tak znakomitej
pianistce przydało ceremonii jeszcze
większego blasku. Pobłocka należy do
grona najwybitniejszych pianistów; jest
laureatką konkursów w Vercelli, Borde−
aux i Warszawie. Koncertowała niemal
we wszystkich krajach Europy, a także
w obu Amerykach, Singapurze, Korei,
Japonii, Australii i Południowej Afryce.
Dokonała nagrań dla wielu radiofonii
i wytwórni płytowych: Deutsche Gram−
mophon, Victor JVC, Pony Canyon,
KOS Warsaw Records, BeArTon, CD
Accord. Zdobyła dwie nagrody polskie−
go przemysłu fonograficznego ”Fryde−
ryk” za nagrania trzech koncertów (Wi−
tolda Lutosławskiego, Pawła Szymań−
skiego i Andrzeja Panufnika) z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii Narodowej
pod dyrekcją Kazimierza Korda oraz za
komplet pieśni Mieczysława Karłowi−
cza, nagranych z Jadwigą Rappé. W ro−
ku 2002 otrzymała kolejnego ”Frydery−
ka” za nagrania Nokturnów, Mazurków,

Fantazji na tematy polskie i Wielkiego
Poloneza Es−dur, wydanych w serii Na−
rodowego Wydania Dzieł Wszystkich
Chopina. Została także odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro−
dzenia Polski.

Na inaugurację wybrano pierwszy
„Koncert fortepianowy” e−moll Frydery−
ka Chopina. Płocką Orkiestrę Symfo−
niczną poprowadził jej dyrektor arty−
styczny Paweł Kotla. Osobowość pia−
nistki, jej delikatność i kobiecość, stwo−
rzyły tu wspaniałą kreację. Pobłocka
wykonała dzieło Chopina z wielkim za−
angażowaniem, pozbawiając je przy tym
zbędnego balastu sentymentalizmu. Jej
gra porywała żarliwością, elegancją
i ulotną delikatnością. Pianistka po raz
kolejny potwierdziła, że potrafi grać

Chopina. Giętka fraza, naturalne rabato
pieściły zmysły słuchaczy. Artystce
dzielnie sekundowała Płocka Orkiestra
Symfoniczna. Kotla zbudował dobrą in−
terpretację już od pierwszych taktów,
osiągając ekspresję i charakter wykona−
nia mogący podobać się licznie zgroma−
dzonej publiczności. Co prawda, muzy−
cy nie ustrzegli się drobnych wpadek
(np. kiksy waltorni lub chwila dekoncen−
tracji), ale godnym podkreślenia jest fakt
świetnej współpracy solistki i orkiestry.
Ich kooperacja opierała się na wzajem−
nym słuchaniu i reagowaniu na naj−
mniejsze niuanse – to niezwykle cenna
umiejętność. Ewie Pobłockiej i orkie−
strze publiczność podziękowała za wy−
stęp rzęsistymi brawami i owacją na sto−
jąco.

Po przerwie, Paweł Kotla, już bez so−
listki, poprowadził „Symfonię fanta−
styczną” Hektora Berlioza – kapitalny
utwór, który na stałe powinien zagościć
w repertuarze płockich symfoników.
Wykonanie mogło się podobać, choć nie
było równe. Początek pierwszej części
symfonii zabrzmiał nie najlepiej, za to
w częściach drugiej, czwartej i piątej
(dzięki analogii motywicznej z sekwen−
cją „Dies Irae”) orkiestra pokazała dra−
matyzm, dynamikę i błyskotliwość tego
utworu. Ponadto interpretacja drugiej
części symfonii („Bal”), dowiodła wyso−
kich kwalifikacji dyrygenckich Kotli i je−
go niezaprzeczalnego talentu w tej mate−
rii. Także i Płocka Orkiestra Symfonicz−
na może zapisać wykonanie „Symfonii
fantastycznej” na konto swoich sukce−
sów, jakkolwiek nie wszystkie grupy in−
strumentów zabrzmiały tego wieczoru
równie dobrze. Najlepiej wypadły –
w moim przekonaniu – instrumenty per−
kusyjne, dęte blaszane oraz drewno
(szczególnie fagoty). Niestety, skrzypce
ciągle jeszcze nie są grupą w pełni zgra−
ną pod względem barwy brzmienia. Pod−
czas kolejnych wykonań tego utworu
warto by powiększyć liczbę harf, dosto−
sowując to do wymogów partytury.

Niebawem kolejny wieczór ze Stein−
way’em. Przed płocką publicznością
wystąpi jeden z najwybitniejszych na
świecie interpretatorów muzyki fortepia−
nowej Edwarda Griega, norweski piani−
sta Havaard Gimse. W jego wykonaniu
usłyszymy „Koncert fortepianowy” 
a−moll tegoż kompozytora.

Robert Majewski

Inauguracja fortepianu

Czy kiedykolwiek marzyliście, aby
samemu zdecydować o dalszym prze−
biegu spektaklu. Powiedzieć: „Stop!”
I zażyczyć sobie, żeby rozgrywany na
scenie dramat stał się farsą albo horro−
rem albo... operą. Proszę bardzo. Płoc−
ki teatr przygotował dla nas prezent
– sztukę, w której to my będziemy de−
cydować. Mały eksperyment z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru. Ale
uwaga, potem może nie być odwrotu. 

Strzał w pysk 

W mieszkaniu teatralnym przy ul.
Obrońców Westerplatte trwają właśnie

próby do „Aktora Reaktora” monodra−
mu Artura Belinga – dramatopisarza,
reżysera, muzyka a także aktora. Co
w tym przypadku nie jest bez znacze−
nia. – To rzecz o aktorze, który mówi,
że nienawidzi teatru, ale uwielbia
grać. Klasyczny kabotyn – opowiada
aktor Mariusz Pogonowski. 

– To jest coś więcej niż monodram.
Tu aktor wchodzi w pełny dialog z pub−
licznością, a publiczność ma prawo wy−
boru – dodaje reżyser Piotr Bogusław
Jędrzejczak. W tekście jest kilka alter−
natywnych rozwiązań poszczególnych
scen, o wybór których aktor prosił

będzie nas – publiczność. „Aktor
– reaktor” jest zatem zabawą w teatr
poprzez teatr. – Będzie więc trochę
o technice aktorskiej. Obnażamy tu
nieco wizerunek teatru i życia tea−
tralnego. W pewnym momencie akto−
rzy siedzący na widowni „dostaną
strzał w pysk”, a ludzie zobaczą, że
aktor to robol. 

–... Robot – poprawia Piotr Ję−
drzejczak. – Rzemieślnik na zamó−
wienie – koryguje Katarzyna Anna
Małolepsza. – Nie! Robol – upiera
się Mariusz Pogonowski. – Faktycz−
nie, coś się dziwnego dzieje ze statu−
sem aktora we współczesnym świecie
– dodaje po chwili namysłu reżyser.
– Jego autorytet zjechał na pysk. 

Wspomniana Katarzyna A. Mało−
lepsza w spektaklu nie gra, ale przy
nim pracuje. – Był problem kto zaj−
mie się ruchem scenicznym, który
rozwiązał się sam. Katarzyna jest nie
tylko aktorką płockiego teatru, ale
również choreografem – tłumaczy
Jędrzejczak. – Okazała się „dużo
lepsza” niż myślałem. Rozwinęła
twórczo moje propozycje. 

Sublimacja prawdy

Tekst wymaga dużej odwagi i niez−
wykłych umiejętności aktorskich, two−
rzenia postaci na granicy aktorstwa
i prawdziwego życia. – Aktor musi
przekroczyć pewien poziom prywatno−

ści, zrośnięcia się z tekstem. Tu się nic
nie gra. Jeśli widać, że próbujesz grać
to przegrałeś – tłumaczy Artur Beling,
który jako aktor poznał negatywne zja−
wiska drążące środowisko teatralne.
– To gówniany zawód, do którego lu−
dzie lgną często z próżności. 

Siłą tekstu jest to, że opisane w nim
koterie, fałsz i głupota są uniwersalne;
o nas i dla nas wszystkich. Światowa
prapremiera „Aktora Reaktora” poka−
zana została w listopadzie ub. r. w Pa−
łacyku Zielińskiego w Kielcach. Bo−
hatera zagrał wówczas Zdzisław Re−
czyński znany choćby z działalności
w Teatrze Wierszalin. Płockie przed−
stawienie jest więc drugim światowym
pokazem. Oba reżyserował Piotr Ję−
drzejczak, który Belinga zna jeszcze
z czasów szefowania zielonogórskie−
mu teatrowi. Do Płocka trafił za spra−
wą swojej byłej studentki – Renaty
Mosiołek, która jako dyrektor POKiSu
zaprosiła go do udziału w festiwalu
offMORF. Tak poznał Mariusza Pogo−
nowskiego. Widział jego przedstawie−
nie pod egidą Teatru „Per Se” i zapro−
ponował współpracę. – Mariusz 6 lat
temu skończył szkołę. Ma jeszcze chęć
i wolę robienia czegoś nowego innego,
poszukiwania. W tym podobny jest do
Artura Belinga, zresztą obaj skończyli
wrocławską szkołę i obaj robią mnó−
stwo innych rzeczy poza aktorstwem. 

Premiera „Aktora Reaktora” już 25
marca o godz. 18 w sali koncertowej
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka”.

Radosław Łabarzewski

– No, nie czarujmy się, pracuję jako akwizytor! Wszelkimi sposobami staram się państwu wcisnąć towar – mówi bohater „Aktora Reak−
tora” – przewrotnego i wrednego monodramu Artura Belinga. 

Spowiedź komiwojażera

Mariusz Pogonowski i Katarzyna Anna Małolepsza
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Wystawa w Urzędzie Miasta
W ratuszu już po raz szósty można podziwiać twórczość plastyczną młodzie−

ży z Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku. Prace wykonane są różną techniką (grafika,
malarstwo, witraż). Powstały na zajęciach lekcyjnych pod okiem Leszka Stani−
sławskiego (nauczyciela plastyki) i są uwieńczeniem pracy z całego semestru.
Przedstawiają głównie okolice Płocka i naturę w różnych ujęciach.

Dwie najładniejsze prace zostaną wyróżnione i symbolicznie nagrodzone
przez Mirosława Milewskiego – prezydenta miasta Płocka.

Ekspozycja czynna do końca marca. E.U.

W Domu Darmstadt, 7 marca, odbyło
się wręczenie nagród dla uczestników V
edycji konkursu recytatorskiego poezji
i prozy niemieckiej oraz konkursu pla−
stycznego pt. „Niemcy nasz zachodni
sąsiad”, połączone z otwarciem wysta−
wy nagrodzonych prac.

Przypomnijmy, że w konkursie re−
cytatorskim brali udział uczniowie
wszystkich szkół gimnazjalnych i po−
nadgimnazjalnych z Płocka. Młodzież
recytowała wiersze i mówiła z pamię−
ci teksty prozy w języku niemieckim.
Wybór pisarza, poety był dowolny.

Z kolei w konkursie plastycznym
młodzież szkół podstawowych i gim−
nazjalnych posługiwała się dowolną
techniką m.in. rysunkiem, malar−
stwem, grafiką. Eliminacje uczniów
odbywały się w szkołach.

Spośród 115 zgłoszonych prac ko−
misja wybrała dwie najlepsze, przyz−
nając tym samym pierwsze miejsca:
Adriannie Orłowskiej (Szkoła Podsta−
wowa Nr 20) i Weronice Małachow−
skiej (Gimnazjum Nr 5.) 

W konkursie recytatorskim spośród
27 osób pierwsze nagrody otrzymały:

Anna Bujalska (Gimnazjum Nr 6)
i Katarzyna Cichocka (Zespół Szkół
Budowlanych Nr 1).

Laureaci konkursów w nagrodę po−
jadą w maju na tydzień do Darmstadt.
Koszt pobytu pokryje w całości strona
niemiecka i POKiS.

Pozostali uczniowie wyróżnieni
w konkursach otrzymali: dyplomy,
plecaki i nagrody książkowe.

Konkurs został zorganizowany
w ramach roku Polsko – Niemieckiego
oraz obchodów 10 – lecia pracy Domu
Darmstadt. E.U. 

Po niemiecku
Nagrodzone prace Weroniki Małachowskiej z Gimnazjum Nr 5 i Adrianny Orłowskiej
ze Szkoły Podstawowej Nr 20

Klub Podróże im. Tony’ego Halika
zaprasza 20 marca na kolejny pokaz
slajdów. „Darmstadt – znane i niezna−
ne” pokaże i opisze Artur Kras – od
1989 roku członek, a od dwóch lat pre−
zes Płockiego Towarzystwa Fotogra−
ficznego im. A. Macieszy. 

– Moja przygoda z Darmstadt za−
częła się we wrześniu 1989 roku. Był
to wyjazd zorganizowany przez nasze
Towarzystwo i Fotoclub Darmstadt.
To miasto mnie oczarowało. Wizyta
upływała w ciągłym pośpiechu. Posta−
nowiłem wtedy przyjechać do Dar−
mstadt tak, bym mógł się delektować
jego klimatem – mówi płocki fotograf.
Odwiedził je jeszcze cztery razy. Plo−
nem tych podróży jest zbiór około 500
fotografii pokazujących Darmstadt
z kart pocztówek, ale również z jego
ciemniejszej strony. – Starałem się
oprócz budynków pokazać również lu−
dzi – dodaje. Pokaz – w ramach ob−

chodów Roku Polsko – Niemieckiego
i 10 – lecia działalności placówki
– rozpocznie się o godz. 18 w Domu
Darmstadt. Wstęp wolny. (rł)

O Darmstadt 
w Domu Darmstadt

Urodzona w Osace (Japonia) Manami
Hara – studiująca w Akademii Sztuki
Dźwięku w Darmstadt przyjedzie do
Płocka z koncertem fortepianowym
„Wiosenne fantazje”. W programie kon−

certu, który odbędzie się w Domu Dar−
mstadt, usłyszymy utwory Mendelssoh−
na, Liszta, Prokofieva. 

Manami Hara ukończyła Wyższą
Szkołę Muzyczną w Osace. Dotychczas
grywała wspólnie z tamtejszą Orkiestrą
Symfoniczną. Studiuje u prof. A. Shi−
mizu, prof. K. Nakajima i B. Lehman−
na. Koncert – organizowany w ramach
obchodów Roku Polsko – Niemieckie−
go i 10 – lecia działalności Domu Dar−
mstadt – zaplanowano na 25 marca
o godz. 18. Wstęp wolny. 

Program:

Mendelssohn Fantazja op. 28
Liszt Ballada nr 2
Prokofiev Sonata nr 2 op. 14 (rł)

Wiosenne fantazje

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki za−
prasza 18 marca o godz. 18 do sali
koncertowej Państwowej Szkoły Mu−
zycznej na koncert Aidy. Wokalistka
z ormiańskimi korzeniami znana jest
ze swej wszechstronności. Posiada
w dorobku 2 własne płyty i jeden sin−
gel, a także wspólne nagrania z innymi
znanymi wykonawcami. Od początku
Aida Kosojan−Przybysz nagrywa
i koncertuje z zespołem Max Klezmer
Band w składzie: Max Kowalski –
kontrabas, Antoni Kulka−Sobkowicz –
skrzypce, Jarosław Kaganiec – forte−
pian i instrumenty klawiszowe, Piotr
Skupniewicz – klarnety, Jacek Hołu−
bowski – akordeon i Bartłomiej Szcze−
pański – instrumenty perkusyjne.
Członkowie zespołu są absolwentami
krakowskiej Akademii Muzycznej.
Tworzą muzykę, opierającą się na tra−
dycyjnych tematach ludowych we
współczesnych aranżacjach. Czerpią

inspiracje z muzyki klezmerskiej, jaz−
zowej, klasycznej i rozrywkowej.

Bilety w cenie 25 zł do nabycia
w POKiS przy ul. Tumskiej 9. (j)

Aida w Płocku
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W Książnicy Płockiej, 27 lutego
Barbara Konarska – Pabiniak promo−
wała swoją książkę pt. „Teatry pro−
wincjonalne w Królestwie Polskim
(1863 – 1914)”.

Dr Barbara Konarska – Pabiniak od
wielu lat zajmuje się tematyką związa−
ną z teatrami prowincjonalnymi
w XIX i XX wieku, czego świadec−
twem są jej cenne publikacje, dotyczą−
ce historii teatru w Płocku.

Obecna książka jest syntetycznym
opracowaniem dziejów teatru prowin−
cjonalnego w Królestwie Polskim po
Powstaniu Styczniowym. Autorka
ukazuje wszechstronny obraz teatrów
prowincjonalnych, które wbrew
wszelkim trudnościom usiłowały kul−
tywować kulturę polską, szerzyć pa−
triotyzm oraz utrzymywać sztukę sce−
niczną na odpowiednim poziomie ar−
tystycznym. Były one zawodowymi,
niewielkimi i niestabilnymi zespołami
o ograniczonych możliwościach arty−
stycznych (najczęściej wędrownymi),
działającymi zazwyczaj na obrzeżach
życia kulturalnego.

Pozycja zawiera także opis trasy wę−
drówek aktorów, budynków teatral−
nych, miast gubernialnych, wizyt

gwiazd krajowych, występów gościn−
nych z zagranicy, atmosfery politycz−
nej, formy reklamy teatralnej, repertu−
aru i reakcji publiczności.

Ponadto, poprzez fotografie, autorka
przedstawia interesujące i poruszające
dzieje scen prowincjonalnych ściśle
związanych z losem Polaków pod za−
borem rosyjskim. E.U

Płocka Premiera Miesiąca

Teatry w Królestwie

Barbara Konarska – Pabiniak,
dr nauk humanistycznych, absolwen−
tka Uniwersytetu im. Adama Mickie−
wicza w Poznaniu, w 1983 r. obroni−
ła pracę doktorską pt. „Życie literac−
kie Płocka w II pol. XIX w”. Jest na−
uczycielem języka polskiego w Lice−
um Ogólnokształcącym w Gostyni−
nie, sekretarzem redakcji kwartalni−
ka „Notatki Płockie” oraz redakto−
rem naczelnym „Głosu Gostyniń−
skiego”.

Członek Towarzystwa Naukowe−
go Płockiego od 1974 r. Autorka
książek m.in.: Repertuar teatru
w Płocku 1808 – 1939, Teatr w daw−
nym Płocku 1808 – 1939, Gimna−
zjum i Liceum w Gostyninie, Zarys
dziejów (1986).

Oswajanie cyfrowej materii poprzez
poznawanie nowych programów gra−
ficznych, wykłady, prelekcje, dyskusje
i konsultacje. Poszukiwania artystycz−
nych środków wyrazu nie tylko po−
przez nowe narzędzie, ale w zupełnie
nowym – digitalnym – świecie, z każ−
dym rokiem coraz bogatszym, wielo−
wymiarowym (ostatnie warsztaty
związane były z prezentacją techniki
3D i komputerowej animacji). Taki cel
miały organizowane od pięciu lat
w Soczewce warsztaty Cyfrowej
Obróbki Obrazu. Efekt tych poszuki−
wań – bardziej lub mniej ciekawych
– poznawaliśmy na corocznej wysta−
wie w Płockiej Galerii Sztuki.

W ciągu tych pięciu lat udało się or−
ganizatorom pozyskać wierne grono
twórców – fotografików, malarzy, wy−
kładowców akademickich, m.in.
Krzysztofa Kiwerskiego, Jana Pamułę
czy Adama Romaniuka. Warsztaty po−
zostawiły też po sobie materialny ślad
jakim jest kolekcja powarsztatowych
prac w Płockiej Galerii Sztuki.

Obecna wystawa – gościnnie w TNP
– zamyka pewien rozdział. Pięć edycji
warsztatów cyfrowych, ujętych w jedno
podsumowujące spotkanie, które ma
być jednocześnie zapowiedzią czegoś
nowego. Ta „zapowiedź” to druga część
wystawy znajdująca się w małej „czar−
nej sali”, gdzie możemy zobaczyć małe
cyfrowe formaty autorstwa m.in. Wie−
sława Nadrowskiego. Marzeniem Jerze−
go Mazusia – pomysłodawcy warszta−
tów i pasjonata cyfrowej obróbki – jest
bowiem organizacja w Płocku Biennale

Małych Form Grafiki Komputerowej. 
– Na razie krajowe, a w przyszłości mię−
dzynarodowe biennale, które wprowa−
dziłoby Płock do programów kultury
polskiej – pisze w katalogu do wystawy.
Trzymamy kciuki. A tym czasem zapra−
szamy do zwiedzania wystawy, gdzie
obok form abstrakcyjnych Aleksandra
Olszewskiego, wspomnianego wcześ−
niej Jana Pamuły, możemy zobaczyć
nastrajające romantycznie prace Alek−
sandry Mańczak i poetycko – Joanny
Piaseckiej. Nie zabrakło Witolda Zarę−
by – odkrycia warsztatów, który miał
już indywidualną wystawę w PGS – i
jego „cesarsko – królewskich opowie−
ści”. Uwagę przykuwają „gniazda”
Wiesława Szamockiego i „miasta”
Krzysztofa Kiwerskiego oraz wariacje
„Siedzącego byka” J. Mazusia. 

Wystawa czynna w siedzibie Biblio−
teki im. Zielińskich przy Pl. Narutowi−
cza 2 (wejście od Rock 69) do 31 mar−
ca (od wtorku do piątku w godz. 10 –
18 i w sobotę w godz. 10 – 14). (rł) 

Cyfrowe meandry 

Piotr Byttner urodził się w 1958
roku a zmarł tragicznie 8 stycznia
2006 r. Był wdowcem, ojcem trójki
dzieci: córki i dwóch synów. Absol−
went warszawskiej AWF, od lat pra−
cował jako nauczyciel wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej
nr 6. Ponad 15 lat był trenerem dru−
żyny badmintona, która zdobywała
medale m.in. wicemistrzostwo Euro−
py w 1995 roku, a jeden z wycho−
wanków stratował w Igrzyskach
Olimpijskich w Sydney. Za osiągnię−
cia w pracy pedagogicznej został
wyróżniony Odznaką Działacza Kul−
tury Fizycznej. Od 1998 roku był
członkiem Robotniczego Stowarzy−
szenia Twórców Kultury w Płocku.

Pisał wiersze i teksty piosenek, sam
komponował do nich muzykę. Pod−
czas warsztatów RSTK otrzymał na−
grodę w turnieju jednego wiersza.
Śpiewał wiersze Broniewskiego i Leś−
miana do swojej muzyki i ze swoją gi−
tarą. Był laureatem Ogólnopolskich
Spotkań Bardów we Włocławku
(1997), Literackich Spotkań Pokoleń
w Kruszwicy, z recitalami poezji śpie−
wanej występował w wielu ośrodkach
kultury na terenie całego kraju. Za jej
popularyzację otrzymał dyplom Mini−
stra Kultury i Sztuki.

Posiadał „zaczarowane” pióro
wieczne, które napełniał wyłącznie
zielonym atramentem, bo chciał
z nadzieją „wierszem zerwać kurty−
nę, do końca dojść słowo po słowie”.
Nim przeszedł „na drugi brzeg” miał
nadzieję, że jeszcze nie raz „chwyci
w dłonie czas, by zatańczyć z niebem
gwiazd”. Ale nie zdążył...

Żegnaj Przyjacielu dzieci, młodzie−
ży i wielu dorosłych.

Barbara Ciszyńska

Piotrowi Byttnerowi
Czemu ruszyłeś ku śmierci?
Coraz nas mniej; coraz nas mniej.
Bóg dusze, jak kwiaty podcina.

Zagarnia w bukiet smutek i ból,
wiąże ostatnią godziną.

Zabiera z sobą gitary dźwięk.
Pięści odbite do kości,
jak poszarpany Twych pieśni song.
Ostatni song, ziemskiej miłości.

Zabiera z sobą rozbity czas,
w kuflu ostatniej zgryzoty.
Oczy zwrócone niesie przez czas
na drodze ludzkiej golgoty.

Przed Tobą śmierci nieznany song.
Dźwięk kos na zgliszczach nadziei.
I modlitw skrzyp ostatnich bram
Pośród wieczności kniei.
Płock, 11 lutego 2006, godz. 17.30

Za oknami śnieg. Śnieg ten spada na
nasze serca.

Udał mi się ten wiersz dla Ciebie
Piotrze.

Udał mi się. To dobrze!
Witold Jan Mierzyński

Pamięci Piotra Byttnera
Twoje odejście
Zamilkł Artysta...
Tak zmęczyli Go
świat i ludzie
że wolał odejść

Młody był
mógł jeszcze utoczyć
z serca wiele piękna
wspierać własne dzieci i cudze

Żal wypełnia
nasze myśli i uczucia
a Jego gitara żałośnie łka...
Już nam nie zaśpiewasz

Może poznamy Twoje
niebieskie wiersze i pieśni
gdy przekroczymy Persefony bramę

Płock, 22 stycznia 2006
Barbara Ciszyńska

Pożegnanie barda
Po spotkaniu w kawiarence literackiej „Pod dębem”: Piotr Byttner w towarzystwie
Jadwigi Góźdź z Radomia, Barbary Ciszyńskiej i Wiesławy Ludwikowskiej
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W Zespole Szkół Społecznych Sto−
warzyszenia Oświatowców Polskich,
15 lutego, odbyło się uroczyste podsu−
mowanie wyników IV edycji konkursu
historycznego pt. „Moja mała ojczyz−
na – wczoraj i dziś”. 

Konkurs polegał na rozwiązywaniu
testu historycznego i napisaniu wypra−
cowania o Płocku. Zgłosiło się do nie−
go 18 reprezentantów z 6 szkół od−
działywania Delegatury Mazowieckie−
go Kuratorium Oświaty w Płocku.

Zdobywczynią pierwszego miejsca
została Aleksandra Komorowska (na
zdjęciu) z III Liceum Ogólnokształcą−
cego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku.

Drugie miejsce przyznano Karolinie
Jabłońskiej z V Liceum Ogólnokształ−

cącego Centrum Edukacji oraz dwa III
miejsca: Krzysztofowi Blinkiewiczo−
wi (III LO) i Dawidowi Dymkowi (V
LO).

Zwycięzcom wręczono dyplomy
i nagrody książkowe o tematyce płoc−
kiej. E.U.

Moja mała 
ojczyzna Po ligowych, dość łatwo wygra−

nych, spotkaniach z mało wymagają−
cymi rywalami z Gdańska i Piotrko−
wa Trybunalskiego na piłkarzy ręcz−
nych płockiej Wisły czekał trudny
pojedynek ze szczypiornistami Zag−
łębia Lubin w rewanżowym meczu
półfinału Pucharu Polski. 

O sile lubuskiej ekipy nafciarze
mogli się przekonać niejednokrotnie,
choćby w niedawno rozegranym me−
czu ligowym, gdzie odskoczenie na
trzy bramki w trakcie spotkania gra−
niczyło z cudem. Nie dziwiło to spe−
cjalnie nikogo, ponieważ Zagłębie to
nadal wicemistrz Polski, a w polskiej
piłce ręcznej system rozgrywek ligo−
wych jest tak skonstruowany, że
o przypadku nie może być mowy. 

Zatem, zadanie jakie stało przed
płocczanami 8 marca (odrobienie 4
bramek z pierwszego spotkania),
wydawało się niezwykle trudne. Za−
wodnicy Wisły przystąpili do tego
meczu skoncentrowani, z ogromną
wolą walki, co przyniosło efekty już
na początku spotkania. Po 13 minu−
tach gry wynik na tablicy świetlnej
pokazywał wyraźnie 7:1 dla Wisły.
Spora w tym zasługa nestora płockiej
piłki ręcznej Andrzeja Marszałka,
który bronił bramki jak w transie, in−
tuicyjnie wybijając potężne rzuty lu−
buskich zawodników. Rozegranie
ataków pozycyjnych wychodziło
nafciarzom, jak nigdy wcześniej; na

„kole” szalał Bartosz Wuszter, a ze
skrzydeł trafiali na przemian Tomasz
Paluch i Adam Wiśniewski. Wynik
do przerwy 19:12, a przede wszyst−
kim dająca awans do finału różnica 7
bramek zupełnie zadowalały płoc−
kich kibiców i działaczy sportowych.
Jednak zawodnicy postanowili tego
dnia dać srogą lekcję szczypiorniaka
zawodnikom Zagłębia. 

Obraz gry po przerwie wprawił
w osłupienie wszystkich zgromadzo−
nych w hali przy Łukasiewicza. Płoc−
czanie grali koncertowo. Wychodziły
im wszystkie zagrywki, jakie tylko
można sobie wyobrazić, każda kontra
po udanym przechwyceniu piłki pod
własną bramką kończyła się celnym
rzutem, a wchodzący na plac gry dub−
lerzy zawodników z podstawowego
składu grali rewelacyjnie. Nawet gdy
Marszałka zastąpił w bramce Marcin
Wichary, to i tak zawodnicy Zagłębia
nie mogli nawet na chwilę zmienić lo−
sów spotkania. Zakończyło się ono
miażdżącym wynikiem 42:24 na ko−
rzyść płocczan. Publiczność miała
jeszcze jeden powód do radości, gdy
spikier podał wynik zaległego spotka−
nia ligowego z Głogowa, w którym
tamtejszy Chrobry pokonał Vive
Kielce, co w praktyce oznacza zrów−
nanie się nafciarzy punktami z kiel−
czanami i batalię o pierwsze miejsce
w tabeli jeszcze przed spotkaniami
play−off. P.N.

Pogrom Zagłębia

– Nasze województwo to obszar
o ogromnych dysproporcjach – mówił
marszałek Adam Struzik. – Z jednej
strony mamy bogatą Warszawę, a z dru−
giej są regiony bardzo biedne. – Wszyst−
kim nam przecież zależy, aby wojewódz−
two mazowieckie się rozwijało i aby jak
najlepiej pozyskiwało fundusze europej−
skie – mówił. – Konieczny jest jednak
dokument operacyjny, aby projekty
poszczególnych beneficjentów były pozy−
tywnie załatwione przy rozdziale środ−
ków unijnych w latach 2007−2013. 

Na terenie województwa mazowiec−
kiego wyróżniono pięć obszarów prob−
lemowych: ostrołęcki, nadbużański, ra−
domski, mławsko−żuromiński i płocki.

Głównymi problemami, z którymi bo−
ryka się nasz region to: słabe skomuniko−
wanie Płocka z Warszawą i resztą kraju,
wysokie bezrobocie (zwłaszcza w rejo−
nie Gostynina), niski standard zagospo−
darowania turystycznego w stosunku do
atrakcyjności walorów krajobrazowo−
kulturowych oraz koncentracja nadzwy−
czajnych zagrożeń środowiska, związa−
nych z lokalizacją infrastruktury przemy−
słowej oraz transportem materiałów nie−
bezpiecznych. – W tym ostatnim przy−
padku, Orlen z jednej strony jest atutem,
a z drugiej stanowi duże zagrożenie dla
miasta – przekonywał Adam Struzik. 

Uczestnicy seminarium mogli także
posłuchać o pozytywnych aspektach
płockiego obszaru. – W Płocku następu−
je koncentracja szkolnictwa wyższego
– mówiła Alicja Pejta−Jaworska z od−
działu terenowego Mazowieckiego Biu−
ra Planowania Przestrzennego i Rozwo−
ju Regionalnego, współorganizatora
spotkania. – Mamy ponadto walory kra−
jobrazowe, a Orlen jest najważniejszym
ośrodkiem przemysłu rafineryjnego. 

Według celów wyznaczonych przez
MBPPi RR należy tak działać, aby Płock
stał się ponadregionalnym ośrodkiem
równoważenia rozwoju. 

Należy również wspomagać rozwój
ośrodków powiatowych i gminnych, ta−
kich jak: Sierpc, Gostynin, Gąbin, Wy−
szogród i Drobin. – Musimy również
zwrócić uwagę na inwestycje – mówił
Struzik. – Należy przebudować drogi
krajowe nr 60 i 62, tak aby łatwo można
było do Płocka dojechać i z niego wyje−
chać. Celem powinno się stać także zmo−
dernizowanie linii kolejowej Płock
– Kutno i zapewnienie jej rentowności
oraz budowa obwodnicy północnej
Płocka.

Nasze miasto, jako historyczna stolica
Mazowsza, powinno się stać krajowym
ośrodkiem turystyki kulturowej. – W
ogóle powinniśmy dążyć do rozwoju tu−
rystyki z wykorzystaniem walorów Wisły
i Pojezierza Gostynińskiego – argumen−
tował marszałek.

Efektem obrad było stworzenie
czterech zespołów roboczych,
w skład których weszli przedstawicie−
le samorządów, organizacji pozarzą−
dowych i instytucji okołobizneso−
wych. Pierwszy zajmie się wdraża−
niem programów rolno−środowisko−
wych w wytypowanych gminach,
podnoszących poziom produkcji rol−
nej poprzez dalszy rozwój jej specja−
lizacji. Drugi zespół będzie pracował
nad rozwojem Płocka jako ponadlo−
kalnego ośrodka równoważenia roz−
woju, zwłaszcza w zakresie państwo−
wego szkolnictwa wyższego, lecznic−
twa specjalistycznego oraz instytucji
okołobiznesowych. Kolejny zajmie
się rozwojem turystyki z wykorzysta−
niem walorów przyrodniczych doliny
Wisły i Pojezierza Gostynińskiego.
Ostatni, czwarty zespół popracuje nad
realizacją inwestycji infrastruktural−
nych, zwłaszcza sieci transportowej.

Pierwsze spotkanie poszczególnych
zespołów odbędzie się prawdopodobnie
już za dwa tygodnie.

Małgorzata Domańska

Przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarzą−
dowych oraz instytucji okołobiznesowych spotkali się w Urzę−
dzie Marszałkowskim, aby opracować „program działania
w obszarze problemowym” wyznaczonym w Planie zagospo−
darowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Wojewódzki problem płocki

Działający przy Szkole Wyższej im.
Pawła Włodkowica punkt informacyjny
Europe Direct zaprasza szkoły do wzię−
cia udziału w projekcie Komisji Europej−
skiej pn. „Spring Day in Europe 2006”.

Założeniem projektu jest organiza−
cja przez szkoły w dniach 21 marca –
9 maja spotkań (debat) poświęconych
tematyce europejskiej i udział w zaję−
ciach edukacyjnych, poświęconych
funkcjonowaniu UE. Szkoły, które
zorganizują takie przedsięwzięcia, za−

rejestrują się na platformie
www.springday2006.org oraz prześlą
sprawozdanie z przebiegu Dnia Wios−
ny otrzymają z Brukseli certyfikat. Za−
rejestrowanie szkoły daje także możli−
wość nawiązania współpracy mię−
dzyszkolnej, udziału w innych forach
dyskusyjnych.

Szczegółowe informacje o projekcie
na wyżej podanej stronie internetowej
i w punkcie informacyjnym Europe
Direct tel. 024/ 366 42 04. (j)

Dzień Wiosny w Europie
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W dniach 1−2 kwietnia br. Klub Tu−
rystyki Motorowej PTTK „Motome−
dyk” organizuje II Ogólnopolski Rajd
do Miejsc Pamięci Narodowej Tury−
stów Zmotoryzowanych. W rajdzie
mogą uczestniczyć załogi samochodo−
we i motorowe, zgłaszane przez kluby,
koła PTTK, organizacje społeczne, za−
kłady pracy a także turyści indywidu−
alni. Uczestnicy klasyfikowani będą
drużynowo i indywidualnie.

Wpisowe na rajd wynosi 80 zł
(przodownicy turystyki motorowej
i młodzież szkolna po 75 zł), które na−
leży wpłacić na konto Oddziału Miej−
skiego PTTK w Płocku: I O/PKO S.A.
84 1240 3174 1111 0000 2889 9941
z dopiskiem „II Rajd Motorowy”. Kar−
ty zgłoszenia oraz kserokopię dowodu
wpłaty należy przesłać na adres ko−
mandora rajdu: Henryk Karwowski,
Klub Turystyki Motorowej „Motome−
dyk”, ul. Medyczna 24/45 09−400

Płock. Dla chętnych organizatorzy
mogą zarezerwować nocleg (25 zł)
w pensjonacie „Magdalena” w Kosze−
lówce. Na czas trwania imprezy wszy−
scy ubezpieczają się we własnym za−
kresie.

Uczestnicy przyjmowani będą 1
kwietnia w godz. od 9 do 10 w Zespo−
le Szkół Technicznych przy al. Kiliń−
skiego 4. Uroczyste otwarcie rajdu bę−
dzie miało miejsce na Placu 13 Straco−
nych, następnie rozpocznie się zwie−
dzanie płockich miejsc pamięci naro−
dowej z przewodnikiem, zakończone
występem Harcerskiego Zespołu Pieś−
ni i Tańca „Dzieci Płocka”. Ogłosze−
nie wyników, wręczenie pucharów
i dyplomów i zakończenie rajdu odbę−
dzie się w ośrodku w Koszelówce 2
kwietnia o godz. 14.

Szczegółowe informacje pod tel.
(024) 2640325, (024) 2683480, 051
0690306. (j)

Rajd zmotoryzowanych

Urząd Miasta, Zespół Szkół Tech−
nicznych oraz Płockie Towarzystwo
Wioślarskie zorganizowały 3 marca
XII Memoriał Kazimierza Młynarkie−
wicza – Płockie Ergowiosła 2006. 

Zawody, oprócz sportowej rywali−
zacji, niosą sporą dawkę świetnej za−
bawy dla pracowników firm sponsoru−
jących, przedstawicieli organów wła−
dzy, ludzi kultury, oświaty, dziennika−
rzy oraz przedstawicieli służb mundu−
rowych, bo w rywalizacji może wziąć
udział każdy. 

Ergometr jest świetnym urządze−
niem dla dbających o sprawność i tę−
żyznę fizyczną. Stał się niezbędnym
wyposażeniem siłowni i klubów fit−
ness. Powoli staje się również wyo−
drębnioną specjalizacją w wioślar−
stwie. Mimo, że nie jest to wynalazek
polski, to właśnie Polak Maciej Siej−
kowski jest mistrzem i rekordzistą
świata na dystansie 2000 m w tej dy−
scyplinie. 

Płockie Ergowiosła od kilku lat cie−
szą się wielką popularnością wśród
młodzieży zarówno z płockich szkół,
jak i okolicznych gmin i powiatów.
Tegoroczne zawody zgromadziły na
starcie przedstawicieli 13 szkół gim−
nazjnalnych, 11 ponadgimnazjalnych
oraz 3 uczelni wyższych. Zawodnicy
zostali wyłonieni w eliminacjach
z grona 1500 chętnych uczniów i stu−
dentów. Ponadto w szranki z poten−

cjalnymi adeptami wiosłowania stanę−
li także zawodnicy PTW i Szkoły Mi−
strzostwa Sportowego przy ZST. 

Osobne klasyfikacje organizatorzy
zaplanowali dla vip−ów, dziennikarzy,
weteranów i nauczycieli, co sprawiło,
że na „suchych wiosłach” mógł popły−
nąć praktycznie każdy. Publiczność
zgromadzona na zawodach, oprócz ob−
serwowania zmagań zawodników na
żywo, miała stworzoną na telebimie
imitację prawdziwego toru wioślar−
skiego z poruszającymi się łódkami,
co wywoływało jeszcze bardziej spo−
tęgowane emocje. 

Wśród laureatów poszczególnych
klasyfikacji na szczególne wyróżnie−
nie zasłużyła Justyna Skopczyńska re−
prezentująca gimnazjum w Małej Wsi,
która wygrywając ze swoimi rówieśni−
czkami przepłynęła dystans 500 m
w czasie, który kapituła sędziowska
uznała za nadzwyczaj dobry i postano−
wiła wręczyć dodatkowo młodej za−
wodniczce nagrodę specjalną ufundo−
waną przez redakcję „Sygnałów Płoc−
kich”− patrona medialnego zawodów.
Zwycięzcom medale wręczali przed−
stawiciele władz miasta, oświaty
i służb mundurowych, którzy pojawili
się w hali „Siedemdziesiątki”, by ucz−
cić pamięć wielkiego wychowawcy
sportowego dzieci i młodzieży, jakim
niewątpliwie był Kazimierz Młynar−
kiewicz. P.N.

Wiosłowanie na sucho
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Na początku marca najmłodszy
płocki Ludowy Klub Sportowy „Pun−
cher” wystąpił po raz drugi w oficjal−
nych zawodach sportowych, będących
eliminacjami do Mistrzostw Polski
w kick−boxingu. Ze względu na krótki
sportowy staż i niewielkie doświad−
czenie zawodników, do turnieju wy−
stawiono tylko jedną osobę – Piotra
Maślankę, będącego jednocześnie in−
struktorem w klubie. 

Wystartował on w mocno obsadzo−
nej kategorii wagowej 74 kg (9 zawod−
ników) i stoczył 4 emocjonujące wal−
ki, zajmując ostatecznie w swojej wa−
dze II miejsce i uzyskując kwalifikację
do Mistrzostw Polski seniorów w for−
mule light−contact.

W zawodach startowało 45 zawod−
ników, reprezentujących 11 klubów
z Polski północnej – z Gdańska, Pasłę−
ka, Ełku, Lubawy, Elbląga, Starogar−
du, Iławy i Płocka.

W przygotowaniach do startu płoc−
kiego zawodnika pomogli sponsorzy:
Amper, Intermedia i Altus. (j)

Przepustka na mistrzostwa Polski

Od lewej: Sebastian Matulaniec – zwy−
cięzca turnieju w kategorii 74 kg i Piotr
Maślanka z Puncher Płock

Na powitanie wiosny
przy Zespole Szkół nr
1 na Międzytorzu od−
będzie się kolejny – już
XVI – Bieg Wagarowi−
cza. „Legalni” wagaro−
wicze muszą stawić się
21 marca o godz. 10
przy wejściu do szkoły
od strony boiska. Obo−
wiązuje strój sportowy
i obuwie bez kolców.
Trzeba mieć też ze sobą zapasowe
ubrania i buty, aby przebrać się po
biegu. Za wcześniejsze badania lekar−
skie odpowiada nauczyciel – trener,
który stawia się wraz ze swoimi za−
wodnikami.

Biegi odbędą się na 3 dystansach:
920 m dla dziewcząt i chłopców
z rocznika 1995, 1110 m dla dziewcząt
z rocznika 1994 i 1993 oraz chłopców
rocznik 1994, 1250 m dla dziewcząt
z rocznika 1992, 1991 i 1990 oraz
chłopców – roczniki 1993, 1992,
1991, 1990. 12 biegów przeprowadzo−
nych zostanie oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców. Dla 6 najlepszych zawod−

ników w każdym biegu
przewidziane są nagrody
rzeczowe, dyplomy, me−
dale, koszulki, które
wręczane będą bezpoś−
rednio po każdym biegu.
Prowadzona będzie też
klasyfikacja medalowa
szkół (podstawowych
i gimnazjów). W progra−
mie także VII Mistrzo−
stwa Gimnazjum nr 1

dziewcząt i chłopców.
W czasie startu i biegu każdy za−

wodnik musi mieć opieczętowaną kar−
tę startową, którą oddaje na mecie sę−
dziemu. Biegi odbędą się bez względu
na pogodę.

Organizatorzy: UKS przy Gimna−
zjum nr 1, ZS nr 1, Płocki Związek
Sportowy i Urząd Miasta, serdecznie
zapraszają do udziału w imprezie
wszystkich uczniów, lubiących bie−
gać oraz ich kolegów, rodziny i zna−
jomych do skutecznego dopingowa−
nia swoich faworytów. Zakończenie
XVI Biegu Wagarowicza planowane
jest na godz. 13. (j)

21 marca na Międzytorzu

Wagarowicze na start

Korzystając z zimowej aury, Rada
Mieszkańców Osiedla Radziwe zafun−
dowała dzieciom zabawę na lodzie.
W sobotę, 18 lutego, prawie 50 dzieci
bawiło się na miejskim lodowisku. Dla
niektórych był to pierwszy kontakt
z łyżwami; czasami bolesny ale na ogół
zakończony sukcesem. Większość łyż−
wiarzy uprawiała styl „na lodołama−
cza”, niektórych zatrzymywały tylko
bandy wokół lodowiska. Nie brakowało
też twórczych, oryginalnych piruetów.

Po takich emocjach i wysiłku gorą−
ca herbata i słodki poczęstunek, przy−

gotowane przez osiedlowych rad−
nych, cieszyły się wielkim powodze−
niem. Było wesoło, radośnie i sympa−
tycznie. Aż szkoda było wracać do
domu, ale wynajęty autokar czekał
i najbardziej zapalonych łyżwiarzy
niemal siłą trzeba było ściągać z lo−
dowiska.

Dziękujemy Radzie Mieszkańców
naszego osiedla za tę wyprawę. Może
dzięki tej zabawie obudzi się w nas
sportowy duch i dochowamy się olim−
pijczyka? Zadatki już są!

Świetlica Miejska nr 2

Kronika osiedli

Zabawa na lodzie
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Cytat
numeru
Małżeństwo można
nazwać świętym,
ponieważ wydało
niezliczonych
męczenników. Blatter

Z wizytą u kardynała Dziwisza
Na początku lutego autor monografii „Piłkarstwo płockie w latach 1912−

2005” gościł w Wadowicach i Krakowie. 6 lutego został przyjęty przez ów−
czesnego arcybiskupa Stanisława Dziwisza, któremu wręczył egzemplarz
monografii opatrzony numerem 2. Obecny podczas spotkania płocki foto−
graf – Jan Waćkowski przekazał arcybiskupowi w darze unikalne zdjęcia,
między innymi z pobytu papieża Jana Pawła II w Płocku. Na zakończenie
spotkania goście arcybiskupa otrzymali na pamiątkę papieskie różańce.
Monografia z nr 1 trafiła do Wadowic, do ks. prałata Jakuba Gila, u które−
go Zbigniew Pawłowski gościł dzień wcześniej – 5 lutego. (rł)
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* spożywaj mięso drobiowe, przetwo−
ry drobiarskie i jaja poddane odpo−
wiedniej obróbce cieplnej w tempe−
raturze minimum 70 st.C

* myj dokładnie z użyciem detergentu
wszystkie przedmioty, które miały
kontakt z surowym drobiem (deski,
noże, talerze)

* pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie
niszczy wirusa ptasiej grypy

* nie dotykaj (bez odpowiedniego za−
bezpieczenia) martwych lub spra−
wiających wrażenie chorych pta−
ków dzikich ani ubitego drobiu
i dopilnuj by nie robiły tego dzieci

* zadbaj o to, by dzieci unikały miejsc
bytowania dzikiego ptactwa, ferm
drobiu oraz innych miejsc jego
przetrzymywania

* myj ręce po każdorazowym zetknię−
ciu z ptactwem, zarówno dzikim
jak i hodowlanym

* pamiętaj, by surowe mięso drobiowe
nie miało styczności z innymi pro−
duktami żywnościowymi

* przypominamy o przestrzeganiu za−
kazu przywozu z zagranicy żywego
lub martwego ptactwa, drobiu i wy−
robów drobiarskich, a także jaj, nie−
przetworzonych piór, pierza, puchu
oraz trofeów myśliwskich

* osoby, które przebywały w krajach,
w których wystąpiły ogniska ptasiej
grypy, po powrocie do kraju —
w przypadku wystąpienia w okresie 7−
14 dni objawów chorobowych (pod−
wyższona temperatura ciała, kaszel,
duszności, bóle mięśniowo−stawowe)
powinny niezwłocznie skontaktować
się z lekarzem lub najbliższym szpita−
lem zakaźnym, informując o miejscu
wcześniejszego przebywania.

Zgodnie z informacjami uzyskany−
mi z Komisji Europejskiej oraz Euro−
pejskiego Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób, obecnie brak jest
dowodów na przenoszenie wirusa
H5N1 z człowieka na człowieka.

Andrzej Trybusz
Główny Inspektor Sanitarny

Jak się ustrzec ptasiej grypy?

Pięć tygodni ekran na witrynie bu−
dynku SDH będzie nam towarzyszył
przy codziennych zakupach i weeken−
dowych spacerach. Możemy przejść
obojętnie lub zabawić się tak jak zro−
bili to „Karawaniarze” z Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki i pierwsi
Płocczanie podczas otwarcia polsko –
niemieckiego multimedialnego pro−
jektu. 

Ekran podzielony jest na dwie czę−
ści; po lewej widzimy siebie, po pra−

wej – przechodniów spacerujących po
City−Carree w Darmstadt. Uwaga!
Obraz jest – zgodnie z wolą autora
projektu Georga Kleina – celowo
zniekształcony i przesyłany z dwuse−
kundowym opóźnieniem. W Trasie 06
nie chodzi o reality show w stylu
„Wielkiego brata”, ale eksperyment
z obszarów socjologii i sztuki ulicy,
zabawę w poszukiwanie nowych środ−
ków komunikacji. 

– Dzisiejsze otwarcie to nie przypa−
dek, ale wynik 18−letniej współpracy
waszych miast – mówił Haintz Peters
z ambasady Niemiec podczas otwarcia
projektu, w czwartek 9 marca.

– Zachęcam do wspólnych kontak−
tów – powiedział prezydent Mirosław
Milewski tuż przed otworzeniem pro−
jektu w Płocku, chwilę potem nawią−
zał telefoniczny kontakt z Darmstadt. 

Projekt poza obrazem daje nam
szansę na wysłuchanie dwóch wierszy
– „Pechowego anioła 2” Heinera
Müllera i „Dworca” Wisławy Szym−
borskiej (Nagroda Nobla w 1996 ro−
ku). Trzeba ich jednak „poszukać” pod
nogami. Więcej o projekcie czytaj na
www.trasa.de (rł)

Trasa 06Trasa 06

Dzień Kobiet w autobusach
8 marca Komunikacja Miejska przygotowała dla pasażerek miłą niespo−

dziankę; w autobusach pięciu linii panowie z KMP (na zdjęciu) wręczali
podróżującym paniom kwiaty, zestawy upominków lub ciastka. Sponsora−
mi akcji – oprócz organizatora – były: kwiaciarnia Stokrotka, Agencja
„RIS”, cukiernia Petropol i firma Avon. I.P.

Co robią koty w mroźne wieczory?
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